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مـن داخـل املجمـع ، تعني املجلة ببحوث الفقـه اإلسـالمي ومـا يتعلـق بـه - ١                   
 .وخارجه

ر يف ـأو قدم للنشـ، رهـأو سبق نش، يكون البحث مستالً من رسالة علمية أالَّ  -  ٢                  
جهة أخر. 

 .أن يكون البحث متسامً بالعمق واألصالة واجلدة -  ٣
 .البحث موثقاً  أن يكون -  ٤
 .أن يلتزم الباحث بقواعد ومواصفات منهج البحث العلمي -  ٥

 وأن ، أن يكون العزو إىل صفحات املصادر واملراجع يف احلاشـية ال يف اللـب -  ٦                  
 .ترقم حوايش كل صفحة عىل حدة

حث حسب احلروف اهلجائية مع بيان املراجع العلمية ومؤلفيها يف هناية كل ب -  ٧                 
 .بيان مكان وزمان طباعتها وجهة نرشها

أن يقدم البحث خمرجاً يف صورته النهائية منسوخاً عىل أحد أنظمـة احلاسـب  -  ٨                 
. وإرفـاق نسـخة مطبوعـة منـه، مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث، اآليل

 .ربيد اإللكرتوينويمكن االستعاضة عن هذا باإلرسال عن طريق ال
يف  هرـإالًّ إذا أمكن تقسـيمه علميـاً لنشـ، أالَّ يزيد البحث عن مخسني صفحة -  ٩                  

 .عددين
، أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه ال يتجاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة -١٠                 

 .ويفضل ترمجته إىل اإلنجليزية
مني ممن ختتارهم هيئة التحرير يتم عرض األبحاث عىل -١١  .حمكَّ
 .تقديم تعريف علمي بالباحث ال يتجاوز مخسة أسطر يف صفحة مستقلة -١٢
 .خيطر أصحاب األبحاث املقبولة بإجازة بحوثهم للنرش -١٣

ودون ، يعتذر للباحثني الذين مل يوافق عىل نرش بحوثهم دون إبداء األسباب -١٤                  
 .عادة البحثااللتزام بإ

 .ال حيق للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد إرساله للتحكيم -١٥
 .يعطى الباحث عرش نسخ من العدد الذي نرش فيه بحثه -١٦

 
 :ISSN ١٣١٩-٩٧٨١: ردمد -هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم اإليداع
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 معايل األستاذ الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي
 ١٣ ..............................................................................األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي 

■==Ô›Ÿ‘ÛáÎàÍà¢=ç=ÔŸ.^W=
 ن زابن املرزوقي البقميصالح بالدكتور  األستاذ فضيلة

 ١٩  .....................................................................اإلسالمي  للمجمع الفقهياألمني العام 

■=Ô›’-^=qÈwgÿ^W=
 البيع والتأجري بالسعر املتغري -١

 ٢٥  .................................................... الصادق بن عبد الرمحن الغرياين فضيلة الدكتور 
 العوض املتغري يف البيع واإلجارة -٢

 ٦٩ ............................................... ة األستاذ الدكتور فهد بن عبد الرمحن اليحيى لفضي
ات العرص -٣ ف يف استعامل حق احلضانة ومستجدّ  التعسّ

امسعادة ال  ١٣٣ .....................................................  دكتورة إيامن بن حممد عيل عادل عزّ
 جماالت القضاء عىل الغائب يف الفقه اإلسالمي -٤

 وتطبيقاته وفقاً للقانون الفلسطيني يف حماكم قطاع غزة
 ٢١٧   .....دكتور سامي حممد نمر أبو عرجةوال -دكتور نعيم سامرة املرصي إعداد ال

 تنفيذ اإلعدام بحق سبـعة وأربعني من الفئـة الضـــالة املدانني  أنــبيان املجمع بش -٥
 ٢٧٣  .......................................................................................................يف قضايا إرهابية       

 ٢٧٧...........................................................بيان املجمع بشأن أحداث الفلوجة بالعراق -٦
 
=
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=
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وعىل آلـه وصـحبه ،وصىل اهللا وسلم عـىل نبينـا حممـد،احلمد هللا رب العاملني
 :وبعد،نيعأمج

هـذا العـدد مـن جملـة املجمـع فعسى أن جيد القارئ املتخصص يف حمتويات 
وقد جيني القارئ فائـدة مـن جمـرد يضيف جديداً إىل رصيده من العلم،ما ي،الفقه

وقد يعثر عليها مـن غوصـه ين واملحتويات العامة للموضوعات،التأمل يف العناو
كتطبيق و يف املطالـب والغايـات،الت أيف جلة البحث سواء يف املبادئ واالسـتدال

واعد الفقه أو األصـول أو غريمهـا،أو إعـامل دليـل نقـيل أو عقـيل،أو قاعدة من ق
ــبهة، ــام أو ش ــع إهي ــل،أو دف ــه أو تعلي ــب ونحتوجي ــي املواه ــا ينم ــك مم و ذل

روب من التطبيقات التـي تظهـر ـويرشد املتعلم إىل طرائق التحصيل بضالفقهية،
 .يف البحوث والدراسات

من األمـور التـي عية املرتبطة بالقضايا املعارصة،بحوث والدراسات الرشوال
ملا تتضمنه مـن أحكـام يف األولويات من سلم اهتامماهتم،ينبغي أن يضعها العلامء 

احليـاة اإلسـالمية تضـبط تطبيقية مشتملة عىل حلـول وبدائل،رشعية وتوصيات 
 .يف خضم املتغريات املتسارعة املتشابكةبالرشع احلنيف،

معاجلة النـوازل  املتخصصون،يفيتوصل إليها الباحثون وليست النتائج التي 
يتطلـب رع يف أمـر مـن األمور،ـعن حكـم الشـ فإن البحثاجلديدة،باألمر اهلني،

 .معرفة مالبساته ومتعلقاته

اإلفتـاء ومؤسسـات البحـوث وكثري مـن القضـايا املعروضـة عـىل هيئـات 
من جـراء اشـتباك احليـاة وتـرابط ثرة فيهـا،هبـا مـن العنـارص املـؤ ترتبطالفقهية،
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 الثالثونو الرابعالعدد  - ة الثالثونالسن                

ما جيعلها يف غاية الصعوبة والتعقيد يف تكييفهـا وهتيئتهـا إلنـزال احلكـم جوانبها،
 .املناسب عليها

حـث ويف الوقت ذاته يتجشم الباحث مشقة كبرية يف التنقـل بـني مصـادر الب
ريـق دة الباحثني وعمدهتم يف اجلمع والتفوهي عُ ومراجعه والغوص يف حمتوياهتا،

ه ومترس بهوالتشبيه والتنظري والتخريج،  .وذلك جهد شاق ووعر يعرفه من خربَ

وتظهر الصعوبة من جهة أخر، يف كون الباحث يعالج قضـايا مـن الواقـع 
املعارص، باالعتامد عىل فقه مىض عـىل تدوينـه عـدة قـرون، ويف هـذا مـا فيـه مـن 

امل مع تلك املدونات، فليس من السهل حل عبارة العديد منهـا، الصعوبة يف التع
  وال من السهل عىل أي باحث كشف مصطلحاهتا ولغاهتـا، وقـد يشـق الوصـول 

 .إىل حمل الغرض من املسألة التي يريد الباحث استطالعها

وقد كان الفقه اإلسالمي يف العصور الزاهرة مرتبطـاً ارتباطـاً مبـارشاً بحيـاة 
 .ضاعهم االقتصادية واالجتامعية والثقافيةالناس وأو

نسأل اهللا الكريم أن هييئ لألمة املسلمة من أمرهـا رشـداً، ويفـتح هلـا فتحـاً 
 .مبيناً، تسعد فيه بالعودة إىل حتكيم الرشيعة يف خمتلف جماالت احلياة

وأشكر لفضـيلة األخ الـدكتور صـالح بـن زابـن املرزوقـي، األمـني العـام 
ه هو ومـن معـه مـن للمجمع الفقهي، ج ه املتميزة يف االعتناء باملجلة، وحرصَ هودَ

أعضاء هيئة التحرير، واملتعاونني معهم يف أمانة املجمع، عىل تطويرها يف اجلوانب 
 .الفنية

 .واحلمد هللا رب العاملني
ØŸ¯\;ÈŸ˜à¸\;%]¬’\;Ï�d\Ö’;‹]¬’\ 
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 :، وبعداحلمد اهللا ، والصالة والسالم عىل رسول اهللا        
  قال،ويؤكد عـىل أهنـم أمـة واحـدة،إلسالم إىل الوحدة بـني املسـلمنييدعو ا       

ونِ﴾﴿:تعاىل بُـدُ اعْ ـمْ فَ بُّكُ ـا رَ أَنَ ةً وَ ـدَ احِ ـةً وَ مْ أُمَّ تُكُ هِ أُمَّ ذِ    عـن  ينهـىو،األنبيـاءإِنَّ هَ
ـوا﴾﴿:جل من قائلقال ،فالتفرق قُ رَّ فَ الَ تَ ـا وَ ِيعً بْلِ اهللاَِّ مجَ وا بِحَ مُ تَصِ اعْ  آل عمـرانوَ

وكيف أنـاروا ن،هر للمسلمني يوم أن كـانوا متحـديالتاريخ التفوق البا وقد أثبت
 أنكام لبلـدان التـي شـع نـور اإلسـالم فيهـا،جلوا الظالم عن مجيع احيث الدنيا،

 .وهذا أمر ال حيتاج إىل برهان ،حتتم عليهم االحتاد للمسلمنيطنية املصلحة الو
توحيـد األمـة  لألخذ بأسبابوقد وفق اهللا والة أمر اململكة العربية السعودية        

 .إنجاز كثري من العوامل  وقد حتقق بفضل اهللا،اإلسالمية
 -رمحه اهللا - سعودالرمحن آل  العزيز بن عبد ومن ذلك دعوة املؤسس امللك عبد       

هـــ  الــذي يوافقــه ١٣٤٤ عــام يف مكــة املكرمــة عــاملي إىل عقــد مــؤمتر إســالمي
والنظـر يف ،لمني ، واقرتاح سـبل توحيـد كلمتهمللبحث يف شؤون املسم،١٩٢٦

رابطة  وإنشاء . ةـومشاركته يف إنشاء اجلامعة العربي خمتلف املشكالت اإلسالمية ،
    العزيـز بأمر من امللك سعود بن عبـد هـ ١٣٨١م العامل اإلسالمي هلذا الغرض عا

إىل التضامن  -رمحه اهللا- آل سعود العزيز بن عبد امللك فيصل وةودع.  -رمحه اهللا-
وهيئاهتـا  التعـاون اإلسـالمي الدعوة إنشـاء منظمـة هوقد أثمرت هذاإلسالمي،

 وقد صـدر قـرار إنشـائها ،التي حققت مكاسب كبرية للدول اإلسـالميةاملختلفة،
وكان ملوك هـذه الـبالد يسـدون  .يف أول مؤمتر شامل يف الرباط باململكة املغربية 
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وكذلك دعـا امللـك خالـد . النصح والتوجيه جلميع الدول باالحتاد ومجع الكلمة 
حيث تأسس . وشارك يف إنشاء جملس التعاون اخلليجي -رمحه اهللا- زيعبد العزبن 
وسار عىل هذا الـنهج ،م١٩٨١/مايو/٢٥الذي يوافقه  هـ١٤٠١/رجب/٢١يف 

وقد برز هذا النهج بروزاً واضحاً وكبـرياً أثلـج املبارك حكام هذه البالد الطاهرة،
سـهم،وأعاد الثقـة إىل وورفع رؤ،ملسـلمني يف مشـارق األرض ومغارهبـاصدور ا

           ريفني امللــك ســلامن بــن ـوإىل أمــتهم مــا قــام بــه خــادم احلــرمني الشــ،نفوســهم
رة ـالتحالف العـريب لنصـ من إنشاء،االعزيز آل سعود زاده اهللا توفيقاً وتسديد عبد

وسيلة من وسائل الوحدة اإلسالمية وأعظم  ثم االرتقاء إىل أقو،الشعب اليمني
الذي ،ملكافحة اإلرهابإىل التحالف اإلسالمي العسكري  -اهللاحفظه -دعوته وهي

ـــل اهللا، ـــق بفض ـــه يف حتق ــــ ٣/٣/١٤٣٧وأعلن ـــة ه ـــة العربي ـــادة اململك بقي
 .وثالثني دولة إسالمية  اً تسعإىل هذا التاريخ  ويضمالسعودية،

ولكن عون اهللا بل كانا أشبه باملستحيل حلامً بعيد املنال، وكان هذان التحالفان       
،وسـالمة وحسـن النية،واهلمة العالية،وبعـد النظر،ةثم العزيمة الصـادقوتوفيقه،

الذي أصـبح حمـط ،ذا اإلماممن القوي العزيز هل ريخبتست الصعاب،املقصد سهل
إذ حتقق االحتاد اإلسالمي العسكري ؛ما مل يكن يف احلسبان فتم،آمال األمة بعد اهللا

       .ومل يعـد متعـذراً  ممكنـاً يف حتقيق وحـدة أشـمل أمـراً وهلذا فقد أصبحت الثقة . 
ــع ال ــيام أن اجلمي ــدرك س ــيئة للفري ــار الس ــة،اآلث ــدة وق ــدة للوح اآلثار احلمي

ــالمية ــة الفقر،؛كاإلس ــدول حفظ األمن،وحمارب ــن ال ــري م ــف بكث ــذي يعص ال
 .مل االقتصادي،وإنشاء سوق إسالميةبالتكاوذلك ،ةاإلسالمي



   ٢١    صالح بن زابن املرزوقي البقمي/ألستاذ الدكتورالتحرير ل كلمة    
 -املجلة رئيس حترير  - للمجمع الفقهي اإلسالمياألمني العام                                                                                                   

ويوفق هلذا امللك اهلامم الصعاب،ويسلك به طريق الرشـاد، يذللأسأل اهللا أن        
لتتحــد قلــوهبم وكلمــتهم زرته،امجيــع حكــام الــدول اإلســالمية ملعاضــدته ومؤ

بيق رشع اهللا يف كـل كبـرية وتط،وليعلموا أنه ال عز هلـم إال باإلسـالم. وشعوهبم 
 .من التاريخ العرب  وينبغي أن يأخذواوصغرية،
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 .احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا،  حممد وآله وصحبه ومن وااله

 :أما بعد
 ففـي ظـلِّ التطورِ الرسيع للمعامالتِ املعارصة، وتنافسِ املؤسسـات املاليـة

تَظهرُ يف السوق صورٌ مـن   - أو اإلسالمية النظيفة سواء منها التقليدية الربوية، -
ـا عـىل النـاس، يف بـيعهم  التعامل، تتواىل تباعا  مع األيـام، وتفـرضُ نفسـها واقعً

م املالية،   .أم أَبوا شاءواورشائهم، وعىل مؤسساهتِ
هـا  وهي نوازلُ جديـدة وافـدة، بحاجـةٍ إىل نظـرِ أهـل العلـم؛ لبيـانِ أحكامِ

ـا عـىل األ سً ، مؤسَّ الً ا مؤصَّ ها الفقهية، نظرً ـدَ دلـة والقواعـدِ الشــرعية، التـي مهَّ
لت وسائلُ النرشِ احلديثـةُ  هَّ األسالفُ وأحكموا ضبطَها، يف تراث فقهيٍّ عظيم، سَ

 .االستفادةَ منه
، وأمهيةِ وضـعِها  د هذه النوازلِ دِّ وعىل الرغمِ من األمهية البالغةِ للنظرِ يف متجَ

، فإنه  زه سوقُ املالِ من البحثِ والتمحيصِ يف املكانِ الالئقِ ال خيفى أن منها ما يُفرِ
راينَ املؤسساتِ اإلسـالعاملي، ويلق ه لعمالئِها، وما هـو ـالمية؛ لتُقـي بهِ بني ظَهْ دمَ

ن املعامالت املاليـة التقليديـة، القائمـةِ عـىل الغـرر، أو  هةٌ لصورٍ مِ إال حماكاةٌ مشوَّ
 يكاد يغيبُ عن بعـضِ مؤسسـاتِ االرتباطِ املأسورِ بسعرِ الفائدةِ املركبة،  الذي ال

املالِ اإلسالمية، وبخاصـة عنـدَ إعـدادِ املشـاريع التمويليّـة، وتقـدير األربـاح يف 
ا ، ويف بيوعِ املرابحةِ الغالبة يف معامالهتِ  .العقود اآلجلةِ

ـةً بالبحـثِ عـن  هاجتدُ املؤسساتُ اإلسـالميةُ نفسـوإزاءَ هذه املحاكاةِ،  ملزمَ
لوافدة، ولو كانـت بعيـدة متكلَّفـة، حتّـى ال تـتّهم بالتقصـري خمارج هلذه العقود ا

 .والعجز عن مواكبة التغيري



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٨
 الرابع والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

ـــالميةِ أن تســـوقِ اإلســـاتِ يف الســـؤسســـدرُ باملـاألجــ ن ـتقلّ بصــيغٍ مِ
ها، مؤسسةـالتع عىل الدليل الرشعي، وما ترجح لد علـامء األمـة، فـإن  املِ متيزُ

بد،  وإن خـالف فـاخلري يف  هد بالزُّ وافق ما ترجح بالدليل هو السوق، فذاك الشُّ
 .ما قام عىل الدليل الرشعي، ال يف غريه

، أن  الذي يتطلع إليه احلريصون عىل صـيانة األمـوال يف السـوق اإلسـالميّ
، تُربز مؤسساته خصوصيةَ االقت ، القائمِ عىل احلـاللِ وعـىل العـدلِ صادِ اإلسالميّ

ن أغالل سعرِ الفائدة، و تقديرِ الربح االفـرتايضّ  ة مِ وعىل التنمية احلقيقيّة، املتحررَ
ن مشتقاتٍ للسوق املالية، بعقـود شـكلية، تُدنـدن  ، ومِ ، حتى لو كان معطَّالً للاملِ

مـن حـامَ حـولَ (اإلنتاج، و حول عقودٍ حمظورة، تتضخمُ فيها األرقام، ويتضاءل
كُ أن يقعَ فيه مى يوشِ  .)١()احلِ

  :حتديدُ املصطلحات
البيعُ والتـأجري بعـوضٍ غـريِ  :البيعُ أو التأجريُ بالسعر املتغري، معناه باختصار

ا بعد العقد، حسـبام يَنكشـفُ عنـه  دٍ وقتَ العقد، وإنام يتمُّ حتديدُ مقداره الحقً حمدّ
ر، بناءً عـىل آليـةٍ ومـؤرشٍ يتوافـقُ عليـه املتعاقِـدان،  يزيـدُ احلال، ويؤولُ إليه األم

 .وينقصُ حسب حالِ السوق
،  وعليه؛ ه ومـا ال حيـلّ رِ فإن البحثَ يف السعر املتغريِ ملعرفة ما حيـلُّ مـن صـوَ

 :يدورُ عىل النقاط اآلتية
ي  -١ البيـعِ كالمُ الفقهاء وأدلتُهم عىل اشرتاطِ العلمِ باملعقودِ عليه، يف عقـدَ

واإلجارة، وهل يكفي فيهام العلمُ اإلمجايلّ بالعوضني دونَ التفصيل؟ أوْ ال يرتفـعُ 
 اجلهلُ هبام إال بالعلمِ التفصييل؟

 .١٠٧: ، مسلم رقم٥٢البخاري حديث رقم ) ١(
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ين معـا؟ أو يصـحُّ االكتفـاءُ  -٢ العلمُ باملعقود، هل حصوله مرشوطٌ للعاقدَ
مها دونَ اآلخر؟  بعِلم أحدِ

ن يكونَ مصاحبًا للعقد؟ أم يكفـي رفعُ اجلهالة عن املعقود، هل يُشرتطُ أ -٣
ه ولو بعد ذلك؟  حصولُ

ر املعفوِّ عنه من اجلهالة والغرر يف العقود، وما ال عفوَ فيه -٤ دْ  .معرفةُ القَ
ا لـه صـلةٌ  -٥ الوقوفُ عىل ألفاظ الفقهاءِ ومصطلحاهتم، فيام نُقلَ عنهم، ممـَّ

وفـاق فـيام دلـت عليـه، بالسعر املتغري، وحتريرها، ومعرفة املقصودِ منها، وحمل ال
واخلالف فيام فيه خالف،  وذلك مثل ما جاء عنهم يف البيع بثمن املثل، واإلجـارة 
بأُجرة املثل، والبيع بام ينقطع به السعر، وبالرقم الذي يظهر، وبام يقـولُ فـالن، أو 
هـا عـىل مـا ظهـر  ل السعرُ املحالُ عليه يف هذه األلفاظ ونحوِ ْمَ أهلُ اخلربة، هل حيُ

قطع من الثمن أو السعر وقتَ التعاقد؟ أو حتى عـىل مـا ينقطـع  ويظهـر بـني وان
، وقتَ التقابض أو آجال أخر؟  الناس  فيام بعدُ

 ، ه، من شـأنه أن يقـودَ بالبحـث إىل سـالمةِ النتـائجِ توضيحُ ذلك كلِّه وحتريرُ
ــن الصـواب إن شــاء اهللا، يف البيـعِ واإلجــارة بالسـعرِ املت ـاه مِ غــري، وإىل مـا يتوخَّ

املنضبط بالقواعدِ العامة، واألدلةِ الرشعية، ويتبنيُ منه القدرُ الذي جيوزُ مـن تغـريُّ 
، وسيكون الكالم عىل ذلك كلـه يف ثالثـة  األسعار يف البيع واإلجارة، وما ال جيوزُ

 :مباحث
 العلم باملعقود: املبحث األول
 باملعقودالبيع بالسعر وتوافقه مع اشرتاط العلم : املبحث الثاين 

 تطبيقات معارصة للسعر املتغري: املبحث الثالث 
ه اهلادي إىل الصواب  .واهللا وحدَ
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ضا يف العقود  :الرِّ
 واملنـافع، األمـالك لتبـادل العقـودِ  صـحةَ  أنّ  عىل العلم أهل بني اختالفَ  ال

ضا، عىل تقومُ  ؛ وهذا الرّ ـا :وتعـاىل سـبحانه اهللا لقول وذلك إمجاعٌ َـا ﴿يَ ينَ  أَهيُّ  الَّـذِ
نُوا لُوا الَ  آَمَ أْكُ مْ  تَ الَكُ وَ مْ  أَمْ يْنَكُ لِ  بَ ـونَ  أَنْ  إِالَّ  بِالْبَاطـِ ةً  تَكُ ـارَ َ ـنْ  جتِ اضٍ  عَ مْ  تَـرَ ـنْكُ  ﴾مِ

هُ ( :ملسو هيلع هللا ىلص النبي ولقول  )٢٩:النساء( ِلُّ  الَ  إِنَّ الُ  حيَ ئٍ  مَ رِ نْهُ  نَفْسٍ  بِطِيبِ  إِالَّ  امْ  .)١()مِ
ا بيشءٍ قبـل  ىض متوقفٌ عىل العلم باملعقود عليه رضورة، فال يتأتّى رضً والرّ
، الـذي  ـضِ ـامر املحْ ر، إال عـىل وجـه القِ العلمِ به، إذِ الرضا باملجهولِ غريُ متصـوّ

ا ،  ما أن جيدَ صاحبهام إىل يؤدِّي إمّ ، فال يرىضَ أبدا، وإما أن جيـد مـا حيـبُّ ال يتوقعُ
ضا املتوقـف عـىل العلـم رشط عقـدِ البيـع ومـا يف ويأ كلَ مالَ أخيه بالباطل، فالرّ

ن تبادل املنافعِ واألمالك، وهذا بنيَ أهلِ العلم حملُّ اتفاقٍ   .معناه، مِ
ونُ  الَ « :محز ابنُ  يقول َايضِ  يَكُ لُومِ  إالَّ  الرتَّ عْ ارِ  بِمَ دَ ِقْ  يف البـابريت ويقول ،)٢(»املْ

ــا أَنَّ « :العنايــة ضَ ولِ  الرِّ هُ ــاملَْجْ ــقُ  الَ  بِ قَّ تَحَ  عبــد البــن األحكــامِ  قواعــد ويف ،)٣(»يَ
ا ويف«السالم ضَ ولِ  الرِّ هُ اء بِاملَْجْ رَ بْ ِ اإلْ ولِ  مِن وَ هُ انِ  الَ  املَْجْ حَّ رُ  الَ  إذْ  ،يَصِ وَّ تَصَ هُ  يُ جُّ  تَوَ
ا ضَ اءِ  الرِّ رَ بْ ِ اإلْ عَ  وَ ةِ  مَ الَ َهَ ا اجلْ ضَ أِ  بِالرِّ َّ املُْربَ نْ  وَ امَ مِ ،كَ رُ  الَ  هُ ـوَّ تَصَ ـهُ  يُ جُّ ةِ  تَوَ ادَ رَ ِ  إىلَ  إالَّ   اإلْ
لُومٍ  عْ ظْنُونٍ  أَوْ  مَ  .)٤(»مَ

 .، من حديث أيب حرة الرقايش عن عمه٣٤/٢٩٩: مسند أمحد) ١(
 .٧/٥١٢: املحىل باآلثار) ٢(
 .٦/١٩٣: رشح اهلدايةالعناية ) ٣(
 .٢/١٧٦: قواعد األحكام) ٤(
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ىض  :احلرام حيلل ال الرِّ
لِّيّة يف عليه، متفقا رشطا كان وإن الرىضَ   تقـدم، كام واملنافعِ  األمالك تبادلِ  حِ

 صحةِ  يف أخر رشوط من توفُّره جيبُ  ما إىل باإلضافة إنه بل يشء، كلّ  هو فليس
لٍ  عقدِ  كلّ  يف فإنّ  العقود، ا تعامُ ، أو باإلذنِ  تعاىل، هللا حقًّ مٌ  وهـو احلظـرِ  عـىل مقـدَّ

ىض اهللاُ﴿ :وتعـاىل سبحانه اهللا قال غريه؛ رِ ـولُهُ  وَ سُ رَ ـقُّ  وَ ـوهُ  أَنْ  أَحَ ضُ رْ ـانُوا إِنْ  يُ  كَ
نِنيَ  مِ ؤْ  .)٦٢:التوبة( ﴾مُ

لّية تبـادلِ األمـالكِ واملنـافع، لكانـت كـلّ  ه كافيًا يف حِ ولو كان الرىض وحدَ
شا وأكلِ املال بالباطـل، وبيـعِ اخلمـر واألصـنامِ وامليتـة،  ، والرَّ عقود الربا والغررِ

َ هبا، وهو باطلٌ إمجاعاحال
يضِ  .ال ملن رَ

ـقُّ اهللاِ «: يقولُ القرايف ـدُ حَ ـدْ يُوجَ قَ ن حق للعبدِ إال وفيه حقٌّ هللا تعاىل؛ وَ ما مِ
ـودِ  قُ ـاىلَ لِعُ ـهِ تَعَ يمِ رِ تَحْ ، كَ بْدِ عَ قُّ الْ هُ حَ عَ ونُ مَ يَكُ ،وَ اطُهُ قَ بْدِ إسْ يْسَ لِلْعَ ا لَ وَ مَ هُ اىلَ وَ تَعَ

ــا  بَ تِ الرِّ ــاالَ َهَ اجلْ رِ وَ ــرَ غَ الْ رْ ... وَ ثِّ ــؤَ ْ يُ لِــكَ ملَ ــهِ يفِ ذَ قِّ اطِ حَ ــقَ ــدُ بِإِسْ بْ عَ َ الْ
يضِ ــوْ رَ لَ وَ

اهُ  ضَ  .)١(»رِ
 :العلم باملعقود عليه

ن واملثمـون، يف البيـع  ال اختالف بني الفقهاء، عىل أن العِلم بالعوضني؛ الثمَ
 -  -حديث ابن عبـاس واإلجارة  رشطٌ لصحة العقد، ملا جاء يف الصحيح من

لْيُسلِف يف كيـلٍ معلـومٍ ووزنٍ معلـومٍ إىل : ( ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي : قال لفَ يف مترٍ فَ نْ سَ مَ
 .)٢()أجل معلوم

ا، -وهو أحد العوضني  -أن يكون املُثمن  ملسو هيلع هللا ىلصفقد أمر النبي  لَم معلومً  يف السَّ

 .١/١٤١: أنوار الربوق) ١(
 .٥/٥٥: صحيح مسلم) ٢(
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لم بيـعٌ  مـن البيوع،وقـد فالثَّمن مثله، وال بدّ أن يكونَ معلوما، لعدم الفرق، والسَّ
 .)١(نقل ابن املنذر وابن القطان اإلمجاع عىل ذلك

ـــلم ب ـــرتاطِ الع ـــارةُ يف اش ـــفاإلج ــعيد ـالع ــديث أيب س ــالبيع؛ حل وضني ك
ولَ اهللا (  --اخلدري سُ هُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ رَ رُ َ لَهُ أَجْ بَنيَّ تَّى يُ ريِ حَ ارِ األَجِ تِئْجَ ن اسْ َى عَ ، )٢()هنَ

نِ واملثمـونِ يف عقـدِ وألن األجرةَ واملنفعة التي  تقابلها يف عقد اإلجارة، مها كالثمَ
ةُ فِيهِ «: يف املدونة البيع، ولذا قال مالك ارَ جَ ِ وزُ اإلْ ُ هُ فَالَ جتَ يْعُ ُوزُ بَ ا الَ جيَ  .)٣(»مَ

املفضـيةُ إىل النـزاع، تُفسـدُ العقـدَ عنـد الفقهـاءِ  واجلهالةُ يف أحدِ العوضني،
 .)٤(»اجلهالةُ تُفسدُ العقدَ و«: عامة، ففي تَبينيِ احلقائق

ونِ «: ويف رشحِ اخلَريش عىل املخترص املَْثمُ ـلِ بـِ َهْ مُ اجلْ دَ طُ يفِ املَْبِيعِ عَ َ رتَ َّا يُشْ ممِ وَ
بَيْـعُ  ـدَ الْ إِالَّ فَسَ ، وَ املُبْتَاعِ بَائِعِ وَ ِ لِلْ نيْ لُومَ عْ ِامَ مَ هنِ وْ نْ كَ ، فَالَ بُدَّ مِ نِ الثَّمَ ، ويف تكملـة »وَ

ُوزُ «: املجموع الَ جيَ ـولٍ  -أي البيع  -وَ ْهُ نٍ جمَ ثَمَ ـإِنْ بَـاعَ بـِ ، فَ رِ دْ قَ لُومِ الْ عْ نٍ مَ إالَّ بِثَمَ
 ، كَ لـِ نِ ذَ لَـامَ عْ ـا الَ يَ َ مهُ ، وَ تَهُ ـلْعَ نٌ سِ ةِ بِامَ بَاعَ بِهِ فُالَ لْعَ يْعِ السِّ بَ ا، وَ هَ مِ قْ ةِ بِرَ لْعَ بَيْعِ السِّ كَ

ضٌ  وَ َنَّهُ عِ ؛ ألِ بَيْعُ بَاطِلٌ الْ لَمِ فِيهِ  فَ املُْسْ هِ، كَ رِ دْ لِ بِقَ َهْ عَ اجلْ ُزْ مَ لَمْ جيَ ، فَ بَيْعِ  .)٥(»يفِ الْ
نِ رشطٌ لصحةِ البيعِ فال يثبُتُ بدونِه«: وقال ابنُ قدامة  .)٦(»العلمُ بالثمَ

؛  ويتعنيُ بيانُ األجرة والثمنِ باخلصوص يف األشياءِ اخلطـرية، التـي هلـا بـالٌ
ا من األجرة أو الثمنِ للسـلعة، ألنه كثريا ما حيصلُ أنّ  أحدَ طريف العقد يتوقعُ قدرً

، وعـدمِ القـدرة عـىل  ه، ويكونُ ذلك مفضيًا للمنازعـةِ ه، وبام ال يتوقعُ أ بغريِ اجَ فيُفَ
 .التقابض والتسليمِ 

 .١/٣١: اإلمجاع) ١(
 .١٨/١١٦: مسند أمحد) ٢(
 .٣/٤٣٢: املدونة) ٣(
 .٣/٣١٤:تبيني احلقائق) ٤(
 .٩/٤٠٤: املجموع) ٥(
 .٤/١٤٤: املغني) ٦(
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 :اجلهالةُ املؤثرة ما تفيض إىل املنازعة
، وإن طُ رفعها لصحةِ العقدِ ليست هي كلّ جهالةٍ ام اجلهالة التي اجلهالة املشرتَ

فـإنْ «: تُفيضِ إىل املنازعة، وحيصل معها التغرير واملخاطرة، ففـي بـدائع الصـنائع
مها  ، وإن  -أي املبيعُ والثمنُ  -كانَ أحدُ جمهوالً جهالـةً مفضـيةً إىل املنازعـةِ فَسـدَ

 .)١(»كان جمهوالً جهالةً ال تُفيض إىل املنازعة ال يَفسد
ا الَ «: ويف فتح القدير مَ ؛  وَ لَمُ فِيـهِ ُوزُ السَّ هُ الَ جيَ ارُ دَ قْ فُ مِ رَ عْ الَ يُ تُهُ وَ فَ بَطُ صِ يُضْ

ةِ  عَ ةً تُفْيضِ إىلَ املُْنَازَ الَ هَ والً جَ ْهُ ى جمَ بْقَ فِ يَ صْ ونِ الْوَ بِدُ ،وَ يْنٌ َنَّهُ دَ  .)٢(»ألِ
نـتِج  متَنِعُ معها تسليمُ العوض، فال يُ وذلك ألن اجلهالة املفضية إىل املنازعة، يَ

قتضاهُ  ه، وال يؤدِّي مُ  .العقدُ آثارَ
 :معيار اجلهالة املفضية إىل املنازعة

إذا أردنا أن نضع معيارا للجهالة املغتفرة، التي ال تفيض إىل املنازعـة، يمكـن 
الطرف املستفيد منها أن يكون العقد عـىل اخليـار؛  هي اجلهالة التي يقبل: أن يُقال

بوله  اخليارَ فيام فيه  ةٌ ير أنه يستفيد منها، دليلٌ عىل أن اجلهالـةَ يف ألن عدم قَ الَ هَ جَ
ل  بـِ ، فلو كانتْ ال تُفيض إىل املنازعةِ لقَ ، يفيض التمسك هبا إىل املنازعةِ ه شديدةٌ عقدِ

 .اخليار
 :علم أحد الطرفني باملعقود عليه دون اآلخر

ين يُشرتَط يف صحة عقد البيع واإلجارة، عند مجهور أهل العلم، علم العاقـدَ 
ـا  معا باملعقودِ عليه، وال يكفي علم أحدمها دون اآلخر، ففي بدائع الصـنائع عطفً

لَـم «: عىل ما ال يصح، قال الكاساين عْ ْ يَ ملَ الِهِ وَ أْسِ مَ هِ أَوْ رَ مِ قْ ءَ بِرَ ْ ا بَاعَ اليشَّ ا إذَ ذَ كَ وَ
الِهِ  أْسَ مَ رَ هُ وَ مَ قْ ي رَ ِ رتَ  . )٣(»املُْشْ

 .٥/١٥٦: بدائع الصنائع) ١(
 .٧/١١٣: القديرفتح ) ٢(
 .٥/١٥٨: بدائع الصنائع) ٣(
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فالبد من كون الثمن واملـثمن معلـومني للبـائع «:للدرديرويف الرشح الكبري 
 .)١(»وإال فسد البيع واملشرتي،

ريش املخترص رشح ويف لُ « :للخَ هْ جَ ا وَ َ مهِ دِ امَ  أَحَ لِهِ هْ جَ ـىلَ  كَ بِ  عَ هَ ذْ قِيـلَ ،املْـَ  وَ
 ُ َريَّ ، خيُ لُ َاهِ ، عىل البيع وقع إذا وهذا اجلْ  مـع فيجـوزُ  اخليـارِ  عـىل كـان لو وأما البَتّ

 .)٢(»احلاشية يف العدوي قيده كام املشرتي، جهل
هِ «: ويف حـاشية القـليويب امَ بـِ ا قَ نَهُ أَوْ مَ لَمـَا ثَمَ يَعْ لْ ـامَ ( وَ امَ قَ ـت بـِ ةِ بِعْ ورَ يفِ صُ

 َّ يلَ لَوْ ) عَ ا بَطَـلَ فَ َ مهُ ـدُ لَـهُ أَحَ هِ بَيْـعُ  (جَ يحِ )الْ ـحِ ـىلَ الصَّ ةِ  (عَ ولَ ـهُ ـحُّ لِسُ الثَّـاينِ يَصِ وَ
لِسِ  ا يفِ املَْجْ اطِهَ َ رتِ يفِ اشْ ،وَ تِهِ فَ رِ عْ انِ مَ هَ جْ  .)٣(»وَ

ـالَ  فإنْ « :بالرقم والبيع التولية بيع عن قال القناع كشاف ويف هِ ا أَوْ  جَ َ مهُ ـدُ  أَحَ
نَ  ْ  الثَّمَ حَّ  ملَ  .)٤(»تَصِ

 :بعده ال العقد بوقت مرشوط اجلهالة رفع
 ، نَ واملثمـون، ابتـداءً حةِ البَيعِ واإلجارة أَنْ يَعلم العاقدان الـثَّمَ طُ يفِ صِ َ رتَ يُشْ

ه، ورفعُ اجلهالةِ الالحقُ  اقد، ال بعدَ ال يفيـد -عنـدَ التسـليم أو غـريه  -وقت التعَ
ن غرر  عندهم يف رفع املخاطر، التي يرتفع معها النزاع، مهـام كـان كبـريا،  -وما مِ

إال وينتهي احلال إىل العلم به للطرفني يف املـآل، وكـل مـا جـاءت  -وال قِامرٍ حمرم 
بَل احلَبَلة،  السنة بتحريمه من بيوع الغرر، بسبب اجلهل باألجل، أو بالعوض، كحَ

املالمسة واملنابذة، وغـريه مـن  نْتَج الناقة، أو بيع احلصاة وَ بيـوع الغـرر، أو إىل أن تُ
كله ينتهي به احلال إىل العلم باملعقود عليه، فلو كـان العلـم الالحـق بعـد العقـد، 

 .يرتفع معه اجلهل، ويصحح العقد، لكانت كل هذه العقود مرشوعة

 .١/١١: الرشح الكبري) ١(
 .٥/٢٢: رشح خمترص خليل) ٢(
 . ٢/٢٧٦: حاشيتا قليويب وعمرية) ٣(
 .٣/٢٢٩: كشاف القناع) ٤(
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 عنـد الـدردير قـال العقـد؛ وقت االشرتاط هذا يف رصحية الفقهاء وعبارات
ة بعض بيع منع عن كالمه ربْ  وذلـكَ « :قـال بكـذا، منهـا صـاع كـلُّ  طعام، من صُ

لِ  هْ نِ  لِلْجَ نِ  بِالثَّمَ املُْثْمَ ، وَ االًّ ْ  حَ ملَ وا وَ ُ تَربِ عْ لْمَ  يَ عِ لَ  الْ َاصِ  كـذلك وهـو ،)١(»املَْآلِ  يفِ  احلْ
ربة يف حنيفة أيب عند  كـلُّ  اإلجـارة، جـواز عـدم يف ووافقاه لصاحبيه، خالفا الصُّ

 .)٢(العقد وقت عليه باملعقود الشهور؛للجهل عدد ذكر دون بكذا، شهر
، فيقـول«: وقال النووي رَ الثمنُ يف حال العقدِ : يُشرتطُ يف صحةِ البيعِ أن يُذكَ

هُ بكذا  .)٣(»بعتُكَ
وْ ( :املطالب أسنى ويف لَ الَ  وَ تُك قَ نْ  بِعْ هِ  مِ ذِ ةِ، هَ َ ربْ لَّ  الصُّ اعٍ  كُ مٍ  صَ هَ رْ ـثَالً  )بِدِ  مَ

لَّ  أَوْ ( اعٍ  كُ نْ  صَ هِ  مِ ذِ ةِ  هَ َ ربْ مٍ  الصُّ هَ رْ ثَالً  )بِدِ ْ ( مَ حَّ  ملَ َنَّهُ  )يَصِ ْ  ألِ بِع ملَ لَةَ  يَ ُمْ ا بَلْ  اجلْ هَ ضَ  بَعْ
لَ  تَمِ لِيلِ  املُْحْ ثِريِ  لِلْقَ الْكَ لَمُ  فَالَ  وَ عْ رَ  يَ دْ ا املَْبِيعِ  قَ يقً قِ ْ الَ  حتَ ينًا وَ ْمِ  .)٤()ختَ

الَ ( :ويف دقائق أويل النهى بِيعَ )وَ يـزٍ أَوْ (أَنْ يَ فِ لَّ قَ بٍ أَوْ قَطِيعٍ كُ ةٍ أَوْ ثَوْ َ ربْ نْ صُ مِ
مٍ  هَ رْ اةٍ بِدِ اعٍ أَوْ شَ َنَّ ) ذِرَ نْ (ألِ لّ (لِلتَّبْعِيضِ وَ )مِ والً )كُ ْهُ ونُ جمَ يَكُ دِ فَ دَ  .)٥(لِلْعَ

، من الصحيحِ  عىل العقدِ  حالَ  الثمنِ  معرفةُ  يُشرتطُ « :املرداوي وقال  املـذهبِ
 .)٦(»األصحابُ  وعليهِ 

 :بالعرف أو بالوصف املعقود عن اجلهالة رفع
تَرتفع اجلهالةُ عن الـثمن يف البيـع، وعـن األجـر يف اإلجـارة، بـذكر الـثمن 
واألجرة وقتَ العقد، برصيح اللفـظ، كبعـتُ بكـذا وأجـرت بكـذا، كـام ترتفـع 

 .٣/١٧: الرشح الكبري) ١(
 .٥/١٢٠: تبيني احلقائق) ٢(
 .٩/٢٠٢: املجموع) ٣(
 .٢/١٧: أسنى املطالب) ٤(
 .٢/١٩: أويل النهىدقائق ) ٥(
 .٤/٣٠٩: اإلنصاف) ٦(
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كذلك بعلم الطرفَني هبام وقت العقدِ بجريان العرف والعادة، فلو تعـارفَ النـاس 
سلعة، أو عىل أجلٍ معني، يتم فيه قبضُ العوض، كان كافيًـا عـن ذكـره،  عىل ثمن

ف عليهـا بيـنهم، أو  ها متعـارَ ا أسـعارُ لَ التجارُ فيام بيـنهم سـلعً تداوَ وذلك كأن يَ
لوه من سـلعٍ  يف كـل أسـبوعٍ أو شـهرٍ -يتعارفوا عىل آجالٍ يتخالصون فيها ما تبادَ

، أو األجـل يف العقـد، مـا دام ذلـك فيُستغنَى بذلك العرف عن ذكر الثمن -مثال 
ا بينهم وقتَ التعاقد ف عليه معلومً  .األجلُ املتعارَ

تبية جوازُ أن يبيعَ الرجل نصف دابته إىل آخـر، بالنفقـة عليهـا  فقد جاء يف العُ
وجهُ اجلوازِ أنه باعَ نصف الدابة بثمنٍ معلوم، وهـو النفقـة؛ «: سنة، قال ابن رشد

 .)١(»هلاألن العرفَ فيها كالصفة 
، جـازَ  ولو تعارفَ الناس كذلك عىل القيام بعمل يف اإلجارة بـأجرة معلومـةٍ

أؤجرك عىل هذا العمل بمثل ما يعمل به الناس، فيجـوز،  :عدمُ ذكرها، كأن يقال
مادام ما يتعاملُ به الناس يف تلـك الصـنعة معلومـا وقـتَ التعاقـد، فـإن مل يكـن 

نع، كأن يقالـمعلوم رك بمثل األجرةِ التي يعمل هبـا النـاس ـأؤج :ا وقت العقدِ مُ
ا تقـدم أن العلـم بـاملعقود عليـه يكـون عنـد  ، ملـِ ، وهي مل تُعلَـم بعـدُ يف هذا اليومِ

 .التعاقد، ال بعده
فام تعارف عليه الناس من األعواض، يف الكراء أو البيع، تقومُ العادة اجلارية 

تُكـر الدابـةُ إىل موضـعٍ مـن ال بـأسَ أن  :فيه مقام الصفة، من ذلك أهنم قـالوا
املواضعِ بأكلِها إىل ذلك املوضع، وإن مل يوصف ما تأكلُـه، مـا دام ذلـك معروفًـا، 
ـوقها،  ر عـىل سَ ا طعامَ املسـتأجَ ا، أو عىل أنّ عىل رهبِّ وكذلك جيوزُ كراؤها بأكلِ رهبِّ

ها، كل ذلك جائز ع نـدهم، كام جيوزُ استئجار األجري بطعامِ بطنه، واملرضعِ بطعامِ

 .٧/٢٧٢: البيان والتحصيل) ١(
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ـدت  جِ مع أن األجرة غريُ معلومة عىل التحقيق؛ ألن العرف فيها كالصـفة، ولـو وُ
، عىل خالف املعتاد، كان للمكري اخليارُ يف فسخِ  ا أكوالً جد رهبُّ ، أو وُ الدابةُ أكولةً

 .)١(املكرتي بالوسط العقد، إذا مل يرض
ون طعامَ الدابة أو طعامَ  دّ األجري، ولو إىل سنة، وبذلك يُعلم أن املالكية ال يعُ

ا جمهوال، يف بيع أو كـراء، مـع اخـتالف األجـراء والـدواب يف األكـلِ قلـةً  عوضً
 .وكثرة

 :الغرر املؤثر يف العقود
يُّ  رِ طْبِ «: قال املَْازَ عَ الْ ةِ وَ مَ الَ َ السَّ دَ بَنيْ دَّ رَ ا تَ وَ مَ رُ هُ رَ ـةَ )٢(»الغَ فَ رَ : ، وقـال ابْـنُ عَ

ا « نَّهُ مَ بُ أَ رَ َقْ يْهِ األْ ضَ وَ دِ عِ ولِ أَحَ صُ كَّ يفِ حُ ، وهذا األخـري يف تعريـف الغـرر )٣(»شُ
 .أشملُ وأضبط، وأرفع للنزاع

ا، بل منه اليسريُ املقبول، ومنه الكبريُ  ر يف العقود ليس كلُّه مؤثِّرا مرفوعً رَ والغَ
ا، فقـد  ا وحظرً املحظور، ومنه الوسطُ بني هذا وذاك، املختلفُ فيه باالجتهاد، عفوً

رايف الغررَ إىل ثالثة أنواعقَ   :)٤(سم القَ
 :الغررُ الكبري

ـن أركانـه،  ُعىل املخاطرة واملقامرة، والغـرر وهو ما كان العقدُ فيه قائام فيـه مِ
قٌ عـىل حتريمـه؛ ألنـه يـؤدي إىل «: قال القرايف ا، حرامٌ متفَ تَنِع إمجاعً وهذا القسم ممُ

ـلمُ أم  بَل احلبَلة ونحوه؛ ألنه ال يعلم هـل يَسْ ، وأكلِ املال بالباطل، كبيع حَ اخلصامِ
ني واملالقـيحِ واملنابَـ ا أو أكثـر، وكبيـعِ املضـامِ ذةِ ال، وإذا سلِمَ هـل يكـون واحـدً

،  والبيع إىل األجلِ املجهولِ  ةِ سَ  .»واملالمَ

 .٧/٣٤: ، واخلريش٦/٢٣٠، ٥/٤٣٦: التاج واإلكليل) ١(
 .٢٥٣: رشح حدود ابن عرفة) ٢(
 .٢٥٤: املرجع السابق) ٣(
 .٣/٢٦٦: الفروق) ٤(
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مـرَ  بْـدِ اهللا بـنِ عُ ونَ : (قـالَ  --ففي الصحيح من حـديث عَ عُ تَبَـايَ ـانُوا يَ كَ
ى النَّبِيُّ  نَهَ ، فَ َبَلَةِ بَلِ احلْ ورَ إِىلَ حَ َزُ نْهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاجلْ ـ ،)عَ ـا يفِ ـَفَسّ ـةُ مَ تجَ النَّاقَ نـْ ه نَـافِعٌ أَنْ تُ رَ

ا نِهَ  .بَطْ
َى النبيُّ :(--ويف السنن من حديث أيب هريرة  رِ وعـن  ملسو هيلع هللا ىلصهنَ عن بيعِ الغـرَ

 ).بيعِ احلصاةِ واملضامنيِ واملالقيحِ 
 :الغررُ اليسري

فـه  الغرر اليسري يف العقودِ معفوٌّ عنه، إذ ال تكادُ العقودُ ختلو مـن غـرر، وعرَّ
جائز إمجاعـا إذا دعـت ، وهو )١(»هو ما شأنُ الناسِ التسامحُ فيه«: الدسوقي بقوله

إليه احلاجة، ومل يكن مقصودا، كبيع الفاكهـة دون علـم باطنهـا، جيـدا أو رديئًـا، 
ــُرب، ودخـول احلـامم  قاء بدرهم، مع اختالف النـاس يف الشّ وكالرشب من السِّ
بأجرة واحدة، مع اختالف الناس  فيام حيتاجون من ماء، وكإجارة الدار مشـاهرة، 

 .ضها ناقصوبعض الشهور كامل وبع
بتـذكرة واحـدة، )البوفيـه(ومنه يف وقتنا احلارض؛ األكلُ يف املطاعم املفتوحة 
 .وبعض الناس يستهلك من الطعام ما ال يستهلكه غريه

 :الغرر الوسط
ـق بـاألول املمنـوع، أو بالثـاين  وهذا الذي اختلف فيه أهل العلم، هـل يُلحَ

، أحلقه بعضُ أ ه عنِ القليلِ هِ عـن املغفور، فالرتفاعِ هلِ العلمِ بالكبري، والنحطاطـِ
، قال القرايف هم بالقليلِ ه غريُ وهـذا هـوَ سـببُ اخـتالفِ العلـامءِ يف «: الكثريِ أحلَقَ

 .)٢(»أنواعِ الغررِ واجلهالةِ 

 .٣/ ٦٠:حاشية الدسوقي) ١(
 .٣/٢٦٦: الفروق) ٢(
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 ، ا يف ذاتـهِ زوه منه ومن  يسريِ الغرر؛ أالَّ يكـون الغـررُ مقصـودً ورشطُ ما جوَّ
، وذلك  تـه، وأن يتعذرَ االحرتازُ منهُ وّ ه وقُ مقِ ه وعُ رضِ ، دونَ العلمِ بعُ كأساسِ الدارِ

ا أو اثنـني، وكشــراءِ الشـاةِ يف  ورشاءِ احلاملِ مع احتامل أن يكـون احلمـلُ واحـدً
ها لبنٌ   .إىل غري ذلك ،)١(رضعِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٩/٣١١: ، واملجموع رشح املهذب٥/٧٥: املخترصرشح اخلريش عىل ) ١(
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=:البيع بسعر مل يتقرر

تقدمَ كالم مجهور الفقهاء يف اشرتاط العلم بالعوضني يف البيع، وقـت العقـد 
 .ال بعده

وقد جاءت عباراتٌ ألهل العلم، يُفهم منها جوازُ التعاقد عىل سـعر مل يتقـرر 
، )السلَمِ بالسعر(وقت العقد، ويتقرر العلمُ به يف املستقبل، وذلك مثل  ما جاء يف 

، أو )بالقيمـة(، و)بام يبيع النـاس(، و)ينقطع به السعر بام(، و)البيع بثمن  املثل(و
 .ونحو ذلك )بالرقم(، و)أهل اخلربة(بقول 

فام مد إمكانيةِ االستناد إىل هذه العبارات، يف عقود البيع والتـأجري بالسـعر 
املتغري؟  كام يف املرابحة بالربح املتغري، ويف البيع والتأجري بعـوضٍ خيضـع تقـديره 

 .يظهر عند االستحقاق، وكام يف السلم بسعرِ يوم التسليمللمؤرش الذي 
 :ألفاظ للفقهاء يف البيع بسعر مل يتقرر

تبـادر منهـا التعاقـد بسـعرٍ مل يتقـرر وقـت العقـد،  تنوعت عباراتٌ للفقهاء يُ
فتكلموا عىل البيع بالرقم، أو بام يبيع الناس، و بـثمن املثـل، وبالقيمـة، وبـام بـاع 

إن خطتَ الثوبَ اليومَ فبـدرهم، : أهل اخلربة، وقوهلم يف اإلجارةفالن، وبام يقول 
ا فبنصف دره  .)١(موإن خطته غدً

ال جتوز األجرة عىل خياطة الثوب عىل هذا النحو عند أيب حنيفة ومالك والشافعي ويف إحد الروايتني عن أمحد؛ ) ١(
ألنه وجه من بيعتني يف بيعة، وألنه آجر نفسه بام ال يُعرف، وجتوز عند صاحبي أيب حنيفـة والروايـة األخـر عـن 

، ومـنح ٥/٤٠٤: ، ومواهـب اجلليـل٩/١٣٤: انظـر فـتح القـدير. ألنه سمى لكل عمـل عوضـا معلومـا أمحد؛
 .٥/٢٩٥: ، واملغني٧/٤٥٠:اجلليل
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ت وتكـررت  يف مصـادر املـذاهب  هذه األلفـاظ ونحوهـا يف العقـود، ذُكـرَ
املختلفة، وتكاد هذه املصادر يف احلكم عليها تتفقُ مجيعا عـىل يشء واحـد، يمكـن 

د هبذه األلفاظ عند زوال جهالةِ العوض، واملنعُ استخالصه منها، هو جوازُ التعاق
ي إىل املنازعـة، وهـو مـا ـحني يكونُ العوض جمهوال يف جملس العقد، جهالةً تُفض
 .يتفقُ مع ما تقدمَ يف مبحث رفع اجلهالة عن املعقود عليه

 :البيع بثمن املثل
وكـذلك ، )بام يبيع النـاس(صححَ شيخ اإلسالم ابن تيمية البيعَ بثمن املثل و

زمُ املتتبعُ لكالمهـم أهنـم يريـدون بـثمن املثـل الـذي  جاء عن مجهور الفقهاء،وجيَ
تقررُ منه يف  ف بالفعل وقت التعاقد، وليس ما يَ رِ ر وعُ رَّ قَ يصححونه؛ الثمن الذي تَ
وقت الحق، مربوط بمؤرشٍ يظهرُ يف املستقبل، وال يعرفه املتعاقدان حـني العقـد، 

 .نهفذلك يمنعونَه وال جييزو
ـيْئًا الَ « :قال الكامل بن اهلامم ونَ شَ بِيعُ النَّاسُ إالَّ أَنْ يَكُ ا يَ ثْلِ مَ ُوزُ بِمِ ا الَ جيَ ذَ وكَ

مِ  اللَّحْ ُبْزِ وَ اخلْ تُ كَ اوَ تَفَ ، وقال يف البيع املوقـوف صـحته عـىل العلـم بثمنـه يف )١(»يَ
، وبمثلِ ما أخـذَ بـه فُـالن« :املجلس ثلِ ما يبيعُ الناسُ : ل ابـن عابـدينوقـا.»وبمِ

ا « ما لو باعه بمثـل مـا يبيـع النـاس، إال أن يكـون  -أي البيع الفاسد  -ومنه أيضً
 .)٢(»شيئًا ال يتفاوتُ 

رر احلكام ـرَ «: ويف دُ كَ ، ذَ نٌ ذَ بِهِ فُـالَ ا أَخَ ثْلِ مَ بِيعُ النَّاسُ بِهِ أَوْ بِمِ ا يَ ثْلِ مَ بَيْعُ بِمِ الْ
 ُ ايفِ أَنَّهُ الَ جيَ حِ الشَّ ْ ي يفِ رشَ ِ ـرتَ لَـم املُْشْ عْ ْ يَ ا ملَ ا إذَ ذَ ِّ هَ

يسِ خْ َ امِ الرسَّ مَ ِ ةِ اإلْ خَ يفِ نُسْ ، وَ وزُ
لِسِ  لِمَ يفِ املَْجْ إِنْ عَ ، فَ لِكَ ـةَ فِيـهِ  -أي بعد التعاقد وقبل التفرق -بِذَ نِيفَ ـنْ أَيبِ حَ فَعَ

تَانِ  ايَ وَ  .)٣(»رِ

 .٦/٢٦٠: فتح القدير) ١(
 .٤/٥٢٩: حاشية ابن عابدين) ٢(
 .٢/١٧٧: درر احلكام) ٣(
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اجلـزار أو  وسألت ابن القاسـم عـن الـذي يـأيت إىل: مسألة«: وقال ابن رشد
، قال: البياع، فيقول له ال يصلح هـذا يف يشء مـن األشـياء،  :بعني كام تبيع الناسَ

، فإن فات وكان ممـا : فإن وقع، قال:قلت دّ البيعُ وفُسخَ إن وقع وكان قائام بعينه، رُ
د مثله، مثل القمح وغريه، فالواجب مثلُه مما يُكال أو يُوزن، فـإن كـان ممـا ال  يوجَ

 .)١(»مثل الثياب وغريها، كانت فيه القيمةيوجد مثله، 
مها، بمثمون «: وقال الدردير ن أحدِ طَ عدمُ جهلٍ منهام أو مِ ، ... ورشُ أو ثمنٍ

، وقال أيضا عاطفا عـىل )٢(»بعتُك بام يظهرُ من السعرِ بنيَ الناسِ اليوم: ولَ ـأن يقـك
ــرُ «: ما ال يصح تَظْهَ ي سَ تـِ ـا الَّ تِهَ يـمَ ا بِقِ بَيْعِـهَ ـلُ  كَ ا أَهْ ـَ وهلُ قُ ي يَ تـِ ، أَوْ الَّ ــوقِ يفِ السُّ

ةِ  َ ربْ ِ  .)٣(»اخلْ
، سـواء  - أي الثمن -أما إذا كانَ يف الذمةِ «:وقال الغزايل فالبدّ مـن التقـديرِ

ا، فلو قالَ  ضً ا أو عرْ نَـة هـذه  :كانَ نقدً ـه أو ثوبَـه، أو بزِ بعتُ بام باعَ بـه فـالنٌ فرسَ
؛ ألنهُ غررٌ جمت ، ال يصحّ ه، والبدّ من تعريفِ جنسهالصنجةِ ، يسهل دفعُ  .)٤(»نَبٌ

ــرداوي ــال امل الَ «: وق ــعُ  (وَ بَيْ رُ )الْ ــعْ ــهِ السِّ ــعُ بِ طِ نْقَ ــامَ يَ ،  (بِ ــهِ يْ لَ ــفُ عَ قِ أَيْ يَ
ةِ  الَ هَ بِيعُ النَّاسُ )لِلْجَ امَ يَ الَ كَ مَ  (وَ دَّ قَ  .)٥(»)ملَِا تَ

فـيام بعـد، وجيـوز نقطع أما إذا كان السعر مل ينقطع، ولكن ي« :وقال ابن تيمية
قد منع منه؛ ألنه ليس وقت البيع ثمن مقدر يف نفـس األمـر،  فهذا: هاختالف قدر

واألسعار ختتلف باختالف األزمنة، فقد يكون سعره فيام بعد العقد أكثر ممـا كـان 
 .)٦(»وقت العقد

 .٢/٦٤: البيان والتحصيل) ١(
 .٣/١٥: الرشح الكبري) ٢(
 .٣/٥٤ :حاشية الدسوقي) ٣(
 .٣/٣٣: الوجيز) ٤(
 .٤/٣١٠: اإلنصاف) ٥(
 .٤٣٦: العقود) ٦(
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عُ «: وقال ابن مفلح طـِ نْقَ امَ يَ ، أَوْ بـِ ولٍ ْهُ قْمٍ جمَ حُّ بِرَ بِيـعُ فَالَ يَصِ ـامَ يَ ، أَوْ كَ هُ رُ ـعْ سِ
احٍ ، النَّاسُ  نِكَ ، كَ ِثْلِ نِ املْ نَا بِثَمَ يْخُ هُ شَ حَ حَّ صَ ، وَ نَّ حِّ فِيهِ َصَ ىلَ األْ  .)١(»عَ

 :البيع بالرقم وبام باع فالن
ال جييز  الفقهاء عقد البيع بام باع فالن، أو بيعَ اليشء  بقيمته أو برقمـه أو بـام 

ونحو ذلك، مما مل يتقـرر سـعره بالفعـل ويعـرف، فـإذا  ينقطع به السعر أو باملزاد،
لم فيه العوضُ وقتَ العقـد، أو  ، وعُ جوزوا شيئا من هذا، فهو حممول عىل ما تَقررَ

 .قبل التفرقِ من املجلس
والبيـع برقمـه وبـام بـاع فـالن، واملشـرتي ال يعلـم، «: قال الكامل بن اهلـامم

ر املجلـس وبمثـل مـا يبيـع النـاس، موقوفٌ عىل العلمِ يف املجلس وبيع فيـه خيـا
 .)٢(»وبمثل ما أخذ به فالن

طـى «: وقال الباجي امَ يُعْ ـا أَوْ بـِ تِهَ يمَ ةَ بِقِ لْعَ هُ السِّ بِيعَ نِ أَن يَ ةِ يفِ الثَّمَ الَ َهَ ن اجلْ مِ وَ
ا   )٣(»فِيهَ

لِّ «: وقال اخلريش ةً إىلَ املَْحَ ابَّ َ دَ رتَ ا اكْ اءُ إذَ ُوزُ الْكِرَ ا الَ جيَ ذَ ا وكَ ثْلِ مَ ِّ بِمِ ينِ الَ فُ الْ
فٌ  ـرْ اءِ عُ رَ مْ يفِ الْكـِ ـُ ـنْ هلَ ْ يَكُ ـا ملَ ـا مَ تِهَ يمَ ةِ بِقِ ـلْعَ بَيْعِ السِّ ، كَ ةِ الَ هَ ، لِلْجَ  النَّاسُ ارَ تَكَ

ورِ  كُ عِ املَْذْ ضِ وْ  .)٤(»لِلْمَ
ــ«: ويف املجمــوع لُ عْ نِ مَ نُ الــثَّمَ ــوْ طُ كَ َ ــرتَ ــهُ يُشْ نَّ ــىلَ أَ ابُ عَ ــحَ َصْ ــقَ األْ فَ اتَّ ومَ وَ

رِ  رَ غَ يْعِ الْ نْ بَ يِ عَ يثِ النَّهْ َدِ ،حلِ رِ دْ قَ ـالَ  ...الْ وْ قَ لَ ـا أَيْ  :وَ هَ مِ قْ ةَ بِرَ ـلْعَ هِ السِّ ـذِ تُـكَ هَ بِعْ
ـاملَِ  انَـا عَ إِنْ كَ ، فَ هُ بَ هُ أَوْ ثَوْ سَ رَ نٌ فَ ا،أَوْ بِامَ بَاعَ بِهِ فُالَ يْهَ لَ قُومٌ بِهِ عَ رْ وَ مَ ي هُ نِ الَّذِ ِ بِالثَّمَ نيْ

 .٤/٣٠: الفروع) ١(
 .٦/٤٠:فتح القدير) ٢(
 .٥/٤٠: املنتقى) ٣(
 .٧/٤٠٠: حاشية اخلريش) ٤(
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رِ  دْ انِ بِقَ يقَ ا فَطَرِ َ مهُ دُ هُ أَوْ أَحَ الَ هِ إِنْ جَ ، وَ فٍ الَ بَيْعُ بِالَ خِ حَّ الْ امَ (هِ صَ هُ حُّ بِهِ قَطَـعَ )أَصَ وَ
بَيْـعُ  ـحُّ الْ ـانِيِّنيَ الَ يَصِ اسَ ُرَ ـنْ اخلْ ـاتٌ مِ َاعَ مجَ اقِيِّنيَ وَ عِـرَ ائِرُ الْ سَ نِّفُ وَ هُ ،املُْصَ ـرَ كَ ا ذَ ملِـَ

رٌ  رَ نِّفُ أَنَّهُ غَ الثَّاينِ (املُْصَ ـانِ ) وَ هَ جْ ـا فِيـهِ وَ َ مهُ ُ ريْ غَ بَيَـانِ وَ بُ الْ احِ صَ ُّ وَ اينِ ورَ فُ اهُ الْ كَ حَ
امَ ( هُ حُّ ا )أَصَ ذَ الثَّاينِ (هَ بَيْـع )وَ ـحَّ الْ سِ صَ لـِ ـنْ املَْجْ امَ مِ قِهِ رُّ فَ بْلَ تَ رَ قَ دْ قَ لِكَ الْ لِامَ ذَ إنْ عَ

حُّ  نَّهُ يَصِ الِثًا أَ ا ثَ هً جْ افِعِيُّ وَ ى الرَّ كَ حَ الَ  وَ وْ قَ امَ لَ ،كَ تِهِ فَ رِ عْ نْ مَ نِ مِ كُّ ا،لِلتَّمَ لَقً طْ ـت : مُ بِعْ
الِ  ـَ نِ يفِ احلْ ْلَـةُ الـثَّمَ انَـتْ مجُ إِنْ كَ ،وَ بَيْـعُ ـحُّ الْ مٍ يَصِ هَ رْ دِ ـاعٍ بـِ ـلَّ صَ ةَ كُ َ ـربْ هِ الصُّ ذِ هَ

اذٌّ  عِيفٌ شَ ا ضَ ذَ هَ ،وَ ةً ولَ ْهُ  .)١(»جمَ
ـوْ بَـاعَ «: وقال يف أسـنى املطالـب ا لَ ـذَ كَ امَ  وَ ـا(بـِ ثْـلِ مَ نٌ ) أَيْ بِمِ هِ فُـالَ بَـاعَ بـِ

هُ  بَ ثَالً (ثَوْ ا) مَ َ مهُ دُ لَهُ أَحَ هِ جَ رَّ ... (وَ حُّ ملَِا مَ  .)٢(»)الَ يَصِ
ـحُّ «: ويف دقـائق أويل النهـى بٍ  (وال يَصِ ـوِ ثَـوْ يْـعُ نَحْ ـهِ )بَ مِ قْ ارِ  (بِرَ ـدَ ِقْ أَي املْ

الَ ا ةِ بِهِ حَ الَ هَ ؛ لِلْجَ يْهِ لَ تُوبِ عَ دِ املَْكْ قْ عَ الَ )لْ ةٍ  (وَ لْعَ يْعُ سِ دٌ )بَ يْ مَ (بِامَ بَاعَ بِهِ زَ ـدَّ قَ إالَّ ،)ملَِا تَ
ا َ مهُ لِامَ حّ  (إنْ عَ يَصِ دِ فَ قْ عَ الَ الْ دٌ حَ يْ ا بَاعَ بِهِ زَ مَ قْمَ وَ انِ الرَّ اقِدَ لِمَ املُْتَعَ  . )٣(»أَيْ عَ

ا أَيْ «: ويف كشاف القناع هَ مِ قْ ةَ بِرَ لْعَ هُ السِّ إِنْ بَاعَ ـا (وَ هَ قُومِ رْ ـا )مَ يْهَ لَ تُـوبِ عَ املَْكْ
هُ  لَامَ عْ ْ يَ ملَ بَيْعُ (وَ حَّ الْ ْ يَصِ ةَ  (أَوْ ،)ملَ لْعَ هُ السِّ هُ )بَاعَ لَـامَ عْ ْ يَ ملَ ثْلِهِ وَ نٌ أَيْ بِمِ أَيْ  (بِامَ بَاعَ بِهِ فُالَ

نٌ  ا بَاعَ بِهِ فُالَ مَ أَوْ مَ قْ حَّ  (أَوْ )الرَّ ْ يَصِ ا ملَ َ مهُ دُ هُ أَحَ لَمْ عْ ْ يَ الَة ملَ هَ  .)٤()لِلْجَ
هِ  لـِ وْ هُ بِقَ ادُ رَ ـا«:ومُ هَ مِ قْ لِيلِ » بِرَ دَ ا، بـِ َ مهِ ـدِ دَ أَحَ نـْ ا أَوْ عِ َ مهُ دَ نـْ ـوالً عِ ْهُ ـانَ جمَ ا كَ إذَ

لِهِ  وْ ا«:قَ لُومً عْ نُ مَ ونَ الثَّمَ بَيْـعَ » أَنْ يَكُ ـإِنَّ الْ ا، فَ لُومً عْ قْمُ مَ انَ الرَّ ا كَ ا إذَ ، أَمَّ حٌ اضِ وَ وَ هُ وَ
يحٌ  حِ  .)٥(صَ

 .٩/٤٠٢: املجموع) ١(
 .٢/١٥: أسنى املطالب) ٢(
 .٢/١٨: دقائق أويل النهى) ٣(
 .٣/١٧٤: كشاف القناع) ٤(
 .٤/٣١٠: اإلنصاف) ٥(
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ويدل عىل أن كالمهم باملنع تارة واجلواز أخر، مبنـي عـىل اخـتالف احلـال 
ق املالكيـة  بالعلم بالعوض أواجلهل به، ترصيحُ كثريٍ من أهل العلم بذلك، فقد فرَّ

، جـوزوه مـرة ومنعـوه أخـر، )مثل ما باع فـالن(وكذلك غريهم، يف التعاقد بـ
ملنع مبني عىل عدمه، قال ابن القاسم فاجلواز مبني عىل علم املتعاقدين باملعقود، وا

لْتُ «: يف املدونة لٍ :قُ جُ لْتُ لِرَ أَيْتَ إنْ قُ نَ :أَرَ ـمْ ا السَّ ـذَ لَ أَوْ هَ سَ عَ ا الْ ذَ نْك هَ ي مِ ِ رتَ أَشْ
ــالَ  ؟ قَ رِ ــعْ لِكَ السِّ ــذَ ــهُ بِ نْ نٌ مِ ــالَ نْــكَ فُ ــذَ مِ ــا أَخَ ــلِ مَ ثْ الِــكٌ : بِمِ ــالَ مَ َ يفِ :قَ ــريْ الَ خَ

لْتُ  ،قُ لِكَ ذَ :ذَ كَ الَ وَ ا قَ يَاطَةِ إذَ ِ ا يفِ اخلْ ذَ طْـتُ :لِكَ هَ ا خِ ثْلِ مَ بَ بِمِ ا الثَّوْ ذَ يطُ لَكَ هَ أَخِ
ـلُّ  كُ ، وَ ـةِ لَ هِ املَْنْزِ َـذِ وَ هبِ ا فَهُ بً لٍ ثَوْ جُ بُغُ لِرَ بَّاغُ يَصْ الصَّ ةِ وَ نَاعَ الصِّ رِ وَ َجْ نْ األْ نٍ مِ الَ بِهِ لِفُ

لِكَ هَ  ذَ كَ الِكٍ وَ نْدَ مَ وهٌ عِ رُ كْ ا مَ ذَ ولُ هَ قُ ةِ يَ ارَ جَ ِ ا يفِ اإلْ ـرَ  :ذَ ـا آجَ ثْلُ مَ كَ نَفْيسِ مِ رُ اجِ أُؤَ
الَ  ؟ قَ هُ سَ نٌ نَفْ لِكَ :فُالَ لُ ذَ انَ أَوَّ ا كَ لَمْ مَ عْ ْ يُ ا ملَ الِكٍ إذَ لِ مَ وْ نْ قَ وهٌ مِ رُ كْ لُّهُ مَ ا كُ ذَ هَ  .)١(»وَ

لكن نجدهـم جــوزوا البيــع بمــا اشتــر فـالن إذا كـان معلومـا؛ قـال 
ـه «: القرايف ه فـالنٌ واملشـرتي يعلـمُ بـام باعَ ولـو بـاعَ من إنسانٍ شيئا بمثلِ ما باعَ

 .)٢(»جاز
ـىلَ «: ومثلُه قالَ عن العوضِ يف املضاربة ةً عَ بَ ـارَ ضَ ـمٍ مُ هَ يْهِ أَلْـفَ دِرْ فَعَ إلَ ا دَ إذَ

 ِ لِامَ مجَ انَا عَ إِنْ كَ ، فَ بْحِ نْ الرِّ نٍ مِ الَ نٌ لِفُ طَ فُالَ َ ا رشَ ثْلِ مَ ـنْ مِ نٍ مِ ـالَ نٌ لِفُ طَ فُالَ َ ا رشَ ا مَ يعً
 ْ إِنْ ملَ ، وَ طِ ْ لِكَ الرشَّ ثْلِ ذَ ةٌ بِمِ ائِزَ ةُ جَ بَ ارَ هِ املُْضَ ذِ ، فَهَ يْهِ ا إلَ هَ فَعَ تِي دَ تِهِ الَّ بَ ارَ ضَ بْحِ يفِ مُ  الرِّ

ةٌ  دَ ةُ فَاسِ بَ ارَ املُْضَ ا فَ َ مهُ دُ لِمَ أَحَ هُ أَوْ عَ لَامَ عْ  .)٣(»يَ
، يكـاد يكـون بحروفـه، )٤(ثله يف الفتاو اهلندية لألحنافوما ذكره القرايف م

ونجده أيضا يف معنى كالم الشيخ ابن تيمية، وهـو يوجـه الـروايتني عـن أمحـد يف 

 .٣/٣١٤: املدونة) ١(
 .٢/٢٧٢: الفروق) ٢(
 .٢/٢٧٢: املصدر السابق) ٣(
 .٢٨٨/ ٤: الفتاو اهلندية) ٤(
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زه هنـاك بالسـعر :قلت«: البيع بالسعر، قال فقد يقال يف املسألة روايتان؛ ألنه جـوّ
للبـائع مسـتقرا، وهنـا مل هناك كان السعر معلوما : كام تقدم، ومنعه هنا، وقد يقال

يكن السعر معلوما للبائع، ألنه مل يدر ما يبيع به، فصار البيع بالسعر املستقر الـذي 
يعلمه البائع، كالبيع بالثمن الذي اشرتاه يف بيع التولية واملرابحـة، وأخـذ الشـفيع 

قص املشفوع بالثمن الذي اشرت به قبل علمه بقدر الثمن  .)١(»الشِ
ن منعِ البيع بالثمنِ الذي مل يتقررْ يف التعاقد بمثـل واستثنى احلنفي ة واحلنابلة مِ

امم  )٢(ما يبيع الناس،ما إذا كان شيئًا مضبوطا، ال يتفاوت، كام تقدم يف كالم ابن  اهلـُ

ل كالم الشيخ ابن  تيمية يف قوله مَ وعـىل هـذا عمـلُ املسـلمني «: وغريه، وعليه حيُ
، ال يزالون يأخذون من اخلب وال يقـدرون  ...از اخلبـز، ومـن اللحـام اللحـمدائامً

الثمن، بل يرتاضيان بالسعرِ املعروف، ويرىض املشرتي بام يبيع به البائع لغريه مـن 
 .»الناس

فالبيع أو التأجري بسعر املثل أو بام يبيع فالن أو بالرقم ونحـوه، إذا قـالوا بـه، 
فاوت، وال خيتلفـوا إن مل فهو بيع بسعر مستقر، معلوم بني الناس وقت البيع، ال يت

يُذكر، فإن مل يكن معروفا وقت البيـع وال معلومـا فـال جييزونـه إال عـىل اخليـار؛ 
 .للجهالة، واإلجارة يف ذلك كله كالبيع

 :البيعُ بالسعر يف كالم الشيخ ابن تيمية وربطه باهلامش املتغري
 بعـض فهمـه مـا هـو السـياق، هـذا يف الفقهـاء عبـارات مـن أشـكل الذي
 ابـن الشـيخ كـالم مـن مواضـع عدة يف جاء الذي ،)بالسعر البيع( من املعارصين

 مـن عـدد يف املسـتقبل يف يتحـدد بسـعر البيع عىل التعاقد جواز عليه وبنوا تيمية،

 .٤٣٣: العقود) ١(
 .١٥: ص» ألفاظ للفقهاء يف البيع بسعر مل يتقرر«: ، وانظر ما تقدم فقرة٦/٢٦٠: فتح القدير) ٢(
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 فأخـذ  الـبعض،  عتوس بل التسليم، يوم السوق بسعر كالسلم املستحدثة، العقود
ز عاما، حكام منه ـوّ  البيـوع ديـون يف املتغـري واهلـامش بـاملؤرش األسـعار ربـط جيُ

د، املتجـدد التأجري ويف والسلَم، واملرابحة كالتورق دَ  ويف بالتمليـك، واملنتهـي املـُ
 التعـرض سـيأيت ممـا ذلـك وغري ،)واإلنرتنت( اهلاتف كخدمات اخلدمية العقود
 .باقيه عن صحيف بام تفصيال، لبعضه

 :كالمه من مستندهم
كان مستند من ذهب إىل جواز ربط السعر بـاملؤرش كـالمَ الشـيخ عـن البيـع 

ثُر االستشهاد هبام  :بالسعر، وذلك يف موضعني من كتبه، كَ
 :السلم بالقيمة وقت التسليم: املوضع األول

 ،فقـالذكر شيخ اإلسالم السلم بالقيمة يـوم التسـليم  يف جممـوع الفتـاو :
ـا« ثْلِهَ مِ ِ وَ ـنيْ عَ دُّ الْ رَ رَ ـذَّ ا تَعَ إِذَ دٌ فَ يْعٌ فَاسِ وَ بَ نَا هُ لْ قُ ا، وَ طَعْ فِيهَ قْ ْ يَ ةً ملَ لْعَ َ سِ رتَ لَو اشْ : وَ

ضِ  عِـوَ ـنْ الْ بُـوضِ مِ ـةَ املَْقْ نَا قِيمَ بْنَا هُ جَ امَ أَوْ ، فَكَ بْضِ قَ قْت الْ رِ وَ عْ ةُ بِالسِّ يمَ قِ دَّتْ الْ رُ
نَاكَ  بُ هُ ـهٍ نُوجِ جْ لِّ وَ نْ كُ ا مِ هَ ريُ

نَظِ ، وَ مِ اهِ رَ نْ الدَّ بُوضِ مِ ةَ املَْقْ ـونَ املَْبِيـعُ : قِيمَ أَنْ يَكُ
دَّ  ـلُ إنْ رَ َجَ لُّ األْ ـِ ـنيَ حيَ لٍ فَحِ ـوْ ـلٌ إىلَ حَ جَّ ؤَ ؛ لَكِنَّهُ مُ نُهُ طَعْ ثَمَ قْ ْ يُ ونًا ملَ زُ وْ كِيالً أَوْ مَ مَ

ثْالً لِتِلْ  نْ مِ ْ يَكُ ثْالً ملَ نْطَةً مِ بُـوضِ حِ ـةِ املَْقْ طَاءُ قِيمَ إِعْ ، فَ ةِ يمَ قِ فِ الْ تِالَ خْ ؛ الِ ةِ بُوضَ كَ املَْقْ
نِ  ا يفِ الـثَّمَ ـذَ ، فَهَ لِ ـدْ عَ ـبَهُ بِالْ نِ أَشْ ـبْضِ الـثَّمَ نيِ قَ الً إىلَ حِ جَّ ؤَ ةِ مُ لْعَ بْضِ السِّ قْتَ قَ وَ

اءٌ  وَ نِ سَ املُْثَمَّ  .»وَ
 :تغريداللة النص املتقدم عىل ربط األثامن باهلامش امل

لَم  هذا النص ال يفيد يف الداللة عىل ربط األثامن باهلامش املتغري، وال عىل السَّ
، فقـد   العقـدِ الفاسـدِ بقيمة السعرِ يومَ التسليم، وذلك ألن السلَم فيه جر جمرَ

نْون له  بقوله إذا كان إجياب املسمى أو مثلِه أقربَ إىل التسوية يف الفاسد الـذي :[عَ
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ه مجيعا يقولون  فيه بـالرجوع إىل القيمـة  والفاسد بعد وقوعه، الفقهاءُ  ،]يتعذر ردُّ
ه كقوله يف هذا املوضع، إال أهنم خيتلفون يف تقـدير القيمـة؛ هـل هـي  ر ردّ إذا تعذَّ
بيوم احلكم، كام قال الشيخ ابن تيمية هنا؛ ألهنا أعدل، أو بيوم التعاقـد كـام يقـول 

 .بعض أهل العلم
كـر، بـل داللتـه عـىل منعـه وعليه؛ فال تظهر دالل ة الكالم عىل مرشوعية ما ذُ

لم من أن الفسادَ منهي عنه، ال جيوز اإلقدام عليه ملن علمه، فـال يصـح  أوىل، ملا عُ
 .التأسيس وال البناء عليه يف إنشاء عقود عىل نمطه

 :السلم بالسعر :املوضع الثاين
لـة، يف رجل استلفَ من رجلٍ دراهمَ إ«: قال يف جامع املسائل ىل أجلٍ عـىل غَ

بحكم أنه إذا حلَّ األجلُ دفع إليه الغلةَ بأنقصَ مما تساوي بخمسـةِ دراهـم، فهـل 
 حيلُّ أن يتناول ذلك منه عىل هذه الصفة، أم ال؟

إذا أعطاه عن البيدر كلَّ غـرارة بـأنقص ممـا يبيعهـا لغـريه بخمسـة  :فأجاب
سـلف بنـاقص عـن دراهم، وتراضيا بذلك جاز، فإن هذا ليس بقـرض، ولكنـه 

، وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس، أو بزيـادة درهـم )١(»السعر بيشء
 .يف كل غرارة، أو نقص درهم يف كل غرارة

وقد تنازع النـاس يف جـواز البيـع بالسـعر، وفيـه قـوالن يف مـذهب أمحـد، 
أبطـل مثـل واألظهر يف الدليل أن هذا جائز، وأنه ليس فيه خطر وال غرر؛ ألنه لو 

هذا العقد لرددناهم إىل قيمة املثل، فقيمة املثل التي تراضوا هبا أوىل من قيمة مثـلٍ 
 :ومنهم مـن قـال... والصواب يف مثل هذا العقد أنه صحيح الزم ،.مل يرتاضيا هبا

 .إن ذلك ال يلزم، فإذا تراضيا به جاز، واهللا أعلم

 .٤/٣٣٦: جامع املسائل) ١(
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ه الثاين   :التعليق عىل نصّ
اإلسالم أن البيع هنـا إنـام هـو بسـعر املثـل وبـام يبيـع واضح من كالم شيخ 

لو أبطل مثل هذا «: وقال ،»بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس«:الناس، فقد قال
العقد لرددناه إىل قيمة املثل فقيمة املثـل التـي تراضـوا هبـا أوىل مـن قيمـة مثـلٍ مل 

 .»يرتاضيا هبا
اجلـواز، وذكـر قـوال ثالثـا أشـار إليـه ثم ذكر اخلالف يف املسألة وأنه اختار  
وعـىل هـذا القـول » ومنهم من قال إن ذلك ال يلزم فإذا تراضـيا بـه جـاز«: بقوله

األخري يرتفع اخلالف؛ ألن العقد يكون عىل اخليار، ال عىل اللزوم، واخليارُ ترتفـعُ 
 .معه اجلهالة وينتفي الغرر

، فعىل معنى »الصحيح جوازهوقد تنازع الناس يف البيع بالسعر، و«: أما قوله 
البيع بالسعر املتقرر يف نفسه وقت العقد بني الناس، ولو مل يعرفه املتعاقدان، فهـذا 

 .هو الذي فيه اخلالف الذي ذكره عن أمحد
أما محله عىل التعاقد بسعر يتحدد بني الناس يف املستقبل عىل وجه اللزوم، ومل 

 :وذلك ملا يأيت يتقرر بالفعل وقت العقد، فهو مشكل حقيقة؛
ألن الشيخ ابن تيمية نفسه ذكر يف أكثر من موضع أن البيـع بسـعر يعلـم  -١

وأمـا إذا كـان السـعر مل ينقطـع «: فيام بعد، خيتلف قدره، غري جائز، من ذلك قوله
فهذا قد منع منـه؛ ألنـه لـيس وقـت : ولكن ينقطع فيام بعد، وجيوز اختالف قدره

واألسعار ختتلف بـاختالف األزمنـة، فقـد يكـون البيع ثمن مقدر يف نفس األمر، 
 .»سعره فيام بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد

ا عن أمحد«: وقوله أيضا جواز البيع بالرقم وبالقيمة، : الذي وجدته منصوصً
 .)١(»دون السعر الذي مل يستقرّ بعد، ومل يعلمه البائع

 .٤٣٣: العقود) ١(
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رماين : الرجل يقول للرجل: لتسألت أمحد، ق«: وقوله ثالثا فيام نقله عن الكَ
ال جيـوز هـذا حتـى يبـني : ابعث يل جريبا من بر، واحسبه عيل بسعر ما تبيع، قـال

: الرجل يأخذ مـن الرجـل سـلعة، فيقـول: السعر، وعن ابن منصور، قلت ألمحد
 .)١(»ال جيوز: أخذهتا منك عىل ما تبيع الباقي، قال

ع فيام بعد، وليس ثمنا مقـدرا فكالمه بنيِّ أنه ال جييز البيع بثمن يتحدد وينقط
 .يف نفس األمر وقت البيع، كام هي عبارته

فكيف يُتصور أنه جييز التعاقد عـىل سـلم أو غـريه، بعـوض يعـرف مقـداره 
بمؤرش أو بقيمة املثل التي تتحدد مستقبال، وهو يمنعُ البيع بالسعر الذي مل يسـتقر 

م عنه؟  بعد ومل يعلمه البائع كام تقدّ
محل كالمه يف البيع بالسعر عىل ما مر هنا، هو الذي يتفق مع ما دل عليـه  -٢

من سلف يف متر فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلـوم : (ملسو هيلع هللا ىلصالدليل، يف قول النبي 
 . )٢()إىل أجل معلوم

الثمن أو املثمون الذي يرتبط بـاملؤرش، أو بـأمر آخـر يتحـدد مسـتقبال،  -٣
البائع، فريىض، وال يرىض املشرتي، وقد يكون خيتلف قدره، فقد يكون كام توقعه 

كام يتوقعه املشرتي، فيكون العكس، فهو ال خيتلـف عـن البيـع  بـام يبيـع النـاس، 
وعن البيع باملزاد قبل أن ينقطع، الذي نبهوا عىل أنه ال جيوز مع أنـه عنـد انقطاعـه 

التعاقـد، يُظهر القيمة احلقيقية للسلعة يف السوق، منعوه؛ للجهـل بالقيمـة وقـت 
ه يقتيض باألوىل منع البيع والتأجري بالسـعر املتغـري املـرتبط بمـؤرش حيصـل  ومنْعُ

 .مستقبال؛ ملا فيه من اجلهالة املفضية إىل املنازعة، ومجهور الفقهاء ال جييزوهنا

 .٤٣٢: املرجع السابق) ١(
 .٢١٢٤: صحيح البخاري حديث رقم) ٢(
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، وقال الرجل«: قال مالك آخذ منك بسـعر : فإذا مل يكن يف ذلك سعرٌ معلومٌ
؛ ألنّ  قا عىل بيعٍ كل يوم، فهذا ال حيلّ ، ومل يفرتِ ، يقلّ مرةً ويكثرُ مرةً  .)١(»ه غررٌ

طـى «: وقال الباجي امَ يُعْ ا، أَوْ بـِ تهَ يمَ ةَ بِقِ لْعَ هُ السِّ بِيعَ نِ أَنَّ يَ الةِ يفِ الثَّمَ َهَ ن اجلْ مِ وَ
ا  .)٢(»فِيهَ

ا عىل البيع الفاسد ي أَوْ «: وقال الكاساين، عاطفً ِ ـرتَ كـمِ املُْشْ ا إذا بَـاع بِحُ ذَ كَ  وَ
والً  ْهُ نُ جمَ انَ الثَّمَ نٌ فَكَ مُ فُالَ ْكُ ا حيَ ذَ ي بِامَ رِ َنَّهُ الَ يَدْ ؛ ألِ نٍ مِ فُالَ كْ ا بَـاعَ «، )٣(»بِحُ ا إذَ ذَ كَ وَ

الِهِ  أْسَ مَ رَ هُ وَ مَ قْ ي رَ ِ رتَ لَم املُْشْ عْ ْ يَ ملَ الِه وَ أْسِ مَ هِ أَو رَ مِ ءَ بِرقْ ْ  .)٤(»اليشَّ
ه وبام «: ويف فتح القدير مِ ، موقـوف والبيع برقْ ، واملشـرتي ال يعلـمُ باعَ فـالنٌ

 . )٥(»وبمثل ما يبيع الناس، وبمثل ما أخذ به فالن... عىل العلم يف املجلس
ـىلَ «: وقال ابن حزم قِّمُ عَ ـرَ امَ يُ ا بـِ ـدً الَ أَنْ يُغرّ أَحَ ، وَ قْمِ ىلَ الرَّ ُوزُ البَيعُ عَ ال جيَ وَ

ادَ  يَ ُ الزِّ بَنيِّ يُ مُ وَ وِّ ، لَكِنْ يُسَ تهِ لعَ بِيعُ سِ ا يَ ةِ مَ ىلَ قِيمَ تِي يَطْلُبُ عَ  .)٦(»ةَ الَّ
بَيـعِ «: ويف تكملة املجموع ـا، وَ هَ مِ قْ ةِ بِرَ ـلْعَ بَيْـعِ السِّ ـولٍ كَ ْهُ نٍ جمَ ثَمَ إِنْ بَـاعَ بـِ فَ

لِكَ  نِ ذَ لَامَ عْ ا الَ يَ َ مهُ ، وَ تَهُ لْعَ نٌ سِ ةِ بِامَ بَاعَ بِهِ فُالَ لْعَ َنَّـهُ  السِّ ؛ ألِ لٌ بَيْعُ بَاطـِ ـالْ ضٌ يفِ  فَ ـوَ عِ
بَيْعِ  هِ  ,الْ رِ دْ لِ بِقَ َهْ عَ اجلْ ُزْ مَ لَمْ جيَ لَمِ فِيهِ  ,فَ املُْسْ  .)٧(»كَ

ل يف البيع بغري ثمن مسـمى ، «: وقال اخلالّ عـن حرب،سـألتُ اإلمـامَ أمحـدَ
، واحسبه عـيل بسـعر مـا تبيـع،  :الرجلُ يقول للرجل:قلت رٍّ ن بُ ابعث يل جريبا مِ

 .٢٠/٦٥: االستذكار) ١(
 .٥/٤٠: املنتقى) ٢(
 .٥/١٥٨: بدائع الصنائع) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
 .٦/٤٠:فتح القدير) ٥(
 .٧/٥٠١: املحىل) ٦(
 .٩/٤٠٤: املجموع) ٧(
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قلت لإلمـام : السعر، وعن إسحاق بن منصور قال ال جيوز هذا حتى يبني له :قال
أخذهتا منـك عـىل مـا تبيـع البـاقي، : لالرجل يأخذ من الرجل سلعة، فيقو :أمحد
أنا أكرهه؛ ألنه بيع جمهول، والسعر خيتلف، : ال جيوز، وعن حنبل؛ قال عمي :قال

 .)١(»يزيد وينقص
 ال قـولني بالسـعر البيـع مسـألة يف أن ذكر، ما خالل من للمتأمل يتبني الذي

 املعـروف بالسـعر البيـع أن أمحد؛ اإلمام قويل أحد وهو اجلمهور، قول هلام، ثالث
 وهـو الثـاين، والقـول املتعاقـدان، علمـه إذا إال يصـح، ال العقد وقت الناس بني

 العاقـدين علـم يشرتط ال أنه اإلسالم؛ شيخ وصححه أمحد، لإلمام اآلخر القول
 .العقد وقت الناس بني ومامعل السعر دام ما بالسعر،

 يف يُعلـم سـعر عـىل التعاقـد بجـواز يقول ثالث، قول كالمهم يف ثمة وليس
، عرف أو بمؤرش  يرتبط املستقبل،  عـىل العقـد كـان إذا إال ذلـك، نحـو أو الحقٍ

 .اخليار
 دل الـذي الـدليل مع ويتوافق التعارض، من ويسلم الكالم، يتحرر وبذلك

 .معلوم أجل إىل معلوم ووزن معلوم بكيل السلف يف الشارع، أمر ظاهر عليه
71Fالفقهاء مجهور عن تيمية ابن به انفرد الذي أن يتبنيُ  اخلالف تتبُّع ومِن

 وإن ،)٢(
 :أمران العلم، أهل بعض معه به يقول كان

 العقـد وقـت السـعر كـان إذا بـالثمن، العاقـدين علـم يشرتط ال أنه:األول
 .الناس بني األمر نفس يف معروفا

 به املتعاقدين علم يشرتط فال الناس، بني معروفا يكن مل إذا السعر أن :والثاين
 رىض يـر فهـو املشـرتي، ريض إذا البـائع علم عنده يكفي وإنام العقد، عند معا

 .٢/٣٠: اإلنصاف) ١(
 .١٦: ص» املثل وبام يبيع الناسالبيع بثمن «: انظر فيام تقدم فقرة) ٢(
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 بـرىض يصـري  العقـد ألن اجلهالة، رفع يف كافيًا الثمن من البائع علمه بام املشرتي
 .األمانة بيوع من املشرتي

ـه مـن أهـل العلـم يف  ويَذكرُ  ـن خالفَ لتوجيه قوله يف املسألةِ نظائر قالَ هبـا مَ
املسألة، منها؛ جوازُ املرابحةِ عىل ما اشرتَ به البائعُ السلعة، والتولية عىل السـلعة 
بام اشرت البائع، ورىض املوكل بام يشرتيه الوكيل، بثمن املثل،واملوكل ال يعلمـه، 

قص بالبيع  فالـذي رأيتُـه : األول وإن مل يعلمه الشفيع، فقد قالوأخذُ الشفيع الشّ
ه منـه  ن نصوص أمحدَ أنه إذا كان البائعُ عاملا بقدرِ الثمن جاز للمشرتي أن يشرتيَ مِ
، وإن مل يعلم قدره، فإنه ثمن مقـدر يف نفـسِ األمـر، وقـد ريض هـو  بذلك الثمنِ

 .)١(بخربةِ البائعِ وأمانته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٤٣٦: العقود) ١(
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 :يف العقود املعارصة صيغ عديدة للسعر املتغري، من أشهرها ما ييل

 :نظام الدفع املسبق يف خدمات اهلاتف -١
 وحـدات مسـبقا يدفعـه بام يشرتي املسبق، الدفع هاتف خدمات يف املشرتك

 حمـدد غـري وقدره ،)دقائق( والزمن املدة عىل قائم معيارها األسعار، متغرية خدمة
 .الوحدات أسعار الختالف وذلك بعد، فيام يتحدد وإنام ابتداء،

 ومـدة متغـري، يلالتفصـي والسـعر معروف، حمدد للوحدات اإلمجايل فالسعر
 انخفـاض مـع عـددها يزيـد التي الوحدة، سعر لتغري املقدار متغرية اً أيض اخلدمة

 .ارتفاعه مع وينقص سعرها،
 لغـالء واحـدة، دقيقـة خدمـة إال صـاحبه بـه ملكي ال قد الواحد فالرصيد

 السـعر ألن وذلـك سـعرها، النخفـاض دقيقـة مائة خدمة به يملك وقد سعرها،
 هـو وهـذا العقـد، عنـد يتحدد مل الذي االختيار عليه يقع ما بتغري يتغري التفصييل

 .واملثمن للثمن التفصيلية اجلهالة اإلشكال؛
 :قاملسب الدفع خلدمات الرشعي التكييف

 يف موصـوفة خدمـة رشاء عـىل واقـع أنـه االتفـاق، هلـذا فقهي توجيه أقرب
 مقبوضـة تكـون أن مـن يمنـع والـذي بالفعـل، مقبوضـة وال معينة، غري الذمة،
 الـذي مـا االتفـاق وقـت يعلـم ال املسـتخدم أن بسبب بعد، تتحدد مل أهنا بالفعل

 .املتاحة خياراهتا لتعدد منها؛ إليه حيتاج
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دُّ  ا القبض من التمكن وعَ  الذي املقبوض، نوع معرفة لتعذر هنا؛ يفيد ال قبضً
 بالفعـل وأبرم لزم قد العقد أن اعتبار عىل يرتتب وملا تخدام،ـباالس إال ددـيتح ال
 مـن عنـه، املنهي بيعة، يف بيعتني يف لدخوله الفساد، من - متعدد عىل واقع وهو -

 يفـرتق  معلـوم، واحـد بسـعر ثـرأك أو خمتلفتـني خـدمتني عـىل واقـع إنـه حيث
 .إحداها اختيار دون املتعاقدان

 مـثال، دينـار  مائـة موحـد، بسـعر سياحي مكتب صاحب يعرض أن مثاله؛
أو األوىل، الدرجـة مـن فنـدق غرفـة يف واحدة ليلة إقامة اآلتية؛ اخلدمات إحد 
 ثالثـة،ال الدرجـة مـن فنـدق يف ليـال ثالث أو الثانية، الدرجة من فندق يف ليلتني
 أي حيـددا أن دون ويفرتقـان تعاقدا، الطرفان ويعده العرض، ذلك العميل فيقبل

 يكـون ال التعاقـد هـذا االختيار،مثل عليه وقع ةـروضـاملع اتـدمـاخل نـم وعـن
 الغرفـة تُعلـم فـال ونوعهـا، عليها املتعاقد املنافع بمدة للجهالة بيعة، يف بيعتني إال

 ليلـة يف للعميـل احلـق فيكـون األوىل، الدرجـة فئـة أمـن العقد، عليها وقع التي
 كمـن فهـي وهكـذا، ليلتـني، يف احلق له فيكون الثانية، الدرجة فئة من أم واحدة،
  .منهام واحدة حيدد مل معروضتني، سلعتني إحد يشرتي

 املتعاقد هل العقد وقت يدري ال كذلك هو للهاتف املسبق الدفع يف املشرتي
 وإذا  لرصـيده؟ املتاحة اخلدمات من أخر خدمة أم هاتفية؟ مكاملات دقائق عليه

 يسـتحقه ما قدر فيكون دينار، بربع الدقيقة فئة من هي هل هاتفية، مكاملات كانت
 مـا قـدر فيكـون رة،ـعشـ أم دينـارات، بثالثـة الدقيقة فئة من أم مثال، دقيقة مائة

ى( :قـال -  - هريـرة أيب عـن صـح وقـد بكثـري، أقل الدقائق من يستحقه ـَ  هنَ
ولُ  سُ نْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَ ِ  عَ تَنيْ يْعَ ةٍ  يفِ  بَ يْعَ  سـلعتني بيـع بأنـه :العلم أهل مجهور وفرسه ،)١(73F)بَ

 .حسن صحيح: ، وقال١٢٣١: الرتمذي) ١(
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 بثمنـني واحـدة سلعة بيع أو إحدامها، املشرتي يأخذ أن عىل واحد، بثمن خمتلفتني
 وقـع الثمنـني أي أو السـلعتني، أي وحيـدد خيتـار أن دون البائع ويفارق خمتلفني،

 .البيع عليه
 :العمل دائم من الرشاء

 أوليـا اتفاقـا املسـبق الـدفع عد هو بيعة، يف البيعتني من التعامل هبذا اخلروج
 بعـد، فـيام هاتفيـة خـدمات منهـا املشـرتك يشرتي أن عىل والرشكة، املشرتك بني

يِّد الذي املال بمقدار د التـي واملنـافع اخلدمة منه لتُستوىف لصاحله، مسبقا له قُ ـدَّ  حيُ
ها  .القبض عند حينها، يف الزمني مقدارُ

 يسـميه كـام )العمل دائم من الرشاء صورة( الصورة هذه عىل العقد وتكييف
 .صحيحا الرشكة مع التعاقد جيعل االستجرار، بيع غريهم ويسميه  املالكية

 يأخذ أن عىل البائع مع املشرتي توافق يتم أن العمل دائم من الرشاء وتصوير
 ثمنه، واملشرتي البائع يعلم مما ذلك، غري أو خبز أو لبن من حيتاجه ما يوم كل  منه

 القـدر، وال النـوع حمـدد غري يوم كل منها أي من املشرتي يريده ما ألن نظرا لكن
 العمـل دائم مع حيدد ال هو لذا الدفع، وقت مسبقا بالضبط منه حاجته يعرف وال

  يـتم بحيـث لـه، املتـاح للخيار يرتكه بل االتفاق، وقت يوم كل يريده الذي القدر
  .القبض وقت الفعيل الرشاء عند املبيع قدر حتديد

 ملـا املدينـة، أهل ببيعة العمل، دائم من النحو هذا عىل الرشاء املالكية ويسمي
ربَّ  الرمحن عبد عن مالك رواه  مـن اللحـم نبتاع كنا« :قال اهللا عبد بن سامل عن املُجَ

 ويشـرتط ثالثـة، أو رطلـني أو رطـال يـوم كـل منه نأخذ معلوم، بسعر اجلزارين
 وال :مالـك قـال حسـنا، ذلك أر وأنا :قال العطاء، من الثمن يدفعوا أن عليهم

فال أجل، إىل الثمن وكان مأمونا، العطاء كان إذا بأسا، به أر 74»بأسا به أرF)١(. 

 .٣/٣١٥: املدونة) ١(
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ـا كـان ذلـك أن عـىل يدل :كالمه آخر إىل... نبتاع كنا« :رشد ابن قال  معلومً
يت فعلهم من ذلك والشتهار فعلهم، من مشهورا عندهم مِّ  ،املدينـة أهـل بيعـة سُ

 :برشطني باملدينة، العمل عليه جر ملا اتباعا وأصحابه، مالك أجازه وهذا
 املسـلم عنـد أصـله يكـون أن والثـاين فيه، أسلم ما أخذ يف يرشع أن أحدمها

 واآلجـال، السـلم كتـاب مـن سـحنون سامع يف القاسم ابن غري قاله ما عىل إليه،
 يشء رشاء وال فيـه، إليـه املـال رأس تأخري جاز ولذلك حمض، بسلم ذلك وليس

 .)١(75F»أوله قبض يف رشع إذا مجيعه، قبض يتأخر أن جاز ولذلك حقيقة، بعينه
 يف السـابق املثـال موافقـة عـىل يـدل »بعينه يشء رشاء وال« :رشد ابن وقول

 .مالك ذكرها التي العمل، دائم من الرشاء لةمسأ عىل البقال من الرشاء
 أرض إىل التجـارة كتـاب يف واملسـألة« :-رشد ابن عن ناقال - احلطاب قال
 النـاس كـان وقـد« :التجـارة كتاب يف قال السلم، أوائل ويف املدونة، من احلرب،
 األخـذ، يف رعـويشـ معلومـا، شـيئا يـوم كل فيأخذ معلوم، بسعر اللحم يبتاعون
بـاع مـا كل وكذلك العطاء، إىل الثمن ويتأخر  بـأمر إال يكـون وال األسـواق، يف يُ
  .)٢(76F»يوم كل يأخذ ما يُسمي معلوم،

 منعقـد غـري العمـل دائـم من الرشاء أن املسألة يف اآليت رشد ابن كالم ويبني
لَـفَ ( رسم يف قال أراد، ما متى الرتك منهام لكل وأن االتفاق، بدء عند  بطـالق حَ

 بحـديث االسـتدالل أي -وهـو« :اجلامع كتاب من القاسم ابن سامع من )امرأته
 يأخـذه وما السوم فيه سمى إنام ألنه ؛احلديث يف سائغ تأويل - املسألة عىل املجربَ 

 بيـع ذلـك يف بينهام ينعقد فلم منه، اشرت التي األرطال عدد يذكر ومل يوم، كل يف

 .٤/٥٣٨مواهب اجلليل ) ١(
 .٣/٣١٤وأصل الكالم يف املدونة . ٤/٥٣٨مواهب اجلليل ) ٢(
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 العطـاء، إىل ثمنـه عليـه جـبو شيئا منه أخذ فكلام األرطال، من مسمى عدد عىل
 مسـمى معلوم ثمنٍ  عىل بيعهام يعقدا مل إذ ذلك، عىل التامدي منهام واحدا يلزم وال
 رطلـني يوم، كل يف منها يأخذ التي األرطال تسمية مع ذلك وإجازة األرطال، من
 :الروايـة هذه يف وقوله ،املذهب يف املشهور هو املذكورين، الرشطني عىل ثالثة أو

 املدينـة، أهـل لعمل اتباعا استحسانا، ذلك أجيز وأنا :معناه حسنا، ذلك رأ وأنا
 .)١(77F »خيالفه القياس كان وإن

 دائـم مـن راءـالش عىل اهلواتف يف املسبق الدفع مسألة ختريج عىل يشكل وال
 ويف مـؤجال، يكون ما ومنه نقدا، يكون ما منه اهلواتف مسألة يف الدفع أنّ  العمل،

 املعقـود صـورة ألن يشـكل؛ ال العطـاء، إىل مؤجال العمل دائم من الرشاء مسألة
 شـبهة مـن فيـه مـا مـع الثمن تأجيل عـم ازتـج دـق دامت اـوم دة،ـواح هـعلي

 مسـألة أي - فجوازهـا رشـد، ابن ذكر كام بالسلم، شبيه عقد يف العوضني تأجيل
 .بالقواعد وأسعد أوىل الثمن تعجيل مع  - اهلواتف

 :الرصيد من والبيع املوزعني، للوكالء كةالرش متنحه ما
 ملـن اخلدمة من ألفا قيمته ما تعطيهم وهي اهلواتف، لرشكة  وكالء املوزعون

 يأخـذوا أن عـىل معهـم االتفاق معنى عىل توجيهه يمكن وهذا مثال، تسعامئة دفع
 مـن متكيـنهم نظـري املسـتخدمني، مـن وساطة، من به يقومون عام خدمتهم أجرة

 فليس الرشكة، قِبل من أجرة من هلم حتدد ما عىل الزيادة حق هلم ليس ذال اخلدمة،
 أمـوال أكل من حينئذ الزيادة وتُعد ونصف، بدينار مثال دينار خدمة يبيعوا أن هلم

 مـا عـىل الوساطة وأجرة السلعة، يملكون ال وسطاء الوكالء ألن بالباطل، الناس
      .عنه لواتوك من مع بتحديدها ورضوا وافقوا به يقومون

 .٤/٥٣٨: ، مواهب اجلليل١٧/٢٠٨البيان والتحصيل ) ١(
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 بمقـادير يشرتي ملن أو للوكالء، يُمنح الذي التخفيض هذا يكون أن وألجل
 يف االتصـاالت رشكـة حتـدد أن ينبغـي بالباطـل، املال أكل شبهة من خاليا  كبرية

 يشـرتي ممـن أخفـض مـثال، بامئة يشرتي ملن اخلدمة وحدة سعر ولوائحها نظمها
شى ألنه بعرشة؛  مـا يكـون أن - األساس هذا عىل الوساطة عمولة تكن مل إن - خيُ
 أي - رصـيدهم مقـدار عـىل زيـادة املسـتخدمني مـن أخـذه مـن الرشكة متكنهم

م حبسها مقابل الرشكة لد - الوكالء  مـن بيانـه تقـدم مـا عـىل وهو عندها، ملاهلِ
 تتحـدد وال تـتم ال التي املنفعة، باستيفاء إال إليها ينتقل ال العمل، دائم من الرشاء

 قـال جتوز، ال منه حبسه نظري - الوكيل - املال لصاحب والزيادةُ  باالستخدام، الإ
 :االنتظـار بعـد تـرك ثـم منه، ليشرتهيا سلعة نظري آلخر ماال دفع فيمن قدامة ابن

 معلـوم يكـون أن لوجـب جـازت، ولـو عنـه، املعاوضة جتوز ال بالبيع االنتظار«
 .)١(78F»اإلجارة يف كام املقدار،

 اهللا، عنـد والعلـم اهلـاتف، خدمات يف املسبق الدفع مسألة يف يل ظهر ما هذا
 .احلاكمني أحكم وهو

 ):الثمن من احلطيطة اشرتاط( اخلصم حافز مع املرابحة -٢
، يوضـعُ عـنهم فـيام  لون حتفيزَ العمالء بخصمٍ من الثمن املؤجـلِ اعتاد املموِّ

دون للسلع من جتارِ اجلملة يف  السوق، عند البيع للتجـار بعد، وكذلك يفعل املورِّ
سـادٌ يف األسـعار  دين أنه إن حدث هبـوط أو كَ الصغار، حيث يشرتطون عىل املورّ
ن الـثمن املتفـق عليـه بنسـبة اهلبـوطِ الـذي طـرأَ، وال يكونـون  فضُ هلم مِ فإنه خيُ
مني بدفع الثمن األصيل، والغالبُ أن يتمّ البيع يف هذه الصورةِ بتأجيـل الـثمن  لْزَ مُ

 .اط، ليضمنَ املشرتي لنفسه تنفيذَ االتفاق يف حال انخفاض األسعارعىل أقس

 .٤/٣٥٧ :املغني) ١(
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وتلجأُ إىل هذا النوع من احلطيطةِ املصارفُ يف بيـع املرابحـة، للمنافسـة عـىل 
، وتعِدُ املصارفُ املشرتيَ بخصـم  العمالء، فتبيعُ السلع بربحٍ عالٍ قابلٍ للتخفيضِ

 .سب ظروف السوقمن الثمن املؤجل يف املستقبل خيضع للمؤرش، ح
تكلم مالك يف املدونة وغريه من املالكية عىل هذا الوعد باحلَطِيطة من الثمن، 

فإن عقد البيـع عـىل موعـد أنـه إن «:وأنه ال جيوز إذا كان مرشوطا، قال يف املدونة
ضع عنه فالبيع مفسوخ؛ ألن الـثمن غـري معلـوم ضع يف البيع وُ ـح ابـن »وُ ضّ ، ووَ

حني العقد، أو جـر بـه عـرف، )املمول(رشد أن ما كان منه مرشوطا عىل البائع 
فإنه ال جيوز، وذلك للجهالة بالثمن؛ إذ ال يدري البائع يف هناية األمـر مـا آلَ إليـه 

اتفـق مالـك وأصـحابه فـيام « :ثمنُ السلعة التي باعها، قال يف البيان والتحصـيل
ن الرجل بثمنٍ يسميه لـه، علمت عىل أنه ال جيوز  أن يبيعَ الرجل سلعة أو جارية مِ

، أي ال نقصان عىل املشرتي إن هبطت السـلعة، بـل )١(»عىل أنه ال نُقصان عليه منه
ط ومىض، سـبيلُه سـبيلُ البيـع «النقصُ يتحمله البائع،  وما وقعَ من ذلك عىل رشَ

، أو موتٍ  فُت ببيعٍ آخر، أو هبةٍ ، أو غـريِ الفاسد، يُفسخ إذا مل يَ ، أو حوالـةِ أسـواقٍ
تات، ومعنى فسخه أن يسرتدَّ البائعُ السلعة ويسرتدَّ املشرتي الـثمن،  ذلك من املُفوِّ

دُّ البيعُ كأنْ مل يقعْ  عَ  .ويُ
ت مما ذكر، فيحكم له بحكم البيـع الفاسـد، يمضـ ي ـفإن فاتت السلعة بمفوِّ

م هبـا السـلعة يـومَ قبضـها، ويكـونُ  ذلـك هـو الواجـب الـدفع  بالقيمة التي تُقوَّ
 )٢(»للبائع

هذا إذا كان اخلصمُ من الثمن مشرتطًا عند العقد، أما إذا وقعَ العقد من غـري 
رشط، ثم تطوعَ البائعُ بااللتزام بالنقصِ يف السعرِ إن طـرأَ سـببٌ لـذلك، فالعقـد 

 . ٢٥١ :، وحترير الكالم ١٥/٣٣٩و ٨/٤٤  :البيان والتحصيل) ١(
 .١٥/٣٣٩  :البيان والتحصيل) ٢(
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ه، وال تضـ  ره اجلهالـة؛ ألنـه متـربعٌ بجـرب الـنقصـصحيح، ويلزمُ البائعَ ما التزمَ
وهذا كام قال، إنه إذا قال له بعـد « :املتوقَّع، والتربعُ باملجهولِ جائز، قال ابن رشد

، فهـو أمـر قـد أوجبـه عـىل : أي... بِعْ وال نقصانَ عليك :البيع بِع والنقصانُ عيلَّ
نفسه، واملعروفُ عىل مذهبِ مالك ومجيع أصحابه الزمٌ ملـن أوجبَـه عـىل نفسـه، 

ت كم عليه به ما مل يمُ  )١(»أو يُفْلس حيُ
وهذا ما مل يشرتط املتطوعُ بالنقص تعجيلَ الثمن يف بيعٍ تمّ عىل التأجيل، كأن 

؛ ألنـه بيـعٌ :يقول بعد متام العقد انقدين اآلن وبع، وال نقصـان عليـك، فـال جيـوزُ
، حيث يرتددُ جزءٌ من الثمن بـني السـلفية والثمنيـة؛ ألن مـا ردَّ لـه مـن )٢(وسلف

ما بقي منه يكون بيعا، فـإن كـان البيـع قـد تـمّ عـىل تعجيـل الثمن يكون سلفا، و
امن عـىل الـدخول  ـتَّهَ الثمن، ثم تطوع البائع بتعويض النقص، فذلك جائز ، وال يُ

 .)٣(عىل بيع وسلف، كام يف املسألة األوىل
 :بيع السلعة بأكثر من ثمن -٣

؛  التسـديد  إن تـم(كــوذلك بأن تُباع السلعةُ بعدة أثامن مقسومة عل اآلجالِ
، )رةـرة، وإن تـم يف ثالثـةٍ فبـاثني عشــيف شهر فبثامنية، وإن تم يف شهرين فبعشـ

 .ويفرتق العاقدان عىل ذلك دون أن خيتار املشرتي أحد األثامن
وهذا من العقود املحظورة يف البيع بالسعر املتغري؛ ملِا فيـه مـن الغـرر وشـبهة 

، هل هـو ثامنيـة الربا، أما الغررُ فللجهل بالثمن، إذ ال يُد ر أيّ ثمنٍ تم به الرشاءُ
 .أو عرشة أو اثني عرشة

، فكـأَنّ : وأما شبهة الربا فقد قال املالكيـة ـدَّ متـنقالً ـريِّ بـنيَ شـيئنيِ عُ ـن خُ مَ
ترتبت يف ذمته، ثم انتقـار أولَ األمـاملشرتي يف هذا املثالِ اخت  لـر، الرشاء بثامنية وَ

 .٨/٤٤:البيان والتحصيل) ١(
 . ١٥/٣٢٤:املصدر السابق) ٢(
 .وما بعدها ١٥١ص : انظر حترير الكالم) ٣(
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فاستبدل هبا الثامنيـة التـي اختارهـا أوال، واسـتبدالُ واختار الرشاء الثاين بعرشة، 
، فإذا اختار املشرتي أحد األثامن قبـل التفـرق صـح العقـد،  عرشة بثامنية ربًا حمرمٌ

ِ الثمن وزوالِ الغرر، ومل تبقَ إال بيعة واحدة بثمن معلوم  .لتعنيُّ

 :ملرابحة بالربح املتغريا -٤

فيها قدر كل قسط من أقسـاط الـربح الزائـد املرابحة بالربح املتغري ال يتَحددُ 
َدد عند العقـد الـربحُ اخلـاص بالقسـطِ األول  عىل رأس املال عند التعاقد، وإنام حيُ
ـق عليـه، مربـوطٍ يف العـادة   تفَ ربَط تقديرُ ما بعده من األقسـاط بمـؤرش يُ فقط، ويُ

د القسط الثاين بنـ اء عـىل هـذه بسعرِ السوق والفائدة واملؤرش وأمور أخر، فيُحدَّ
د القسـط الثالـثُ عنـد اسـتحقاق  االعتبارات عند استحقاق القسط األول، وحيدَّ
ـبن إذا ارتفـع  طًا من الغَ لون حتوُّ الثاين، وهكذا إىل هنايةِ األقساط، يفعل ذلك املموّ
مؤرش التضخم، وهذا التغيري يف األقساط من اجلهالة البينة يف مقدارِ الـثمن، التـي 

 .تفسدُ املرابحةَ 

ين، وإذا كـان التغـري يف  هـا بيـعٌ بالـدَّ واملرابحةُ اجلاري العمل هبا اليـومَ أكثرُ
ينِ  ـه، والزيـادةُ عـىل الـدّ ين بعـدَ لزومِ ؛ ألنّه زيادةٌ عىل الدَّ ين بالزيادةِ فال جيوزُ الدَّ

رِ ربًا ال خيتلف عن الفائدةِ املركبة   .املتقرّ

لم بسعرِ السوق يوم التسليم -٥  :السّ

ع من عقود السلم املعارص يتم فيه عند التعاقد  حتديدُ السعر اإلمجايلِّ هذا النو
، بل يبقى قدره جمهوال،)رأس مال السلم( د عندَ  ، دونَ حتديدِ قدر املسلمِ فيهِ يتحدَّ

بناء عىل قسمة رأس املال املحدد عنـد العقـد، عـىل سـعر الوحـدة الـذي  األجل،
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يتحدد يوم التسليم بناء عىل املؤرش، بحيث تزيد الكمية بانخفـاض السـعر الـذي 
ـا؛ الـثمن واملثمـون،  يض السـلم معً ـوَ يظهر، وتنقص بارتفاعه، وهذه جهالة يف عِ
جهالةٌ تفصيلية يف سعر الوحدة، وجهالـةٌ إمجاليـة يف قـدر املسـلم فيـه، واجلهالـةُ 

مفسدةٌ للعقد عند  -وجه من الوجوه عىل  -بالتفصيل واإلمجال يف أحد العوضني 
مجهور الفقهاء، كام تقدم يف نقل أقواهلم يف بيع بعض من صربة، كلّ صاع بكذا، أو 

من سلف يف متـر فليسـلف : (ملسو هيلع هللا ىلصكل الصربة بصنجة جمهولة، وخمالف ألمر النبي 
 .)١()يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

ه يف التمويـل اإلسـالمي املعـارص،  ن يذهب إىل إقرار هذا العقد، وإدخالـِ ومَ
إىل ما جاء عن الشيخ ابن تيمية يف السـلم بالسـعر، وقـد تقـدمَ  -كامسبق -يستندُ 

 .توجيهُ كالمه
أما القولُ بأن الثمن اإلمجايل معلوم، وهو مفضوض عىل القيمة التي تظهر يف 

سـلم فيـه بحسـب السـوق واحـدة، سـواء زادت املستقبل، وبذلك تكون قيمة امل
الكمية أو نقصت، فال يفيدُ يف رفعِ اجلهالة؛ ألن معرفة كميـة املبيـع وقـت العقـدِ 
، مقصودٌ للطرفني، بغَضِّ النظر عن قيمته التي تظهـر فـيام بعـد، بـل  غرض أصيلٌّ

زُ ال نـاسَ إىل التجـارة القيمةُ املتوقَّعة فيام بعد، هي التي يُراهن عليها الطرفان، وحتفِّ
ن الربح يف كميات زادت مقاديرها بسـبب اشـرتائها  ؛ ملَِا يتوقعونَه مِ بالبيعِ والرشاءِ
، فإذا ما ارتفعت أسعارها فيام بعد عنـد األجـل  حتقـقَ هلـم الـربح  وقت الرخصِ

 .احلالل
بخالفِ ما لو تُركَ األمر يف حتديدِ األسعار إىل سعر السوقِ يف املستقبل، فـال  

ي إىل عـدمِ ـققُ هلم مقصودُهم، وال شك أن مثلَ هذا يف التعاقدِ جهالـةٌ تُفضـيتح
 .الرضا واملنازعة

 .٢١٢٤: صحيح البخاري حديث رقم) ١(
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 :اهلامش املتغري  يف عقود اإلجارة -٦
ـددَ  اهلامش املتغري يف عقودِ الكراء أو اإلجارةِ املنتهية بالتمليـك، معنـاه أن حتُ

سـتة أشـهرٍ مـثال، ثـمّ يف األجرةُ بني الطرفني للمدة األوىل من العقد، كأن تكـونَ 
، فيتغـريُ اإلجيـارُ تلقائيًّـا اً دُ النظر يف األجرة، زيـادةً ونقصـهناية كل ستةِ أشهر يعا

للمدة اجلديدةِ، بام يوافقُ سعرَ السـوق ومـؤرش التضـخم أو سـعر الفائـدة، فـإذا 
هـا، وإذا انخفضـت انخفـضَ اإلجيـار  ارتفعتِ األسعارُ زادَ اإلجيار بنسـبة ارتفاعِ

 .ر االنخفاضبقد
األجرةِ باهلامش املتغـري عـىل هـذا النحـوِ التلقـائي يف اإلجـارة املنتهيـة ربط 

، بحيث ال يتوقف عـىل رضـا الطـرفني يف  بالتمليك أو غريها، إنْ كان عىل اللزومِ
، فـال جيـوز، و إن كـانَ عـىل  بداية كل مدة جديدة، كان من التأجري بأجرة جمهولـةٍ

ا؛ ألن عقـدَ اخليـار  اخليار يتوقفُ يف بداية كل ، كـان جـائزً ا الطـرفنيِ مدة عىل رضَ
ه حيصلُ بإرادةٍ حتدث ، وإمضاؤُ لٌّ بعدَ العلم باألجرةِ املتغرية، فيحصلُ الرضـا  منحَ

 .ويرتفعُ املحظور
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اتفق أهل العلم عىل أن الرىض رشط يف صحة العقود، وأن الـرىض متوقـف 
العلم باملعقود عليه، واتفقوا عىل أن اجلهالة املؤثرة يف العقود هي ما تفيض إىل عىل 

املنازعة، وأن رفعها  مرشوط بكونه وقت العقـد ال بعـده،  وأن الغـرر يف العقـود 
 .ثالثة أنواع؛ يسري مغفور، وكبري حمظور، ووسط موضع لالجتهاد

د عىل عـوض غـري متقـرر ـالتعاق: عر املتغري فمعناهـع والتأجري بالسـا البيـأم
ومـؤرش  الحقا، يزيد وينقص بناء عىل حسـاب وال حمدد وقت البيع، وإنام يتحدد

 .يتوافق عليه الطرفان
 والتـأجريِ  البيـعِ  :مثل من املتغري، بالسعر صلة له فيام الفقهاء، عبارات وبتتبع

 منهـا والوقـوفِ  األلفـاظ هـذه ونحوه،وحتريرِ  بالسعر،وبالرقم والبيعِ  املثل، بثمن
 التـي بالقيمة التأجري أو البيع أن تبنيَّ  - خالف فيه فيام واخلالف الوفاق، حمل عىل

 يف يظهـر الـذي املثـل بـثمن البيع فالن،أو أو السوق، أهل يقوهلا التي أو ستظهر،
 عليـه اإلحالـة للمتعاقـدين جيـوز ال  ذلك كل   التعاقد، وقت يتقرر ومل املستقبل،

؛ الفقهاء عند  احلنفيـة قـال العقـد، وقت يتقرر مل جمهول سعر عىل إحالة ألنه عامةً
 من التفرق قبل التعاقد عقب السعر تقرر إذا إال :أقواهلم أحد يف الشافعية وكذلك

 اخليـار عقـد ألن فيجـوز؛ اخليـار عـىل عقدال كان إذا ما املالكية واستثنى املجلس،
ا عقدا صار العلم بعد العاقد أمضاه فإذا منحل،  .معلوم بثمن مستأنَفً

ا ما إذا كانت السلعة من السـلع التـي ال يتفـاوت سـعرها يف  كام استثنوا مجيعً
 .عرف الناس، كاخلبز واللحم ونحوه
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 يف  أن كالمهم من يُستخلص  لبس، بسببه وقع ربام الذي )بالسعر البيع( ويف
 البيـع أن أمحد، اإلمام قويل أحد ويوافقه اجلمهور، قول هلام؛ ثالث ال قولني املسألة
 والقـول املتعاقدان، علمه إذا إال يصح، ال العقد وقت الناس بني املعروف بالسعر
 علم يشرتط ال أنه اإلسالم، شيخ وصححه أمحد، لإلمام اآلخر القول وهو الثاين؛

 بـني معلومـا،العقـد وقـت األمـر نفس يف متقررا السعر دام ما بالسعر، اقدينالع
 يف يعلـم سـعر عـىل التعاقد بجواز يقول ثالث قول كالمهم يف ثمة وليس الناس،

        .اخليار عىل العقد كان إذا إال ذلك، نحو أو عرف أو بمؤرش يرتبط املستقبل،
 كـان فـام املتغري، بالسعر عارصةامل العقود لكل عامة قاعدة لنا يؤسس ما وهو

 يتقـرر وإنـام العقـد، وقـت يتقـرر مل عـوض عـىل اللـزوم، عـىل مربمـا عقدا منها
 معروفـا منهـا كـان ومـا ، للجهالـة جيـوز؛ فـال غريه، أو بمؤرش مرتبطا مستقبال،

 اختـاره ما عىل العقد، حني املتعاقد يعلمه مل ولو به الرضا جاز العقد، وقت متقررا
 املرابحـة، ديون لربط وجه هناك فليس أمحد، اإلمام قويل أحد من تيمية ناب الشيخ

 السـلم وال املتغـري، باهلـامش اإلجارة، عقودِ  وال التورق، وال اآلجلة، البيوع وال
     .اخليار عىل كانت إذا إال تتقرر، مل جمهولة أسعار ألهنا التسليم؛ يوم بسعر

 العمـل دائـم مـع االتفـاق عـىل جفتُخـرَّ  للهاتف، املسبق الدفع خدمات أما
تاج ما لرشاء  وحـداهتا عـىل التعاقد يتم ال ،الذمة يف موصوفة خدمة من منه إليه حيُ

 وسـمى الرصـيد، مـن اخلصـم معه يتم الذي ،)االستخدام( القبض عند إال فعال
 .السلف لعمل وقبلوه املدينة، أهل ببيعة التعاقد؛ يف الرشاء هذا مثل املالكية

 .وسلم وصحبه آله وعىل حممد سيدنا عىل وصىل لم،أع واهللا
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 :وبعد                      والصالة والسالم عىل رسول اهللاحلمد هللا 
فاستجابة للطلب الكريم مـن األمانـة العامـة للمجمـع الفقهـي اإلسـالمي 

 )١(لرابطة العامل اإلسالمي يف الكتابة يف موضوع العوض املتغري يف البيـع واإلجـارة
 .التوفيق والتسديد فقد كتبت هذه الورقات شاكراً هلم جهودهم املباركة سائال اهللا

ثم إن هذه املسألة مسألة دقيقة والبحـوث فيهـا شـحيحة، ولكـن بعـد عنـاء 
 :البحث أمكن الوقوف عىل بعض بحوث يف هذه املسألة أمهها ما ييل

ملتقى املرابحة بربح متغريّ وهو ملتقى نظمه بنك البالد تناول هـذه املسـألة  ●
 ).اإلجارةوهو من عنوانه خاص بالبيع فقط دون (

 :وقد اشتمل عىل بحثني مهمني
وبحث املرابحة بربح متغـري  ،يوسف الشبييل. د ـتغري لبحث املرابحة بربح م

وإن كان  ،سامي السويلم وهو عبارة عن مناقشة وتعقيب عىل بحث الشبييل.لــ د
 .قد خرج كبحث مستقل

جـل أو العائـد ملتقى بنك اإلنامء حول تغريّ سعر السوق يف التمويل طويـلِ األ ●
 .)وهو أيضاً خاص بالبيع فقط دون اإلجارة(الثابت والعائد املتغري

 ،دراسـة فقهيـة تأصـيلية تطبيقيـة ،رسالة علمية بعنوان أحكام األجرة املتغـرية ●
عبارة عن بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضـاء جامعـة 

 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالميّة إعداد هشام بن صالح الذكري

، كام وردين يف خطاب االستكتاب) البيع والتأجري بالسعر املتغري(كان مسمى البحث حني تقديمه يف دورة املجمع ) ١(
نظراً ملا قـد ) العوض املتغري يف البيع واإلجارة(إال أنني حني رأت جملة املجمع نرشه بدا يل أن أعدل العنوان ليكون 

كام أن هذا البحث املنشور هنا يف املجلـة قـد ، يومهه العنوان األول من اجلمع بني البيع والتأجري ومل يكن ذلك مراداً 
 .أجريت عليه بعض التعديالت األخر فهو النسخة املعتمدة من البحث
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رة يف إجارة األعيان بمؤرش سعر الفائدة، ـي لألجـط القياسـربـث حكم الـبح ●
ارة العدل السـعودية د نزيه كامل محاد املنشور بمجلة العدل الصادرة عن وز.لـ أ

 .يف عددها األربعني

 ،قد بـذلت فيهـا جهـود مشـكورة ،ومجيع هذه البحوث بحوث قيمة متميزة
 .وأرشت إليها يف مواضعها ،وقد أفدت منها

 :خطة البحث

 :وحتت كل فصل مباحث ،قسمت البحث إىل فصلني

 :)املرابحة بربح متغري(العوض املتغري يف البيع  :الفصل األول

 :ثالثة مباحثوفيه 

املرابحـة بـربح (أقوال املعارصين يف مسألة العوض املتغري يف البيع  :املبحث األول
 :)متغري

 :أدلة الفريقني بإجياز: املبحث الثاين

 :ما ظهر للباحث يف مسألة العوض املتغري يف البيع :املبحث الثالث

 :العوض املتغري يف اإلجارة :الفصل الثاين

 :وفيه مخسة مباحث

  :خمترص اخلالف يف العوض املتغري يف اإلجارة: املبحث األول

وفيـه ثالثـة  ،حتريـر القـول يف مسـألة العـوض املتغـري يف اإلجـارة: املبحث الثاين
 :مطالب

 :اشرتاط العلم باألجرة: املطلب األول   
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عدم معارضة العـوض املتغـري يف اإلجـارة للعلـم بـاألجرة : املطلب الثاين            
 :ونظائر ذلك يف الفقه

وبني العـوض املتغـري يف  ،الفرق بني العوض املتغري يف البيع: املطلب الثالث           
 :اإلجارة

 :معيار األجرة املتغرية: املبحث الثالث

يف اإلجـارة بـني األفـراد الفرق يف احلكم يف مسألة العوض املتغـري : املبحث الرابع
 :والرشكات

بــديل العــوض املتغــري يف (ط بوجــود رشط التحكــيم التحــوّ : املبحــث اخلــامس
 :)اإلجارة

 :منهج البحث

ر مـنهج البحـوث املوجهـة للمختصـني ـانتهجت يف هـذا البحـث املختصـ
كام أين حرصـت  ،ومن بعض الشكليات األكاديمية ،فتخففت كثرياً من املقدمات

  :فكان منهجي كام ييل ؛أن أبدأ من حيث انتهى اآلخرون

ر اخلالفأذكر  -١  .األقوال باختصار وأوجز تصوّ

 .أشري إىل أدلة األقوال دون توسع -٢

مع اإلشـارة إىل مرجحـات القـول الـذي  ،تقرير ما ظهر يل يف كل مسألة -٣
 .انتهيت إليه

حرصت عىل إبراز الفرق بني العوض املتغري يف البيع والعوض املتغـري يف  -٤
 .لديه احلكم فيهام اإلجارة نظراً للحاجة إىل ذلك ملن اختلف
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لت يف معيار األجرة املتغرية -٥ ر إليـه ـحيث التنبيه إىل ذلك مهم مل يُشـ ؛فصّ
 .كثريون

وأن يغفـر لنـا ولوالـدينا  ،واهللا أسأل أن يلهمنا الصواب يف القـول والعمـل
 .ويرمحنا برمحته

 فهد بن عبد الرمحن اليحيى. د.أ
 أستاذ الفقه والدراسات العليا

 يميف جامعة القص
feqh@hotmail.com 

  

mailto:feqh@hotmail.com
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 الفصل األول

 العوض املتغري يف البيع
 )املراحبة بربح متغري(

األصل يف البيع أن يكون بسعر حمدد، ولكن يف العرص احلارض نظـراً النتقـال 
العملـة، العامل من النقد احلقيقي إىل النقد االعتباري أصبح مـن آثـاره تغـريّ قيمـة 

والتغريّ الرسيع واملفاجئ أحياناً لقيمة السلع واملقتنيات ونحوها، وله أسباب عدة 
قد ترجع إىل ما سبق وقد ترجع إىل غريه كالتضخم، وألجل ذلـك جلـأت بعـض 
املصارف محاية هلا من تذبذب األسـعار إىل ربـط العقـود اآلجلـة بمـؤرش التغـريّ 

أشـهر العقـود اآلجلـة لـد املصـارف  ، ومن)ومن أشهرها مؤرش سعر الفائدة(
 .اإلسالمية عقد املرابحة

ويــر الــبعض أن تطبيــق املرابحــة بــربح متغــري يــتم يف الواقــع العمــيل يف 
 :أبرزها ما يأيت ،املصارف عرب آليات عدة

أن يتفق العاقدان عىل سداد املتمـول ألصـل الـدين بأكملـه يف : اآللية األوىل
سـنوية، (عليها، بينام يدفع املتمول يف مواعيد دوريـة حمـددة هناية املدة التي يتفقان 

طوال مدة املديونية مقدار الربح فحسب والـذي ) أو نصف سنوية، أو ربع سنوية
 .يتحدد بناءً عىل مقدار املؤرش املتفق عليه

أن يتفق العاقدان عىل سـداد املتمـول أصـل الـدين يف أقسـاط  :اآللية الثانية
موزعـة عـىل كامـل مـدة ) أو نصف سنوية، أو ربع سـنوية  سنوية،(دورية حمددة 

املديونية، ويضاف إليه دفع الربح عىل اجلزء القائم غري املسـدد مـن أصـل الـدين 
 .)١(هفحسب والذي يتحدد بناءً عىل مقدار املؤرش املتفق علي

 .دار امليامن، حامد مرية. د، اإلسالميةعقود التمويل املستجدة يف املصارف ) ١(
                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٧٦
 الرابع والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 



   ٧٧       العوض املتغري يف البيع واإلجارة    
 أستاذ الفقه والدراسات العليا يف جامعة القصيم -فهد بن عبد الرمحن اليحيى . د.أ                                                              

=
€Ë˚^=pwgª^=

=4…kª^=úÈ≈ÿ^=Ôÿaå‹=Ω=‚Íàì_≈ª^=€^È–`=Ω
=∆Îgÿ^F4…k‹=yfàf=Ôü^àª^E=

 .مجاهري املعارصين عىل منع املرابحة بربح متغري
بشـأن البيـع بالتقسـيط ) ٥١(وهو مقتىض قرار جممع الفقه اإلسـالمي رقـم 

ال جيوز رشعاً يف بيع األجل التنصـيص يف العقـد عـىل فوائـد التقسـيط، « :ونصه
ء اتفق العاقـدان عـىل نسـبة مفصولة عن الثمن احلال، بحيث ترتبط باألجل، سوا

 .»الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة
بشأن موضـوع التضـخم وتغـري  ١١٥القرار رقم  :ويمكن أن يعترب القراران

حيـث  ؛بشأن الديون بمفهومهام أيضاً يمنعان الربط ٤٢قيمة العملة، والقرار رقم 
 ربـط الـديون اآلجلـة ال جيوز رشعاً االتفاق عند إبرام العقد عىل«: جاء يف األول

وذكر الربط بسعر الفائدة، ثم علل ذلك بام يرتتب عـىل هـذا الـربط : بيشء مما ييل
من غرر كثري وجهالة فاحشة بحيث ال يعرف كل طرف ما لـه ومـا عليـه فيختـل 

وإذا كانت هذه األشياء املربوط هبا تنحـو . رشط املعلومية املطلوب لصحة العقود
ب عىل ذلك عدم التامثـل بـني مـا يف الذمـة ومـا يطلـب منحى التصاعد فإنه يرتت

ال جيـوز ربـط «: اهــ، وجـاء يف القـرار الثـاين »أداؤه، ومرشوط يف العقد فهو ربا
 .»الديون الثابتة يف الذمة أياً كان مصدرها بمستو األسعار

رعية هليئـة املحاسـبة ـمـن املعـايري الشـ) ٨(ونص عىل املنع أيضاً املعيار رقم 
جيب أن يكون كل من ثمـن السـلعة يف «: واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

بيع املرابحة لآلمر بالرشاء وربحها حمدداً ومعلوماً للطرفني عند التوقيع عىل عقـد 
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وال جيوز بأي حال أن يرتك حتديد الثمن أو الربح ملؤرشات جمهولة أو قابلـة . البيع
املستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع وجيعل الربح معتمداً عىل مسـتو  للتحديد يف

الذي سيقع يف املستقبل، وال مانع من ذكر املـؤرشات املعروفـة  (LIBOR)الليبور 
يف مرحلة الوعد لالستئناس به يف حتديد نسبة الربح، عىل أن يـتم حتديـد الـربح يف 

ومة من التكلفة وال يبقـى الـربح عقد املرابحة لآلمر بالرشاء عىل أساس نسبة معل
 .»مرتبطاً بالليبور أو بالزمن
جيوز اختـاذ مـؤرش مثـل معـدل «: حول املؤرشات) ٢٧(وجاء يف املعيار رقم 

ليبــور أو مــؤرش أســعار أســهم وســلع حمــددة أساســاً لتحديــد الــربح يف الوعــد 
 . »ك املؤرشرشيطة إبرام عقد املرابحة عىل ربح معلوم ال يتغري بتغري ذل ،باملرابحة

كام ذهبت إىل املنع ندوة ربط احلقوق وااللتزامات اآلجلة بتغري األسعار التي 
 .نظمها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

كام ذهب أكثر املشاركني يف ملتقى املرابحـة بـربح متغـريّ الـذي نظمـه بنـك 
ُ سـعرِ السـوقِ يف  ،البالد إىل املنع وكذا املشاركني يف ملتقى بنك اإلنامء حول تغـريّ

 .)١(التمويلِ طويلِ األجلِ أو العائد الثابت والعائد املتغري
يوسـف . كـام قـرره د وذهب بعض املعارصين إىل جواز املرابحة بربح متغري

ولكنـه  ؛وقـد وافقـه د حامـد مـرية ،)املرابحة بربح متغري (الشبييل يف بحثه القيم 
 :قيدها بقيود

 .استجامع رشوط صحة عقود املرابحة -١
البد من اشتامل العقد عىل بيان آلية حتديد أقساط الـثمن وآجـال حلوهلـا  -٢

 .بشكل واضح ينفي عنها اجلهالة

 .انظر امللتقيني املشار إليهام) ١(
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جيب أن حيدد العاقـدان يف جملـس العقـد معيـاراً أو مـؤرشاً منضـبطاً ال  -٣
وال يتطرق النزاع بينهام يف حتديـده يكـون هـو املرجـع يف  ،يستقل العاقدان بعلمه

 .حتديد أقساط الثمن املؤجلة
اتفاق العاقـدين عنـد التعاقـد عـىل سـقف أعـىل وسـقف أدنـى ملقـدار  -٤

 .التذبذب املقبول يف مقدار أقساط الثمن اآلجل
ثم حل أجله فال جيوز  ،إذا حتدد مقدار أي قسط من أقساط الثمن اآلجل -٥
 ،أن تفرض عىل املدين زيادة يف الـدين نظـري التأجيـل أو التـأخر يف السـدادبحال 

وسـواءً أكـان منصوصـاً عليهـا يف  ،سواء أكانت تلك الزيادة مبلغاً ثابتاً أم متغـرياً 
 .)١(العقد أم اتفق الطرفان عليها الحقاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دار امليامن، حامد مرية. د، عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية) ١(
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 :استدل املانعون بعدة أدلة أمهها ما ييل

 :ة بربح متغري عىل اجلهالة والغرراشتامل املرابح: األول
رط العلـم ـوهذا يف نظري هو أهم علة للمنع حيث خمالفة هذه املعاملـة لشـ

 .بالثمن
وأشهرها حديث أيب هريـرة  ،رر يف البيع كثريةـة عىل منع اجلهالة والغـواألدل

-  -  ١(هنى عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي(. 
 .)٢(وال خالف بني أهل العلم يف اشرتاط العلم بالثمن يف اجلملة

بأن ربط الربح بمـؤرش منضـبط ال يـؤدي إىل : ونوقشت علة اجلهالة والغرر
فاجلهالة هنا ال تفسد العقد كام أهنا يسرية يف بعض الربح، كـذلك هـو مـن  ،النزاع

 .)٣(العقود التي تدعو إليه احلاجة
 .وسيأيت له مزيد بيان يف املبحث الثاين ،بأن هذا حمل النزاع وجياب

 :ل املرابحة بربح متغري عىل الربااشتام: الثاين
 .نئذٍ فالزيادة يف الدين رباوحي ؛حيث إن املرابحة تنتج ديناً يف ذمة املدين

فالـدين مل  ،بأن العقد جر عـىل السـعر األخـري ابتـداءً : ونوقشت علة الربا
يستقر أصال إال بربح السوق عند السداد، وهو خيتلـف عـن القـرض الربـوي يف 

 .يف البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر) ١٥١٣(أخرجه مسلم برقم ) ١(
، مغني املحتاج ١٥/  ٣، حاشية الدسوقي ٦/  ٤حاشية ابن عابدين ، ٢٣/  ٦البحر الرائق : انظر عىل سبيل املثال) ٢(

وال خيـالف يف هــذا أصـحاب القــول ، ١٤٦/  ٢رشح منتهـى اإلرادات ، ١٤٤/  ٤املغنـي البـن قدامــة  ١١ / ٢
 .٢٥-٢٣يوسف الشبييل يف بحثه ص. ولذا قرر هذا األصل د، باإلباحة هنا

 .٥٢ييل ص يوسف الشب. بحث د) ٣(
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ويف عدم زيادة الدين بعـد اسـتقراره بحسـب سـعر  ،يف مبادلة سلعة بنقد: أمرين
 .)١(السوق

املرصف لن يقبـل بحـال مـن األحـوال أن تتحـول املرابحـة أو وأجيب بأن 
التورق إىل حق غري مستقر أو ال يتمتع بكل الضـامنات التـي يتمتـع هبـا التمويـل 

كام أن القول بأن الربا ال يتحقق إال باستقرار الدين يف الذمة غري صـحيح  ،الثابت
) مستقر عنـد اجلمهـوروهو غري (يض عىل تأخري دين السلم بزيادة إذ ال جيوز الرتا

كام أن الدين املستقر وغري املستقر كالمهـا حـق الزم ثابـت يف  ،ألنه ربا بال خالف
 .)٢(ذمة املدين وإنام افرتقا يف درجة الثبوت ال يف أصله

 :اشتامل املرابحة بربح متغري عىل بيعتني يف بيعة: الثالث
وقد جاء النهـي  ،هووجه اشتامل املعاملة عىل ذلك تردد الثمن وعدم استقرار

 :عن بيعتني يف بيعة يف أحاديث أشهرها حديثان
مـن بـاع بيعتـني يف «: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبـي : قال ،-  -حديث أيب هريرة  :األول

 .)٣(»بيعة، فله أوكسهام أو الربا
عن بيعتني يف  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا «: أيضاً قال -  -حديث أيب هريرة  الثاين

 .)٤(»بيعة
ومن أشهرها البيـع مـع وجـود  ،بعدة تفسريات) بيعةبيعتني يف (وقد فرست 

ر بعـض ـفس :قال الرتمذي بعد روايته للحديث ،ثمنني للسلعة دون بتٍّ ألحدمها

 .٤٩يوسف الشبييل ص . بحث د) ١(
 .٩٥سامي السويلم ص . بحث د) ٢(
 ).٣٤٦١(أخرجه أبو داود برقم ) ٣(
بيعتني يف : باب) ٤٦٣٢(باب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة، والنسائي برقم ) ١٢٣١(أخرجه الرتمذي برقم ) ٤(

ويف الباب عن عبد اهللا :قال الرتمذي، دا، وبامئتي درهم نسيئةأبيعك هذه السلعة بامئة درهم نق: بيعة، وهو أن يقول
والعمل عىل هذا عنـد أهـل العلـم، ، حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح، بن عمر، وابن مسعودبن عمرو، وا

عـن حـديث بـن عمـر ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلـديث مسـند متصـل عـن النبـي ): ٤٤٨/  ٦(وقال ابن عبد الرب يف االستذكار 
 .يث أيب هريرة وكلها صحاح من نقل العدول وقد تلقاها أهل العلم بالقبولوحديث بن مسعود وحد
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أبيعك هذا الثوب بنقد بعرشة، وبنسـيئة : بيعتني يف بيعة أن يقول: أهل العلم قالوا
أس إذا كانـت بعرشين، وال يفارقه عىل أحد البيعني، فإذا فارقه عىل أحدمها فال بـ

 .)١(العقدة عىل أحد منهام
أبيعك هذه السـلعة : بيعتني يف بيعة، وهو أن يقول:وبوب عليه النسائي فقال

 .)٢(بامئة درهم نقدا، وبامئتي درهم نسيئة
وهذا املعنى وإن كان أحد التفسريات إال أن الفقهاء اتفقوا عـىل منـع صـورة 

اتسعوا يف ختريج وجـوه هـذا  :ولذا قال ابن عبد الرب ؛البيع املرتدد يف حتديد الثمن
 . .احلديث عىل معان كثرية وكل يتأول فيه عىل أصله ما يوافقه

ثم ذكر عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن حممد سئل عن رجل اشـرت سـلعة 
 .بعرشة دنانري نقدا أو بخمسة عرش دينارا إىل أجل فكره ذلك وهنى عنه

هذا من بيعتني يف بيعة عند اجلميع إذا افرتقا عىل  :)الرب ابن عبد(قال أبو عمر 
 .)٣(ذلك

 :أدلة من أباح وصحح املرابحة بربح متغري
 .)٤(فاألصل يف العقود الصحة واإلباحة: األصل الرشعي يف العقود: األول

ولكن هذه الصورة من البيـع اشـتملت عـىل  ،بأن هذا ال إشكال فيه ويناقش
   .صفات أخرجتها عن هذا األصل كام يف كل معاملة تشتمل عىل حمذور رشعي

ومـن هـذه : قياس املرابحـة بـربح متغـري عـىل بعـض البيـوع احلالـة: الثاين
البيع بام باع  -) مثل بيع االستجرار(البيع بسعر املثل أو بام ينقطع به السعر :البيوع
 .)٥(بيع بعض اجلملة بتحديد سعر الوحدة -البيع بالرقم  -ن به فال

 ).٥٢٥/  ٣(سنن الرتمذي ) ١(
 ).٢٩٥/  ٧(النسائي ) ٢(
 ).٤٤٩/  ٦(االستذكار ) ٣(
 .٢٩يوسف الشبييل ص . بحث د) ٤(
 .٣٢يوسف الشبييل ص. بحث د) ٥(
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عـن بيـع  ملسو هيلع هللا ىلصبأنه لو كان البيع بالسعر جـائزا مطلقـاً ملـا هنـى النبـي  ونوقش
ولو كان مراد شيخ اإلسـالم واإلمـام ابـن القـيم مـن  ،الركبان وعن تلقي اجللب

و السعر املستقبيل، أو كان يشمله باجلواز، ملا كان يف هذه احليلـة آفـة ـعر املثل هـس
رمحـه  -بل لكان الطرفان راضيني بسعر املثل وقت الوفاء، وهذا ما نفاه ابن القيم 

واخلالصة أن هذه البيوع ليس فيها سـعر البيـع املسـتقبيل والـذي تعتمـده  ،- اهللا
 .)١(املرابحة بربح متغري
كـالبيع : ياس املرابحة بربح متغري عىل بعض البيوع اآلجلـةق: الدليل الثالث

واجلهالـة فيـه أكـرب مـن املرابحـة  ،فاحلنابلة عىل اجلواز ،برشط النفقة مدة معلومة
وهـو  ،وكذلك السـلم بسـعر السـوق ،بربح متغري إذ اجلهالة يف الربح فقط ابتداء

 .)٢(مية بصحتهوقال ابن تي ،السلم يف سلع موصوفه من غري أن حتدد كميتها،
بأن مستند السلم هو القيمـة املحـددة عنـد التعاقـد ولـيس الحقـاً،  ونوقش

بخالف الربح املتغري الذي يتغـري الحقـاً، كـام أن ديـن السـلم ثابـت وال يتغـري، 
 .)٣(بخالف دين املرابحة فإنه يتغري بتغري املؤرش

حيـث  ؛متغـريةقياس املرابحة بربح متغري عىل اإلجارة بـأجرة : الدليل الرابع
 .)٤(ال فرق بني اإلجارة واملرابحة فكالمها بيع منافع ورشوطهام متامثلة

كـام أن هنـاك فروقـاً بـني ،بأن اإلجارة بأجرة متغرية مسألة خالفيـة ويناقش
 .)٥(املسألتني كام سيأيت كل ذلك يف موضعه من البحث

 .١١٥، ١١١سامي السويلم ص . بحث د) ١(
 .٤١الشبييل ص يوسف . بحث د) ٢(
 .وسيأيت مزيد مناقشة يف املبحث الثالث، ١١٧سامي السويلم ص . بحث د) ٣(
 .٤٥يوسف الشبييل ص . بحث د) ٤(
وملتقى بنك اإلنامء اللذين سـبقت اإلشـارة ، ويمكن التوسع يف األدلة واملناقشات بالرجوع إىل ملتقى بنك البالد) ٥(

 .إليهام
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رة، فتبـني يل فيهـا أن املنـع ـتأملت هذه املسألة كثرياً جداً، وقلبتها يمنة ويسـ

ه، ـالف فيــو مما ال خـن وهـرتاط العلم بالثمـل يف اشـتناداً إىل األصــرب اسـأق
ولـيس اخلـالف يف  ،وال خيالف فيه القائلون بصحة املرابحة بربح متغري كام تقـدم

نظري ناشئاً عن اخلالف يف ضابط العلم بالثمن كونه حمدد املقدار عنـد العقـد، أو 
كونه معلوم املقـدار عنـد العقـد أو أنـه يـؤول إىل العلـم بـام ال يـؤدي للمنازعـة 

؛ ألن اخلـالف ذاتـه لـيس )١( واالختالف، كام يفهم من بحـث د يوسـف الشـبييل
التزموا به كقاعدة مطردة؛ بل ربام هـو جمـرد اسـتقراء خالفاً منصوصاً عن الفقهاء 

لبعض الصور التي حكم عليهـا الفقهـاء، ولـذا تبقـى ) قد يكون تاما أو غري تام(
الصورة التي بني أيدينا هلا حكمها اخلاص، وقد يقـول باإلباحـة فيهـا مـن مل يقـل 

 .العلم بالثمن بالقول املتوسع هناك، وقد يقول باملنع أيضاً هنا من ير التوسع يف
وجييل وجه وجود الغرر  ،ومن أجل ذلك فقد رأيت أن أهم ما يوضح املسألة

وذلـك كلـه منـاط احلكـم هـو ،من عدمه، وحتقق رشط العلم بالثمن مـن عدمـه
 .مناقشة النظائر التي ذكرت للقياس عليها

 :تقييم نظائر العوض املتغري يف البيع
بح أو املرابحة بر(العوض املتغري يف البيع تأملت النظائر التي يراد منها قياس 

 :عليها فتبني يل أن أقرهبا إىل ذلك ثالث صور أو مسائل) متغري

وا في ـن إال أنهم اختلفـتراط العلم بالثمـل العلم على اشـاق أهـع اتفـم: ففيه ،٢٥يوسف الشبييل ص . بحث د) ١(
الثـاين كونـه ، حمدداً عند العقد وهو قول اجلمهـوركون الثمن معلوم المقدار األول : ولهم فيه قوالن. ضابط ذلك

 .معلوم املقدار عند العقد أو أنه يؤول إىل العلم بام ال يؤدي للمنازعة واالختالف
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 ).مثل بيع االستجرار(البيع بسعر املثل أو بام ينقطع به السعر  :األوىل
دق السـلم بسـعر السـوق وقـت أو بتعبـري أ( السـلم بسـعر السـوق :الثانية

 )التسليم
 .البيع مقابل النفقة :الثالثة

 ،وقد ناقش د سامي السويلم كام نـاقش غـريه هـذا القيـاس يف هـذه الصـور
 :وأحب أن أضيف ما ييل

ينبغي النظر املتجرد للمسألة يف ذاهتا وفـق األصـول والقواعـد املتفـق : أوالً 
ائل أما املسـ ،ومن أمهها هنا العلم بالثمن علامً نافياً للجهالة ساملاً من الغرر ،عليها

التي يمكن التنظري هبا فام من مسألة إال ويمكن أن نجد لد بعض الفقهـاء نظـرياً 
وتلك املسائل ما دامت ليست من مسائل اإلمجـاع فـال  ،هلا ولو من بعض الوجوه

 .يمكن االحتجاج هبا ألن للمخالف أن يدعي املخالفة فيها فيسقط االحتجاج هبا
ائل أن يقول بالنظري املعـارص أو يثبـت نعم يمكن اإللزام ملن يقول بتلك املس

 .الفرق
بـل قـال هبـا  ؛مجيع املسائل التي تم التنظري هبا مل يقل هبا مجهور الفقهـاء :ثانياً 

وقد تأملت بعضها أيضـاً فوجدتـه يف ذاتـه مشـكالً ال يظهـر األخـذ بـه  ،بعضهم
 .أصالً 

 .)االستجرارمثل بيع (البيع بسعر املثل أو بام ينقطع به السعر  :ثالثاً 
إذا أخـذه شـيئا فشـيئا دون أن : بيع االستجرار مأخوذ من قوهلم استجر املال

مـا يسـتجره «: قال ابن عابـدين ،جيري بينهام مساومة أو إجياب وقبول يف كل مرة
 .)١(»اإلنسان من البياع إذا حاسبه عىل أثامهنا بعد استهالكها

 .٤/٥١٦حاشية ابن عابدين ) ١(
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 .واالستجرار ذكره املتقدمون واختلفوا فيه
 :وإليك شيئاً من نصوصهم يف هذا الباب

مـا يسـتجره اإلنسـان مـن البيـاع إذا « :ففي تتمة عبارة ابن عابدين السـابقة
 .)١(»حاسبه عىل أثامهنا بعد استهالكها جاز استحساناً 

ومما تساحموا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما يف القنية من « :وقال ابن نجيم
ىل وجه اخلرج كام هو العادة من غري بيع كالعـدس األشياء التي تؤخذ من البياع ع

. وامللح والزيت ونحوها ثم اشرتاها بعد ما انعدمت صح فيجوز بيع املعدوم هنـا
 .)٢(»استهالكها

وال بأس أن يضع الرجل عند الرجل درمها ثم يأخـذ «ٍ :وقال مالك يف املوطأ
 ذلك سـعر معلـوم منه بربع أو بثلث أو بكرس معلوم سلعة معلومة فإذا مل يكن يف

وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا ال حيل ألنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ومل 
 .)٣(»يفرتقا عىل بيع معلوم

 .ونالحظ هنا أن اإلمام مالكاً منع إحالة السعر عىل سعر السوق
فأما إذا أخذ منه شيئا ومل يعطه شيئا ومل يتلفظا ببيـع بـل نويـا « :وقال النووي

بثمنه املعتاد كام يفعله كثري من الناس فهذا باطل بال خالف ألنـه لـيس ببيـع أخذه 
لفظي وال معاطاة وال يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحرتز منه وال نغرت بكثـرة 
من يفعله فإن كثرياً من الناس يأخذ احلوائج من البياع مرة بعد مرة من غري مبايعـة 

عطيـه العـوض وهـذا باطـل بـال خـالف ملـا وال معاطاة ثم بعـد مـدة حياسـبه وي
 .)٤(»ذكرناه

 .٤/٥١٦حاشية ابن عابدين ) ١(
 ).٢٧٩/  ٥(البحر الرائق رشح كنز الدقائق ) ٢(
 .٥/١٥املنتقى للباجي ) ٣(
 .٩/١٧٣املجموع ) ٤(
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أي حيـث : أما االستجرار من بياع فباطل اتفاقا« :ولكن قال يف هناية املحتاج
 .)١(»مل يقدر الثمن كل مرة عىل أن الغزايل سامح فيه أيضا بناء عىل جواز املعاطاة

أحـدمها : أخذ احلاجات من البياع يقع عىل رضبـني«: وقال يف مغني املحتاج
أعطني بكذا حلام أو خبزا مثال وهذا هـو الغالـب، فيـدفع إليـه مطلوبـه : أن يقول

فيقبضه ويرىض به، ثم بعد مـدة حياسـبه ويـؤدي مـا اجتمـع عليـه، فهـذا جمـزوم 
أن يلتمس مطلوبه من غري تعرض : والثاين ،بصحته عند من جيوز املعاطاة فيام أراه

ا حمتمل، وهـذا مـا رأ الغـزايل إباحتـه لثمن كأعطني رطل خبز أو حلم مثال فهذ
 .)٢(»- رمحه اهللا -ومنعها املصنف أي النووي 

  .ويف مقابل األشهر قول الغزايل ،وعىل هذا فاألشهر عند الشافعية املنع
 :وقال أبو داود يف مسائله عن اإلمام أمحد يف باب يف الرشاء وال يسمى الثمن

يء، ثـم ـسمعت أمحد سئل عن الرجل يبعث إىل البقال فيأخذ منه اليشء بعد الشـ
يكـون البيـع : أرجو أن ال يكون بذلك بأس، قيـل ألمحـد: حياسبه بعد ذلك؟ قال

 .)٣(ال: ساعتئذ؟ قال
ويف النكت والفوائد السنية عىل مشـكل املحـرر البـن مفلـح نصـوص عـن 

 .ة رأيت نقله بطولهاإلمام أمحد وكالم نفيس يف هذه املسأل
ذكر البيع بغري ثمن مسمى ثم ذكر عـن حـرب  :قال اخلالل« :قال ابن مفلح

واحسـبه عـيلّ سألت اإلمام أمحد قلت الرجل يقول لرجل ابعث يل جريبا من بـر 
 .ال جيوز هذا حتى يبني له السعر :قال ،بسعر ما تبيع

الرجـل سـلعة الرجل يأخـذ مـن : وعن إسحق بن منصور قلت لإلمام أمحد
أنـا : ، وعن حنبـل قـال عنـهال جيوز: فيقول أخذهتا منك عىل ما تبيع الباقي؟ قال

 .٣/٣٦٤: هناية املحتاج) ١(
 .٢/٤: مغني املحتاج) ٢(
 ).٢٦٦/  ١(مسائل اإلمام أمحد أليب داود ) ٣(

                                                           



   ٨٩       العوض املتغري يف البيع واإلجارة    
 أستاذ الفقه والدراسات العليا يف جامعة القصيم -فهد بن عبد الرمحن اليحيى . د.أ                                                              

أكرهه ألنه بيع جمهول، والسعر خيتلف يزيد وينقص، ورو حنبل عن أيب عبيـدة 
 .أنه كره ذلك

قـال الشـيخ تقـي : ثم ذكر ما يف مسائل أيب داود كام تقدم، ثم قال ابن مفلـح
وأن البيـع  ،ام اتفقا عىل الثمن بعد قبض املبيع والترصف فيهوظاهر هذا أهن: الدين

 ،مل يكن وقت القبض وإنام كان وقت التحاسب وأن معنـاه صـحة البيـع بالسـعر
 .وقوله أيكون البيع ساعتئذ يعني وقت التحاسب وهذا هو الظاهر

وأرصح من ذلك ما ذكره يف مسألة املعاطاة عن مثنى بن جامع عـن أمحـد يف 
عث إىل معامل له ليبعث إليه بثـوب فيمـر بـه فيسـأله عـن ثمـن الثـوب الرجل يب

فيخربه فيقول له اكتبه والرجل يأخذ التمر فال يقطع ثمنه ثم يمر بصـاحب التمـر 
فأجـازه إذا ثمنـه بسـعر يـوم أخـذه وهـذا رصيـح يف جـواز فيقول له اكتب ثمنه 

ك يف العقـد أو سـواء ذكـر ذلـراء بثمن املثل وقت القبض ال وقت املحاسبة ـالش
 .أطلق لفظ األخذ زمن البيع

وقد احتج القايض يف مسألة املعاطاة بحديث أيب بكر وعمـر ريض اهللا عـنهام 
ألقـه يف : وهذا يشبه اإلذن يف اإلتالف بعـوض كـام إذا قـال ،ومها دليل عىل ذلك

 ...ه، أو أعتق عبدك عني وعيل قيمتهالبحر وعيل قيمت
يء بالسـعر أو بالقيمـة وهـي ـبيع الشـ :تيمية قولهثم نقل ابن مفلح عن ابن 

 :معنى السعر هلا صور
 .أن يقول بعني كذا بالسعر وقد عرفا السعر فهذا ال ريب فيه :إحداها

ي البيـع بالسـعر ومهـا ـأن يكون عرف عام أو خاص أو قرينة تقتضـ :الثانية
زن يل : قـولعاملان فهذا قياس ظاهر املذهب صحته هنا كبيـع املعاطـاة، مثـل أن ي
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وعرف هذا البائع أنه يبيـع النـاس كلهـم ،من اخلبز أو اللحم أو الفاكهة كذا وكذا
وكـذا عـرف أهـل البلـد فـإن الرجـوع إىل العـرف يف قـدر الـثمن  ،بثمن واحـد

 .كالرجوع يف وصفه
أن يتبايعا بالسعر لفظا أو عرفا ومها أو أحدمها ال يعلم، فكالم اإلمام  :الثالثة

أمحد يقتيض روايتني، ووجه الصحة إحلاق ذلك بقيمة املثـل يف اإلجـارة إذا دخـل 
احلامم أو قرص الثوب، ثم إن قيل البيع فاسد وكانت العـني تالفـة فالواجـب أن ال 

 .)١(هـ.ا »إال بالقيمة ألهنام تراضيا بذلك يضمن
وأمـا إذا كـان السـعر مل ينقطـع بعـد، «: وقال شيخ اإلسالم يف موضع آخـر

ع منـه؛ ألنـه لـيس ثمـن : ولكن ينقطع فيام بعد، وجيوز اختالف قدره نـِ فهذا قد مُ
مقدر يف نفس األمر، واألسعار ختتلف باختالف األزمنة، فقـد يكـون سـعره فـيام 

فهـذا الـذي : عه بقيمته وقت العقـدفأما إذا با ،بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد
 .)٢(»هنص أمحد عىل جوازه، وليس هذا من الغرر املنهي عن

وأما إذا تراضيا «: فقال ،ولكنه أيضاً يف موضع آخر تردد يف كون العقد الزماً 
وهـذا إذا .. .بالسعر فهو بمنزلة رىض املرأة بمهر املثـل، ورىض الواهـب بالقيمـة

هـل هـذا : لكن هل يقال. عة ليس يف القلب منه حيكةتراضيا به إىل أن بانت السل
ر العوض، وأنه قبل ذلك لكل منهام الفسـخ؛  عقد الزم بمجرده، أم ال يلزم إال قُدِّ

 .)٣(»يرضَ الرىض التام ؟ هذا فيه نظر ألنه مل
 :فقـال ،وقد خلص ابن القيم اخلالف يف مسألة البيع بالسعر وبيع االستجرار

اختلف الفقهاء يف جواز البيع بام ينقطع بـه السـعر مـن غـري تقـدير الـثمن وقـت 

 ).٢٩٨/  ١(السنية عىل مشكل املحرر البن مفلح النكت والفوائد ) ١(
 .٢٢٤نظرية العقد لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص ) ٢(
 .٢٢٤نظرية العقد ص ) ٣(
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البيع ممن يعامله من خباز أو حلام أو سامن أو غريهم، يأخذ منـه : العقد، وصورهتا
كل يوم شيئا معلوما ثم حياسبه عند رأس الشهر أو السـنة عـىل اجلميـع، ويعطيـه 

ري ناقـل للملـك، وهـو قـبض فاسـد ثمنه؛ فمنعه األكثرون، وجعلوا القبض به غ
 .جيري جمر املقبوض بالغصب؛ ألنه مقبوض بعقد فاسد

ر ـوالقول الثاين وهو الصواب املقطوع به، وهـو عمـل النـاس يف كـل عصـ
ومرص جواز البيع بام ينقطع بـه السـعر، وهـو منصـوص اإلمـام أمحـد، واختـاره 

يل أسـوة : ة، يقـولهو أطيب لقلب املشرتي مـن املسـاوم: شيخنا، وسمعته يقول
والذين يمنعون من ذلـك ال يمكـنهم تركـه، : بالناس آخذ بام يأخذ به غريي، قال

اب اهللا، وال سنة رسـوله، وال إمجـاع األمـة، ـه، وليس يف كتـون فيـم واقعـل هـب
وال قول صاحب، وال قياس صحيح ما حيرمـه، وقـد أمجعـت األمـة عـىل صـحة 

رة املثـل كاخليـاط ـارة بأجــد اإلجــوزون عقـرهم جيـر املثل، وأكثـاح بمهـالنك
والغسال، واخلباز واملالح، وقيم احلامم واملكاري، والبيـع بـثمن املثـل كبيـع مـاء 
احلامم؛ فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن املثل؛ فيجـوز، كـام جتـوز املعاوضـة 

م مصـالح بثمن املثل يف هذه الصورة وغريها؛ فهذا هو القياس الصحيح، وال تقو
 .)١(الناس إال به

هنا القول باإلباحـة فيهـا  ،يف مسألة السلم بسعر السوق وقت التسليم: رابعاً 
رف الراجحـي ملتقـى فقهيـاً حـول ـوقد عقد مص ،خمالف لقول عامة أهل العلم

انطالقاً مما جـاء يف جـامع املسـائل عـن شـيخ ) السلم بسعر السوق يوم التسليم(
حيث سئل عن رجل استلف من رجل دراهـم إىل أجـل عـىل  ،اإلسالم ابن تيمية

غلة، عىل أنه إذا حل األجل دفع إليه الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم، فهل 
 ؟اول ذلك منه عىل هذه الصفة أم الحيل أن يتن

 ).٤/٥(إعالم املوقعني ) ١(
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إذا أعطاه عن البيدر كل غـرارة بـأنقص ممـا يبيعهـا لغـريه بخمسـة : فأجاب
هذا لـيس بقـرض، ولكنـه سـلف بنـاقص عـن  فإن. دراهم وتراضيا بذلك جاز

السعر بيشء، وقدر هذا بمنـزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس، أو بزيادة درهـم يف 
 .كل غرارة، أو نقص درهم يف كل غرارة

وقد تنازع النـاس يف جـواز البيـع بالسـعر، وفيـه قـوالن يف مـذهب أمحـد، 
وال غرر؛ ألنه لو أبطـل مثـل  واألظهر يف الدليل أن هذا جائز، وأنه ليس فيه خطر

هذا العقد لرددناهم إىل قيمة املثل، فقيمة املثل التي تراضوا هبا أوىل من قيمة مثـل 
: ومـنهم مـن قـال.. .والصواب يف مثل هذا العقد أنه صحيح الزم. مل يرتاضيا هبا

 .)١(»إن ذلك ال يلزم، فإذا تراضيا به جاز، واهللا أعلم
امللتقـى املشـار إليـه وانقسـموا بـني مـانع ومبـيح وقد اختلف املشاركون يف 

 .)٢(ومتوقف
 :نعم قد نصّ احلنابلة عىل ذلك ،يف مسألة البيع مقابل النفقة: خامساً 

ذكره القـايض . صح: لو باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرا: ففي اإلنصاف
 .)٣(يف خالفه واقترص عليه يف القاعدة الثانية والسبعني

) شـهرا(فالن أو أمته فالنـة ) بنفقة عبده(يصح البيع ) و(:ويف كشاف القناع
أو زمنا معينا قل أو كثر؛ ألن ذلك له عرف يضبطه، بخالف نفقة بعـريه أو نحـوه 

 .)٤(وكذا حكم إجارة

وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إىل أجل عىل غلـة، « ٤/١٧٩، وقال ابن مفلح يف الفروع ٣٣٦جامع املسائل ص) ١(
فهـو ، يء مقـدرـهذا سلف بناقص عن السـعر بشـ: الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم بحكم أنه إذا حل دفع

بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس، أو بزيادة درهم يف الغرارة، أو نقص درهم فيها، ويف البيـع بالسـعر قـوالن يف 
هبا أوىل من قيمة مثـل مل يرتاضـيا ألنه ال خطر وال غرر؛ وألن قيمة املثل التي تراضيا ، األظهر جوازه، مذهب أمحد

 .١٩٣وانظر االختيارات ص، هـ.ا» هبا
أحكام األجرة املتغرية دراسة فقهيـة تأصـيلية ، )السلم بسعر السوق يوم التسليم(ملتقى مرصف الراجحي بعنوان) ٢(

سعود اإلسالميّة إعـداد تطبيقية بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء جامعة اإلمام حممد بن 
 .هشام بن صالح الذكري

 ).٣٠٩/  ٤(اإلنصاف ) ٣(
 ).١٧٣/  ٣(كشاف القناع ) ٤(
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فـالن، أو ) بنفقـة عبـده(يصح بيع وإجـارة ) و: (ويف رشح منتهى اإلرادات
. أو سـنة أو يومـا ونحـوه) شـهرا(أمته فالنة أو نفسه، أو زوجته، أو ولده ونحوه 

 .)١(ألن هلا عرفا يرجع إليه عند التنازع
إذ هو خمالف لتشـددهم يف مسـائل  واحلق أن ما ذهب إليه احلنابلة هنا مشكل

نظرية كالبيع بالرقم وبام ينقطع به السعر ونحوها إال أن حيمل عىل القول باإلباحة 
والنفقة يف ذاهتا يصعب ضـبطها  ،موتكام أن املنفق عليه قد ي ،يف كل تلك املسائل

) املنفق(السيام مع طول املدة كسنة فأكثر حيث قد تتغري األسعار فيترضر املشرتي 
 .فالغرر هنا كبري

ولذا فمن باب اإلنصاف فإن هذه املسألة من أقرب ما يمكن التنظـري بـه مـع 
أال يـر  وربام كان من العسري عىل من يـر صـحتها ،مسألة املرابحة بربح متغري
 .صحة املرابحة بربح متغري

 :ومع هذا كله فإننا نقول كام يف املسائل السابقة أيضاً 
حتى عىل القول بالصحة هنا فإنه يمكن تلمـس الفـرق بـني مسـألة املرابحـة 
بربح متغري ومسألة البيع مقابل النفقة أن البيع مقابل النفقة هو معنى أن تتفق مـع 

ولكـن يف  ،كمثل عقود اإلعاشة ونحوها ،غ مايلشخص لإلنفاق عليك مقابل مبل
وهو معاوضـة  ،صورة البيع مقابل النفقة جعل بدل املبلغ املايل السلعة املراد بيعها

والثمن الذي هو النفقة من صـفاته ارتباطـه بـالعرف  ،يتم الفراغ منها مرة واحدة
غري الـذي فكان للتغري سبب بنيّ فإمـا إمضـاء البيـع مـع الرضـا بـالت ،مدة النفقة

بخالف املرابحة بربح متغـري فـالثمن  ؛وإما إلغاء العقد من أصله ،مرجعه العرف
ط ؛ليس من صفاته التغري شى هنا  ،بل هو وصف إضايف محل عليه إرادة التحوّ وخيُ

ط حلامية طرف واحد فقط، ويزيد األمر وضوحاً الفقرة التالية  .أن يكون التحوّ

 ).١٧/  ٢(رشح منتهى اإلرادات ) ١(
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 :الفرق بني هذه املسائل والصور وبني املرابحة بربح متغري  :سادساً 
الفرق األظهر يف نظـري هـو يف حتديـد رأس املـال يف املرابحـة بـربح متغـري 

ولـذا خـرج عـن ) عرب آلية املـؤرش أو غريهـا (عىل العرف ) الربح(وإحالة الزائد 
وجعـل  ،ريمجيع الصور املقيسة والنظائر يف كونه قـد محـى رأس املـال مـن أي تغـ

ولذا أصبح شبيهاً جداً بفائدة الدين املتغـرية التـي تقـوم هبـا  ،التغريّ فقط يف الربح
وهنا  ،املصارف التقليدية، أما مجيع النظائر والصور املقيسة فالثمن كله قابل للتغري

 :يوضح ذلك ما ييل ،يتبني الفرق وعدم العدل بني طريف العقد
بام ينقطع به السعر كال الطـرفني مـرهتن هبـذا يف مسألة البيع بسعر املثل أو  ●

 .السعر الذي سيستقر للسلعة سواء كان مساوياً لرأس املال أو أقل أو أكثر
وقت التسليم كال الطرفني أيضا مرهتن هبـذا  يف مسألة السلم بسعر السوق ●

 .السعر الذي سيتبني سواء كان مساوياً لرأس املال أو أقل أو أكثر
البيع مقابل النفقة فالنفقة قد تزيد عن ثمن السـلعة وقـد تـنقص يف مسألة  ●

 .ومل تكن النفقة مقابل الربح فقط ،فكال الطرفني أيضاً متأثر هبذا التغري
يف املرابحة بربح متغري ال يمكن أن يـتم البيـع يف النهايـة مـع نقـص ثمـن  ●

ق ونحـوه يف ا بخالف التعليق بثمن املثل أو سـعر السـوـاهلـن رأس مـة عـالسلع
فقد يزيد عليـه  ،وق ال عالقة له برأس املالـعر السـور فثمن املثل أو سـمجيع الص
لق بالعـح فقط هـفالرب :لـفإن قي ،أو ينقص  :فيقـال ،رف أو ربح املثلـو الذي عُ

ليس األمر كذلك بدليل أن الربح ال ينظر إليه وحـده بـل هـو منسـوب إىل سـعر 
ولـيس إىل حقيقـة  ،وهلذا سريجع يف حقيقته إىل سعر الفائدة عـىل الـدين ،السلعة

 .ربح السلعة
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 :خالصة القول
وفيهـا  ،أن املرابحة بربح متغري يكثر فيها الغرر لتعليق السعر بمتغري كل فرتة

بخـالف  ؛نوع إجحاف بأحد طريف العقد لكون التغري مقصوراً عـىل الـربح فقـط
 .ع التسليم بتامثلها يبقى هذا الفرق مؤثراً الصور املقيس عليها فحتى م

وعىل من يقول باملرابحة بربح متغري أن يربط ذلك بثمن املثل وليس بمـؤرش 
 .)١(الفائدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).معيار األجرة املتغرية (راجع املبحث الثالث من الفصل الثاين ) ١(
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 الفصل الثاني

 العوض املتغري يف اإلجارة
ولكـن يف األصل يف عقد اإلجارة حتديد األجرة، وغالب العقود عىل ذلـك، 

ط بـربط األجـرة يف  العقود طويلة األجل فإن احتامل تغري األسعار محل عىل التحوّ
 ).كمؤرش سعر الفائدة أو الربط القيايس(السنوات الالحقة عىل متغري 

ومن هنا نشأت هذه املسألة، وإن كانت صورهتا ليست يف ذاهتا جديدة حيث 
لكن لعـل التغـري يف السـابق مل يكـن إن عقد اإلجارة ملدة طويلة ليس أمراً جديداً 

كام أن احلاجة لعقد الزم يعـرف كـل  ،كبرياً فلم يظهر للمسألة ما يدعو للنظر فيها
 .طرف ماله وما عليه برزت يف هذا العرص بشكل أكرب
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هو يف اإلجارة الالزمة جلميع مدة العقـد بحيـث تتغـري األجـرة حمل اخلالف 
فـال يملـك أحـد الطـرفني  ،)كـاملؤرش(كل سنة أو كل فرتة بحسب معيار متغـري 

أما اإلجارة التي جيددها الطرفـان كـل فـرتة بـأجرة جديـدة ولـو كانـت  ،فسخها
إذ تعترب كـل فـرتة عقـداً  ؛وليست حمالً للخالف ،مربوطة باملؤرش فال إشكال فيها

 .جديداً يرتاضيان فيه عىل أجرة جديدة
ويف األخـذ هبـا  ،وال ريب أيضاً أن األجرة املحددة أحوط وأبعد عن النـزاع

ولكن يبقى بيان احلكم الرشعي ملن أراده يف هـذه  ؛خروج من اخلالف كام ال خيفى
  :ولذا نقول يف حكمها ما ييل ،املسألة

فكثري من املجامع ،املتغري يف اإلجارة عامة املعارصين ذهب إىل جواز العوض
 :فمنها ،واهليئات الرشعية ذهبت إىل ذلك

حيث نصّ أنه جيـوز يف  ،)١٢/ ٩( ١١٥: جممع الفقه الدويل يف قراره رقم ●
اإلجارات الطويلة لألعيان حتديد مقدار األجـرة عـن الفـرتة األوىل واالتفـاق يف 

لفرتات الالحقـة بمـؤرش معـني، رشيطـة أن تصـري عقد اإلجارة عىل ربط أجرة ا
 .األجرة معلومة املقدار عند بدء كل فرتة

) ٩(هيئة املحاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية يف املعيـار  ●
 .ربط األجرة بمؤرش منضبط »معيار اإلجارة«

 ).٢٤٦(اهليئة الرشعية ملرصف الراجحي، القرار رقم  ●
 ).٦٢٥: (لبيت التمويل الكويتي الفتو رقماهليئة الرشعية  ●
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 ).٢٠: (هيئة الرقابة الرشعية لبنك فيصل اإلسالمي املرصي الفتو رقم ●
حكـم ) ٢٠١٢/ ١٥) (١٨٢: (راره رقـمـي قـي فـو األردنـجملس الفت ●

املوافــق ) هـــ١٤٣٣/ ١٢/ ٢٣(ربــط األجــرة بمــؤرش متغــري منضــبط بتــاريخ 
 .)م٨/١١/٢٠١٢(

 .احلادية عرشة لالقتصاد اإلسالمي ندوة الربكة ●
من كتاب الفتاو الرشعية يف االقتصاد ملجموعـة ) ١٤(ويف الفتو رقم  ●

 :)تزايد األجرة بصفة دورية(دلة الربكة  بعنوان 
 :السؤال

هل جيوز عقد اإلجارة بأجرة يوميـة متزايـدة لكـل يـوم عـن سـابقه وذلـك 
 باتفاق بني املؤجر واملستأجر؟

 :اجلواب
رعية ألن الزيـادة هنـا يف أصـل ـهذه اإلجارة صحيحة مـن الناحيـة الشـإن 

التعاقد وليست ناشئة عن تأخري دفع ما استحق فاالتفاق عىل إعطاء الدائن زيـادة 
عن املستحق دفعه إليه يف حالـة التـأخري ممنـوع رشعـا ألهنـا فائـدة ربويـة مقابـل 

 .األجل
د .فيه انتهى فيـه إىل املنـع أ ، وممن وقفت له عىل بحثوذهب البعض إىل املنع

نزيه كامل محاد يف بحثه حكم الربط القيايس لألجرة يف إجارة األعيان بمؤرش سعر 
الفائدة، املنشور بمجلة العدل الصـادرة عـن وزارة العـدل السـعودية يف عـددها 

وقد استند يف املنع يف بحثه القيّم إىل اشرتاط العلم بـاألجرة وأن الـربط  ،األربعني
 .)١(غري أياً كان هو خمالف هلذا الرشط، وهو غرر ومقامرةبمت

فالظـاهر أن كثـرياً مـن ، يئات الرشعية فيها قوالً ومل أجد لكثري من الفقهاء املعارصين من غري املجامع الفقهية واهل) ١(
وقد رجح الباحث هشام الذكري جواز التأجري بأجرة متغرية يف بحثه أحكـام ، أهل الفتو أو الباحثني مل يتطرقوا هلا

 .األجرة املتغرية املشار إليه سابقاً 

                                                           



   ١٠١       العوض املتغري يف البيع واإلجارة    
 أستاذ الفقه والدراسات العليا يف جامعة القصيم -فهد بن عبد الرمحن اليحيى . د.أ                                                              

=
Ï‡_oÿ^=pwgª^=

Óá_rˇ^=Ω=4…kª^=úÈ≈ÿ^=Ôÿaå‹=Ω=€È—ÿ^=àÍà¢=
فوجدت نفيس متيل إىل اإلباحة فيها، إذا تـم العقـد  ،تأملت هذه املسألة كثرياً 

 .ومتنع الغرر الفاحش ،بضوابط تضمن العدالة لطريف العقد
فاملسألة قد ال حتتاج كثرياً من االستدالالت واملناقشات؛ بل نحـن وبتقديري 

 :بحاجة لبيان ما ييل
 .اشرتاط العلم باألجرة ●
 .أن العوض املتغري يف اإلجارة ال يعارض ذلك وال يقتيض الغرر ●
 .وبني اإلجارة بأجرة متغرية ،الفرق بني العوض املتغري يف البيع ●

 :باألجرةاشرتاط العلم : املطلب األول
وقـد نـص عليـه غـري  ،ال خالف بني أهل العلم يف اشرتاط العلم يف األجرة

 .واحد
 :ثم قـال ،رتط يف عوض اإلجارة كونه معلوماـل يشـفص«: ةـدامـال ابن قـق

ال نعلم يف ذلك خالفا؛ وذلك ألنه عوض يف عقـد معاوضـة، فوجـب أن يكـون 
 .)١(»معلوما، كالثمن يف البيع

 .اإلجارة يف حال عدم العلم باألجرةونصوا عىل فساد 
يشرتط أن تكون األجرة معلومة، ثم رشح :)٤٥٠املادة : (قال يف درر احلكام

يشرتط لصحة اإلجارة أي عدم فسادها أوال أن تكون األجرة معلومة  :ذلك فقال
 .متاما قدرا ونوعا

 ).٣٢٧/  ٥(املغني ) ١(
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ي إىل ـألن جهـل األجـرة يفضـ ؛أي ال يكون يشء منها جمهوال كال أو بعضا
إذا اسـتأجر شـخص  ،»من اسـتأجر أجـريا فليعطـه أجـره«: ملسو هيلع هللا ىلص املنازعة ولقوله 

حانوتا عىل أن تكون األجرة كأجرة احلوانيت التي استأجرها أصـحاهبا، ومل تكـن 
تلك األجـرة معلومـة وال معينـة، بـل كانـت خمتلفـة ومتفاوتـة فتكـون اإلجـارة 

 .)١(فاسدة
املتغـري يف اإلجـارة للعلـم بـاألجرة ونظـائر عدم معارضة العوض : املطلب الثاين

 :ذلك يف الفقه
وبتعبـري  ،بيان ذلك أن اإلجارة عقد مشتمل عىل الغرر بطبيعته بخالف البيع

ولذا يغتفر فيهـا مـا ال يغتفـر يف  ؛آخر فإن الغرر يكثر يف اإلجارة أكثر منه يف البيع
وال  ،ء غـري حمسـوسيوضحه أن حمل العقد يف اإلجارة هو املنفعة وهي يش ،البيع

فالعلم بـاألجرة  ،يعرف املتعاقدان حال العقد كم من املنفعة قد يستهلك املستأجر
 .)٢(ويغتفر فيه كام يغتفر يف أصل اإلجارة ،مثله

ويزيد ذلك بياناً ما ذكـره الفقهـاء املتقـدمون مـن نظـائر العـوض املتغـري يف 
 :فمنها ،اإلجارة

 :ذلك الظئر استئجار األجري بطعامه وكسوته ومن
لقولـه ) وجيوز استئجار الظئر بـأجرة معلومـة: (ففي االختيار لتعليل املختار

نَّ ﴿: تعاىل هُ ورَ نَّ أُجُ آَتُوهُ مْ فَ عْنَ لَكُ ضَ إِنْ أَرْ وألن التعامل بـذلك ) ٦: الطالق( ﴾فَ
 .جار بني الناس

، ٢٥٧ص: ، القـوانني الفقهيـة١٣/٤٩: املبسـوط: وانظر أيضـاً  ،)٥٠٣/  ١(درر احلكام يف رشح جملة األحكام ) ١(
د نزيه محاد حكم الربط القيايس لألجرة يف إجـارة األعيـان بمـؤرش سـعر .وكذلك بحث أ، ٢/١٧: مغني املحتاج

حيث توسع يف تقرير ذلـك ، املنشور بمجلة العدل الصادرة عن وزارة العدل السعودية يف عددها األربعني، الفائدة
 . نصوصاً كثرية عن الفقهاءناقالً 

وسيأيت يف مطلب الفرق بني البيع بسعر متغري والتأجري بأجرة متغرية ما يوضح أيضاً جانبـاً مـن اغتفـار الغـرر يف ) ٢(
 .اإلجارة
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ال جيوز وهو القياس للجهالـة، فـإن : وقاال) وجيوز بطعامها وكسوهتا: (قال
طعامها وكسوهتا جمهول، حتى لو رشط قدرا من الطعام كل يـوم، وكسـوة ثـوب 

وأليب حنيفـة أن  ،موصوف اجلنس والطول والعرض كل ستة أشهر جاز باإلمجاع
 .)١(هذه اجلهالة ال تفيض إىل املنازعة

ومـن هـذا البـاب اسـتئجار األجـري بطعامـه وكسـوته، : ويف بداية املجتهـد
عي ذلـك عـىل اإلطـالق، وأجـاز ذلـك مالـك عـىل فمنع الشـاف: وكذلك الظئر

وسـبب  ،وأجاز ذلك أبو حنيفـة يف الظئـر فقـط ؛)يف كل أجري: أعني: (اإلطالق
 .)٢(هل هي إجارة جمهولة، أم ليست جمهولة: اخلالف

ل اخلالف يف املسألة حيـث قـال جيـوز أن يسـتأجر («:ويف الرشح الكبري فصّ
-رمحـه اهللا  -لفت الرواية عـن أمحـد اخت) األجري بطعامه وكسوته وكذلك الظئر

 ،فيمن استأجر أجرياً بطعامه وكسوته أو جعل لـه أجـراً ورشط طعامـه وكسـوته
وهو مذهب مالك وإسحاق، وروي عـن أيب بكـر وعمـر  ،فروي عنه جواز ذلك

 .وأيب موسى ريض اهللا عنهم أهنم استأجروا األجراء بطعامهم وكسوهتم
اختاره القايض وهـو مـذهب  ،دون غريهاوروي عنه أن ذلك جائز يف الظئر 

لُـودِ لَـهُ ﴿ :أيب حنيفة ألن ذلك جمهول وإنام جاز يف الظئر لقول اهللا تعاىل ـىلَ املَْوْ عَ وَ
وفِ  رُ ُنَّ بِاملَْعْ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ أوجب هلـن النفقـة والكسـوة عـىل ) ٢٣٣: البقرة( ﴾رِ

ينـة تـدل عـىل طالقهـا ألن الرضاع ومل يفرق بني املطلقة وغريهـا بـل يف اآليـة قر
ىلَ ﴿: الزوجة جتب نفقتها وكسوهتا بالزوجية وإن مل ترضع، وألن اهللا تعاىل قال عَ وَ

لِكَ  ثْلُ ذَ ثِ مِ ارِ  .والوارث ليس بزوج) ٢٣٣: البقرة(﴾ الْوَ

 ).٥٩/  ٢(االختيار لتعليل املختار ) ١(
 ).٤/١٢(بداية املجتهد وهناية املقتصد ) ٢(
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وألن املنفعة يف الرضـاع واحلضـانة غـري معلومـة فجـاز أن يكـون عوضـها 
 .كذلك

وروي عنه رواية ثالثة أن ذلك ال جيوز بحال يف الظئر وال يف غريها وبـه قـال 
الشافعي وأبو يوسف وحممد وأبو ثور وابن املنذر ألن ذلك خيتلف اختالفا كثـريا 
متبايناً فيكون جمهوالً واألجر من رشطه أن يكون معلوما ولنا ما رو ابـن ماجـة 

حتـى إذا بلـغ قصـة ) طـس(فقـرأ  ملسو هيلع هللا ىلص كنا عند رسول اهللا: عن عتبة بن الندر قال
و عرشاً عىل عفة فرجـه إن موسى آجر نفسه ثامين سنني أ«موسى عليه السالم قال 

 .ورشع من قبلنا رشع لنا ما مل يثبت نسخه »وطعام بطنه
وعن أيب هريرة أنه قال كنت أجرياً البنة غزوان بطعـام بطنـي وعقبـة رجـيل 

رواه االثرم وابن ماجـة، وألنـه فعـل  ،ركبواأحطب هلم إذا نزلوا وأحدوا هبم إذا 
وألنـه قـد ثبـت يف الظئـر يف اآليـة  إمجاعـامن ذكرنا من الصحابة فلم ينكر فكان 

فيثبت يف غريها بالقياس عليها، وألنه عوض منفعة فقام العرف فيه مقام التسـمية 
كنفقة الزوجة، وألن للكسوة عرفاً وهي كسوة الزوجات ولإلطعـام عـرف وهـو 

 .عام يف الكفارات فجاز إطالقه كنقد البلداالط
 .)١(ونخص أبا حنيفة بأن ما جاز عوضا يف الرضاع جاز يف اخلدمة كاألثامن

 :وجه األجرة املتغرية هنا
أن طعام األجري والظئـر وكسـوهتام متغـري بحسـب العـرف فكـأن اإلجـارة 

 .تتجدد بأجرة متغرية منوطة بالعرف
ل واخلياط   :اعتباراً بالعرفاستئجار احلامّ

أن يكـون األجـر معلومـا للمتعاقـدين ولـو : وثانيهـا« :يف الفواكـه الـدواين
 .)٢(»بالعرف، كأجرة اخلياطة أو صبغ الثوب أو غريمها مما ختتلف أجرته عرفا

 ).٦/١٠(الرشح الكبري عىل متن املقنع ) ١(
 ).٢/١١٠(الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ) ٢(
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وإن دفع ثوبه إىل قصار أو خياط ونحومها ليعمله ولـو مل تكـن «: ويف اإلقناع
ال ونحـوه أو شـاهدا إن إجارة أو اسـتعمل محـاله عادة بأخذ أجرة ومل يعقدا عقد 

نحو خذه وأنا أعلـم أنـك : أجرة صح وله أجرة مثله كتعريضه هبا أي جاز له أخذ
متعيش أو أنا أرضيك ونحوه وكذا دخول محام وركوب سفينة مالح وحلق رأس 

 .)١(»تغسيله وغسل ثوبه وبيعه له ورشبه منه ماء
 :وجه األجرة املتغرية هنا

 .جارة عىل العرف، وهو متغريتعليق اإل
 :األجرة املتغرية بسبب اإلجارة املتكررة

كمـن ) زمنـا وأجـرة(العاقـدان : أي) أو عينـا(« :قال يف دقـائق أويل النهـى
كـدرهم ) ما زاد فلكل يـوم كـذا: (قاال) و(استأجر دابة عرشة أيام بعرشة دراهم 

إىل جـدة بكـذا فـإن نصا ونقل ابن منصور عنه فيمن اكرت دابة من مكـة ) صح(
ألن لكل عمل عوضـا معلومـا فصـح كـام لـو  ؛ذهب إىل عرفات فبكذا فال بأس

من املتآجرين فيام إذا استأجره كل يـوم أو شـهر ) ولكل. (استقى له كل دلو بتمرة
) شـهر(أول كل ) أو(كل يوم بكذا : إذا قال) الفسخ أول كل يوم(بعوض معلوم 

ألن متهلـه دليـل رضـاه بلـزوم  ؛فورا: أي) الـيف احل(ذا ـهر بكـل شـك: الـإذا ق
 .اإلجارة فيه

يف رشحه وكلام دخال يف شهر لزمهام حكم اإلجارة فيه فإن فسـخ : قال املجد
 .أحدمها عقب الشهر انفسخت اإلجارة انتهى

ويف املغني والرشح أن اإلجارة تلزم يف الشهر األول وأن الرشوع يف كل شهر 
ي جمر العقد كالبيع باملعاطـاة فـإذا تـرك التلـبس بـه مع ما تقدم من االتفاق جير

 .فكالفسخ

 ).٢/٢٨٩(اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ) ١(
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 .)١(»إذا مىض هذا الشهر فقد فسخته: ولويف الرعاية الكرب أو يق
 :وجه األجرة املتغرية هنا

كـل شـهر بـأجرة املثـل : أننا إذا مجعنا هذه الصورة مع الصورة السابقة فقال
مع األخذ (وهذه عني مسألة البحث  ،أصبح تأجرياً بأجرة متغرية مرجعها العرف

 ).باالعتبار معيار األجرة الذي سنتحدث عنه يف املبحث الرابع
 :تعليق إجارة الوقف بأجرة املثل

ذكر الفقهاء تعليق إجارة الوقف عىل أجرة املثل، وهلم يف ذلك خالف يتضح 
 :من خالل النصوص اآلتية

رر عـن ـال بأجر املثل دفعا للضـال جتوز إجارته إ: يف االختيار لتعليل املختار
الفقراء، فلو آجره ثالث سنني بأجرة املثل ثم ازدادت لكثـرة الرغبـات ال تـنقض 

 .)٢(ألن املعترب أجر املثل يوم العقد ؛اإلجارة 
يعنـي أن احلـبس إذا  ،وال يفسـخ كـراؤه لزيـادة:وقال يف رشح خمترص خليل

صدرت إجارته بأجرة املثل ثم جاء شخص يزيد فيه فإن اإلجارة ال تنفسخ لتلـك 
الزيادة فإن صدرت إجارته بدون أجرة املثل فإن الزيـادة تقبـل ممـن أرادهـا كـان 
حارض اإلجارة األوىل أو كان غائبا ويعتـرب كـون الكـراء كـراء املثـل وقـت عقـد 

اء املثـل وقـت العقـد قبلـت الزيـادة أي مـا مل يكـن اإلجارة فإن كان أقل من كـر
 .)٣(املستأجر يدفع

ليس املراد بأجرة املثل إال القدر الذي يرغـب بـه يف  :وقال ابن حجر اهليتمي
وحينئذ فشهادة الشهود بـأن  ،تلك العني حال اإلجارة فال ينظر فيها للمستقبالت

 ).٢/٢٤٧(دقائق أويل النهى لرشح املنتهى ) ١(
 ).٤٧/  ٣(االختيار لتعليل املختار ) ٢(
 ).٩٨/  ٧(رشح خمترص خليل للخريش ) ٣(
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صـحيحة ألهنـم مل  أجرة مثل هذه العني إذا أوجـرت مخسـني سـنة بكـذا شـهادة
وإنـام شـهدوا بـأمر ، يشهدوا بأمر مستقبل خيتلـف بـاختالف األمكنـة واألزمنـة

ومـن ثـم لـو أجـر ، منضبط ال خيتلف بذلك وهو ما يرغب به فيها حال اإلجـارة
الناظر الوقف سنني متعددة بأجرة متعينـة وشـهدت بينـة أهنـا أجـرة املثـل حـال 

 يلتفـت لتلـك الزيـادة ومل يـؤثر يف صـحة اإلجارة ثم زادت األجرة زيادة كثرية مل
رر أن العربة بأجرة املثل عند االستيجار ـا نقص ملا تقـدر إال مـارة بذلك القـاإلج

 .)١(ال بام بعد ذلك واهللا أعلم
أفتى ابن الصالح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأهنـا : وقال السيوطي

توجب زيادة أجرة املثل بأنه يتبـني أجرة مثله ثم تغريت األحوال وطرأت أسباب 
بطالن العقد وإن الشاهد مل يصب يف شهادته واحتج بأن تقويم املنافع يف مـدة إنـام 
يصح إذا استمرت احلالة املوجودة حالة التقـويم أمـا إذا مل تسـتمر وطـرأ يف أثنـاء 

املقـوم قـال املدة أحوال ختتلف هبا قيمة املنفعة فيتبني أن املقوم هلا مل يطابق تقويمه 
وليس هذا كتقويم السلع احلـارضة قـال وإذا ضـم ذلـك إىل قـول مـن قـال مـن 

رح ـاألصحاب أن الزيادة يف األجرة تفسخ العقد كان قاطعا الستبعاد مـن مل ينشـ
صدره ملا ذكرنا قال فليعلم ذلك فإنه من نفائس النكت وقال الشـيخ تـاج الـدين 

الشاهد إنام يقـوم بالنسـبة إىل احلالـة  السبكي؛ ما أفتى به ابن الصالح ضعيف فإن
قال فـالتحقيق أن يقـال إن . الراهنة ثم ما بعدها تبع هلا مسبوق عليه حكم األصل

مل تتغري القيمة ولكن ظهـر طالـب بالزيـادة مل ينفسـخ العقـد والقـول بانفسـاخه 
ة إىل وقت التغيري وكذا بعـده فـيام يظهـر ـارة صحيحـرت فاإلجـضعيف وإن تغي

 .)٢(هر خالفهوال يظ

 .٣/٢٤٧الكرب الفتاو الفقهية ) ١(
 .٣٦٤األشباه والنظائر ص ) ٢(
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ولـو تغـريت أسـعار العقـار بعـد اإلجـارة «وقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة 
 ،الرشعية، مل يملك الفسـخ بـذلك فـإن هـذا ال ينضـبط وال يـدخل يف التكليـف

كثـر فتكون قيمتها يف الشتاء أ. واملنفعة بالنسبة إىل الزمان قد تكون خمتلفة ال مماثلة
 .)١(»من قيمتها يف الصيف وبالعكس

 :وجه األجرة املتغرية هنا
ولكنهم يرون أجرة املثل لعقد طويل بأجرة مثل هذا  ؛هو التعليق بأجرة املثل

ولكن باستصـحاب مـا ذكـروه يف  ؛وليس يف أول كل سنة مثالً  ،العقد حني العقد
املسائل األخر يمكن اعتبار أجرة املثل لكل سـنة، وإنـام ذكـرت هـذه الصـورة 

 .بأجرة املثل ألجل معرفة أصل التعليق
 :جتديد اإلجارة للحاجة بأجرة املثل

إذا انقضت مدة اإلجارة يف املفازة أو يف البحـر أو :يف االختيار لتعليل املختار
 .)٢(يف الزرع بقل تنعقد مدة أخر بأجرة املثل

 :وجه األجرة املتغرية هنا
 ،صـورهذه املسألة شبيهة جداً بمسألتنا لكنه قيـدها باحلاجـة يف مثـل هـذه ال

 .وهو قيد وجيه يف مسألتنا يمكن أن يعترب قوالً وسطاً بني املنع واإلباحة
 :وبني اإلجارة بأجرة متغرية ،الفرق بني العوض املتغري يف البيع :املطلب الثالث

الفرق بني العوض املتغري يف البيع بأي شكل من أشكال البيع ومـن أشـهرها 
 :بأجرة املثل املتغرية يتضح بام ييل، وبني اإلجارة )املرابحة بربح متغري(

أن البيع عملية تتم يف حلظة واحدة ينتقل فيها املبيـع إىل املشـرتي والـثمن إىل 
 .البائع، وحينئذ فالثمن يتحدد مرة واحدة وال يتصور تغريه

)١ ( جمموع الفتاو)١٨٦/  ٣٠.( 
 ).١٢٧/  ٤(االختيار لتعليل املختار ) ٢(
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فمثال يف بيع املرابحة من اشرت سيارة بامئـة ألـف ريـال وربـح مخسـة آالف 
 .ان الثمن حاال أو مؤجال دفعة واحدة أو مقسطاً آالف سواء ك ١٠٥فالثمن هو 

فمثال إذا تم العقد عـىل مـدة  ،أما اإلجارة فيمكن أن نعترب هلا أكثر من صورة
عرش سنوات مائة ألف لكل سنة أصبح العقد الزما فيلـزم املـؤجر تسـليم العـني 

 ،ويلزم املستأجر تسليم األجرة حينئذ وقد تكون حالة ويـدفعها املسـتأجر مقـدماً 
 .وقد تكون مقسطة عىل األشهر أو السنوات أو بحسب االتفاق

تفاق عىل الثمن واملـدة ويبقـى تسـليم هذه صورة قد تشبه البيع من حيث اال
 .األجرة يشبه تقسيط الثمن يف البيع بالتقسيط

كاألوىل إال أن األجرة قد اتفق الطرفان عىل أن كـل سـنة هلـا : الصورة الثانية
 .وهكذا.. .أجرة حمددة فمثال السنة األوىل مائة ألف والثانية مائة وعرشة

كيل يمكـن حسـابه بجمـع إجيـارات واملبلغ ال ،ولكنها معلومة لد الطرفني
 .كل سنة

حني يتفق الطرفـان املـؤجر واملسـتأجر عـىل أن العقـد سـنة  :الصورة الثالثة
 .واحدة بامئة ألف ويتجدد تلقائيا

يتفق الطرفان عىل أن العقد سنة واحدة بامئة ألف وعىل بقيـة  :الصورة الرابعة
أيضا باعتبار أجرة املثـل  السنوات بأجرة املثل لكل سنة، ويمكن أن تكون صياغته

 .من بداية العقد بأن يتفق الطرفان عىل اإلجارة بأجرة املثل لكل سنة
 .فهم حددوا زمن اعتبار أجرة املثل وهو بداية كل سنة
 :إشكالية البيع بسعر أو ربح متغري ومن خالهلا يتبني الفرق

أوالً  اإلشكال هنا هو ما تقدم وهو أن الثمن قـد فـرغ الطرفـان مـن حتديـده
وحينئـذ  ،فحتى لو باع بثمن املثل فهو يبيع يف حلظة واحدة يتحدد فيها ثمـن املثـل
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ملـؤرش أو سـعر كـثمن املثـل أو ا(ستقبلة مرتبطة بأي متغري فأي اتفاق عىل زيادة م
هو اتفاق عىل الزيادة عىل الـثمن الـذي أصـبح دينـاً يف ذمـة ) الفائدة أو غري ذلك

 .املشرتي وهذا هو الربا
ملقارنة بعقد اإلجارة فإن األمر خمتلف كام تقدم يف الصورة الرابعـة حيـث وبا

ولـو أردنـا التشـبيه هنـا  ،ألن العني مل تنتقـل؛طبيعة اإلجارة قبوهلا لتجدد األجرة
لكان األقرب هو بيع االستجرار حيث يأخذ املشرتي املبيع شيئاً فشيئاً يقابله ثمـن 

 .مؤجل أو مع كل استيفاء للمبيع
بام يقابلهـا مـن ) أو كل فرتة(اإلجارة هنا حيث يأخذ املنفعة كل سنة  وهكذا

 .أجرة املثل
أما املرابحة بربح متغري فتختلف عنها يف أن العني قد نقلهـا العقـد كاملـة إىل 

 .ملك املشرتي ثم الثمن أصبح مربوطاً بالتغري وهنا اإلشكال
فثم إشكال املرابحـة يف وكام تقدم أيضاً عند احلديث عن املرابحة بربح متغري 

عىل العرف فحمـى رأس ) الربح(حتديد رأس املال فيها بربح متغري وإحالة الزائد 
أمـا يف مسـألة األجـرة املتغـرية  ،،وجعل التغريّ فقـط يف الـربح ،املال من أي تغري

فاألجرة كلها قابلة للتغري يف كل فرتة من فرتات اإلجارة املتفق عليها، وهنـا يتبـني 
 .عدم العدل بني طريف العقد يف املرابحة بخالف اإلجارةالفرق و

أن العـني تنتقـل انتقـاال باتـا يف البيـع  ومن الفروق بني اإلجارة والبيع أيضاً 
 .بخالف العني يف اإلجارة فتبقى ملكيتها للمؤجر ومن ثم ال ينتقل الضامن أيضا

 :دون الزمن كام أن الثمن يف املرابحة هو ثمن سلعة وهو متعلق بعني السلعة
ن من املنفعة ولذا فتعليق األجـرة  بخالف األجرة فلها تعلق بالزمن مع التمكّ

 .بتغري الزمن تعليق معترب بخالف تعليق الثمن يف املبيع بالزمن
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مـا تقـدم مـن أن اإلجـارة عقـد  ومن أهم الفروق بني اإلجارة والبيع أيضـاً 
وبتعبري آخر فإن الغرر يكثـر يف اإلجـارة  ،مشتمل عىل الغرر بطبيعته بخالف البيع

بيان ذلك أن حمـل العقـد يف  ،ولذا يغتفر فيها ما ال يغتفر يف البيع ؛أكثر منه يف البيع
وال يعرف املتعاقدان حال العقـد كـم  ،اإلجارة هو املنفعة وهي يشء غري حمسوس

هـي يشء بخالف البيع فالعني هي حمل العقـد و ؛من املنفعة قد يستهلك املستأجر
حتـى مـع وجـود يشء مـن الغـرر يف  :وناتج ما قررنـاه أن نقـول ،حمسوس حمدد

 .اإلجارة بأجرة متغرية فهو متسق مع اغتفار الغرر فيها بخالف عقد البيع
الً  فلـو  ،قد نطرد أصلنا بالتعليق بثمن املثل أو أجرة املثل :بل يمكن القول تنزّ

 ،ام جيوز أن يؤجره بأجرة املثل بعـد سـنةباع السلعة بثمن املثل بعد سنة فال مانع ك
 .ولكن صورة املرابحة بربح متغري ليست كذلك كام تقدم

 :اإلجارة املنتهية بالتمليك
ال خيفى أن اإلجارة املنتهية بالتمليك هلا صـور متعـددة أجـاز بعضـها جممـع 

 .الفقه الدويل ومنع بعضها اآلخر
بقاعـدة اإلجـارة أن أقسـاطها ولكن إشكاهلا هنا الذي يمنعنـا مـن إحلاقهـا 

وهلذا فكام أين متوقف يف أصل  ،مقصود هبا التملك بل هي يف حقيقتها بيع تقسيط
 .حكمها إلشكاالته الكثرية فكذلك يف كون أقساطها متغرية
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مـن املعـارصين ) املرابحة بربح متغريوكذلك (من تكلم عن األجرة املتغرية 

 .فكلهم أو جلهم يتحدث عن الربط باملؤرش أو بسعر الفائدة أو الربط القيايس
ثـم النظـر بعـد ذلـك يف (ولذا كان لزاماً التعريف هبذه املصطلحات بإجيـاز 

 ):تقييم الربط هبا
 :معنى سعر الفائدة
املركـزي يف الدولـة  هو معدل الفائدة عىل القروض من البنـك :سعر الفائدة

وهبا يتم ضبط أسعار الفائدة عىل القروض التي متنحها البنوك التجارية للمنتجـني 
 .واملستهلكني

 :مثال ألسعار الفائدة لد بعض البنوك املركزية
 البنك املركزي السعر احلايل املقابلة القادمة التغيري األخري

مؤسســـة النقـــد العـــريب  0.25%  
 (SAMA)السعودي 

ري ـالبنــك املركــزي املصــ 9.25%  
(CBE) 

مرصف اإلمارات العربيـة  1%  
 (CBUAE)املتحدة 

16             (-75bp) 
 م٢٠٠٨دیسمبر 

 %0.00 م٢٠١٤سبتمرب  17
0.25% 

ــــدرايل ــــاطي الفي  االحتي
(FED) 

04             (-10bp) 
 م٢٠١٤سبتمبر 

ــزي األورويب  %0.05 م٢٠١٤سبتمرب  04 ــك املرك البن
(ECB) 

05             (-50bp) 
 م٢٠٠٩مارس 

 (BOE)بنك إنجلرتا  %0.05 م٢٠١٤سبتمرب  04

06             (-25bp) 
 م٢٠١٣أغسطس 

ـــــاطي  %2.50 م٢٠١٤سبتمرب  02 ـــــك االحتي البن
 (RBA)االسرتايل 

19             (-30bp) 
 م٢٠٠٨دیسمبر 

ــاين  %0.10 م٢٠١٤سبتمرب  09 ــزي الياب ــك املرك البن
(BOJ) 
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ف سعر الفائدة أيضـاً بأنـه السـعر الـذي يدفعـه البنـك املركـزي عـىل  ويعرّ
 . إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثامرا ملدة ليلة واحدة أم ملدة شهر أو أكثر

ويعد هذا السعر مؤرشا ألسعار الفائدة لد البنوك التجارية التي ينبغـي أال 
تقل عن سعر البنك املركزي، كام يساعد سعر الفائدة البنـك املركـزي يف الـتحكم 
 يف عرض النقد يف التداول من خالل تغيري هذا السعر صعودا ونزوال عـىل املـد

 . املتوسط
قرتاض وبالتايل تقليـل نسـبة السـيولة يف ورفع الفائدة يعني كبح عمليات اال

 ).ارتفاع األسعار(السوق مما يؤدي إىل خفض نسبة التضخم 
 :العوامل التي حتدد سعر الفائدة

تتحدد أسعار الفائدة بناء عىل قو العرض والطلب فإذا ارتفعـت معـدالت 
الطلب عىل ما هو معروض من أموال سوف يقود إىل ارتفـاع أسـعار الفائـدة ويف 

 . لوقت ذاته سيعمل عىل ختفيض معدالت اإلقراض يف الدائرة االقتصاديةا
ـل األفـراد  وإذا انخفض معدل الفائدة عن املتوقع مـن معـدل األربـاح، فضَّ

 .)١(والرشكات االقرتاض عىل اإلقراض، والعكس بالعكس
 :مؤرش سعر الفائدة أو معدل سعر الفائدة

) سـعر الفائـدة(بالفائـدة فـاألول ثم معيار آخر خيتلف عن السـابق مـرتبط 
ومن ثم يصبح لكل بنك جتاري يف الدولة سـعر يضـعه  ،خاص بكل بنك مركزي

وأما مؤرش سعر الفائدة أو معدل سعر الفائدة فهو سعر الفائـدة  ،أيضاً ال يقل عنه

 ، ١٠٥النقود والبنوك واألسواق املالية ص: ٥١٥حسني عمر ص. املوسوعة االقتصادية د) ١(
http://ar.wikipedia.org/wiki 

http://sa.investing.com/central-banks/ 
http://www.yallaforex.net/world-interest-rates.htm 
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  LIBORرالليبـوومـن أشـهرها  ، Interbank Rateلعمليات اإلقراض بني البنـوك 
ويعد الليبور مـن أكثـر املـؤرشات  ،وهو سعر اإلقراض بني البنوك ىف سوق لندن

 LANDON INTERBANK OFFERED RATEاملالية العاملية وهو اختصار لعبارة 
وهو يمثل جمموعة معدالت أسـعار الفائـدة عـيل القـروض املتبادلـة بـالعمالت 

وم عمل رسمي حسـاب يويتم يف كل  ،الرئيسية بني البنوك الدولية يف سوق لندن
 ،،أسـبوعان ،أسـبوع ،يـوم(معدال حسب املـدة  ١٥أي ) الليبور(معدال ل  ١٥٠

 ،اجلنيـة اإلسـرتليني(وذلك لعرش عمالت رئيسية هـي  ،)شهر ١٢ومن شهر إيل 
الـدوالر  ،الدوالر الكنـدي ،الفرنك السويرسي ،الني الياباين ،الدوالر األمريكي

 .)والدوالر النيوزلندي ،الكرونا السويدية ،مركيةالكرونا الدن ،اليورو ،االسرتايل
 (BBA British Bankers Association)وتتويل مجعية االقتصاديني الربيطـانيني 

بنـوك عـيل األقـل  ٨وبالتشاور مع عدد من البنوك الربيطانيـة تشـكيل جلنـة مـن 
وتقوم البنـوك الثامنيـة بتسـجيل مقرتحاهتـا  ،لتكون اجلهة املرجعية لتثبيت الليبور

عيل الشاشة وتقوم اللجنة باستبعاد متقرحـات األرقـام األعـىل واألدنـى وجيـري 
ويـتم  ،ويكون ذلك املتوسط هو معدل الليبور لذلك اليوم ،أخذ متوسط الرقمني

ره يف العديـد مـن شـبكات ـحتديد الليبور عىل هـذا األسـاس يوميـا وجيـري نشـ
 .األخبار
وذلـك للحاجـة إىل  ،م ١٩٨٦قد بدأ حتديد معايريه رسميا مـع بدايـة عـام و

 .معدل مرجعي مرصيف
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أنواع أخر: 
اختذت كثري من الدول أسوة بلندن معدالً أو مؤرشاً خاصـاً هبـا يعتمـد عـىل 

 ،ضمن آلية مشـاهبة آلليـة الليبـور ،سعر الفائدة يف عمليات اإلقراض بني بنوكها
 .وقد يعتمد بعضها عىل الليبور بشكل مبارش

وهو سعر اإلقـراض بـني البنـوك يف اململكـة العربيـة  SIBORفمثالً السيبور 
 ،وهو سعر الفائدة بني البنوك يف سـوق القـاهرة CAIBORالكايبور  -السعودية، 

 . ZIBOR ويف زيورخ زايبور -  AIBOR ويف أمسرتدام آيبور
فهـو يرمـز  SIBOR  مسمى واحـد مثـل سـيبوروقد تشرتك أكثر من دولة يف

كام هو أيضا رمز للمعدل يف سـنغافورة، ويف رشق  ،للمعدل يف السعودية كام تقدم
  .)١(آسيا

 :الربط القيايس
يطلق البعض الربط القيايس ويقصد به الربط بسعر الفائدة أو بمـؤرش سـعر 

 .وعىل هذا فهو مرادف ملا تقدم ،)٢(الفائدة
 .وهو الربط بتغري املستو العام لألسعار ،القيايس مفهوم آخرولكن للربط 

، وهـذا مـأخوذ مـن indexationالربط القيايس ترمجة عربية للفظ األجنبـي و
index numbersحيث تتخذ سنة معينة أساساً للمقارنـة  ،، وتعني األرقام القياسية

، وحتدد التغريات النسبية يف سني املقارنة، فتكون ١٠٠وتعطي رقامً قياسياً مقداره 
 .)٣(الزيادة أو النقصانأو أكثر أو أقل بحسب الثبات أو  ١٠٠أرقامها القياسية 

حسـني شـحاته، جملـة دلـة .د. نحو مؤرش إسالمي للمعامالت املالية اآلجلة مع التطبيق عىل املصارف اإلسالمية) ١(
آلية حتديد معدالت ليبور، وإمكانية االستفادة منها حلسـاب مـؤرشات ماليـة ، هـ١٤٢٣ربيع اآلخر  الربكة، العدد

 .حممد بن إبراهيم السحيباين. إسالمية د
جملة العدل الصـادرة عـن وزارة ،د نزية محاد.أ، حكم الربط القيايس لألجرة يف إجارة األعيان بمؤرش سعر الفائدة) ٢(

 .٤٠العدل السعودية العدد
 .٨٥رفيق املرصي ص . اإلسالم والنقود، د،١٧٦٥ص  ١٢جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد ) ٣(
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 :اجلدو االقتصادية من الربط باملؤرش
وبعبـارة  ،الربط باملؤرش أو بأي متغري هناك جدل بني االقتصاديني يف جدو

أخر فإن منهم من ال ير العائد املتغري حالً صحيحا بـل هـم يفضـلون العائـد 
 .الثابت

وهنـاك  ،وقد وجهت العديد من االنتقادات من قبل االقتصاديني هلذا املؤرش
من يعيب هذا املؤرش وير أنه معوق لرأس املـال واالسـتثامر والنمـو مثـل كينـز 

 .شاخت مدير بنك الرايخ األملاين السابق.ود
ويف دراسة ميدانية توصـل بعـض االقتصـاديني الغـربيني  إىل أن رأس املـال 
ــواع  املعــارص قــد أيسء ختصيصــه إىل حــد خطــري بــني قطاعــات االقتصــاد وأن

 .)١(االستثامرات بسبب سعر الفائدة
ي، فبـدالً ويف الربط القيايس ير البعض أن الربط يف حد ذاته عمل تضـخم

من أن خيفف من التضخم فإنه يزيده اشتعاالً وخاصة من حيث تأثري عملية الربط 
عىل منحنى العرض الكيل، يضاف إىل ذلك أنه اعرتاف ضـمني بـأن التضـخم ال 
يمكن عالجه، بل يمكن العـيش معـه، ويف ذلـك مـا فيـه مـن تـأثري سـلبي عـىل 

 .السياسات املضادة للتضخم
ميل أن التوسع يف الربط القيايس عىل الدخول واألصـول وقد بني التطبيق الع

دٍ بسـبب تعقيداتـه  ـْ النقدية حتى لو استند إىل رقم قيايس عام واحد، فهـو غـري جمُ
 . وتكاليفه اإلدارية العالية

اململكـة العربيـة  -الريـاض ،نحـو مـؤرشات ماليـة بديلـة عـن معـدل الفائـدة، ندوة األسواق املالية اإلسـالمية) ١(
اون مـع املعهـد اإلسـالمي جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية بالتعـ: م تنظيم٢٠٠٧مايو  ٢ -١السعودية

 .للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية
مركـز ، جملة أبحاث االقتصـاد اإلسـالمي، كوثر اآلبجي، دراسة جدو االستثامر يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي      

 .هـ ١٣٠٥، املجلد الثاين، العدد الثاين، جامعة امللك عبد العزيز، أبحاث االقتصاد اإلسالمي
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ومع أن الربط القيايس خيفـف جزئيـاً مـن الفـروق االجتامعيـة الناجتـة عـن 
ختفيف الضـغط عـىل احلكومـات  التضخم فإنه ليس دواء للتضخم، بل من شأنه

الختاذ سياسات صحية وهذا مايؤدي إىل استدامة التضخم وترسيعه ممـا يعنـى أن 
الربط القيايس هيزم نفسـه بنفسـه، إال إذا كـان التضـخم متجهـاً إىل االنخفـاض، 

١(وكانت هناك سياسات عالجية أخر(. 
 :ولكن بعيداً عن هذا اجلدل وعن اجلدو يبقى السؤال املهم

والتي احـتج هبـا  ،أننا رأينا من تقدم من الفقهاء يف األمثلة التي ذكرت سابقاً 
من ير املرابحة بربح متغري جيعلون معيار التغري يف الثمن هو ثمن املثل، وكـذلك 
يف صور اإلجارة املتغرية إنـام يعلـق الفقهـاء التغـريّ يف األجـرة بـالعرف وهـو مـا 

 .يعربون عنه بأجرة املثل
 رش أو سعر الفائدة أو الربط القيايس مرادف ألجرة املثل؟فهل املؤ

 :هذا ما نجيب عنه يف املبحث التايل
 
 
 
 
 
 

نحو نظام نقدي . الربط القيايس للديون بعملة اعتبارية املنشورة يف جملة جممع الفقه اإلسالمي،،ندوة قضايا العملة) ١(
 .٥٦حممد عمر شابرا ص. د، عادل
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جيب التفريق يف تقديري بـني تنـاول األحكـام املعـارصة بـالنظر إىل األفـراد 
وقد ال حظت أن تناوهلـا بطريقـة واحـدة يـورث  ،والرشكات وبالنظر إىل البنوك

إشكاالت عدة ويلزم منه تنزيل حكم أحدمها عىل اآلخر مع اختالف طبيعـة كـل 
 .منها

جـر حـوار مـع   -وكنت كتبت بحثاً فيها  -فمثال يف زكاة الديون املؤجلة 
مـة الـدين أحد من كتب فيها فسألته عن القول بزكاة الدين بطريقة التقيـيم أي قي

وا عىل التقييم ،وهذا مذهب املالكية،املؤجل مع أن القول الذي اشـتهر  ،حيث نصّ
وأخذت به طائفة من اهليئات الرشعية هو القول بحساب أصله كل سنة مـع ربـح 

 .كل سنة دون بقية األرباح
 ؛ر عليهـا طريقـة التقيـيم إال بمثـل هـذه الطريقـةـركات يعسـإن الش :فقال

تناولنا للمسائل دون مراعاة الفرق بني صورهتا يف شأن األفراد  فأدركت حينها أن
 .وصورهتا يف شأن الرشكات جيعلنا نعطيها حكامً واحدا ًوهذا نوع خلل

فمـثال يف زكـاة  ،ولست أعني اختالف احلكم يف أصله بـل يف كيفيـة تطبيقـه
م عىل رأس احلول  .الدين املؤجل رجحت يف البحث املشار إليه أنه يقوّ

فإذا اعتربنا الديون مـن مجلـة عـروض التجـارة فتجـري عليهـا القاعـدة يف 
 .عروض التجارة وهي تقييمها عىل رأس احلول
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واقرتحت يف كيفية التقييم مراعاة خماطر التضخم أو معدل التضخم وكذلك 
   .)أو نسبة املالءة(اطر عدم السداد خم

أن يقـيم هـذه الـديون  فمن كان له دين جتاري مقسطاً فإنه وقت الزكاة عليه
ونسبة التضخم نسـبة ،باالجتهاد يف قيمتها آخذاً باالعتبار عاميل التضخم واملالءة

ي يف تقـديرها بنفسـه مـن  معلنة يمكن الرجوع إليها، واملالءة باالجتهاد والتحـرّ
 .خالل النظر يف كل دينٍ عىل حدة

وأعنـي هبـا ، ا كافيـةولو اتبعنا طريقة التقييم البسيطة والسيام مع األفراد فإهن
 .أن ينظر الدائن يف وقت الزكاة كم يساوي دينه لو قبض بدالً منه نقداً 

 .فهذا هو األصل يف نظري العتبارات ذكرهتا يف البحث

لكن  لو عرس عىل الرشكات تطبيق ذلك فالصريورة إىل القول اآلخر والـذي 
 .يشبه التقييم سائغ

 .غايرة بني األفراد والرشكاتفكأن احلكم واحد ولكن كيفية تطبيقه مت

ركات حيـث ـواإلشكال هنا يف توحيد احلكم بني حالة األفـراد وحالـة الشـ
وإن كانـت حالـة األفـراد ، اقتىض مراعاة حالة الرشكات واعتبـار احلكـم بشـأهنا

 .)فليس التقييم عسرياً يف شأن األفراد بل هو أيرس(ليست كذلك 

 ؟) غرية األجرة املت(كيف ذلك يف موضوع بحثنا 

إن األفـراد مـع : هذا املبدأ الذي وضحته يمكـن تطبيقـه يف مسـألتنا فنقـول
بعضهم أو يف تعاملهم مع البنوك والرشكات، جيب أن يلتزموا أجـرة املثـل والتـي 
يتم تقييمها وفق العرض والطلب من لدن ذوي االختصـاص يف كـل بدايـة فـرتة 

 ).مثال كل سنة(رتات املتفق عليها من الف
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يف حال تعامل البنوك أو الرشكات مع بعضها فلها أن تعلق األجـرة عـىل أما 
 ،أي متغري يرتاضيان به مما يعد يف عرفهم مؤثرا كمؤرش الفائدة أو الـربط القيـايس

  .ويعترب يف هذه احلال يشبه أجرة املثل بينهم نظرا لتأثر معامالهتم بذلك

كة من جهة أخـر فـإن أما حني يتم العقد بني فرد من جهة وبني بنك أو رش
ربط األجرة بمؤرش الفائدة أو الربط القيايس كل ذلك يف نظري يـؤدي إىل الغـرر 

لتغتفر لوال اعتبارهـا بـأجرة املثـل والتـي هـي  تكنحيث إن اجلهالة يف األجرة مل 
، ولـيس يف  عدل بني املؤجر واملستأجر ال يعتربها أحدمها إجحافا يف حقه أو ظلـامً

ن االستدالل هبا يف هذا الشأن سو الربط بأجرة املثل فام عـداها األدلة التي يمك
 .يبقى يف حيز اجلهالة والغرر

ألن االعتبار حينئذ سيتخذ ميزانا غري عادل بـل هـو مـرتبط بمصـلحة أحـد 
 .الطرفني فقط وليس بام يتناسب معهام مجيعا

عر أو سـ(ط أو التمويـل حـني تعتمـد املـؤرش فالبنك مثالً أو رشكـة التقسـي
معياراً لألجرة املستقبلة فهي نظرت ملا يناسبها فقط ومل تنظـر إىل األجـرة ) الفائدة

وبعبـارة أخـر فإننـا لـو عرضـنا  ،التي تتناسب مع معظم الناس للعني املـؤجرة
العني املؤجرة يف السنة الثانية أو الثالثة مـن العقـد للتقيـيم فـربام سـنجد اختالفـا 

 .األجرة املرتبطة باملؤرشظاهرا بني هذا التقييم وبني 

ووجه كون الربط بمؤرش الفائدة أو الربط القيايس ليس نظريا وال معربا عـن 
أجرة املثل هو الواقع حيث إن مؤرش الفائدة قد يتغري وال تتغـري أجـور العقـارات 

) يف السنة األوىل والثانيـة(فقد يبقى مؤرش الفائدة ثابتاً  ونحوها والعكس صحيح
 .ألجور تغريت كثرياً ومع ذلك نجد ا
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ومما يوضح ذلك تأثر أجرة املثل بعوامل الزمـان واملكـان فقـد ترتفـع أجـرة 
العقارات يف جانب من البلد دون غريه بل يف شارع دون شارع جمـاور فضـالً عـام 

 .هو أكرب من ذلك
وكذلك الشأن يف الربط القيايس والذي هو قريب من معـدل التضـخم فـإنام 

وإن كان الربط القيـايس أقـل  ؛رب به يف أجرة املثل لعقار معنيهو مؤرش عام ال يعت
غرراً من الربط باملؤرش لكونه معياراً معرباً عن التغريّ العـام يف األسـعار بخـالف 

 .املؤرش فهو لسعر الفائدة فقط
هلذا كله فاألصل هو الربط بأجرة املثل وهذا هو الذي يمكـن التسـامح فيـه 

البد له من ) الستثناءوا(ألصل، واخلروج عن األصل جا عن افيبقى ما عداه خرو
 .حجة وعلة مؤثرة مقبولة

مثل تلك وهلذا قبلنا هذا االستثناء يف شأن البنوك والرشكات لتأثرها املبارش ب
فال نقبلهـا يف  ،) الفائدة أو معدل التضخم ونحوهاكمؤرش(املؤرشات املشار إليها 

 .األفراد لزوال هذه العلة
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ف الطرفني أو أحدمها مـن تذبـذب  ثم صيغة يمكن اللجوء إليها يف حالة ختوّ
ي بـالتحكيم يف حـال ـاألسعار أو التضخم وذلك بإضـافة رشط يف العقـد يقضـ

 :وتكون صيغته عىل سبيل املثال ،اختلفت األسعار واألجور
أو غريهـا مـن (اتفق الطرفان عىل أن اإلجارة ملثل هذه العني أو هذه اخلدمـة 

% ١٠بنسـبة تغـريّ (إذا تغريت بزيادة أو نقص عن املتفق عليه يف العقد ) املؤجرات
فإن عىل كل طرف أن يرشح حمكامً من قبله للتقيـيم ) مثالً أو أي نسبة يتفقان عليها

يف حال اختلفا فإهنام يتفقان عىل حمكم ثالـث ومن ثم االتفاق عىل أجرة مستقبلة و
 .يكون تقييمه نافذاً 

 :فتكون الصيغة كالتايل ،كام يمكن أن يتضمن اتفاق التحكيم حتديد اجلهة املحكمة ابتداءً 

أو غريهـا مـن (اتفق الطرفان عىل أن اإلجارة ملثل هذه العني أو هذه اخلدمـة 
% ١٠بنسـبة تغـريّ (املتفق عليه يف العقد إذا تغريت بزيادة أو نقص عن ) املؤجرات

فإن املرجع يف التقييم ومن ثم االتفـاق عـىل أجـرة ) مثالً أو أي نسبة يتفقان عليها
 .(......)مستقبلة هو الطرف الفالين أو اجلهة التحكيمية 

 :فائدة هذا الرشط
هذا البديل عن اإلجارة بأجرة متغرية هو خمرج يستفيد منه من ال ير جـواز 

وكـذلك  ،ويستفيد منه من ال يراها عادلة وإن رآها مباحـة ،إلجارة بأجرة متغريةا
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ج منها لوجود شبهة الغرر فيها وهذا البديل ال إشكال فيه مـن الناحيـة  ،من يتحرّ
 .الرشعية

أو املرابحـة (يبقى النظر هل يمكن اعتباره بديالً عن العوض املتغري يف البيـع 
 ؟)بربح متغري

 . يتبني يل فيه كثري يشءهذا حمل نظر ومل
 .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وهبذا تم البحث
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 :نتائج البحث
األصل يف البيع أن يكون بسعر حمدد ولكن جلأت بعض املصارف محاية هلا  ●

ومـن أشـهرها مـؤرش (من تذبذب األسعار إىل ربط العقود اآلجلة بمؤرش التغريّ 
 ،، ومن أشهر العقود اآلجلة لد املصارف اإلسالمية عقد املرابحـة)الفائدةسعر 

 .)املرابحة بربح متغري(ومن ثم نشأ منتج 
وهـو األقـرب يف نظـر  ،مجاهري املعارصين عىل منع املرابحـة بـربح متغـري ●

و ـتناد إىل األصل يف اشرتاط العلم بـالثمن وهــالباحث ملرجحات من أمهها االس
اء العلم بالثمن علامً نافياً للجهالـة سـاملاً ـرتط الفقهـحيث اش ،هـف فيالـمما ال خ

 .من الغرر
كـالبيع بسـعر املثـل أو بـام ) املرابحة بربح متغري(ثم صور تذكر مشاهبة لـ  ●

 ،وقـت التسـليم وكالسلم بسـعر السـوق ،)مثل بيع االستجرار(ينقطع به السعر 
هـو يف حتديـد ) املرابحة بربح متغـري(والبيع مقابل النفقة، ولكن الفرق بينها وبني

عـرب آليـة (عـىل العـرف ) الـربح(رأس املال يف املرابحة بربح متغري وإحالة الزائد 
فخرج عن الصور املشاهبة يف كونه قد محـى رأس املـال مـن أي ) املؤرش أو غريها 

ولذا أصبح شبيهاً جـداً بفائـدة الـدين املتغـرية  ،وجعل التغريّ فقط يف الربح ،تغري
وهنا  ،التي تقوم هبا املصارف التقليدية، أما الصور املشاهبة فالثمن كله قابل للتغري

 .)املرابحة بربح متغري(يتبني الفرق وعدم العدل بني طريف العقد يف
ولكـن يف العقـود طويلـة األجـل  ،األصل يف عقد اإلجارة حتديد األجرة ●

طاً من تغري األسعار نشأ ما يسـمى بـالعوض املتغـري يف اإلجـارة أو األجـرة وحت وّ
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كمـؤرش سـعر (وذلك بربط األجـرة يف السـنوات الالحقـة عـىل متغـري  ،املتغرية
 ).الفائدة أو الربط القيايس

ير الباحث كام هو رأي عامة املعـارصين أنـه ال مـانع رشعـا مـن عقـد  ●
ومتنـع  ،لعقد بضوابط تضمن العدالـة لطـريف العقـداإلجارة بأجرة متغرية إذا تم ا

 .الغرر الفاحش
إال  ؛مع التأكيد بأنه ال خالف بني أهل العلم يف اشرتاط العلـم يف األجـرة ●

ذلـك أن  ؛أن الباحث ال ير معارضة العوض املتغري يف اإلجارة للعلـم بـاألجرة
يكثـر يف اإلجـارة والغـرر  ،اإلجارة عقد مشتمل عىل الغرر بطبيعته بخالف البيع

ويزيد ذلـك بيانـاً مـا ذكـره  ،ولذا يغتفر فيها ما ال يغتفر يف البيع ؛أكثر منه يف البيع
اسـتئجار األجـري  :فمنهـا ،الفقهاء املتقدمون من نظائر العوض املتغري يف اإلجارة

ل واخليـاط اعتبـاراً بـالعرف ،بطعامه وكسوته وكـذلك الظئـر  ،واسـتئجار احلـامّ
 ،وتعليـق إجـارة الوقـف بـأجرة املثـل ،ة بسبب اإلجارة املتكـررةواألجرة املتغري

 .وجتديد اإلجارة للحاجة بأجرة املثل
، وبني اإلجـارة بـأجرة املثـل )املرابحة بربح متغري(أبرز البحث فروقاً بني  ●
حيث إن البيع عملية تتم يف حلظة واحـدة ينتقـل فيهـا املبيـع إىل املشـرتي  ؛املتغرية

كـام أن  ،والثمن إىل البائع، وحينئذ فالثمن يتحدد مـرة واحـدة وال يتصـور تغـريه
يـادة مسـتقبلة وحينئذ فـأي اتفـاق عـىل ز ،الثمن قد فرغ الطرفان من حتديده أوالً 

هـو اتفـاق ) غري ذلـكسعر الفائدة أو كثمن املثل أو املؤرش أو (مرتبطة بأي متغري 
وأن العـني  ،عىل الزيادة عىل الثمن الذي أصبح ديناً يف ذمة املشرتي وهذا هو الربا 

تنتقل انتقاال باتا يف البيع بخالف العني يف اإلجارة فتبقى ملكيتهـا للمـؤجر ومـن 
لق بعـني كام أن الثمن يف املرابحة هو ثمن سلعة وهو متع،ثم ال ينتقل الضامن أيضا
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ن من املنفعة ولذا  ،السلعة دون الزمن بخالف األجرة فلها تعلق بالزمن مع التمكّ
 .فتعليق األجرة بتغري الزمن تعليق معترب بخالف تعليق الثمن يف املبيع بالزمن

وتعامـل البنـوك  ،يف معيار األجرة املتغرية جيب التفريق بني تعامل األفراد ●
ركات، ـوالرشكات ففي تعامل األفراد مع بعضهم أو يف تعاملهم مع البنوك والشـ

جيب أن يلتزموا أجرة املثل والتي يتم تقييمها وفق العرض والطلب من لدن ذوي 
 ).مثال كل سنة(فرتة من الفرتات املتفق عليها  االختصاص يف كل بداية

كات مع بعضـها فلهـا أن تعلـق األجـرة أما يف حال تعامل البنوك أو الرش ●
عىل أي متغري يرتاضيان به ممـا يعـد يف عـرفهم مـؤثرا كمـؤرش الفائـدة أو الـربط 

  .ويعترب يف هذه احلال يشبه أجرة املثل بينهم نظرا لتأثر معامالهتم بذلك ،القيايس
ف الطـرفني أو أحـدمها مـن  ● ثم صيغة يمكن اللجـوء إليهـا يف حالـة ختـوّ

ط بوجــود رشط التحكــيم تذبــذب  كبــديل (األســعار أو التضــخم وهــي التحــوّ
وذلك بإضافة رشط يف العقد يقيض بالتحكيم يف حال ) للعوض املتغري يف اإلجارة

اتفق الطرفـان عـىل «: وتكون صيغته عىل سبيل املثال ،اختلفت األسعار واألجور
إذا تغـريت ) راتأو غريهـا مـن املـؤج(أن اإلجارة ملثل هذه العني أو هذه اخلدمة 

مثالً أو أي نسبة يتفقـان % ١٠بنسبة تغريّ (بزيادة أو نقص عن املتفق عليه يف العقد 
فإن عىل كل طرف أن يرشح حمكامً من قبله للتقييم ومـن ثـم االتفـاق عـىل ) عليها

 .»أجرة مستقبلة ويف حال اختلفا فإهنام يتفقان عىل حمكم ثالث يكون تقييمه نافذاً 
عن اإلجارة بأجرة متغرية هو خمرج يسـتفيد منـه مـن ال يـر هذا البديل  ●

ج  ،ومن ال يراها عادلة وإن رآها مباحة ،جواز اإلجارة بأجرة متغرية أو مـن يتحـرّ
 .وهذا البديل ال إشكال فيه من الناحية الرشعية ،منها لوجود شبهة الغرر فيها
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بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري  ،دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ،املتغريةأحكام األجرة  -١
من املعهد العايل للقضاء جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميّة إعداد هشام بن صـالح 

 .الذكري
 .دار الكتب العلمية ،عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصيل ،االختيار لتعليل املختار -٢
 .دار املعرفة ،لفقهية للبعيلاالختيارات ا -٣
 .رفيق املرصي. اإلسالم والنقود، د -٤
 .دار الكتب العلمية: األشباه والنظائر، جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، النارش -٥
  .ملحمد بن أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزية،مكتبة الرياض احلديثة،إعالم املوقعني -٦
 .دار املعرفة ،موسى بن أمحد احلجاوي ،أبو النجا ،بن حنبل اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد -٧
ور، وإمكانية االستفادة منها حلساب مؤرشات مالية إسالمية ـدالت ليبـد معـديـة حتـآلي -٨

 .حممد بن إبراهيم السحيباين. د
أيب اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل لعالء الدين  -٩

 .دار إحياء الرتاث العريب ،املرداوي احلسن
 .لزين الدين ابن نجيم احلنفي، دار املعرفة ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق -١٠
 .دار عامل الفوائد ،حممد عزير شمس :حتقيق ،جامع املسائل البن تيمية -١١
  .دار الفكر ،حاشية ابن عابدين -١٢
د نزيـه كـامل .األعيان بمؤرش سعر الفائدة، لــ أ حكم الربط القيايس لألجرة يف إجارة -١٣

بحـث منشـور بمجلـة العـدل الصـادرة عـن وزارة العـدل السـعودية يف عـددها  ،محاد
 .األربعني

جملـة أبحـاث  ،كوثر اآلبجي ،دراسة جدو االستثامر يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي -١٤
العدد  ،امللك عبد العزيز جامعة ،مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،االقتصاد اإلسالمي

 .هـ ١٣٠٥ ،املجلد الثاين ،الثاين
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 .دار اجليل ،عيل حيدر،درر احلكام يف رشح جملة األحكام -١٥
  .وهو رشح البهويت ،دقائق أويل النهى لرشح املنتهى -١٦
 .دار الفكر: رشح اخلريش عىل خمترص خليل، ملحمد اخلريش املالكي، النارش  -١٧
، عبد الرمحن بن أيب عمر حممـد بـن أمحـد بـن قدامـة )مطبوع مع املغني(الرشح الكبري  -١٨

 .دار الكتاب العريب: املقديس، النارش
 .عامل الكتب ،منصور بن يونس البهويت ،رشح منتهى اإلرادات -١٩
 .دار امليامن ،حامد مرية. د ،عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية -٢٠
جمموعة  ،االقتصاد الصادرة عن ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالميالفتاو الرشعية يف  -٢١

 .دلة الربكة
٢٢-  الفقهية الكرب ابن حجر اهليتمي (الفتاو محد بن حممد بن حجـر اهليتمـي،  ،)فتاو

 .املكتبة اإلسالمية
 .الفتاو الرشعية يف املسائل االقتصادية ،فتاو بيت التمويل الكويتي -٢٣
 .مؤسسة الرسالة ،مفلح الفروع البن -٢٤
 .دار الفكر :النارش ،الفواكه الدواين رشح رسالة القريواين، ألمحد بن غنيم النفراوي -٢٥
رف ـرعية ملصــإصـدار املجموعـة الشـ ،رف الراجحـيـرعية ملصــقرارات اهليئة الش -٢٦

 .الراجحي
 .الفكرعامل : القوانني الفقهية، ملحمد بن أمحد بن جزي الغرناطي، النارش -٢٧
 .دار الكتب العلمية ،للبهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع -٢٨
 .املبسوط، ملحمد بن أيب سهل الرسخيس، شمس األئمة، دار املعرفة -٢٩
تصـدر عـن منظمـة  ،جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي بجـدة -٣٠

 .املؤمتر االسالمي بجدة
 .مكتبة الرياض ،مجع ابن قاسم ،تيمية جمموع الفتاو البن -٣١
 .دار الفكر: املجموع رشح املهذب، ملحي الدين حييى بن رشف النووي، النارش -٣٢
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 يوسف الشبييل . املرابحة بربح متغري لـ د -٣٣
سامي السويلم وهو عبارة عن مناقشـة وتعقيـب عـىل بحـث .د ـرابحة بربح متغري لامل -٣٤

 .نرش يف ملتقى املرابحة بربح متغريّ الذي نرشه بنك البالد ،الشبييل
 .مكتبة ابن تيمية ،مسائل اإلمام أمحد أليب داود -٣٥
ر هيئـة ـنشـ ،املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية -٣٦

 .املحاسبة
 .دار الفكر ،مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج -٣٧
 .دار الفكر ،املغني ملوفق الدين ابن قدامة املقديس -٣٨
 .ونرشه ،ملتقى نظمه بنك البالد ،ملتقى املرابحة بربح متغريّ  -٣٩
ملتقى بنك اإلنامء حول تغريّ سعر السوق يف التمويل طويلِ األجـل أو العائـد الثابـت  -٤٠

 .والعائد املتغري
 .)لسوق يوم التسليمالسلم بسعر ا(ملتقى مرصف الراجحي بعنوان -٤١
 .دار الفكر ،املنتقى رشح املوطأ للباجي -٤٢
 .دار الفكر العريب ،حسني عمر. املوسوعة االقتصادية د -٤٣
. المي للمعامالت املالية اآلجلة مع التطبيق عىل املصارف اإلسالميةـر إسـو مؤشـنح -٤٤

 .هـ١٤٢٣حسني شحاته، جملة دلة الربكة، العدد ربيع اآلخر  .د
  .حممد عمر شابرا. د ،نحو نظام نقدي عادل -٤٥
 ،نحو مـؤرشات ماليـة بديلـة عـن معـدل الفائـدة،الميةـة اإلسـواق املاليـدوة األسـن -٤٦

جامعة اإلمام حممد بـن  :م تنظيم٢٠٠٧مايو  ٢ -١اململكة العربية السعودية  - الرياض
سعود اإلسالمية بالتعـاون مـع املعهـد اإلسـالمي للبحـوث والتـدريب التـابع للبنـك 

 .اإلسالمي للتنمية
الربط القيايس للديون بعملة اعتبارية املنشورة يف جملة جممـع الفقـه ،ندوة قضايا العملة -٤٧

 . اإلسالمي



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٣٢
 الرابع والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

 .كتابمركز ال ،نظرية العقد لشيخ اإلسالم ابن تيمية -٤٨
 .ط القاهرة ،عبده الرهوانحممد حافظ  ،النقود والبنوك واألسواق املالية -٤٩
 .مكتبة املعارف ،النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر البن مفلح -٥٠
 .دار الفكر ،شمس الدين حممد بن أيب العباس الرميل ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج -٥١
 .من الربامج العلمية لرشكة حرف ،برنامج الفتاو االقتصادية -٥٢
 .دائرة اإلفتاء يف اململكة األردنية اهلاشميةاملوقع الرسمي ل -٥٣
٥٤- http://ar.wikipedia.org/wiki 
٥٥- banks-http://sa.investing.com/central/ 
٥٦- http://www.yallaforex.net/world-interest-rates.htm 

 
 

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%22
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%22
http://sa.investing.com/central-banks/
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ف يف استعمال حق احلضانة
ّ
 التعس

ات العصــر
ّ
 ومسـتجـد

 
 إعـــداد

ام. د  إيامن بنت حممد عيل عادل عزّ
 يف الفقه مشاركأستاذ 

 جامعة طيبة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
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إنَّ احلمد هللا أمحده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليـه، وأعـوذ بـاهللا مـن رشور 
نا وسيئاتِ أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له  .أنفسِ

نا حممـداً عبـده  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشـهد أن سـيدَّ
أرسله شاهداً ومبرشاً ونذيراً، وداعياً إىل اهللا بإذنه ورساجاً منـرياً، صـىل  ،ورسوله

 .اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليامً كثرياً 
 وبعد،،،

 :مشكلة البحث وأمهية موضوعه -١  
ىل عناية كبرية باملرأة والطفل فاقـت بمراحـل كثـرية مـا  إن الشارع احلكيم أوْ

وال عدالـة يف  ،أهنا أنصفت املرأة أو غريهـا التي زعمتلقوانني الوضعية أتت به ا
أَالَ ﴿ :قـال سـبحانه وتعـاىل ،احلقيقة إال ما جاء به اإلسالم ألنه من لطيـف خبـري

بِريُ  وَ اللَّطِيفُ اخلَْ هُ لَقَ وَ نْ خَ لَمُ مَ عْ  ).١٤: امللك( ﴾يَ
ي عىل حق املـرأةملسو هيلع هللا ىلص وقد قال  داً وحمذراً من التعدّ اللهـم إين «  :والطفـل مؤكّ

ج حق الضعيفني  .)١(»وحق املرأة ،حق اليتيم :أحرِّ
ان يف عص ومع ذلك، رنا ويف جمتمعاتنـا اإلسـالمية ـفإن املرأة والطفل يتعرضّ

 .ألنواع عديدة من الظلم وضياع للحقوق
وإن مما شاع يف عرصنا من صور الظلم الذي تتعرض لـه املـرأة والطفـل هـو 

ف يف  حتى لقد أصبحت قضايا احلضانة مـن الكثـرة  ؛استعامل حق احلضانةالتعسّ

ح الكناين إسناده، رواه النسائي وابن ماجة وغريمها) ١(  .وصحَّ
ه  ـاجــنن ابـن مـ،  س)٩١٥٠(،  )اـرأة عىل زوجهـق املـح(اب ـب، )٣٦٣/   ٥(ر ـي الكبـائـنن النسـس: رـانظ       

 .)٢٨٢١(، )١٠٣/ ٤(مصباح الزجاجة  ، )٣٦٧٨(باب حق اليتميم ، )١٠٢/ ٢(
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صـون  ،بحيث بتنا نقـرأ عنهـا يف الصـحف بصـورة يوميـة أحيانـاً  وبـات املتخصّ
ف رون من اآلثار السلبية التي تنتج عن هذا التعسّ  .النفسيون واالجتامعيون حيذّ

ات سـلباً أو إجيابـ كـام يـراه  ،اً وألن عرص اليوم هو عرص املستجدات واملتغريّ
ف ختتلف  ،بوضوح القارئ لتاريخ البرشية الطويل دت فيه صور للتعسّ فقد استجّ

األمر الـذي يسـتوجب املبـادرة إىل  ،عام عرفه الفقه اإلسالمي يف العصور السابقة
وذلك يبدأ من دراسـات تعـالج الواقـع وتسـتند إىل أحكـام  ،رفع الظلم بل دفعه

ا وقدرهتا عىل حـل كـلّ القضـايا التـي تواجـه الفقه اإلسالمي التي أثبتت شموهل
ـت عليـه مـن أحكـام أو بـام  ،األمة اإلسالمية يف كل زمان ومكـان سـواء بـام نصّ

 .يستخرج عىل أحكامها وفقاً للقواعد األصولية
ف يف استعامل حـق  ومل أقف عىل دراسة علمية ترصد الصور املستجدة للتعسّ

ل حلكمها الرشعي ،احلضانة  ،ألمر يظهر أمهية هذا البحث بإذن اهللاوهذا ا ،وتؤصّ
    .أسأل اهللا تعاىل فيه التوفيق والقبول

 :خطّة البحث -٢
ن هذا البحث بعد هذه املقدمة مـن ثالثـة مباحـث  ومطلبـني وخامتـة  ،يتكوّ

  :وذلك عىل النحو التايل
ف  :املبحث األول ■  .)حقيقته وحكمه(التعسّ
  .)وحكمهاحقيقتها (احلضانة  :املبحث الثاين ■
ــث ■ ــث الثال ــه ويف  :املبح ــانة يف الفق ــق احلض ــتعامل ح ــف يف اس ــور التعسّ ص

  :وفيه مطلبان ،املستجدات
ف يف استعامل حق احلضانة بشكل مبارش ضد املحضون :املطلب األول   .التعسّ
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ــف يف اســتعامل حــق احلضــانة بشــكل غــري مبــارش ضــد  :املطلــب الثــاين التعسّ
  .املحضون

     .أهم التوصيات اخلامتة، وفيها ■
  :منهج البحث -٣

ره عاً يء فرـملا كان احلكم عىل الش فقـد اعتنيـت يف املبحـث األول ،عن تصوّ
ف، وماذا يراد به وبيـان الفـرق بـني السـلوك الـذي يصـحّ  ؟بتحرير معنى التعسّ

ف يف استعامل احلق ي والظلـم ،وصفه بأنه تعسّ ثـم تناولـت  ،وبني مطلـق التعـدّ
  .وآثاره باختصار ،وتكييفه الفقهي ،حكمه الرشعي

وبيان الفرق بينها وبـني  ،عنيت بتحرير املقصود باحلضانة ؛ويف املبحث الثاين
 ،وصوالً إىل اختيار البحث يف حدود ما تشمله هـذه الدراسـة ،الرضاعة والكفالة

بعـد إشـارة جمملـة إىل   ،كام عرضت يف هذا املبحث إىل ذكر احلكم العام للحضانة
حيـث إن أحكـام مسـائل احلضـانة  ،رؤوس املسائل التي ذكرها الفقهاء يف الباب

وال تسـمح مسـاحة هـذا  ،مبسوطة يف كتب الفقه وتناولتها أبحاث معارصة كثرية
ثمّ تناولت الضابط املستنبط مـن كتابـات الفقهـاء حـول حتديـد  ،البحث بذكرها

   .تمت املبحث الثاينوبه خ ،صاحب احلق يف احلضانة
وهنجت فيه منهجاً اسـتقرائيا  -وهو صلب البحث  -ثم كان املبحث الثالث 

حيث قمـت باسـتقراء مـا ذكـره الفقهـاء يف كتـب الفقـه حـول  ،حتليلياً تأصيلياً 
ـف ،احلضانة وسـواء كانـت األحكـام  ،وتوثيق األحكـام التـي هلـا صـلة بالتعسّ

ف بعد وقوع كانت تدابري احرتازية للمنـع مـن وقـوع  أم ،هاملذكورة ملعاجلة التعسّ
ف وسدّ ذرائعه قبل وقوعه وقد حاولـت تتبـع املسـألة يف كتـب املـذاهب  ،التعسّ

ـني  وجـود بعـض الفـروع واملسـائل  ،األربعة مـا أمكـن وال خيفـى عـىل املختصّ
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وأن بعـض الصـور املـذكورة يف  كتـب  ،املذكورة يف بعض املـذاهب دون بعـض
ـف  ،وعليـه ،املذهب قد ال تذكرها كتبه املعتمـدة فحيـث وجـدت صـورة للتعسّ

   .وفقاً ملا وقفت عليه مع البحث والتتبع قدر اإلمكان ،وذكرت حكمها ،ذكرهتا
ـف ـوازل واملسـع والنـوقائـراء الـتقـكام قمت باس  تجدات من صـور التعسّ
وتأصيل حكمهـا  ،رنا الذي نعيش فيهـة يف واقعنا وعصـانـتعامل حق احلضـيف اس

ريعات القضـائية التـي حتكـم ـوتوثيق ما ذكرتـه القـوانني والتشـ ،من كتب الفقه
ف سواء ف  كانت التعسّ  أم كانت أحكاماً جزائيـةتدابري احرتازية قبل وقوع التعسّ

وأشري إىل أنه  ،ألن القوانني الوضعية جزء من الواقع الذي نعيش فيه ،بعد الوقوع
مل يكن تتبع القوانني الوضعية عىل نحو من االستقراء الكيل لكـون ذلـك يتطلـب 

وإنام كان عىل سبيل التمثيل بذكر مثال لكل حكم مـن أحـد   ،رسالة كبرية احلجم
مـا ال يـدرك  :وذلك من قبيـل ،القوانني والترشيعات التي تطبقها الدول املحيطة

 .كلّه ال يرتك جلّه
يكن مفرّ من طـرق بـاب الشـبكة احلاسـوبية والصـحف املحليـة  أثنـاء ومل 

ـف ألن هـذه األوعيـة وإن كانـت ليسـت   ؛البحث عن الصور  املسـتجدة للتعسّ
والوقـوف  ،لكنها مصادر مقبولة لنقل الواقع واألحداث ،مصادر للتوثيق العلمي

ات والواقع مقصود مهم للبحث القوانني وقد حاولت الوقوف عىل  ،عىل املستجدّ
  .الوضعية يف املواقع الرسمية للوزارات ما أمكن حتى تكون أكثر ثقة وحداثة

ل بمنهج اجلمع و الكتابة    .هذا ما يتصّ
 ،أما العزو لآليات والتخريج لألحاديث والتوثيـق يف احلـوايش و الفهـارس

  .فنهجت فيه املعروف عند املتخصصني
وصـل اللهـم عـىل سـيدنا  ،لـتكالنومنه العون، وعليـه ا ،أسأل اهللا التوفيق

  .حممد، وعىل آله وأصحابه وسلّم تسليامً كثرياً 
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الً  ف :أوّ  :تعريف التعسّ
ف يف اللغة ) أ (    :التعسّ

ف ميل و عـدول وسـري بغـري  تشري املعاين التي ذكرها أهل اللغة إىل أن التعسّ
ثم انتقل املعنى باالسـتعامل إىل مطلـق الظلـم  ،املسافرهداية وال رشد للراكب أو 

د ذلك ،واجلور   :وفيام ييل بعض النقول التي تؤكّ
ف عسـفاً « :قال الزبيدي مـال وعـدل وسـار بغـري  :عسف عن الطريق يعسِ

ف ،هداية وال توخي صوب   .كاعتسف وتعسّ
أن يأخـذ املسـافر عـىل غـري طريـق وال  :العسف يف األصل :وقال ابن األثري

  .)١(»فنقل إىل الظلم واجلور ،جادة وال علم
 :و الفاعـل ،أخـذه بقـوة :من باب رضب :عسفه  عسفاً « :ويف املصباح املنري

اف  مبالغة ،عسوف عسـفت  :ومنـه ،فعله من غري روية :و عسف يف األمر ،وعسّ
 .)٢(»مثله )االعتساف(و  )التعسف(و  ،الطريق إذا سلكته عىل غري قصد

العسـف ركـوب األمـر بغـري  :قال األزهري« :ويف هتذيب األسامء واللغات
 .)٣(»وركوب الفالة وقطعها عىل غري صوب ،روية

ف يف اصطالح الفقهاء) ب(   :التعسّ
ف عند الفقهـاء القـدامى حيـث اسـتعملوا لفـظ  ،مل أقف عىل تعريف التعسّ

   .اإلرضار أو قصد اإلرضار يف التعبري عن املعنى

 ).١٥٧/ ٢٤(تاج العروس  ) ١(
 ).٢/٤٠٩(املصباح املنري  ) ٢(
 ).٢٠٥/ ٣(هتذيب االسامء  ) ٣(
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ـف عنـد بعـض الفقهـاء املعـارصين فـه د ،وورد تعريف التعسّ فتحـي  .فعرّ
 :بأنـه »نظرية التعسـف يف اسـتعامل احلـق يف الفقـه اإلسـالمي«الدريني يف كتابه 

ف مأذون فيه رشعاً بحسب األصل«   .)١(»مناقضة قصد الشارع يف ترصّ
ف عند علامء القانون )ج (   :التعسّ

كــل اســتعامل للســلطات التــي خيوهلــا احلــق لصــاحبه اســتعامالً يــؤدي إىل «
 .)٢(»اإلرضار بالغري أو باملصلحة العامة

حـول  )املدخل لدراسـة العلـوم القانونيـة(يقول الرويس والريس يف كتاهبام 
ف يف استعامل احلق من وجهة قانونية يقوم مضـمون هـذه النظريـة « :نظرية التعسّ

ه إذا كان هـذا  ،عىل جتريد صاحب احلق من احلامية القانونية ومنعه من استعامل حقّ
بـل ومسـاءلته  ،أو بالصالح العـام ،االستعامل سيؤدي إىل إحلاق الرضر باآلخرين

 .)٣(»عن سوء االستعامل بام يصيب الغري من رضر جراء هذا االستعامل املنحرف
فـإن األحـوال أو الصـور التـي يصـدق عليهـا  ،ت احلديثةالتقنينا وبحسب

ف   :ثالثة أحوال ،يف استعامل احلق وصف التعسّ
أن يأيت اإلنسان بعمل مرشوع ويقصد به اإلرضار بالغري مـن غـري أن : األول

 . تكون له مصلحة فيه
أن يأيت بعمل مرشوع للحصول عىل مصلحة ضئيلة له ال تتناسب مـع : الثاين

 .العظيم الذي حلق الغري من جراء هذا العملالرضر 
 .)٤(أن يأيت بعمل مرشوع يقصد به حتقيق مصلحة غري مرشوعة: الثالث

 ).٥٤(ص ) ١(
 .٣٤٢رزق الريس ص . د، خالد الرويس. د/ املدخل لدراسة العلوم القانونية ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
/ املدخل لدراسة العلوم القانونية ، جملة األزهر/ أمحد فهمي أبو سنة / تعامل احلق ـيف اسة التعسف ـريـنظ: رـانظ) ٤(

آدم دكم . د/ بحث التعسف يف استعامل حق امللكية يف الفقه اإلسالمي ، ٣٤٢رزق الريس ص . د، خالد الرويس. د
 .العدد الرابع/ حممد هارون، جملة التنوير 
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  :بيان الفرق بني التعسف وبني البغي واملجاوزة) د ( 
ف يف استعامل احلق علينا أن نعرف  ،وبني البغي ،حتى ندرك الفرق بني التعسّ

الً معنى احلق   .أوّ
مــا يثبــت لإلنســان « :ويف االصــطالح ،)١(نقــيض الباطــل :احلــق يف اللغــة

كحـق امللـك  ،استيفاؤه، سواء أكان عاماً أم خاصاً، وسواء أكان حقاً متعلقاً باملال
وحــق احلــبس يف  ،وحــق االنتفــاع بــالعني املســتأجرة أم املســتعارة ،يف األعيــان

وحـق  ،كحـق الواليـة للشـخص عـىل أوالده ،أم كـان حقـاً غـري مـايل ،املرهون
وحق الشـور لألفـراد الـذين يتـأهلون  ،حق الطاعة لويل األمر :الزوجية، ومنه

 .)٢(»وغريمها من احلقوق السياسية ،لذلك
ـف يف اسـتعامل احلـقّ  مزاولـة  :أن األول :وبـني البغـي  ،والفرق بـني التعسّ

ه لكن بطريقة غري مرشوعة  .اإلنسان حلقّ
ه من أول األمر :والثاين فمن يركب سـيارته ويفـرط  ،مزاولته ما ليس من حقّ
ف يف استعامل احلـق :من الرسعة  :فمـن يركـب سـيارة غـريه مغتصـباً هلـا ،متعسّ

  .مستعمل غري حقه
ـه ،ومن يستأجر داراً للسكن ومـن اسـتعملها يف  ،فيتخذها مقهي جمـاوز حلقّ

ف  ...السكن لكن أثقل سقفها باألمتعة متعسّ
ـف ومـن جمـاوزة احلـدّ واحلا ي معنى أعـم مـن التعسّ  ،صل أن الظلم والتعدّ

ـف يف  :التعـدي واالعتـداء«فـ اإلخـالل بحـق الغـري بمجـاوزة حقـك وبالتعسّ
ي ،استعامله ف يف استعامل احلق من التعدّ  . )٣(»فكلّ من جماوزه احلق والتعسّ

 ).٦٢(خمتار الصحاح  ، )١٦٦/    ٢٥(تاج العروس  : وانظر، )١٥/ ٢(مقاييس اللغة  ) ١(
وانظر املزيد من تعريفات احلق عند الفقهـاء ،جملة األزهر/ أمحد فهمي أبو سنة /  نظرية التعسف يف استعامل احلق) ٢(

 .١٧ -١٦سعيد أجمد الزهاوي ص / املعارصين يف كتاب التعسف يف استعامل حق امللكية 
آدم دكـم حممـد / د: بحث التعسف يف استعامل حق امللكية يف الفقه اإلسالمي/ العدد الرابع / نوير جملة الت: انظر) ٣(

 ).٥٤  - ٤٥(هارون،  نظرية التعسف يف استعامل احلق يف الفقه اإلسالمي ص 
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ـف :والذي نصل إليه مما سبق ي أعمّ من التعسّ ي جمـاوزة  ،أنّ التعدّ إذ التعـدّ
ف استعامل احلق بقصد غريمشـ ،احلق مطلقاً  ـدث الضــوالتعسّ رر ـروع أو بـام حيُ

  .للغري
ف وبني الفعل الضار يف نفسه )هـ(   :الفرق بني التعسّ

األخـريين أمـر «الفرق بني التعسف وبني الفعل الضار أو االمتناع الضار أن 
م من أول األمر :أي ،غري مرشوع ـف فهـو اسـتعامل احلـق  ،ممنوع وحمرّ أمـا التعسّ

 .)١(»وعاملرشوع عىل وجه غري مرش
ف :ثانياً    :حكم التعسّ

م ف يف اسـتعامل احلـق فعـل حمـرّ يف القـرآن  -تعـاىل  -فقـد هنـى اهللا  ،التعسّ
ـه بقصـد ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله  ،الكريم رة عن أفعال يستعمل فيهـا املـرء حقّ يف السنّة املطهّ

ـتُمُ ﴿ :قوله تعـاىل ،ومن ذلك ،ال بقصد االنتفاع به ،اإلرضار بغريه  تعنتاً  قْ لَّ ا طَ إِذَ وَ
نَّ  وهُ كُ ْسِ الَ متُ وفٍ وَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ حُ ِّ وفٍ أَوْ رسَ رُ عْ نَّ بِمَ وهُ كُ سِ أَمْ نَّ فَ لَهُ بَلَغْنَ أَجَ اءَ فَ النِّسَ

وا تَدُ ا لِتَعْ ارً َ
 ).٢٣١: البقرة( ﴾رضِ

نزلت يف رجل من األنصار  :قال« :رو الطربي بإسناده يف سبب نزول اآلية
ـار طلّـق امرأتـه حتـى إذا انقضـت عـدهتا إال يـومني أو ثالثـاً  يدعى ثابت بن بشّ

ها ،ثم طلَّقها ،راجعها  ،ففعل ذلك هبا حتى مضت هلا تسعة أشـهر مضـارة يضـارّ
وا﴿ :فأنزل اهللا تعاىل ذكره تَدُ ا لِتَعْ ارً َ

نَّ رضِ وهُ كُ ْسِ الَ متُ  .)٢(»﴾وَ
ـتِمَّ ﴿ :وقال تعاىل ادَ أَنْ يُ ِ ملَِـنْ أَرَ لَنيْ ـامِ ِ كَ لَنيْ وْ نَّ حَ هُ دَ الَ عْنَ أَوْ ضِ رْ اتُ يُ الِدَ الْوَ وَ

ا الَ  هَ عَ سْ لَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُ وفِ الَ تُكَ رُ ُنَّ بِاملَْعْ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ لُودِ لَهُ رِ ىلَ املَْوْ عَ ةَ وَ اعَ ضَ الرَّ
الَ مَ  ا وَ هَ لَدِ ةٌ بِوَ الِدَ ارَّ وَ هِ تُضَ لَدِ لُودٌ لَهُ بِوَ  ).٢٣٣: البقرة( ﴾وْ

 .جملة األزهر/ أمحد فهمي أبو سنة / نظرية التعسف يف استعامل احلق ) ١(
 ).٤٨١/ ٢(تفسري الطربي  ) ٢(
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ام .  د                           جامعة طيبة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -يف الفقه  مشاركأستاذ  -إيامن بنت حممد عيل عادل عزّ

 :)ال تضـارّ والـدة بولـدها( :رو ابن جرير عن جماهد يف تأويل قوله تعـاىل
فيمنـع أمـه أن  ،وال يضارّ الوالـد بولـده ،ليشق ذلك عىل أبيه ؛التأبى أن ترضعه«

 .)١(»ترضعه ليحزهنا
ــة ــنة النبوي ــن الس ــه   :وم رواه الشــافعي يف  »ال رضر وال رضار« :ملسو هيلع هللا ىلصقول

 .. )٢(املسند
احلقوق الشخصية والعينية ليست خمتصـة بأصـحاهبا يف « :قال فهمي أبو سنة

ين يف التمتع بمزاياها اسـتبداداً  ،اإلسالم اختصاصاً مطلقاً  كـام قـد ،وليسوا مستبدّ
بـل الواقـع أن للجامعـة حقـاً عامـاً مشـرتكاً  ،يتبادر من وصفها باحلقوق اخلاصة

ه مقيّد  :واملعنى ،)٣(»بينهم   .بام ال حيدث رضراً أكرب للجامعةأن استعامل الفرد حلقّ
ف يف استعامل احلق  :ثالثاً     :التكييف الفقهي للتعسّ

ف مصطلح جديد وعند النظر فيه ملحاولة إرجاعه إىل أقرب مصطلح  ،التعسّ
مون رضراً أو إرضاراً يف  ه املتقـدّ رشعي عرفه الفقهاء القدامى نجد دخوله فيام سامّ

 ،ريفـالتي أصـلها احلـديث الشـ ،)ال رضر وال رضار(القاعدة الفقهية املشهورة 
م »ال رضر وال رضار«: ملسو هيلع هللا ىلصوهو قوله    .الذي تقدّ

ف التي سبق ذكرها هـو ذلك أن العامل املو شرتك بني األحوال الثالثة للتعسّ
حيـث قـالوا يف احلالـة  ،األوىل والثانيـة :وهو واضح يف احلالتنيْ  ،حصول الرضر

 ).٢/٤٩٧(تفسري الطربي  ) ١(
 ). ١/٢٢٤(مسند الشافعي  ) ٢(

وقد رواه مالك عن عمرو بن حييـى  ،أشار إليه الرافعي) ال رضر وال رضار(حديث «: -رمحه اهللا  -قال ابن امللقن        
ة بن أيب مالـك،  والطرباين من رواية ثعلب، املازين مرسالً وابن ماجه مسنداً من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت

: قـال أبـو داود. حسـن: وقال ابن الصالح، صحيح عىل رشط مسلم: وقال، واحلاكم من رواية أيب سعيد اخلدري
حه إمامنا يف حرملة، اديث التي يدور عليها الفقهـد األحـو أحـوه د به عثامن بـن حممـد : وقال البيهقي، وصحَّ تفرّ

فرواه عن الدراوردي كام أفاده ابن عبد الـرب ، امللك بن معاذ النصيبي ال بل تابعه عليه عبد: قلت. ن الدراورديـع
خالصة البـدر املنـري  » هذا خرب ال يصح قط: فخالف يف حماله فقال، وأما ابن حزم، تذكارهـده متهيده واسـرشـيف م

 ).٢٨٩٧(ح ، )٤٣٨/ ٢(
 .األزهرجملة / أمحد فهمي أبو سنة / نظرية التعسف يف استعامل احلق ) ٣(
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غري مـن غـري أن أن يأيت اإلنسان بعمل مرشوع ويقصـد بـه اإلرضار بـال« :األوىل
روع ـبعمـل مشـالتي يـأيت فيهـا « :، و قالوا يف احلالة الثانية»تكون له مصلحة فيه

 .»ب مع الرضر العظيم الذي حلق الغريللحصول عىل مصلحة ضئيلة له ال تتناس
ح به -ع فيها الرضر أيضاً ـة الثالثة يقـالـواحل  :حيث قـالوا فيهـا ،وإن مل يرصّ

رر ـوحصول الض ،»روعةـأن يأيت بعمل مرشوع يقصد به حتقيق مصلحة غري مش«
وكـام قـال ابـن  ،روع مفسدةـار غري املشـباعتب ،روعـر املشـان غيـمرتتّب عىل  إتي

واملفاسـد  ،املصـالح كلهـا خيـور نافعـات حسـنات« :-رمحـه اهللا  - عبد السالم
ات سيئ  .)١(»اتبأرسها رشور مرضّ

ف مع ذلك فرد مـن أفـراد قاعـدة ولـيس  ،ال رضر وال رضار :ولكن التعسّ
وقد قـال اآلمـدي  ،قاعدة عامةن قاعدة ال رضر وال رضار إإذ  ،اسامً مستجداً  هلا 

وهو عام يف كـل  ،)ال رضر وال رضار يف اإلسالم(قوله عليه السالم « :يف كالم له
الضـار أو االمتنـاع والفعـل  ،)٢(حرج ورضار رضورة كونه نكرة يف سـياق النفـي

ـف والفعـل  م ذكـره يف التفريـق بـني التعسّ مان من أول األمر كـام تقـدّ الضار حمرّ
ف فهو ،الضارّ  روع أو يرتتـب ـاستعامل احلق املرشوع عىل وجه غري مش :أما التعسّ

  .فتحريمه ملا يرتتب عليه من رضر ،عليه رضر
إن جـواز إجـراء األفعـال املباحـة « :وقد جاء يف رشح جملـة األحكـام قولـه

ف اإلنسان يف ملكـه «، و)٣(»وط بعدم ترتب رضر ألحد بإجرائهامرش كذلك ترصّ
جيوز لصاحب األرض أن ينشء داراً  :مثال .حصول رضر بليغ جلريانهمقيّد بعدم 

يمنع  ؛ولكن إذا كانت النوافذ املراد فتحها تكشف مقرّ نساء اجلريان ،ويفتح نوافذ
 .)٤(»صاحب امللك من فتح تلك النوافذ

 ).١/٤(قواعد األحكام يف مصالح األنام  ) ١(
 ).٢٣٥/ ٤(اإلحكام ) ٢(
 ).١/٣٣(درر احلكام رشح جملة األحكام  ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
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ارة ابتداء ،وعىل ذلك فات الضّ ف الترصّ فهي أذ وظلـم  ،فيخرج من التعسّ
ي ــفاً )ال رضر وال رضار(وهــي داخلــة يف قاعــدة  ،وتعــدّ ى تعسّ ، لكــن ال تســمّ

م يف قوهلم  ف الذي تقدّ ف ـمناقضة قصد الشارع يف تصـ :بحسب تعريف التعسّ رّ
ي لـيس مأذونـاً فـيهام رشعـاً  ؛مأذون فيه رشعاً بحسب األصل ألنّ الظلم والتعدّ

  .بحسب األصل
ده التفصيل الذي ذ ،هذا من حيث اإلمجال كره الفقهـاء يف رشح معنـى ويؤكّ

 ،ررـالضـ :وكالمهم حول لفظـيْ  ،الرضر والرضار الوارديْن يف احلديث الرشيف
والـذين ذهبـوا  إىل   ؟وهل مها مرتادفان عىل سبيل التأكيد أو بينهام فرقاً  .والرضار

 :)١(ذكروا فيه أربعة أوجه - وهو املشهور عند الفقهاء - الفرق
ل  ،أهنـام  بمعنـى القتـل والقتـال :-رمحه اهللا  - قال ابن عبد الرب :الوجه األوّ

ه ،ال يرض أحد أحداً ابتداء« :كأنه قال ه إن رضّ  .)٢(»وليصرب ،وال يرضّ
: رارـره، والضــأن يرضّ بمن ال يض: الرضر«: -رمحه اهللا  - وقال ابن رجب

  .)٣(»أن يرض بمن قد أرض به، عىل وجه غري جائز
ال يرضّ الرجـل أخـاه  :أي )ال رضر وال رضار(قوله  :عابدينويف رشح  ابن 

والرضار مـن اثنـني  ،ويكون من واحد ،ألن الرضر بمعنى الرضّ  ؛ابتداء وال جزاء
رر يف اجلـزاء هـو أن يتعـد ـوالضـ... ر من رضكـوهو أن تض ،املضارة :بمعنى

ه يف القصاص وغريه  .)٤(املجازي عن قدر حقّ
ف  ؛ووفقاً هلذا التفسري ف هو أحد أنواع الرضر الناشئ عن ترصّ يكون التعسّ

إذ األصـل  ،املـذكور يف احلـديث ،وهو  الرضار جزاء ،مأذون فيه بحسب األصل

 .٢٣٥رشح األربعني النووية  ص ، )١٩١/ ٧( االستذكار  ) ١(
 .املراجع السابقة) ٢(
 .٣القاعدة الذهبية ال رضر وال رضار  ص ) ٣(
 ).١/٣٣(درر احلكام رشح جملة األحكام  : وانظر، )٥٩٣/ ٦(حاشية ابن عابدين  ) ٤(
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ه فيقابـل املضـارّ  ،ويكون بقدر املسموح به رشعاً  ،اإلذن يف أن يرض املرء بمن أرضّ
بِيلِ اهللاِ﴿ :قال تعاىل ،األذ بمثله اتِلُوا يفِ سَ قَ اتِلُونَكُ  وَ قَ ينَ يُ وا إِنَّ اهللاَالَّذِ تَـدُ عْ الَ تَ  مْ وَ

ينَ  تَدِ ِبُّ املُْعْ سَ ﴿ :وقال تعاىل، )١٩٠: البقرة( ﴾الَ حيُ ـا أَنَّ الـنَّفْ مْ فِيهَ ـيْهِ لَ تَبْنَـا عَ كَ وَ
ـنَّ  السِّ نِ وَ ُذُ األْ نَ بـِ ُذُ األْ َنْفِ وَ األْ َنْفَ بـِ األْ ِ وَ َ بِالْعَنيْ الْعَنيْ وحَ بِالنَّفْسِ وَ ـرُ اجلُْ ـنِّ وَ بِالسِّ

 ْ ـنْ ملَ مَ ةٌ لَـهُ وَ ـارَ فَّ وَ كَ هُ قَ بِهِ فَ دَّ نْ تَصَ اصٌ فَمَ لَ اهللاُقِصَ امَ أَنْـزَ ـمْ بـِ ْكُ ـمُ  حيَ أُولَئِـكَ هُ  فَ
ـف باملجـاوزة  ،فاملجازي صاحب حـق ابتـداء، )٤٥: املائدة( ﴾الظَّاملُِونَ  ثـم تعسّ

ي نِع ،والتعدّ   .فمُ
رار كـام لـو ـجيوز مقابلة الرضر بمثله وهو الضـال « :ويف رشح جملة األحكام

رر أن يقابـل ذلـك ـأرض شخص آخر يف ذاتـه أو مالـه ال جيـوز للشـخص املتضـ
ويطلـب إزالـة رضره بالصـورة  ،بل جيب عليه أن يراجع احلاكم ،الشخص برضر

 .)١(»املرشوعة
 ،االسـم :الرضر عند أهل العربية :الوجه الثاين يف الفرق بني الرضر والرضار

 .الفعل :والرضار
ومعنـى ال  .ال يـدخل عـىل أحـد رضراً  مل يدخلـه عـىل نفسـه :واملعنى :قال

 .)٢(وإليه ذهب ابن حبيب ،ال يضارّ أحد بأحد :رضار
    .والتفريق يف هذا الوجه تفريق شكيل ليس له أثر عىل املعنى

: رارـأن يدخل عىل غريه رضراً بام ينتفع هو به، والضـ: الرضر :الوجه الثالث
هـأن يدخل عىل غريه رضراً بام ال ينتفع هو به، كمن منع ما ال يض رر بـه ـويتضـ ،رّ

حه ابن عبد الرب ،قاله اخلشني .املمنوع وهذا وجه حسن يف احلـديث،  :وقال ،ورجّ
حه ابن الصالح أيضا  .)٣(ورجّ

 ).٣٣/ ١(درر احلكام رشح جملة األحكام  ) ١(
  .٣القاعدة الذهبية ال رضر وال رضار ص ، ٢٣٥رشح األربعني النووية  ص ، )٧/١٩١( االستذكار  : انظر) ٢(
 .املراجع السابقة: انظر) ٣(
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ه بام يسبب رضراً لغريه سـواء انتفـع بـه  وهذا املعنى فيه استعامل اإلنسان حقّ
ف انطباقاً كلياً  اً وهذا الوجه ينطبق أيض ،أو الهو    .عىل التعسّ

وهـذا  :قال ،ويمثّله ما ذكره ابن رجب يف أنواع إحلاق الرضر بالغري بغري حق
  :عىل نوعنيْ 

أن ال يكون يف ذلك غرض سو الرضر بذلك الغري، فهذا ال ريـب : أحدمها
 ...يف قبحه وحتريمه

ة يف الوصية :وذكر من أنواعه   .الخ... .واإلرضاع واإليالء ،املضارّ
 .أن يكون له غرض آخر صحيح: والنوع الثاين

 ذلـك إىل رضر  :مثل -١ أن يترصف يف ملكه، بام فيـه مصـلحة لـه، فيتعـدّ
 ... غريه

 ...أن يمنع غريه من االنتفاع بملكه توفرياً له، فيترضر املمنوع بذلك -٢
 رضره إىل ـوهو التص فأما األول،« :قال ابن رجب رف يف ملكـه بـام يتعـدّ

 .غريه
مثل أن يؤجج يف أرضه ناراً يف يوم عاصـف، : فإن كان عىل غري الوجه املعتاد) أ ( 

 .فيحرتق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضامن
  :وإن كان عىل الوجه املعتاد، ففيه للعلامء قوالن مشهوران) ب(

 . ال يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغريمها: أحدمها
 .)١(»....املنع، وهو قول أمحد، ووافقه مالك يف بعض الصور: والثانى

ـف يف  وهذا النوع ينطبق متاماً عىل احلالة الثانية التي ذكرها القـانونيون للتعسّ
مصلحة ضئيلة له وهي التي يأيت فيها بعمل مرشوع للحصول عىل  ،استعامل احلق

  .ال تتناسب مع الرضر العظيم الذي حلق الغري

 .٤الذهبية ال رضر وال رضار  صالقاعدة ) ١(
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وهو منع اجلار من االنتفـاع بملكـه  ،وأما الثاين :-رمحه اهللا  - قال ابن رجب
 .واالرتفاق به

فإن كان ذلك يرض بمن انتفع بملكه، فله املنع، كمن له جدار واه، ال حيتمـل 
 .أن يطرح عليه خشب

فمن  ،؟وحيرم عليه االمتناع أم ال ،جيب عليه التمكنيوأما إن مل يرض به، فهل 
ال يمنع املالك من الترصف يف ملكه وإن أرض بجـاره، قـال : قال يف القسم األول

 .للجار املنع من الترصف يف ملكه بغري إذنه: هنا
املنـع ههنـا، وهـو : أحـدمها :ومن قال هناك باملنع، فاختلفوا ههنا عىل قولني

  .قول مالك
أنه ال جيوز املنع، وهو مـذهب أمحـد يف طـرح اخلشـب عـىل جـدار : والثانى

جاره، ووافقه الشافعى يف القديم، وإسحاق وأبو ثـور وداود وابـن املنـذر وعبـد 
 .)١(امللك بن حبيب املالكى، وحكاه مالك عن بعض قضاة املدينة

ف جزء من  الض :نخلص من هذا إىل أن يف رر واإلرضار املنهـي عنـه ـالتعسّ
هتا اوأن القاعدة بمختلف رشوحهـا وتفسـري ،احلديث الرشيف والقاعدة الفقهية

فاً من أنواعها هو الرضر ابتداء بإتيان فعـل  ،تشمله ى تعسّ وأن اجلزء الذي ال يسمّ
  .واهللا تعاىل أعلم ،فهو الظلم واألذ ،غري مرشوع يف األصل

 
 
 
 
 

 .٦ -٤القاعدة الذهبية ال رضر وال رضار  : انظر) ١(
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الً    :تعريف احلضانة  :أوّ

 :يف اللغة )أ ( 
ضانا  بالكسـ ،من باب قتل :حضن الطائر بيضه حضناً « :قال الفيومي ر ـو حِ

ه حتـت جناحـه :أيضاً  ألنـه وصـف  ؛وامـرأة حاضـنة ،ورجـل حاضـن.. .ضـمَّ
 ...مشرتك

  ،جعلتـه يف حضـني :واحتضنت اليشء ،ما دون األبط إىل الكشح :واحلضن 
 .)١(»محل و أمحال :مثل.أحضان :واجلمع

  .مصدر احلاضن و احلاضنة :واحلضانة
 .املواضع التي حتضن فيها احلاممة عىل بيضها :واملحاضن
  .)٢(فعلها :بالفتح ،و احلضانة .وهي التي تريب الطفل ،و احلاضنة

  :احلضانة يف االصطالح )ب(
احلاضـن اجلامع بني تعريفات احلضانة عند الفقهاء أن يكون املحضون عنـد 

 .يقوم بحفظه وصيانته ومصاحله
وينطبـق عـىل  ،وقد ذكر الشافعية واحلنابلة ذلك يف حق من ال يسـتقلّ بـأمره

 .الولد غري املميّز  ومن يف حكمه
ألنـه غالبـاً  ؛وهو سن سـبع سـنوات ،وغري املميّز هو الطفل قبل سن التمييز

رب ويلـبس ـويشـه بـأن يأكـل ـة نفســدمـن بخـذه السـد هـل بعـتقل الطفـيس
  .ويتنظّف وحده

 ).١٤٠/ ١(املنري   املصباح: انظر) ١(
 ).٣٥٥(املطلع عىل أبواب املقنع  ص : وانظر، )١٢٣/  ١٣(لسان العرب  : انظر) ٢(
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من ال يستقل بأمره بعد سن التمييز كمعتـوه أو جمنـون أو  :ومن يف حكمه هو
  .عاجز

  :وفيام ييل نصوص الفقهاء

ها  :حضانة األم ولـدها هـي« :-رمحه اهللا  - قال الكاساين :عند احلنفية ضـمّ
فتقوم بحفظه وإمساكه وغسل  ،واعتزاهلا إياه من أبيه ليكون عندها ،إياه إىل جنبها

 .)١(»ثيابه

هي حفظ الولد يف مبيتـه ومؤنـة «: -رمحه اهللا  -ة قال ابن عرف :وعند املالكية
 .)٢(»وتنظيف جسمه ،طعامه ولباسه ومضجعه

هي القيام بحفظ مـن ال يميـز « :-رمحه اهللا  -ي قال النوو :افعيةـد الشـوعن
  .)٣(»ووقايته عام يؤذيه ،وتربيته بام يصلحه ،وال يستقلّ بأمره

وهـو  -حفـظ صـغري ومعتـوه «: -رمحـه اهللا  - قال البهـويت :وعند احلنابلة
وتربيتهم بعمل مصـاحلهم مـن غسـل بـدهنم ،وجمنون عام يرضهم -املختل العقل

 .)٤(»بط طفل بمهد وحتريكه لينام ونحوهور ،ودهنم وتكحيلهم،وثياهبم

 ،لح املحضون اشرتاط مبـارشة ذلـكونالحظ أنه  ليس املراد يف القيام بمصا
فـإذا «  :ويف كالم الشافعية ،بل يتحقق القيام بمصالح املحضون بالنفس أو بالغري

قـام األب بمؤونـة  ؛احتاج الولد إىل خدمة يف احلضانة والكفالة ومثله مـن خيـدم
وال  ،وعـرف أمثالـه ،إما باستئجار خادم أو ابتياعه عىل حسب عادة أهله ،خدمته

 ).٤٠/ ٤(بدائع الصنائع  ) ١(
 ).٤/٢١٤(مواهب اجلليل  : انظر) ٢(
 ).٢٨٣(التعاريف  ص، )٥٨(معجم مقاليد العلوم للسيوطي  ص  : وانظر، )٩/٩٨(روضة الطالبني  ) ٣(
 ).٥/٢٨٨(املغني  : وانظر، )٢٤٨/ ٣(رشح منتهى اإلرادات  ) ٤(
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ألن  ،األم مع استحقاقها حلضانته أن تقـوم بخدمتـه إذا كـان مثلهـا ال خيـدميلزم 
وذلـك ال يوجـب  ،هاة وتدبري الولد والنظر يف مصـاحلاحلضانة هي احلفظ واملراع

 .)١(...مبارشة اخلدمة
  :الفرق بني احلضانة وبني الرضاعة  والكفالة عند الفقهاء )ج ( 

ضاع والكفالة عند  الفقهاء يتضح الفرق بني احلضـانة وبـني بمعرفة معنى الرّ
  :وفيام ييل بيان ذلك ،هذه اإلطالقات

  :الفرق بني احلضانة وبني الرضاعة  -١
 .   )٢(مصّ اللبن من الثدي يف وقت خمصوص :الرضاعة يف اجلملة هي

ن بـني احلضـانة أ :وعليه يمكن القـول يف الفـرق بـني احلضـانة والرضـاعة
فوجود الرضاعة يستلزم وجـود احلضـانة  ،وجهالرضاعة عموم وخصوص من و

ولذلك أطلق الشافعية عىل احلضانة من تربية وحفظ ونحـوه احلضـانة  ،ال عكسه
الكرب، يف حني أطلقوا عىل الرضاعة احلضانة الصغر.  

جنسـه  :أي -حفـظ صـبي  :احلضـانة الكـرب« :-رمحـه اهللا  - قال الـرميل
ودهنه بفـتح الـدال وكحلـه  ،وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه -الصادق باألنثى 

 ...القتضـاء اسـم احلضـانة عرفـا لـذلك وربطه يف املهد وحتريكه لينام ونحوهـا
٣(»عه يف حجرهـا مـثالً الثـدي كـام مـرّ أن تلقمه بعـد وضـ :واحلضانة الصغر(، 

وتعرصه  ،وهو أن تلقمه ثدهيا بعد وضعه يف حجرها :واإلرضاع« :وبعبارة أخر
٤(»عند احلاجة يسمى احلضانه الصغر( . 

 ).٥٠٧/  ١١(احلاوي الكبري  ) ١(
 ).٣٥٥/  ٣(الروض املربع  ، )١١/٣٥٥(احلاوي الكبري  ، )٢٣٨/ ٣(البحر الرائق  ) ٢(
 ).٥/٢٩٦(هناية املحتاج  : انظر) ٣(
 ).٢٩٢ - ٢٩١(الرساج الوهاج  ص ) ٤(
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  :الفرق بني احلضانة والكفالة -٢
 ،وهو حياطة اليشء من مجيع جهاته حتى يصدق عليـه ،من الكفّ  :الكفالة «

ضـم ذمـة « :، واألشهر عند الفقهـاء اسـتعامل الكفالـة بمعنـى)١( »كالفلك الدائر
 .)٢(»....الكفيل إىل ذمة األصيل

 ،واستعامل الفقهاء للكفالة يف باب احلضانة يومئ إىل معنى احلياطـة والكـف
  .ومنه اإلعالة والنفقة

وعند النظر يف نصوص الفقهاء واستعامهلم للفظي ْ احلضـانة والكفالـة نجـد 
 :اجتاهنيْ 

حيث يستعمل الفقيه لفظيْ احلضانة والكفالة كل منهام يف  ،الرتادف :االجتاه األول
  :موضع اآلخر

الكفالة والرتبية  :هي يف الرشع« :قال التسويل من املالكية يف تعريف احلضانة
 :هي حمصـول قـول البـاجي :وإليه يرجع قول ابن عرفة ،والقيام بأمور املحضون

 . )٣(»حفظ الولد يف مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه
 :واألصل فيها قولـه تعـاىل ،واحلضانة هي كفالة الطفل« :ويف جواهر العقود

لها زكريا(  .)٤(ملسو هيلع هللا ىلص»وحضنته حليمة مدة رضاعه  ،كفله أبو طالبملسو هيلع هللا ىلص والنبي  )وكفّ
واملعتــوه إذا األم أحــق بكفالــة الطفــل ( : -رمحــه اهللا  - وعنــد ابــن قدامــة

 .)٥()طلقت

 ).٦٠٧(التعاريف  ) ١(
 ).٩٠/ ٣(دستور العلامء  ) ٢(
 ).٦٤٥ -٦٤٤/   ١(البهجة يف رشح التحفة  ) ٣(
 ).١٨٩/ ٢(جواهر العقود ) ٤(
 ).١٩١ -٨/١٩٠( املغني  ) ٥(
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التفريق بني احلضـانة والكفالـة يف زمـن الرعايـة مـع اشـرتاكهام يف  :االجتاه الثاين  
  :املعنى الكيل للرعاية
إذ تقرص بعض عبارات الشافعية احلضانة عىل  ،وإليه ذهب كثري من الشافعية

ون بالكفالة يف املرحلة بعد سنّ التمييز وحتى البلوغ ،ما دون التمييز   .ثم يعربّ
مة بحسـب  ،ويشرتك اللفظان يف رعاية الصغري وإن اختلف نوع الرعاية املقدّ

واحتياجه بعد سنّ التمييـز  ،فاحتياج الصغري قبل سنّ التمييز إىل اخلدمة ،احتياجه
  .واحتياجه يف الزمنيْني إىل املؤنة والنفقة ،إىل التأديب والتعليم
حتضـنه األم إىل أن  ،وإذا كان األبوان جمتمعني فالولد بيـنهام« :جاء يف اإلقناع

 .)١(وينفق عليه األب حتى يبلغ ،ثم تكفله إىل أن يشبّ  ،يدبّ 
وأن احلضانة فـيام  ،قد فرقنا بني زمان احلضانة وزمان الكفالة :وقال املاوردي

ة عـىل األب .وتكون األم أحق فيها بالولد ،دون السبع سـواء  ،والكفالـة مسـتحقّ
ألنـه  ،وكذلك ما احتاج إليه الولد من تعلـيم وتأديـب ،اختاره الولد أو اختار أمه

 .)٢(من مصالح الولد التي جيب عليه القيام هبا
وبعـد  ،ان الكفالـةـه يف زمـويـولد بني أبـت ختيري الـإذا ثب« :اورديـال املـق

. )٣(»...فهو معترب برشوط يف الولد ورشوط يف األبـوين ،خروجه من حدّ احلضانة
  .إىل آخر كالمه

 ،هـي بفـتح احلـاء لغـة :وقال شهاب الدين بن سـالمة يف تعريـف احلضـانة
وينتهـي  ،وهو اجلنب لضم احلاضنة املحضـون إليـه ،مأخوذة من احلضن بكرسها

 . )٤(»وبعد التمييز تسمى كفالة أيضا ،بالبلوغ

 ).١/١٦١(اإلقناع للاموردي  ) ١(
 ). ٥٠٧/  ١١(الكبري  احلاوي ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 ).٨٩/  ٤(حاشية قليويب  ) ٤(
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  :الرتجيح
 ،أن احلضانة والكفالة يرتادفـان حـال االنفـراد -واهللا أعلم  - الذي يظهر يل

ويكون بينهام عموم وخصـوص  ،فيستعمل أحدمها يف حملّ اآلخر إذا انفرد بالذكر
ويشـرتكان يف احلفـظ  ،حيث يفرتقان يف زمان كـل مـنهام ،من وجه حال االجتامع

فرعاية الصغري تتعلّـق  ،وإن اختلف نوع الرعاية ،والصيانة والرعاية بمعناها العام
ورعايـة املميـز بتعليمـه  ،بمأكله ومرشبه وحتريك مهده إىل آخر ما ذكـره الفقهـاء

ه ومؤنـة غذائـه وسـكناه إىل آخـر مـا ذكـره الفقهـاء مـن  وتأديبه وحفظه مما يرضّ
  .مقتضيات الكفالة

أنه ملا تكلّم املاوردي من الشافعية عن رشوط احلاضـن  :ويؤيّد هذا الرتجيح
رحيه بـالتفريق بـني احلضـانة ـاستعمل الكفالة يف موضع احلضانة بالرغم من تصـ

م نقلها عنه   .والكفالة يف  نصوصه التي تقدّ
العقـل الـذي تصـح بـه  :والرشط الثـاين« :قال املاوردي يف رشوط احلاضن

فـال  ،فإن كان أحدمها جمنونـاً أو معتوهـاً أو خمبـوالً  ،وتقوم معه بالكفالة ،الوالية
وأما املـرض فـإن كـان ... .فلم جيز أن يكون كامالً  ،كفالة له ألنه قد صار مكفوالً 

وإن كـان مالزمـاً كالفـالج  ،مل يمنـع مـن اسـتحقاق الكفالـة ؛طارئاً يرجى زواله
ه أو تشـاغل بشـدة أملـه فـال كفالـة لـه فـإن أثـر يف عقلـ ،والسل املتطاول نظر فيه

وإن أثر يف قصور حركته مع صحة عقله وقلـة  ،لقصوره عن مراعاة الولد وتربيته
ملا يدخل عىل  ؛فإن كان ممن يبارش كفالته بنفسه سقط حقه منها ،روعيت حاله ؛أمله

 ويستنيب فـيام تقتضـيه ،وإن كان ممن يراعى بنفسه التدبري ،الولد من التقصري فيها
فلو أفاق املجنـون وبـرأ  ،وسواء كان أباً أو أماً  ،كان عىل حقه من الكفالة ؛املبارشة

 .)١(»إىل حقهام من الكفالةاملريض عاد 

 ).١١/٥٠٢(احلاوي الكبري  : انظر) ١(
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ف يف استعامل حق احلضانة    :اختيار البحث يف احلدود التي يشملها موضوع التعسّ
احلضانة بمفهومها الواسع الذي يشمل زمن  - بإذن اهللا - يعتمد هذا البحث

إذ مجيعهـا يـدخل يف  زمـن الطفولـة  بحسـب العـرف  ،الرضاعة وزمن الكفالـة
  .وال مشاحة يف االصطالح ،املعارص

ـف سـواء يف زمـن رضـاعه ر  ،وعليه يُعنى البحث برصد صور التعسّ ويقـدّ
تكون األم أحـق حني  ،وهو فيام دون سبع سنني ،أو زمن حضانته ،رشعاً  بحولنيْ 

أو  ،وسواء يف  حـال اجـتامع الوالـديْن ،وزمن كفالته من وقت متييزه إىل بلوغه ،به
  .حال افرتاقهام 

 : احلكم العام للحضانة :ثانياً 
  :متهيد

ــانون احلضــانة يف اإلســالم  ــه  -إن ق ــب الفق ــذي اســتغرق يف بعــض كت ال
ريع اإلسالمي الـذي ال ـالتشمن أظهر القوانني بياناً لعظمة -الصفحتني والثالثة 

 ،ومـن أظهـر األدلـة عـىل دقـة الفقهـاء ،يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفـه 
حيـث إن الفقـه اإلسـالمي يف بـاب احلضـانة اسـتغرق كافـة  ،ورجاحة عقلهـم

ووضع األحكام الواضـحة املسـتنبطة مـن الكتـاب والسـنة القاطعـة  ،التفاصيل
ىل الفقهاء عنا ،للنزاع ، وبيـان مراتـب مـن )١(ية كبرية بذكر رشوط احلضانةوقد أوْ

يستحق احلضانة مربرين ومعلّلني التقديم والتأخري ومستوعبني كافة األحـوال يف 
وحكموا أصناف املسـتحقني  ،)٢(ذلك من حيث االنفراد واالجتامع بني املستحقني

روضـة الطـالبيـن  ، )٢١٣ -٢١١/ ٤(شــرح خمتصـر خليـل للخــرشــي  ، )٢٣١/ ٢(حتفـة الفقهـاء  : انظـر) ١(
 ).٢٥٠/   ٣(رشح منتهى اإلرادات  ، )١٠٠ - ٩٨/ ٩(

روضـة ، )١/١٦١(اإلقنـاع للـاموردي  ، ) ٧/٢٩٢(االسـتذكار  ، ) ٣٧١ - ٣٦٨/  ٤(رشح فتح القدير  : انظر) ٢(
 ).٢٤٨/ ٣(رشح منتهى اإلرادات  ، )١١٣ - ٩/١٠٨(الطالبني  
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أو ، واحلكم لو سقط حـق احلضـانة بمـوت )١(حتى ذكروا اخلنثى املشكل والرقيق

واحلكم لو امتنعت األم أو من له حق احلضانة عـن احلضـانة بعـد  ،)٢(انعدام رشط
هتا)٣(استحقاقها ، ومتـى يثبـت حـق الطفـل يف املفارقـة )٤(، وبيان أمد احلضانة ومدّ

والرشـيد  ،واالستقالل والعيش املنفرد للذكر واألنثى مفرقني بني البكـر والثيـب
واحلكـم يف حـال  ،)٦(عتنوا ببيان مكان احلضـانةوا ،)٥(وعند الريبة وبدوهنا ،وغريه

وإن كان االنتقال للإلقامة أو للحاجة، وقد اهتم الفقهاء بالسفر  ملـا فيـه  ،االنتقال
ويضـع الفقـه اإلسـالمي ضـوابط  ،من رضر يصيب غري احلاضن من أهل الطفل

ق فيها بني السفر حلاجة والسـفر لنقلـة د أو وبـني االنتقـال لبلـد العقـ ،دقيقة يفرّ
 .)٧(وبني كون املنتقل هو األب أو األم ،أو لدار احلرب أو لغريها ،لغريه

تِبَت فيها أبحاث بعينها  ،وهذه األحكام مع أمهيتها موجودة يف كتب الفقه وكُ
  .من اليسري مراجعتها ،تستوعب كافة مسائلها وفروعها

ـف  ،وأكتفي هنا بذكر احلكم العام للحضانة ثم األحكام التي تتصـل بالتعسّ
  :-تعاىل  - رها  يف املبحث الثالث بإذن اهللايأيت ذك

 ):بمعناها الواسع(احلكم العام للحضانة 
والقـدرة  ،رضاعة الطفل وحضانة من ال يستقلّ بأمره وكفالته حتـى البلـوغ

ب مجيعاً واجبة يف اجلملة    .عىل التكسّ

 ).٢٥٠/   ٣(رشح منتهى اإلرادات  ، )١١٤ - ١١٣/  ٩(روضة الطالبني  : انظر) ١(
 ).٢٥٠/   ٣(رشح منتهى اإلرادات  ، ) ١٦١/ ١(اإلقناع للاموردي  : انظر) ٢(
 ).١٩٧/ ٨( املغني  : انظر) ٣(
، )٥٢٦/    ٢(حاشـية الدسـوقي  ، )٤٣ - ٤٢/  ٤( بدائع الصنائع  ، )٤٥٧/  ٢(خمترص اختالف العلامء  : انظر) ٤(

 ).٢٥١/   ٣(رشح منتهى اإلرادات  
 ).٢٥١/   ٣(اإلرادات  رشح منتهى ، )١٠٣ - ١٠٢/  ٩(روضة الطالبني  :  انظر) ٥(
 ).٢٥١/   ٣(رشح منتهى اإلرادات  ، )٥٠٧/ ١١(احلاوي الكبري  ، )٤٥ - ٤٤/   ٤(بدائع الصنائع  : انظر) ٦(
، )٣٥١/  ١( التلقـني ، )١٧٠ - ١٦٩/  ٦( ي  ـاملبسـوط للرسخسـ، )٤٦٠/ ٢(خمترص اختالف العلـامء  : انظر) ٧(

 ).١٩٣/   ٨(، املغني  )٥٠٤/ ١١(احلاوي الكبري  
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ح بوجوهبا  الشافعية ،فأما الرضاعة وإن « :-رمحه اهللا  - قال الشريازي ،فرصّ
 .)١(»تاج الطفل إىل الرضاع وجب إرضاعهاح

 ،فالرضاعة  فرض كفاية يف حق اجلميع ،واملالكية ذكروا تفصيالً يف الوجوب
هو فـرض كفايـة إن قـام بـه قـائم ...« :وفرض عني يف حق األبوين برشطه قالوا

واألم يف حويلْ رضاعه إن مل يكـن لـه أب  ،نيَّ إال عىل األبال يتع ،سقط عن الثاين
 .)٢(»أو كان وال يقبل غريها ،وال مال

والوجوب مفهوم ذهاب احلنفية واحلنابلة إىل إجبار األم عند عدم وجود من 
  .ترضعه غريها وامتنعت

فحينئذ جتـرب عـىل  ،إذا كان ال يوجد من يرضعه« :-رمحه اهللا  - قال الكاساين
 .)٣(»إذ لو مل جترب عليه هللك الولد ،إرضاعه

ة  إرضاع ولدها « :وقال البهويت بـأن مل يقبـل  ،ومع خـوف تلفـه ،ويلزم حرّ
 . )٤(»ثدي غريها ونحوه حفظاً عن اهلالك

ا احلضانة فـذهب احلنفيـة يف قـول إىل وجوهبـا عـىل األم ونحوهـا مـن  ،وأمّ
 .النّساء

واختلفوا يف وجوب حضانته عىل األم ونحوهـا « - رمحه اهللا - قال ابن نجيم
ح يف اهلداية بأهنا ال جترب ،ويف جربها إذا امتنعت ،من النساء ألهنا عسـت أن  ؛فرصّ

وذكر الفقهاء الثالثة الليث واهلندواين وخـواهر زاده أهنـا .....تعجز عن احلضانة
ك هلم يف فتح القدير بام يف ،جترب عىل احلضانة كايف احلاكم الشهيد الـذي هـو  ومتسّ

 .٢١٠التنبيه  ص ) ١(
 ).٤/٢١٤(مواهب اجلليل  ) ٢(
 ).٤٠/  ٤(بدائع الصنائع  ) ٣(
 ).٢٤٣/ ٣(رشح منتهى اإلرادات  ) ٤(
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فـاخللع جـائز  ،لو اختلعـت عـىل أن تـرتك ولـدها عنـد الـزوج :مجع كالم حممد
ه ما كان حمتاجـاً إليهـا ؛والرشط باطل زاد يف  ،ألن هذا حق الولد أن يكون عند أمّ

 .)١(»فليس هلا أن تبطله بالرشط :املبسوط
ح املالكية واحلنابلة بوجوب احلضانةو مل « :-رمحـه اهللا  - قال النفراوي ،رصّ

ح املصنّف بحكم احلضانة وهـو  ،وإن علم أنه حق لألم ومـن هـو بمنزلتهـا ،يرصّ
والكفائي عند  ،ولو أجنبياً من املحضون ،الوجوب العيني إن مل يوجد إال احلاضن

ده  .)٢(»تعدّ
فوجــب حفظــه عــن  ،ألنــه هيلــك برتكــه ؛وهــي واجبــة« :وقــال يف املبــدع

 .)٣(»إلنفاق عليه وإنجاؤه من املهالكجيب ا كام،اهلالك
ورصيـح  ،فهي واجبة بحسب مفهوم كالم احلنفيـة والشـافعية ،وأما الكفالة

  :كالم املالكية واحلنابلة
وجيرب األب عىل أخذ الولد بعـد اسـتغنائه عـن « :-رمحه اهللا  - قال ابن اهلامم

 . )٤(»ألن نفقته وصيانته عليه باإلمجاع؛األم
والكفالة مسـتحقة عـىل األب سـواء اختـاره « :-رمحه اهللا  - املاورديوقال 

ألنـه مـن  ،وكذلك ما احتاج إليه الولـد مـن تعلـيم وتأديـب ،الولد أو اختار أمه
 . )٥(»مصالح الولد التي جيب عليه القيام هبا

اإلمجاع عىل وجوب كفالة األطفـال « :وحكى املالكية اإلمجاع عىل الوجوب 
ألنه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فـرض كفايـة  ؛الصغار

 ).٤/١٨٠(البحر الرائق  ) ١(
 ).٦٦/ ٢(الفواكه الدواين  ) ٢(
 ).١٩٠/  ٨(املغني  : وانظر، )٢٣٠/   ٨(املبدع  ) ٣(
 ).٥٦٦/  ٣( حاشية ابن عابدين  : وانظر، ) ٣٦٨/  ٤(رشح فتح القدير  ) ٤(
 ).٥٠٧/  ١١(احلاوي الكبري  ) ٥(
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واألم يف حويل رضـاعه إن  ،ال يتعنيّ إال عىل األب  ،إن قام به قائم سقط عن الثاين
 .)١(»ان وال يقبل غريهاأو ك ،مل يكن له أب وال مال

 .)٢(»كفالة الطفل وحضانته واجبة« :-رمحه اهللا  - وقال ابن قدامة
  :ضابط الباب يف صاحب احلق يف رعاية الطفل عند الفقهاء :ثالثاً 

د  ل يف األحكام الفقهية يف باب احلضانة جيـد أن الضـابط الـذي حيـدّ إنّ املتأمّ
فيختار الفقهـاء  ،هو حتقيق مصلحة املحضون ،صاحب احلق يف حضانة املحضون

  .له األصلح بحسب نوع الرعاية التي حيتاجها وزمنها
فاألم أرفق وأشـفق  ؛املحضون إىل رعاية لصغر أو مرض أو عتهفمتى احتاج 

ومتى ميّـز فرعايـة  ،فاألب هو األحق ،ومتى احتاج إىل التعليم واملهنة ،فهي أحق
ىل عند كثريين فاملحضون هو قطـب الرحـى  ،رغبته وما حيقق له الراحة النفسية أوْ

   .الذي تدور حول مصلحته األحكام يف باب احلضانة
  :يل بعض النصوص الفقهية التي تشهد لذلكوفيام ي

 ،فاحلضانة تكـون للنسـاء يف وقـت« :من احلنفية -رمحه اهللا  - قال الكاساين
ألهنن أشـفق وأرفـق وأهـد إىل  ،واألصل فيها النساء ،وتكون للرجال يف وقت

لصيانة وإقامـة مصـالح ألهنم عىل احلامية وا ؛ثم ترصف إىل الرجال ،تربية الصغار
 .)٣(»أقدر الصغار

هي نـوع مـن واليـة « :من الشافعية عن احلضانة  -رمحه اهللا  - وقال النووي
وأصـرب عـىل القيـام  ،لكنها باإلناث أليق ألهنن أشفق وأهد إىل الرتبية ؛وسلطنة

 .)٤(»..هبا وأشد مالزمة لألطفال

، )٤/٣٦٨( ، رشح فـتح القـدير  )٦٤٥/ ١(البهجـة يف رشح التحفـة  : وانظـر، ) ٤/٢١٤(ل  ـواهب اجلليــم) ١(
ابن حنبـل  الكايف يف فقه ،  )١٩٠/  ٨(املغني ، )٢/٥٧١(رشح الزركيش  ، )٣/٥٦٦(حاشية ابن عابدين  : وانظر

)٣٨١/ ٣.( 
  ).١٩٠/ ٨(املغني ) ٢(
 ).٤١/ ٤(بدائع الصنائع  ) ٣(
 ).٩٨/ ٩( روضة الطالبني  ) ٤(
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 :يف تعليل انتقال اجلاريـة إىل أبيهـا بعـد البلـوغ - رمحه اهللا - وقال ابن قدامة
 ،عائشةملسو هيلع هللا ىلص وقد تزوج النبي  ،قاربت الصالحية للتزويج ؛وألهنا إذا بلغت السبع«

وهـو  ،ألنه وليها واملالـك لتزوجيهـا ؛وإنام ختطب اجلارية من أبيها ،وهي ابنة سبع
 . )١(»أعلم بالكفاءة وأقدر عىل البحث

 ؛فلـو مرضـت البنـت يف منـزل أبيهـا« :إذا مرضتوقال املاوردي يف البنت 
أن النسـاء بتعليـل املـرض  :أحدمها :كانت األم أحق بتمريضها من األب ألمرين

 ،أهنا تصري بضعف املـرض كالعائـدة إىل حـال الصـغر :والثاين .أقوم من الرجال
 .)٢(»بواألم أحقّ هبا يف صغرها من األ

قـال « ،فالولـد عنـدها ،فاألم أصرب وأشفق وأقدر عـىل الرعايـة ،وعند العته
فاألم أحـق بـه وال  ،وإن كان الولد خمبوال فهو كالصغري( :الشافعي ريض اهللا عنه

  .)٣(»)خيري أبداً 
ق احلنفية بني حكم الغالم واجلارية إذا بلغـا سـنّ التمييـز جريـاً ملراعـاة  وفرّ

ثـم ينتقـل إىل  ، يد األم إىل أن يسـتغنيفأبقوا الغالم يف ،ضابط مصلحة املحضون
 .وال خيريّ  ،األب

وألن الغالم إذا استغنى حيتاج إىل تأديب والتخلّـق بـأخالق « :قال الكاساين
واألب عـىل ذلـك  ،وحتصيل أنواع الفضائل واكتسـاب أسـباب العلـوم ،الرجال

د بشـامئلهن ،مع أنه لو ترك يف يدها لتخلـق بـأخالق  النسـاء ،أقوم وأقدر  ،وتعـوّ
بل متسّ احلاجة إىل   ،فترتك يف يد األم ،وهذا املعنى ال يوجد يف اجلارية ،وفيه رضر

 ).١٩٣/ ٨(املغني  ) ١(
 ).٥٠٩ - ٥٠٨/  ١١(احلاوي الكبري  ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
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الرتك يف يدها إىل وقت البلوغ حلاجتها إىل تعلّم آداب النساء والتخلّق بـأخالقهن 
ثم بعد ما حاضـت أو  ،ون عند األمـل ذلك إال أن تكـوال حيص ،ة البيتـدمـوخ

تقـع احلاجـة إىل محايتهـا وصـيانتها وحفظهـا عمـن  ؛م حدّ الشهوةبلغت عند األ
والرجـال عـىل ذلـك  ،فالبد ممـن يـذبّ عنهـا ،يطمع فيها لكوهنا  حلامً عىل وضم

 .)١(»أقدر
إىل  :وقيـل ،تستمر احلضانة يف الذكر إىل البلوغ عىل املشـهور« :وعند املالكية

  .وهذا أيضاً رعاية ملصلحتها ،)٢(»ويف األنثى إىل دخول الزوج هبا ،اإلثغار
ون بني الغالم واجلارية يف التخيري وسـنّه ولكـنهم ينظـرون  )٣(والشافعية يسوّ

د اختيـاره  ل إىل أحدمها وإن تعـدّ إىل مصلحة الطفل يف حتقيق ما يشتهيه من التحوّ
 .ما مل يدلّ عىل نقص يف عقله واختياره

ثـم  ،فسلّم إليـه ،تار أحدمهاوإن اخ« -رمحه اهللا  - قال أبو إسحاق الشريازي
ل إليـه ألن االختيـار إىل  ؛وإن عـاد فاختـار األول أعيـد إليـه ،اختار اآلخـر حـوّ

فـاتبع مـا  ،وقد يشتهي املقام عند أحدمها يف وقت وعند اآلخـر يف وقـت ،شهوته
وإليـه ذهـب احلنابلـة يف  ،)٤(»روبـيتبع ما يشـتهيه مـن مـأكول ومشـ يشتهيه كام

 .)٦(»فاألب أحق هبا ،عندهم اجلارية إذا بلغت سبع سننيإذ  )٥(الغالم
كـام  - ن ناشئاً عن ضـعف عقلـهـا مل يكـه مـل ملصلحتـار الطفـوحتقيق اختي

م فـإن « : -رمحـه اهللا  - قال النووي ،إذ املصلحة حينها بقاؤه يف يد احلاضن - تقدّ

 ).٢/٣٨(اهلداية رشح البداية  : وانظر) ٤٣ - ٤/٤٢(بدائع الصنائع  ) ١(
 .١٤٩الفقهية  ص  القوانني) ٢(
 ).١٠٣/ ٩(روضة الطالبني  ) ٣(
 ).٢/١٧١(املهذب  ) ٤(
 ).٨/١٩٢(املغني  : انظر) ٥(
 ).٨/١٩٢(املغني  : انظر) ٦(
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جعـل عنـد األم كـام قبـل  ؛أكثر التنقل بحيث يظن أن سببه نقصـانه وقلـة متييـزه
 .)١(»وكذا لو بلغ عىل نقصانه وخبله ،التمييز

 ،ومن جمموع النقول السابقة حول مراعاة الفقهاء ألزمنة ومراحـل الطفولـة
واحتياجات  كل من الغالم واجلارية يظهر  أن مصلحة املحضون هـي حمـل نظـر 

ه يغلب حق والديْه ،الفقهاء أوالً  وهو الضابط الذي حيكم معظم أحكام  ،وأن حقّ
   .-واهللا تعاىل أعلم  - الباب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).١٠٤/ ٩(روضة الطالبني  ) ١(
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ف يف اسـتعامل حـقّ  لة بالتعسّ فيام ييل أذكر ما ذكره الفقهاء من األحكام املتصّ

ر الفقهـاء  كطلـب املـرأة ـوسواء كانت ممـا كـان حيصـل قـديامً يف عصـ ،احلضانة
أو كانـت مـن الصـور املتكـررة يف خمتلـف  ،الرضاعة بأجرة أكثر من أجـرة املثـل

ف يف انتقال أحـد الوالـدين مـن البلـدة إرضاراً بـاآلخر ،العصور أو ممـا  ،كالتعسّ
  .مثل العنف ضد األطفال ،حيصل يف عرصنا

ـف   -بـإذن اهللا  - يكـون البـدء ،ويف كل ذلـك بـذكر صـورة الفعـل املتعسّ
  .ثم ذكر حكمه يف الفقه والقانون متى وقفت عليه ،وتكييفه

ف يف استعامل حق احلضانة إىل قسمني   :ونستطيع تصنيف صور التعسّ
ل ف يف استعامل احلق بشكل مبارش ضد املحضون   :القسم األوّ وهذا  .التعسّ

 ،وإن قلّ من حيث حصوله بالنسبة إىل القسم الثاين ،القسم أكثر القسمني خطورة
وتتبع صوره يدلّ عىل حصوله يف احلال التي يكون فيها الوالدان عـىل الزوجيـة أو 

   .يكونان مفرتقني عىل السواء
ف يف استعامل احلق بشكل غري مبـارش ضـد املحضـون :القسم الثاين  ،التعسّ

ويـنعكس  ،وذلك بأن يأيت القريب غري احلاضن أفعاالً ضـد احلاضـن أو العكـس
وتتبـع  ،وهذا القسم هو الغالب من حيث احلصـول ،بشكل مبارش عىل املحضون

 .صوره يدلّ عىل حصوله  يف حال افرتاق الوالدين
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  :وسوف أتناول توضيح ذلك يف مطلبنيْ 

ل ف يف استعامل احلق بشكل مبارش ضد املحضون   :املطلب األوّ  :التعسّ

ـار فيهـا عـىل  ف التي يقع الفعل الضَّ املقصود يف هذا القسم مجع صور التعسّ
    :وهي كام ييل ،املحضون مبارشة

ف برتك األم حضانة الولد رفضاً أو مقتاً  -١   :التعسّ

قال ابن هبرية  ،روطـل إذا توفرت فيها الشـة الطفـانـي األحق بحضـاألم ه
 .اتفقوا عىل أن احلضانة لألم ما مل تتزوج«يف كتابه اختالف األئمة العلامء  ٥٦٠ت 

 .)١(»....ودخل هبا الزوج تسقط حضانتها ،واتفقوا عىل أن األم إذا تزوجت

ال أعلم خالفا بـني السـلف مـن العلـامء واخللـف يف املـرأة  :وقال أبو عمر«
إذا  ،ق بولدها من أبيه ما دام طفالً صغرياً ال يميـز شـيئاً املطلقة اذا مل تتزوج أهنا أح

 .)٢(»ومل تتزوج،كان عندها يف حرز وكفاية، ومل يثبت منها فسق

ف األم والطفل خملـوق  ،فترتك احلضانة مقتاً للطفل ورفضاً له ،لكن قد تتعسّ
 .ضعيف مل يرتكب ذنباً 

  :احلكم يف الفقه

لم ترك األم ثـم رجعـت األم  ،حلضانة الطفل مقتـاً لـه ذكر املالكية أنه متى عُ
ن من أخذ الطفل ؛وطالبت بحضانته     .أهنا ال متكّ

وإذا تركـت املـرأة حضـانة ولـدها ومل تـرد « :-رمحه اهللا  - قال ابن عبد الرب
فـإن كـان  ،نظـر ؛ثم أرادت بعد ذلك أخذه ،أخذه وهي فارغة غري مشغولة بزوج

 ).٢١٥ -٢١٣/   ٢(اختالف األئمة العلامء  ) ١(
حترير ألفاظ التنبيـه  ، )١٦١/ ١(اإلقناع للاموردي  ، )٣٥١  - ٣٥٠/ ١(التلقني  : وانظر، )٢٩٠/ ٧(االستذكار  ) ٢(

 ).١٩٤/ ٨(املغني  ، )١/٢٩١(
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مل يكـن هلـا بعـد  ؛وإن كانت تركته رفضاً أو مقتاً  ،كان هلا أخذه ؛تركها له من عذر
ته بعد أيام ؛ذلك أخذه  .)١(»يقبل غريهافلم   ،ألهنا ربام ردّ

ف بامتناع األم عن اإلرضاع مع عدم وجود غريها حقيقة أو حكامً  -٢  :التعسّ
تُمْ ﴿ :قـال اهللا تعـاىل ،األصل أال جتـرب األم عـىل إرضـاع الولـد ْ إِن تَعَـارسَ وَ

 ٰ رَ عُ لَهُ أُخْ ْضِ رتُ  .)٦ :الطالق( ﴾فَسَ
فت األم يف استعامل هذا احلق ضاع ،لكن إذا تعسّ ومل توجد  ،فامتنعت عن الرّ

فاحلكم عند عامة أهـل الفقـه   ،لكن الطفل مل يقبل عىل ثدهيا ،أو وجدت ،مرضعة
   .إجبارها

فتجـرب  ،ال جترب األم عىل إرضاعه إال أن ال يوجد من ترضعه« :قال الكاساين
وإن كانـت  ،إن كانـت رشيفـة مل جتـرب :وقال مالك ،وهذا قول عامة العلامء ،عليه

ربَ  م قـول  ،وهذا احلكم يف حال االختيار لكن يف حـال االضـطرار )٢(»دنية جتُ فتقـدّ

ال  ،هو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الثـاين...« :املالكية يف حكم الرضاعة
أو كان وال  ،واألم يف حويلْ رضاعه إن مل يكن له أب وال مال ،يتعنيَّ إال عىل األب

 .)٣(»يقبل غريها
 : احلكم يف القانون

ـفت يف االمتنـاع  من القوانني املعارصة التي تر إجبار األم احلاضنة إذا تعسّ
 .عن الرضاعة القانون األردين

   :)م٢٠٠١(من قانون األحوال الشخصية األردين لسنة  )١٥٠(جاء  يف املادة 

 ).٢٩٧/ ١(الكايف البن عبد الرب  ) ١(
 ).  ٢٤٣/ ٣(رشح منتهى اإلرادات  ، )٣٦٨/  ٤(رشح فتح القدير  : وانظر،)٤٠/  ٤(بدائع الصنائع  ) ٢(
 ).٤/٢١٤(مواهب اجلليل  ) ٣(
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وجترب عىل ذلك إذا مل يكن للولد وال ألبيـه مـال  ،تتعني األم إلرضاع ولدها«
أو  ،ومل توجد متربعة أو إذا مل جيد األب من ترضعه غـري أمـه  ،يستأجر به مرضعة

 .)١(»إذا كان ال يقبل ثدي غريها
ـك باحلضـانة مـع التفـريط و اإلمهـال وتضـييع حـق  -٣ ف يف التمسّ التعسّ

 :املحضون 
ه يف إبقاء الطفل يف حضانته ك احلاضن بحقّ مع اإلمهال برتك القيام  ،قد يتمسّ

     .وغريها ،مثل التأديب والتنظيف والتعويد عىل الصالة ،بحقوق املحضون
  :احلكم يف الفقه

أشار الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية أثناء ذكرهم رشوط احلاضنة إىل 
ومل أقـف عـىل ذكـره عنـد  ،أهالً للقيام بمتطلبات احلضـانةاشرتاط كون احلاضنة 

 :-واهللا أعلم  -احلنابلة 
رج يف كـل وقـت وتـرتك وال ملن خت« :قال ابن نجيم من احلنفية عن احلضانة 

 .)٢(»البنت ضائعة
إذا كان احلاضن ال خياف منه عىل الطفـل تضـييع وال دخـول « :وقال املالكية

وحتـى تتـزوج  ،وقد قيل حتـى يثغـر ،تى يبلغ الغالمكان حاضناً له أبداً ح ؛فساد
 .)٣(»اجلارية

أو ختـرج كـل  ،بأن كانت فاسقة ،إذا مل تكن أهالً للحضانة«  :وقال الشافعية
 .)٤(»وقت وترتك البنت ضائعة

 ).٢٠٠١(ية األردين لسنة قانون األحوال الشخص) ١(
 ).١٨٢- ٤/١٨١(البحر الرائق  ) ٢(
 ). ٢٩٧/ ١(الكايف البن عبد الرب  ) ٣(
 ).٣٦٧/ ٩(روضة الطالبني  ) ٤(
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  :احلكم يف القانون
ت املادة  ) م٢٠٠١(من  قانون األحوال الشخصية األردين لسـنة ) ١٥٥(نصّ
  :احلاضنةعىل اشرتاط أمانة 

ال يضــيع الولــد عنــدها  ،يشـرتط يف احلاضــنة أن تكــون بالغــة عاقلـة أمينــة
وال متزوجـة بغـري  ،وأن ال تكون مرتدة ،قادرة عىل تربيته وصيانته ،النشغاهلا عنه
 .)١(وأن ال متسكه يف بيت مبغضيه ،حمرم للصغري

ف بأنواع العنف ضد األطفال -٤   :التعسّ
 :يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية أنّ جـــاء يف بعـــض الصـــحف املحليـــة 

اإلحصائيات عن العنف اجلسدي ضد األطفال خميفة، وحيصل العنف اجلسـدي «
يف املائة يف األطفال بـني  ٢٧بينام ، سنوات ٥يف املائة يف األطفال أقل من  ٣٢بنسبة 

يف املائـة يف  ١٥و ،سـنة ١٥-١٠يف املائـة يف األطفـال بـني  ٢٧و، سنوات ١٠-٥
سنة، مبيناً أنه أثناء فحص الطفل املعنّف يف قسـم الطـوارئ  ١٨-١٥ني األطفال ب

، العدوانيـة، تقلّـب املـزاج، االنسـحاب، الرعـب، اخلـوف :قد يظهر عليه ما ييل
السـلوك اإليـذائي ، التأخر يف النمو، قلّة الثقة بالنفس، احلزن واالكتئاب أو القلق
املحاولـة ، القـات مـع اآلخـرينالصـعوبة يف بنـاء الع، أو االنتحاري جتاه الذات

 . )٢(»واخلوف من االعرتاف بسبب اإليذاء، لتغطية اجلروح
رحياً لرئيسـة برنـامج األمـان األرسي باململكـة ـونرشت صحيفة أخر تص

مكاملة خالل العام املايض عىل الرغم من أنـه مل يـتم  ٦٠٠٠أنه تم استقبال « :يفيد
 .)٣(»اإلعالن عن اخلط بشكل رسمي

 ).٢٠٠١(قانون األحوال الشخصية األردين لسنة ) ١(
 ).٧١٨١(العدد ، ٢٠١٣يونيو  ٩املوافق . هـ ١٤٣٤رجب  ٣٠األحد ، جريدة االقتصادية: انظر) ٢(
 ).١٥٩٥٧(العدد ، م ٢٠١٢مارس ٢، ١٤٣٣ربيع اآلخر  ٩اجلمعة ، جريدة الرياض) ٣(
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األرقــام ولــو مل نأخــذ هبــا كــون الصــحف ليســت مصــدراً لتوثيــق وهــذه 
اً عـىل صـورة مـن الصـور  ،الدراسات العلميـة لكنهـا تكفـي يف إعطائنـا مـؤرشّ

ف  يف استعامل حق احلضانة يف عرصنا ة للتعسّ   .املستجدّ
رب الشـديد ـوالعنف ضد األطفال ليس حمصوراً يف اإليذاء اجلسدي بالضـ 

ون مـن علـامء الـنفس  ،ر متعددةوإنام له صو ،والتخويف أشهرها ما ذكره املختصّ
  :والرتبية
 ،وهي أية إصابة للطفـل ال تكـون ناجتـة عـن حـادث :اإلساءة اجلسدية -١

أو اخلنـق والعـض  ،أو اخلدوش، أو آثار رضبات أو لكامت باجلسـم ،كالكدمات
 ،أو كسـور يف العظـام ،والقرص والبصق ،وشدّ الشعر ،واملسك بعنف ،والدهس
 . أو حتى اإلصابة املفضية إىل املوت ،أو إصابة داخلية ،أو احلرق

وهي حالة ما يعمد شخص أكـرب إىل اسـتخدام الطفـل  :اإلساءة اجلنسية -٢
 .. .والتحرش اجلسدي واجلنيس ،االغتصاب :مثل ،ألجل أغراض جنسية

ي الـذي ـاستخدام جمموعة من صور اإليـذاء النفسـ: اإلساءة االنفعالية -٣
 : هر يف األشكال اآلتيةيظ
فمثالً يـرفض أحـد  ،وهو نوع من الترصف جيمع بني الرفض والذلّ  :االزدراء ●

وقد ينادي الطفل بأسامء حتـطّ  ،ويرفض الطفل نفسه ،الوالدين مساعدة الطفل
 . ووصفه بأنه وضيع ،من قدره

أو الـتخيل عنـه إذا مل  ،ويتمثل بالتهديـد واإليـذاء اجلسـدي للطفـل :اإلرهاب ●
أو بتعريض الطفل للعنف أو التهديد مـن قبـل أشـخاص  ،يسلك سلوكاً معيناً 

 . أو تركه بمفرده يف حجرة مظلمة ،حيبهم
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أو أن يـرتك بمفـرده لفـرتات طويلـة،  ،وهي عزل الطفل عمـن حيـبهم :العزلة ●
 .وربام يمنع من التفاعالت مع الزمالء أو الكبار داخل وخارج العائلة

تعليمـه  :مثـل ،ويتضمن تشجيع الطفل عـىل االنحـراف :االستغالل والفساد ●
أو  ،أو تشـجيعه عـىل اهلـروب مـن املدرسـة ،أو تركه مع خادم،سلوكاً إجرامياً 

  .االشرتاك يف أعامل جنسية
ويتضمن إمهاال ملحاوالت الطفـل التفاعـل مـع  :إمهال ردود األفعال العاطفية ●

والوالدان هنا يشـعران الطفـل أنـه غـري  ،اللمس والكالم والقبلة :مثل ،الكبار
  .مرغوب فيه عاطفياً 

حـدوث  عنـهيتسبب  مما ،الطفل وحيداً ملدة طويلة وذلك برتك :اإلمهال -٤
 .مشكالت انفعالية  أو صحية للطفل

ويتمثل يف معانـاة الطفـل مـن اجلـوع والبنيـة اهلزيلـة  :اإلساءة الصحية -٥ 
ل واملالبس غري املناسبة ويشعر الطفل نتيجـة لـذلك بعـدم وجـود أحـد  ،والتقمّ

 .)١(»يرعاه
ف يف استعامل حق احلضانة بالعنف يف معاملة املحضون    :آثار التعسّ

 -بمختلـف صـوره التـي ذكرناهـا  -ذكرت الدراسات احلديثـة أن العنـف 
 ،فالطفل الذي مل تنمُ لديـه الثقـة يف نفسـه وقدراتـه ،ضعف الثقة يف النفس :يولّد

لذا  ؛وخياف من املبادرة يف القيام بأي عمل أو إنجاز، خياف الفشل وخياف التأنيب
وشـعور الفـرد  ،والعـدوان  ،و الشعور باإلحباط ،تراه مرتدداً يف القيام بأي عمل

ــالقلق الــدائم وعــدم االســتقرار ال  ،واملتاعــب ،واألزمــات ،والتــوتر ،يـنفســب

العـدد / احلـوار املتمـدن / سوسن شـاكر حلبـي / آثار العنف وإساءة معاملة األطفال عىل الشخصية املستقبلية ) ١(
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18331م  ٢٠٠٤/  ٥/ ١٩) / ٨٣٩(
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فضالً عن الشـعور  ،واخلوف من العقاب ،والشعور بالذنب ،والصدمات النفسية
واملشـكالت النفسـية والسـلوكية الطويلـة  ،راع الـداخيلـبالعجز والنقص والص

 ،اخلـوف الشـديد( :مثـل ،مـن األعـراض كثـريوهو اضطراب يظهـر يف  ،األمد
ووجـود صـور ذهنيـة أو أفكـار أو  ،أو غري املسـتقر ،والسلوك املضطرب ،واهللع

ــدمة ــن الص ــة ع ــررة وملح ــات متك ــات أو ذكري ــة  ،إدراك ــالم املزعج واألح
وصـعوبة  ،واالسـتثارة الزائـدة ،والسـلوك االنسـحايب ،أثناء النـوم )الكوابيس(

 وتشـمل عـادات غريبـة يف ،و سلوكات شاذة وغريبة ،وصعوبات النوم ،الرتكيز
 ،واضـطراب يف النمـو الـذهني ،رب والنـوم والسـلوك االجتامعـيـاألكل والش

كـام يظهـر لـد هـؤالء األطفـال  ،والعجز عن االسـتجابة أو للمنبهـات املؤملـة
تتضـمن الغضـب واإلنكـار والكبـت واخلـوف ولـوم الـذات  ،أعراض انفعالية

 .)١(البالدةوالشعور بالذنب و ،وانخفاض تقدير الذات ،والشك والشعور بالعجز

  :حكم العنف يف الرشيعة اإلسالمية

مة يف الش ألهنـا  ،ريعة اإلسـالميةـإن كل صور اإليذاء واالزدراء والعنف حمرّ
ُمْ ﴿ :قال تعاىل ،قسوة لُوهبُ يَةِ قُ اسِ يْلٌ لِلْقَ وَ : ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسـول اهللا  ،)٢٢  : الزمر( ﴾فَ

قيّ « ن شَ َةُ إِال مِ محْ عُ الرَّ نْزَ  .)٢(وقال حديث حسن ،رواه الرتمذي »ال تُ

َـةً ﴿ :قـال تعـاىل ،دين اإلسالم جاء بالرمحة للعـاملنيف محْ نَاكَ إِالَّ رَ ـلْ سَ ـا أَرْ مَ وَ
ِنيَ  املَ عَ  ،فام بالنا بخلق ضعيف ال يستطيع الـدفاع عـن نفسـه، )١٠٧: األنبياء( ﴾لِلْ

دة  :قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي « . -  -ويف صحيح اإلمام البخاري  ،فالرمحة  تكون مؤكّ

/ احلوار املتمدن / سوسن شاكر حلبي / آثار العنف وإساءة معاملة األطفال عىل الشخصية املستقبلية : انظر) ١(
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18331م  ٢٠٠٤/  ٥/ ١٩) / ٨٣٩(العدد 

 ).١٩٢٣(حديث رقم ، بَاب ما جاء يف رمحة املسلمني، )٣٢٣/ ٤(سنن الرتمذي  ) ٢(
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زُ يف صـال ـبيِّ فـأجتوَّ ل فيها، فأسمعُ بكاءَ الصَّ يت، إين ألقومُ يف الصالة أريدُ أن أطوِّ
ه  .)١(»كراهية أن أشقَّ عىل أُمِّ

 :ترشيعات اململكة العربية السعودية يف مواجهة العنف ضد األطفال
اإلجراءات والترشيعات التي قامت هبا اململكة العربية السعودية يف مواجهـة 

 :ضد األطفالالعنف 
 :»اإلدارة العامة للحامية االجتامعية«أنشأت وزارة الشؤون االجتامعية  -١

تم إنشاء اإلدارة العامة للحامية االجتامعيـة بموجـب القـرار الـوزاري رقـم 
وهـي  ،هـ خلدمة حاالت العنف األرسي١/٣/١٤٢٥وتاريخ  ش/١/١٠٧٧١

كام صدر قرار جملس الـوزراء أيا كان عمرها،  الطفل دون سن الثامنة عرش واملرأة
بعـدد مـن اإلجـراءات اخلاصـة  هــ القـايض٣/١٢/١٤٢٩يف  ٣٦٦املوقر رقم 

 .باحلامية االجتامعية
 :أهداف اإلدارة

تقديم احلامية االجتامعية للمرأة أيا كان عمرها والطفل دون سن الثامنـة  -١
ري ـرض لإليـذاء والعنـف األســتضعفة من التعــات املسـوبعض الفئ رة،ـعش

  .بشتى أنواعه
إنشاء جلان للحامية االجتامعية يف املناطق واملحافظات تعمل مع اجلهـات  -٢

العالقة بشكل مبارش مع احلـاالت املتعرضـة للعنـف بـام حيقـق هلـم األمـن  ذات
 .مصاحلهم االجتامعي ويراعي

افتتاح وحدات للحامية االجتامعية باملنـاطق واملحافظـات والتعاقـد مـع  -٣
 .اجلمعيات اخلريية الفتتاح أقسام للحامية االجتامعية عدد من

 ).٦٧٥( رقم ، باب من أخفّ الصالة عند بكاء الصبي، )١/٢٥٠(صحيح البخاري  ) ١(
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املســامهة واإلعــداد للدراســات العلميــة املتنوعــة عــن مشــكلة العنــف  -٤
 .الوقائية العالجية هلا بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة األرسي، ووضع السبل

نرش الوعي بـني أفـراد املجتمـع حـول رضورة محايـة أفـراد األرسة مـن  -٥
 .والعنف اإليذاء
التدخل الرسيع يف حاالت اإليذاء والتنسيق الفـوري مـع اجلهـات ذات  -٦

ــة  ــة(العالق ــة احلكومي ــع ) واألهلي ــف األرسي يف املجتم ــحايا العن ــة ض خلدم
 .السعودي

سرتاتيجية وطنية شاملة للحد مـن مشـكلة العنـف األرسي عـىل اوضع  -٧
 .بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة مجيع املستويات

إنشاء مركز تلقـي البالغـات عـىل الـرقم املجـاين  :ومما قامت به هذه اإلدارة
تم إنشاء هذا املركـز بـوزارة الشـؤون االجتامعيـة لغـرض تلقـي  وقد ):١٩١٩(

ر ـوالعنف األرسي وهم الطفل دون سن الثامنة عش البالغات من ضحايا اإليذاء
أقرب جهـة أو مكـان يتلقـوا إرشادهم نحو  وذلك ليتسنى ،واملرأة أيا كان عمرها

 )١(.اململكة فيه املساعدة الالزمة يف أي منطقة من مناطق
  :إقرار نظام احلامية من اإليذاء -٢
نظامـاً خاصـاً  ٢٠١٣اغسـطس  ٢٦أقر جملس الوزراء السعودي، بتـاريخ «

ره يف ـللحدّ من اإليذاء يصبح ساري املفعـول بعـد تسـعني يومـاً مـن تـاريخ نشـ
، »قـانون العنـف االرسي«ـورغم أنه اصـطلح عـىل تسـميته بـ .الرسميةاجلريدة 

اه ليشمل مكان العمل، فاإليذاء  يلحظ أنه مل يقترص فقط عىل العنف املنزيل بل تعدّ
كل شكل من أشكال االستغالل، أو إسـاءة املعاملـة اجلسـدية أو النفسـية أو «هو 

 /http://mosa.gov.sa/portal/ موقع وزارة الشؤون االجتامعية ) ١(
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بام له عليه من واليـة أو اجلنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص جتاه شخص آخر، 
كفالـة  سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهام من عالقة أرسية أو عالقة إعالة أو

وإىل جانـب االيـذاء، يعاقـب النظـام أيضـا إسـاءة . »أو وصاية أو تبعية معيشـية
هي امتناع شـخص أو تقصـريه يف الوفـاء بواجباتـه أو التزاماتـه يف «املعاملة التي 

األساسية لشخص آخر من أفراد أرسته أو ممن يرتتب عليه رشعـاً  توفري احلاجات
 .»أو نظاماً توفري تلك احلاجات هلم

 ،هو توفري احلامية من االيـذاء بكافـة أشـكاله :واهلدف املعلن للقانون اجلديد
ــاعدة واملعاجلــة ــة  ،وتقــديم املس ــة النفســية واالجتامعي ــواء والرعاي ــوفري اإلي وت

والصحية، كام يلزم كل من اطلع عىل حالة إيذاء بالتبليغ عنهـا فـوراً، فضـالً عـن 
ه عىل عقوبات باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة وغرامة ال تقل  ،نصّ

ألــف  ١٣(ألــف ريــال  ٥٠ عــن وال تزيــد ،)دوالر ١٣٠٠(آالف ريــال  ٥عــن 
 . .)١()ردوال

ف يف استعامل حق احلضانة عن طريق االستغالل االقتصادي -٥   :التعسّ
ف يف استعامل حقّ احلضانة ما نراه يف الطرقات وعنـد إشـارات  إنّ من التعسّ

ويف زمحة السيارات من استخدام األطفال حتت سن البلوغ وأحيانـاً حتـت  ،املرور
يتعـرض األطفـال  يف ترويج بعض املبيعات للامرة حيث  )ابعةـالس(نّ التمييز ـس

 ،حيث تقـوم املؤسسـات الصـناعية ،يف خمتلف دول العامل لالستغالل االقتصادي
وال سيام الصناعات اليدوية والزراعية واخلدمية باستخدام األطفال يف العديد من 

  .األعامل بأجور منخفضة مستغلّة بذلك حالتهم املادية

)١ (  http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=462&lang=ar#.UvX04P1DEaI  ،bbc  ،االلكرتونية اخلميس
 .GMT ٠٢:٢٢، ٢٠١٣آب، / أغسطس ٢٩
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ض األطفال ملخـاطر  ،تدفعهم أرسهم للعمل يف هذه األعاملوغالباً ما  ويتعرّ
ويصابون بأمراض مهنية وصحيّة بسبب عدم معـرفتهم بوقايـة أنفسـهم  ،لـالعم

ض األطفـال ملخاطـ ،ر العملـن خماطـم أو  ،ةـر اآلالت الصناعيــوكثرياً ما يتعرّ
 . )١(األعامل اليدوية

  :احلكم يف القانون
من اتفاقيـة حقـوق الطفـل املعقـودة عـام  )٣٣املادة (أوجبت اتفاقية الطفل 

ومـن أداء أي  ،م إلزام الدول بحامية الطفـل مـن االسـتغالل االقتصـادي ١٩٨٩
أو أن يكون ضـاراً  ،أو أن يمثّل إعاقة لتعليم الطفل ،عمل يرجح أن يكون خطرياً 

ــل ة الطف ــحّ ــدين ،بص ــوه الب ــيل ،أو بنم ــي ،أو العق ــوي ،أو الروح أو  ،أو املعن
  .االجتامعي

وتتخذ الدول التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والرتبوية التي تكفـل 
 .ملنع اإلرضار باألطفال

تقوم الدول بوجه خـاص بتحديـد عمـر أدنـى أو أعـامر دنيـا  ؛هلذا الغرض
وفـرض  ،ووضـع نظـام مناسـب لسـاعات العمـل وظروفـه ،لاللتحاق بالعمل

 .)٢(عقوبات أو جزاءات أخر مناسبة لضامن بغية إنفاذ هذه املادة بفعالية
: ١٩٩٦لسـنة  ١٢مـن قـانون الطفـل رقـم  )٦٤(ويف القانون املرصي املادة 

كـام حيظـر  ،رة سـنة ميالديـة كاملـةـحيظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم أربع عشـ
وجيوز بقرار من املحافظ املخـتص  ،تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عرشة سنة ميالدية

رة اىل ـالرتخيص بتشغيل األطفال من سن اثنتى عش -بعد موافقة وزير التعليم  -
وال ختل بمواظبتهم عىل  ،أو نموهم ،أربع سنة يف أعامل موسمية ال ترض بصحتهم

 .)٣(الدراسة

 .١٨٢عروبة جبار اخلزرجي ص . د/ حقوق الطفل بني النظرية والتطبيق ) ١(
 .١٨٢ص عروبة جبار اخلزرجي . د/ حقوق الطفل بني النظرية والتطبيق ) ٢(
 . بوابتك إىل مرص/ اهليئة العامة لالستعالمات ) ٣(

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=4534#.VUMqKD9DEaI 
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  :ومن أحكام تشغيل األطفال يف قانون العمل املرصي  ما ييل
كـل مـن بلـغ الرابعـة  - يف تطبيـق أحكـام القـانون - طفالتربيع :٩٨مادة  

  .ومل يبلغ سبع عرشة سنة كاملة ،إمتام التعليم األسايس أو جتاوز سن ،رة سنةـعش
  :٩٩مادة 

رة بمنحـه ـويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفالً دون سن السادسـة عشـ
وتعتمـد مـن مكتـب  ،وتلصق عليهـا صـورة الطفـل ،لديه بطاقة تثبت أنه يعمل

 .القو العاملة املختص
  :١٠٠مادة 

والظـروف  ،يصدر الوزير املخـتص قـراراً بتحديـد نظـام تشـغيل األطفـال
وكذلك األعامل واملهن والصـناعات  ،التي يتم فيها التشغيل والرشوط واألحوال

  .ملراحل السن املختلفة التي حيظر تشغيلهم فيها وفقا
  : ١٠١مادة 

وجيـب أن ختلـل سـاعات  ،الطفل أكثر من ست ساعات يوميـاً حيظر تشغيل 
 ،لتناول الطعام والراحة ال تقل يف جمموعها عن سـاعة واحـدة العمل فرتة أو أكثر

الفرتات بحيث ال يشـتغل الطفـل أكثـر مـن أربـع سـاعات  وحتدد هذه الفرتة أو
ة عمـل إضـافية أو تشـغيله يف أيـام الراحـ وحيظر تشغيل الطفل سـاعات ،متصلة

ويف مجيع األحوال حيظر تشغيل الطفل فـيام بـني  .والعطالت الرسمية ،األسبوعية
  .الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً 

  :١٠٢مادة 
  :عىل صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر

أن يعلق يف مكان ظاهر يف حمل العمل نسخة حتتو عىل األحكام التي يتضـمنها ●
  .هذا الفصل
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  .حيرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفرتات الراحةأن ●
 أن يبلغ اجلهة اإلدارية املختصة بأسامء األطفال العاملني لديه واألعامل املكلفني●

 .. )١(هبا وأسامء األشخاص املنوط هبم مراقبة أعامهلم
ف يف استعامل احلق بشكل غري مبارش ضد املحضون :املطلب الثاين  :التعسّ

ف يقع الفعل فيه عـىل القريـب غـري احلاضـن مـن قبـل هذا النوع من  التعسّ
أو عىل احلاضن من قبل القريب غري احلاضن بقصد اإلساءة أو اإلرضار  ،احلاضن

وعـادة مـا حيـدث ذلـك يف حـال افـرتاق  ،لكن ينعكس ذلك عىل املحضـون ؛به
  .الوالديْن

فـالطالق والفرقـة مـن  ،ومن أسوأ ما يواجهه الطفل يف حياته طالق والديه
يدل عـىل ذلـك مـا رواه  مسـلم يف  ،ما يعرتض األرس التي هي لبنة املجتمع أسوأ

ابِرٍ قال« :صحيحه اءِ ثُـمَّ : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللاِ :عن جَ هُ عىل املْـَ شَ رْ عُ عَ لِيسَ يَضَ إِنَّ إِبْ
اهُ  ايَ َ بْعَثُ رسَ مْ فِتْنَةً  ،يَ هُ ظَمُ ةً أَعْ لَ نْزِ مْ منه مَ نَاهُ أَدْ مْ  ،فَ هُ دُ ِيءُ أَحَ ا  :فيقول ،جيَ ـذَ لْتُ كَ فَعَ

ا ذَ كَ تَ شيئاً  :فيقول .وَ نَعْ مْ فيقول :قال .ما صَ هُ دُ ِيءُ أَحَ قْتُ  :ثُمَّ جيَ رَّ تُهُ حتى فَ كْ رَ ما تَ
أَتِهِ  رَ َ امْ بَنيْ يْنَهُ وَ نِيهِ منه :قال .بَ يُدْ ولُ  ،فَ قُ يَ ـمَ أنـت :وَ ـشُ  .نِعْ مَ َعْ اهُ قـال :قـال األْ  :أُرَ

تَ  يَلْ هُ فَ مُ  .)٢(»زِ
فام بالنا إذا كان  ،وهذا احلديث يدلّ عىل عظم خطورة تشتيت األرسة املسلمة

يحٌ ﴿ :واهللا تعـاىل يقـول ،مع ذلك شقاق ونزاع وكيد وتصفية حسـابات ــرِ أَوْ تَسْ
انٍ  سَ  أسـوأفالشكّ أن للنزاع بني الوالـدين بعـد الطـالق ، )!٢٢٩: البقرة( ﴾بِإِحْ

بـل يمتـد ليـورث العقـوق واحلقـد  ،األثر عىل الطفل نفسـياً واجتامعيـاً وعلميـاً 
   .وكل ذلك يتناىف مع ما جاء به اإلسالم من حسن اخللق وبر الوالدين ،والكره

 . بوابتك إىل مرص/ اهليئة العامة لالستعالمات ) ١(
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=4534#.VUMqKD9DEaI 

 ).٢٨١٣(، باب حتريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا )٤/٢١٦٧(صحيح مسلم  ) ٢(
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ف يف استعامل احلق بشكل غري مبارش ضد املحضون ما ييل    :ومن صور التعسّ
ف األب بدفع طفله ملرضعة مـع رضـاء ) ٢، ١( ـه باإلرضـاع بـأجرة تعسّ أمّ

ف األم بطلب أجرة أكثر من أجرة املثل يف الرضاع ،املثل    :وتعسّ
ضاع إن أرادته بأجرة مثلها  فإذا دفعه األب إىل مرضعة غريها  ،األم أحق بالرّ

ف وإذا طلبت األم إرضاعه بأكثر مـن  ،مع رغبتها يف اإلرضاع بأجر املثل فقد تعسّ
فت   .أجر املثل فقد تعسّ

  :يف الفقه احلكم
ير احلنفية أن لألب االسرتضاع لولده إن وجد من ترضعه بأقـل مـن أجـر 

وزاد  احلنفية يأيت األب بالظئر وترضعه عند أمـه  ،وكالم الشافعية يومئ إليه ،املثل
ها    .حتى ال يبطل حقّ

 ،فإن الضابط الذي حيكم أجر الرضـاع هـو أجـر املثـل ،أما املالكية واحلنابلة
وال جيرب األب عىل أكثر منه إن  ،ولو وجد األب متربعة ،ألم عىل أقلّ منهفال جترب ا

ـه ،طلبت األم والـراجح  ،ففيـه قـوالن ،فلو أتى األب باملتربعة لرتضـعه عنـد أمّ
   .تقديم األمّ أيضاً 
ومل تأخـذه املـرأة  ،إن كان جيد من يرضعه بأقل مما ترضعه املرأة« :قال احلنفية

ـعُ لَـهُ ﴿: قـال اهللا تعـاىل ،اسـتأجر الظئـر لرتضـعه ؛بذلك ْضِ رتُ تُمْ فَسَ ْ إِنْ تَعَـارسَ وَ
 رَ وألهنا قصدت اإلرضار بالزوج يف التحكم عليـه وطلـب ، )٦: الطالق( ﴾أُخْ
ه ؛الزيادة ألن  ؛وليس لألب أن يأخذ الولد منهـا ،إال أن الظئر تأيت فرتضعه عند أمّ

وإن أخذته األم بمثـل ذلـك فهـي  ،بطال حقهافال يملك األب إ ،حق احلضانة هلا
واألب يف هـذا املوضـوع  ،ألهنا أشفق عىل الولد من الظئر ولبنها أوفق له ؛أحقّ به
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وال يـرىض بـدفع  ،قاصد إىل اإلرضار والتعنت حني ريض بدفع مقـدار إىل الظئـر
  .)١(»مثل ذلك إىل األم

فـاحلكم عـىل  ،ووجـد األب متربعـة ،وإن رضـيت بـأجرة« :وعند الشافعية
 .)٢(»جواب األكثرين أنه ال حضانة لألم حينئذ

عنـدي مـن  :إن األب إذا قال لألم التي ال يلزمهـا اإلرضـاع« :وعند املالكية
أنـا أرضـعه وآخـذ  :وقالت األم املذكورة ،أو بأجرة أقلّ مما تأخذينه ،ترضعه جماناً 
 .اتفقوا عىل أن القول قول األم ؛أجرة أمثايل

ه :األبوأما إن قال   ،أنا أرضـعه :وقالت أمه ،عندي من ترضعه جماناً عند أمّ
وإنـام  ،ال جيـاب :وقيـل ،جيـاب األب :فقيل ،فقوالن يف املسئلة ،وآخذ أجرة مثيل

 . )٣(»وهو الراجح ،جتاب األم
ه ـن رضاعــع  مـرضيـع األب أم الـال يمنو« :-ه اهللا ـرمح - ويتـال البهـوق

ووجد األب من يتربع  له  برضاعه فهـي  ،وإن طلبت أجرة مثلها ،إذا طلبت ذلك
فإن طلبت أكثـر مـن .. .سواء كانت يف حبال الزوج أو مطلقة ،أحق -أي األم  -

لقوله  ،مل تكن أحق به مع من يتربع به أو يرضع بأجرة املثل ؛أجرة مثلها ولو بيسري
إال أ ن  ال يوجد مـن يرضـعه إال بمثـل  )وإن تعارستم فسرتضع له أخر( :تعاىل

 .)٤(»فتكون األم أحق من األجنبية لشفقتها ،تلك الزيادة
ط يف اإلتيان بالظئر يف حملّ حضانة األم  ولعلّ مذهب احلنفية أقرب إىل التوسّ

  .-واهللا أعلم  - فال يترضر األب وال األم ،بدون انتزاع منها

 ).٤١/ ٤(بدائع الصنائع  : وانظر، )٢٠٩ -٢٠٨/ ٥(املبسوط للرسخيس ) ١(
 .٢١٠التنبيه  ص : وانظر، )٤٨٨/  ٤(جريمي عىل اخلطيب الب) ٢(
 ).٥٢٦/ ٢(حاشية الدسوقي  ) ٣(
 ).٢٠٠/ ٨(املغني  ، )٤٨٧/ ٥(كشاف القناع  : انظر) ٤(
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فـذكر  احلنفيـة إذا   ،فإذا تعلّق األجر باحلضانة ال الرضـاعة ،هذا يف الرضاعة
والعمة تقبل تربيته جماناً وال متنعه عن  ،وكان األب معرساً  ،أبت األم أن تربيه جماناً 

 .)١(»أن متسكيه جمانا أو تدفعيه للعمةإما  :قيل لألم«  :األم
  :احلكم يف القانون

عـىل األم يف الرضـاعة إذا طلبـت األم القانون األردين ير تقديم غـري األم 
  :أكثر من أجرة املثل

ت املادة  ) ٢٠٠١(من  قانون األحوال الشخصـية األردين لسـنة ) ١٥٣(نصّ
األم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة عىل غريها بأجرة املثل املتناسبة مع حـال  أن عىل

 ،كلـف بالنفقـةففي هذه احلالـة ال يضـار امل ،املكلف بنفقته ما مل تطلب أجرة أكثر
 .)٢(وتفرض األجرة من تاريخ اإلرضاع إىل إكامل الولد سنتني إن مل يفطم قبل ذلك

ف بالتنازل عن حقّ احلضانة أو الكفالة يف اخللع -٣   :التعسّ
لكن تكلّم الفقهاء عـن  ،األصل يف احلقوق أهنا تسقط بإسقاط صاحب احلق

حق احلضانة والكفالة باعتبار الرضر الذي قد يصيب الطفل فيهام يف حـال تنـازل 
  .األم عن احلضانة أو كفالة األب

  :احلكم يف الفقه
  :يف املسألة مذهبان وقفت عليهام

ل    :وإليه ذهب احلنفية ،بطالن الرشط :األوّ
فاخللع  ،أن ترتك ولدها عند الزوج إذا اختلعت املرأة من زوجها عىل« :قالوا 

 فإن كون الولد ،ألن األم إنام تكون أحق بالولد حلقّ الولد ، والرشط باطل ،ائزـج

 ).٥٥٧/ ٣(الدر املختار  ) ١(
 ).٢٠٠١(قانون األحوال الشخصية األردين لسنة ) ٢(
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 .)١(»فليس هلا أن تبطله بالرشط ،وإذا ثبت أن هذا من حق الولد.. .،عندها أنفع له
وبطـل  ،صـح اخللـع الـزوجلو اختلعت عىل أن ترتك ولـدها عنـد « :وقالوا

أجـربت  ؛ولو مل يوجد غريهـا ،فليس هلا أن تبطله بالرشط ،الرشط ألنه حق الولد
  .)٢(»..بال خالف

  :وإليه ذهب املالكية ،تعليق احلكم برضر املحضون أو عدمه :الثاين
نة أرأيت إذا اختلعت املرأة من زوجها عىل أن يكـون  :)قلت(«  :جاء يف املدوّ

 :)قال( ؟أم ال جيوز هذا الرشط يف قول مالك ،الولد عند أبيهم أيكون ذلك لألب
مثـل أن  ،إال أن يكون ذلك مرضاً بالصـبي ؛لألب ذلك والرشط جائز :قال مالك

اً بـهـيكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكـون ذلـك مضـ  ،رّ
 .فليس له ذلك

ج من حدّ اإلرضار وأر له أخذه إياه منها برشطه إذا خر :)قال ابن القاسم(
 .)٣(»به واخلوف عليه

  :وجاء معنى ذلك عند الشافعية  يف التنازل عن الكفالة
إنام جيوز إذا  ،إذا خالع عىل كفالة الولد« :-رمحه اهللا  - يف فتاو ابن الصالح

  .)٤(»أما قبل اخلروج ال جيوز ،كان الولد خارجاً 
وهـي ،واحلكم يف هذه املسألة مبنـي عـىل كـالم الفقهـاء يف مسـألة أخـر: 

 ؟صاحب احلق يف احلضانة
فقيـل  ؟هل هي حق احلاضنة أو حق الولد ،اختلف يف احلضانة« :قال احلنفية

ح  ،ال جترب إذا امتنعتـف ،باألول  ،وقيل بالثاين ،وعليه الفتو ، ه غري واحدـورجّ

 ).٦/٧(املبسوط للرسخيس  : انظر) ١(
 ).٥٦٠ -٥٥٩/ ٣(  الدر املختار) ٢(
)٣ (  املدونة الكرب)١/٤١٣(هتذيب املدونة  : وانظر، )٣٤٤ -٥/٣٤٣.( 
 ).٦٧٦/ ٢(فتاو ابن الصالح  ) ٤(
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قـال يف  ...واختاره الفقهاء الثالثـة أبـو الليـث واهلنـدواين وخـواهر زاده ،فتجرب
واألوىل اإلفتاء بقول الفقهاء الثالثـة لكـن قيـده يف  ،فالرتجيح قد اختلف :البحر

فحينئـذ جتـرب األم كـي ال يضـيع  ،الظهريية بأن ال يكون للصـغري ذو رحـم حمـرم
 ..)١(الولد

 :اختلفوا يف صاحب احلق يف احلضانة عىل أربعة  أقوالواملالكية 
ألن كل من لـه   ؛وعليه إذا أسقطها سقطت ،أهنا حق للحاضن :القول األول

   .حق إذا أسقطه يسقط
  .فال تسقط إن أسقطها ،وعليه ،أهنا حق للمحضون :القول الثاين 

 .أهنا حق  للحاضن واملحضون معاً  :القول الثالث
فـال تسـقط أيضـاً إن  ،وعليه ،-سبحانه وتعاىل  -أهنا حق اهللا  :القول الرابع 

 .)٢(»أسقطها احلاضن
وهل ملن لـه  ،فيه قوالن ؟هل احلضانة حق للحاضن أو عليه« :وقال احلنابلة

وأنه ال جتب عليه خدمة الولـد أيـام  ،فيه قوالن ؟احلضانة أن يسقطها وينزل عنها
وللفقـري  ،وإال وجبـت عليـه خدمتـه جمانـا ،احلق له :إن قلنا ؟حضانته إال بأجرة

 .)٣(»األجرة عىل القولني
ف يف منع القريب غري احلاضن من حق الرؤية والزيارة -٤   :التعسّ

نرشت بعض الصحف املحلية باململكة العربية السعودية عن عضـو برنـامج 
أنه بعد نقل الوالية لـألب يـتم حرمـان األم مـن رؤيـة « :األمان األرسي الوطني

ها يف اللقاء بأبنائها  .)٤(» ...األبناء، وتتعب املطلقة يف املحاكم لكي تثبت حقّ

 ).٥٦٠-٥٥٩/ ٣(حاشية ابن عابدين  : انظر) ١(
 ).٤٣٤/ ١(رشح ميارة  : انظر) ٢(
 ).٢٣٦/ ٨(املبدع  ) ٣(
عذاب .. نزاعات احلضانة: مقال، ١٨٥٠٦: العدد /  م ٢٠١٣/١٢/٢٣   هـ ١٤٣٥/٢/٢٠/ صحيفة املدينة ) ٤(

 http://www.al-madina.com/node/494363األمهات وطريق األطفال إىل الضياع 
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ماليني طفل خيضـعون  ٧أن يف مرص نحو « :وجاء يف جريدة األهرام املرصية
 .)١(»حمرومون من أبنائهم ،ماليني أب غري حاضن ٣و ،ألحكام قانون الرؤية

أكـد بعـض « :يـيلونرشت بعض الصحف يف إحـد البلـدان الشـقيقة مـا 
املحامني خالل حديثهم حول القضايا النامجة عن منع الزوجة طليقهـا مـن رؤيـة 
د كثـري مـن النسـاء إىل إخفـاء  أوالده أهنا باتت تعرف انتشاراً واضحاً، حيث تعمّ
األطفال من خالل تغيري مكان اإلقامة دون إطالع الزوج، ما جيعـل هـذا األخـري 

أوالده قبـل أن يقـرر اللجـوء إىل العدالـة التـي  يبدأ رحلة البحث عن مقرّ سـكن
ويمكـن أن تعاقـب قانونيـاً إذا مـا تـم  ،تستدعي الزوجة عن طريق برقية رسـمية

إثبات حالة التهرب من تسليم األوالد لوالدهم حسب عدد الزيارات التي يسمح 
د خالل مثولـه أمـام هيئـة جملـس قضـاء  ،هبا وهو ما حدث مع أحدهم، حيث أكّ

أن زوجته عمدت إىل تغيري حمل إقامتها لتحرمه من رؤية بناته ألكثر مـن  العاصمة
رجال آخرون مل جيـدوا مـن سـبيل لالسـتفراد  .ثامنية أشهر قبل أن يقرر مقاضاهتا

 . )٢(»بأوالدهم سو اللجوء إىل خطفهم انتقاماً من األم
  :احلكم يف الفقه

 :قــال ،رشوط احلضــانةاألصــل يف الرؤيــة والزيــارة مــا ذكــره املــاوردي يف 
ليتسـاويا يف  ؛اجتامع األبوين يف وطن واحد ال خيتلف هبـام بلـد :الرشط اخلامس«

 .)٣(» ...ويتساوا هبام حال الولد ،الولد
د عىل حق الوالديْن يف رؤية وزيارة وتربية  واألحكام التي ذكرها الفقهاء تؤكّ

ورشوط ذكرهـا أبنائهام سواء منهام احلاضـن أو غـري احلاضـن بحسـب ضـوابط 
   .الفقهاء

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=895044&eid=573: بقلم عصام هاشم/ جريدة األهرام ) ١(
،  ب .صـربينة/ السـالم اليـوم جريـدة ) / مطلقات يمتنعن عن تسليم األطفال وأزواج يلجأون خلطفهـم(مقال ) ٢(

١٩/٥/٢٠١٢  . 
 ).١١/٥٠٤(احلاوي الكبري ) ٣(
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وتأتيه  ،مل يكن له منعه من أن يأيت أمه ؛فإن اختار أباه« :-  -قال الشافعي 
 . )١(»وإن كانت جارية مل متنع أمها من أن تأتيها ،يف األيام

فاختارت أحـدمها كانـت  ،وإن كانت جارية« :بعض عبارات الشريازيويف 
 ألن ؛وال يمنع اآلخر مـن زيارهتـا مـن غـري إطالـة وتبسـط ،عنده بالليل والنهار

 .)٢(»نع من تبسط أحدمها يف دار اآلخرالفرقة بني الزوجني مت
وال يمنع إن اختار األم مـن إتيـان األب، وال األم مـن إتيـان « :وقال املالكية

  .)٣(»ومتريضها عند األب ،ابنتها
تار الغالم  أباه كان عنـده لـيال فإن اخ« :يدلّ عليه قوهلم ،وإليه ذهب احلنابلة

وإن   ،ملا فيه من اإلغراء بالعقوق وقطيعـة الـرحم ،وال يمنع من زيارة أمه ،وهناراً 
ألنه صـار بـاملرض كالصـغري يف  ؛مرض الغالم  كانت أمه  أحق بتمريضه يف بيتها

ه كان عنـدها لـيالً  ،احلاجة وانحيـاز  ،ألنـه وقـت السـكن ؛وإن اختار  الغالم  أمّ
بـه ،الرجال إىل املنازل ألن  ؛و يكون عند أبيه هنارا ليعلمه الصناعة والكتابـة ويؤدّ

 .)٤(»ذلك هو القصد يف حفظ الولد
ة أمـور ،وهو مفهوم مذهب احلنفية يف السفر  :منهـا ،فقد راعوا يف احلكم عدّ

وهـذا  ،أبيـهالنظر إىل مسافة السفر ملا يقتضيه السفر البعيد من التفريق بني االبن و
 .قضيته الرؤية والزيارة

   :جاء يف األم املبتوتة إذا أرادت السفر بولدها  قوهلم
 ؛فليس هلا أن تنقل ولـدها إىل ذلـك البلـد ،فإن مل يقع عقد النكاح يف بلدها«

رر ـومل يلتزم الض ،وفيه رضر باألب ،ألن فيه التفريق بني األب وبني ولده الصغري

 )١٠٥- ١٠٤/  ٩(الطالبني  روضة : وانظر) ٥٠٨  - ٥٠٧/  ١١(احلاوي الكبري  ) ١(
 ).١٧٢ -١٧١/  ٢(املهذب  ) ٢(
 ).٢٩٣/ ٧(االستذكار  ) ٣(
 ).١٩٣/  ٨(املغني  ، )٥٠١/   ٥(كشاف القناع : انظر) ٤(
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 ،وإذا أرادت أن تنقل الولد إىل البلـد الـذي وقـع فيـه النكـاح ،حيث مل يتزوج ثَمَّ 
فهي دار غربـة هلـا كـام أن  ،ألنه ليس بوطن هلا ؛فليس هلا ذلك ،وليس ذلك بلدها

  .وليس هلا أن تلحق الرضر باألب ،البلد الذي فيه الزوج دار غربة فتساويا
بحيث يقدر األب أن جييء إىل الولد ويراه ويعود إىل  ،وأما إذا كان البلد قريباً 

ألنه ليس فيه كثـري  ؛فلها ذلك ويكون ذلك بمنزلة أطراف املرص ،منزله قبل الليل
 .)١(»رضر

  :الرؤية يف بعض  القوانني املعارصة
من الباب اخلامس من قانون األحوال الشخصية الكويتي  ١٩٦نظّمت املادة 

ت عىل ما ييل ،حق الرؤية   :فنصّ
 .حق الرؤية لألبوين ولألجداد فقط) أ ( 
 .من رؤية املحضون وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤالء) ب(
اآلخـر، يعـنيّ  ويف حالة املنع، وعدم الرغبة يف الـذهاب لرؤيـة الولـد عنـد) ج ( 

أهلـه مـن  القايض موعداً دورياً، ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيـه بقيـة
 .)٢(ؤيتهر

ــع القــانون األردين يف املــواد الضــابطة ألحكــام رؤيــة املحضــون  وقــد توسّ
ــوال  ــانون األح ــا يف ق ــوص عليه ــه املنص ــال ب ــطحابه واالتص ــتزارته واص واس

 :فذكر ما ييل  ،الشخصية
 :)١٨١(املـادة 

لكل من األم واألب واجلدّ ألب عنـد عـدم األب احلـق يف رؤيـة املحضـون ) أ ( 

 ).٢٣٢/ ٢(حتفة الفقهاء  ) ١(
 .الكويت -املوقع الرسمي لوزارة العدل ) ٢(
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واالتصال به عـرب وسـائل االتصـال  ،واصطحابه مرة يف األسبوعواستزارته 
     ،احلديثة املتوفرة عندما يكون يف يد أحدمها أو غريمها ممـن لـه حـق احلضـانة

وذلـك كلّـه إذا كـان ،لألجداد واجلدات حق رؤية املحضون مرة يف الشهرو
 .حمل إقامة طريف الدعو واملحضون داخل اململكة

فللمحكمـة  ،قامة الويل احلاضـن واملحضـون خـارج اململكـةإذا كان حملّ إ) ب(
حتديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية املحضون واسـتزارته واصـطحابه 

د ذلـك كلـه مـع مراعـاة سـن املحضـون  ،مرة يف السنة عىل األقـل              ثـم حيـدّ
و بام حيقـق مصـلحته ومصـلحة طـريف الـدعو عـىل أن ال يمنـع  ،ظروفهو

الصادر يف هذه الدعو صاحب احلق يف رؤية املحضـون واسـتزارته احلكم 
 .واصطحابه من ذلك يف حمل إقامة املحضون

وحملّ إقامة صاحب حق الرؤيـة  ،إذا كان حمل إقامة املحضون داخل اململكة) ج ( 
فللمحكمـة عنـد حضـوره إىل اململكـة  ،واالستزارة واالصطحاب خارجها

حتديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية املحضون واسـتزارته واصـطحابه 
و بـام تـراه حمققـاً  ،املدة التي تراها مناسبة مراعيـة سـن املحضـون و ظروفـه

ملصلحته ومصلحة طريف الدعو. 
ــ) ج(و ) ب(يف األحــوال املنصــوص عليهــا يف الفقــرتني ) د (   ،ادةمــن هــذه امل

للمحكمة اإلذن بمبيت املحضون عند صـاحب احلـق يف الرؤيـة املـدة التـي 
 .وبالضوابط املذكورة ،تراها مناسبة

لطالب الرؤية واالستزارة واالصطحاب واالتصال باملحضون االتفـاق مـع  )هـ(
فإذا مل يتفقا يعـرض القـايض  ،احلاضن عىل حتديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته
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ويسـتمع  ،طرف احلارض منهامً زماناً ومكاناً وكيفيـة لـذلكعىل الطرفني أو ال
د ذلـك كلـه مراعيـاً سـن  ،ألقواهلام أو احلارض منهام هبذا اخلصوص ثـم حيـدّ

 .و بام يراه حمققاً ملصلحته ومصلحة طريف الدعو ،املحضون و ظروفه
يتضمن حكم الرؤية و االستزارة واالصطحاب إلـزام املحكـوم لـه بإعـادة ) و ( 

وعىل املحكمة بنـاء عـىل طلـب  ،املحضون إىل حاضنه بعد انتهاء املدة املقررة
 .احلاضن منع سفر املحضون ضامناً حلقه

يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره املحكمة مـن نفقـات لتنفيـذ الرؤيـة عنـد ) ز ( 
 .ويستثنى من ذلك نفقات إحضار املحضون إىل اململكة ،طلب احلاضن

  :)١٨٢(املادة 
للقايض تعديل زمان الرؤية واالستزارة واالصطحاب واالتصال باملحضون )  أ( 

ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يـربر ذلـك عنـد الطلـب وحسـبام تقتضـيه 
 .املصلحة

جيوز لطريف احلكم االتفاق عىل تعديل زمـان ومكـان ومـدة وكيفيـة الرؤيـة ) ب(
التنفيـذ املنفـذ واالستزارة واالصطحاب واالتصال باملحضون أمـام رئـيس 

 .لديه احلكم
 :)١٨٣(املـادة 

ــة أو االســتزارة أو ) أ (  ــه مــن الرؤي إذا امتنــع احلاضــن عــن متكــني املحكــوم ل
االصطحاب أو االتصال باملحضون دون عذر وتكرر ختلفه أو امتناعـه بعـد 
إنذار قايض التنفيذ له جاز لقايض املوضوع بناءً عىل الطلب إسقاط احلضـانة 

وملـدة حمـدودة ال تزيـد  ،ونقلها إىل من يليه من أصحاب حق احلضـانةمؤقتاً 
 .عىل ستة أشهر
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عىل من انتقل إليه حق احلضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤيـــة أو االسـتزارة أو ) ب(
ه  .االصطحاب كأنه صادر بحقّ

ر ختلف املحكوم له عن املوعد املض) ج (  روب لتنفيذ احلكـم بالرؤيـة أو ـإذا تكرّ
 ؛زارة أو االصطحاب دون عذر جاز لقايض التنفيـذ بنـاء عـىل الطلـباالست

 .)١(وقف تنفيذ احلكم ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر
ف يف سفر األب لالنتقال بقصد اإلرضار -٥   :التعسّ

ولــو مل يقصــد  ،يف حــال أراد األب الســفر بالولــد للنقلــة يف زمــن احلضــانة
هـا ،اإلرضار باألم  لـوو ،فليس له ذلك عند احلنفية ألن الرضر حاصل بإبطال حقّ

وليس لألب أن خيرج بولـده مـن بلـده حتـى يبلـغ حـد « :قال احلنفية ،مل يقصده
 .)٢(»فيه من إبطال حق األم من احلضانةملا  ،االستغناء

وهـو أحـقّ  ،ولكن املذاهب الثالثة عىل  أن لـألب السـفر للنقلـة يف اجلملـة
   .فله أخذه ،باملحضون

إال أن يكـون خـروج  ؛وليس لألب أن يسـافر بولـده الصـغري« :قال املالكية
 .)٣(»انتقال

تكون مسافة ما بـني البلـدين بعيـدة « :إن سافر األب بحيث :وقال الشافعية
 .)٤(»ق بكفالة ولده حلفظ نسبه من األمفاألب أح ،يقرص يف مثلها الصالة

متى أراد أحد األبـوين النقلـة إىل بلـد بعيـد آمـن  :املشهور عند احلنابلة أنهو 
ألنـه  ؛هذا هو املشهور سواء كان املقيم هو األب أو املنتقـل ،فاألب أحق ،ليسكنه

  .فكان األب أحق ،اختلف يف مسكنهام

 اململكة األردنية اهلاشمية - قانون األحوال الشخصية) ١(
. http://www.justice-lawhome.com/vb/archive/index.php/t-14933.html 

 ).٤٤/  ٤(بدائع الصنائع  : وانظر، )٤/١٦(االختيار تعليل املختار  ) ٢(
 ).٣٥١/ ١( التلقني ) ٣(
 ).١١/٥٠٤(احلاوي الكبري  ) ٤(
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ألهنا  ؛وقيدها يف الرتغيب واملستوعب بإقامتها ،وعنه األم أحق :القول الثاين
 .واحد منهام أتم شفقة أشبه ما لو مل يسافر

 .)١(وقيل للمقيم منهام :القول الثالث
هذا من حيث حكم سفر األب بالولد للنقلة يف زمن احلضـانة بـإطالق دون 

ض لقصده  .تعرّ
ـف األب ففعـل سـفر النقلـة إرضاراً بـاألم وحتـايالً إلسـقاط  ،لكن لو تعسّ

ها إن أراد  :قـال يف اهلـدي " :فحكمه املنع عىل قـول مرجـوح عنـد احلنابلـة ،حقّ
ة اآلخر بل يعمل ما فيه مصـلحة الولـد  ،مل جيب إليه ؛وانتزاع الولد ،املنتقل مضارّ

ل هو الصحيح ؛وهو مراد األصحاب ألن األب هو الذي يقوم بتأديب  ؛لكن األوّ
 .)٢(ولده وخترجيه وحفظ نسبه فإذا مل يكن يف بلده ضاع

  :احلكم يف القانون
ت  املادة  مـن البـاب اخلـامس مـن قـانون األحـوال الشخصـية  )١٩٥(نصّ

 :الكويتي عىل أنه
ة حضانته إال )أ (   ليس للويل أبا كان أو غريه أن يسافر باملحضون سفر إقامة يف مدّ

 .)٣(بإذن حاضنته
ف األم احلاضنة  -٦        يف السـفر باملحضـون سـفر نقلـة  )األجنبية املسلمة(تعسّ

   :وإخفاؤه
م العامل اإلسالمي إىل أوطان لكل وطن رعاياهيف العرص الذي   ،نعيش فيه قسّ

ج املسلم مسلمة مـن غـري وطنـه ،وهلم عليه حقوق ،عليهم له واجبات  ،وقد يتزوّ

 ).٢٣٦/  ٨(املبدع  : انظر) ١(
 ).٢٣٦/ ٨(املبدع  ) ٢(
 .الكويت -وزارة العدل املوقع الرسمي ل) ٣(

                                                           



ات العرص     ف يف استعامل حق احلضانة ومستجدّ    ١٨٩       التعسّ
ام .  د                           جامعة طيبة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -يف الفقه  مشاركأستاذ  -إيامن بنت حممد عيل عادل عزّ

وحتتـال األجنبيـة يف  السـفر بأوالدهـا  ،ثم  يقع الطالق ،وترزق منه ،فتعيش معه
فة يف استعامل حق احلضانة الذي جييـز لألجنبيـة السـفر بأوالدهـا، عـىل أال  متعسّ

ة :وعند احلنفية ،يكون سفر انتقال    .أن يكون للبلد الذي حصل فيه النكاح خاصّ
  :حكم الفعل يف الفقه اإلسالمي

ني املرصين بحيث ال يمكن للوالـد قال ابن اهلامم يف سفر النقلة لبلد فيه بعد ب
 ،رـإذا أرادت املطلقة أن ختـرج بولـدها مـن املصـ«: أن يطالع ولده ويبيت يف بيته

وقـد كـان  ،إال أن ختـرج بـه إىل وطنهـا ؛فليس هلا ذلك ملا فيه من اإلرضار باألب
 .)١(»...ألنه التزم املقام فيه عرفا ورشعا ؛الزوج تزوجها فيه
وليس هلا أن تنقل ولدها عـن موضـع سـكنى األب إال فـيام « :وقال املالكية

 .)٢(»ملسافة التي ال تقرص الصالة فيهايقرب نحو ا
وهو مفهوم احلكم عند الشافعية واحلنابلة الذين ذهبـوا إىل أن األب أحـق يف 

م ،سفر النقلة  .   )٣(وقد تقدّ
   :حكم الفعل يف الترشيعات القانونية

ت  املادة  مـن البـاب اخلـامس مـن قـانون األحـوال الشخصـية  )١٩٥(نصّ
 :الكويتي عىل أنه

ليس للحاضنة أن تسافر باملحضون إىل دولة أخر لإلقامة إال بـإذن وليّـه أو ) أ ( 
  .وصيّه

وهو بمثابة تدبري احرتازي مـا  ،ومن الترشيعات التي وضعتها بعض البلدان
 :قال ،م ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(من قانون األرسة القطري رقم  ١٨٥ جاء يف املادة

ي  ـرخســوط للسـاملبسـ، )٢/٤٦٠(الف العلامء  ـر اختـخمتص:  وانظر)  ٣٩- ٣٨/ ٢(داية  ـرح البـة شـدايـاهل) ١(
 ).٣٧٦ -٣٧٥/ ٤(رشح فتح القدير   ، )١٧٠ - ١٦٩/ ٦(

 ).٢٩٧/  ١(الكايف البن عبد الرب  ) ٢(
 .٣٦البحث ص ) ٣(

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٩٠
 الرابع والثالثونالعدد  -الثالثون السنة                        

وإذا كانت احلاضـنة أجنبيـة وكـان سـفرها عرضـياً لغـري إقامـة إىل وطنهـا، 
ي ـي ولـوإذا خش ...ودهتا باملحضونـار يضمن عـل إحضـي طلب كفيـفللقاض
ة األجنبيـة باملحضـون مـن سـفرها مبينـاً أسـباباً ـودة احلاضنـدم عـون عـاملحض

السفر باملحضون، متى ترجحـت هلـا صـحة معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من 
  .تلك األسباب

وال يكون قرار السامح بالسفر باملحضون نافذاً، إال بعد انقضـاء مهلـة ثالثـة 
أيــام مــن تــاريخ صــدوره دون اســتئنافه، أو بعــد اســتئنافه وتأييــده مــن حمكمــة 

 .)١(االستئناف
ف هبروب غري املسلمة باملحضون والسفر به سفر نقلة -٧   :التعسّ

 ،وال حضانة ملـن فيـه رق« :واـقال ،رـافـة لكـانـة أنه ال حضـمذهب احلنابل
 . )٢(»وال لكافر ،وال لفاسق

ولكن ير احلنفية واملالكية والشـافعية أن اإلسـالم لـيس رشطـاً يف ثبـوت 
 ،فتثبـت حضـانة الكتابيـة وغريهـا ،ألن شفقة األم ال تتوقّف عىل دينها ؛احلضانة

  :وذلك ما مل يعقل الولد األديان ،وقيّدته نصوص  احلنفية بالذمية
أو خيـاف أن  ،الذميّة أحق بولدها املسـلم مـا مل يعقـل األديـان« :قال احلنفية

 . )٣(»واحتامل الرضر بعده ،يألف الكفر للنظر قبل ذلك
بل يصحّ أن يكون  ،إن احلاضن ال يشرتط فيه أن يكون مسلامً « :وقال املالكية

 .)٤(»كافراً 

 )امليزان(القطرية البوابة القانونية : موقع) ١(
 http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId=2558&language=ar 

 .٢١٤زاد املستقنع  ص ) ٢(
 ).٣٨/  ٢( اهلداية رشح البداية  ) ٣(
 ).٢١٢/  ٤(رشح خمترص خليل  للخريش) ٤(
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ات العرص     ف يف استعامل حق احلضانة ومستجدّ    ١٩١       التعسّ
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فإن كانـت كتابيـة أو  ،األم أحق بالولد باإلمجاع« :وقال النووي من الشافعية
 .)١(»ن الشفقة ال ختتلف باختالف الدينأل ؛جموسية

 :وقد ذهبت إىل ذلك بعض القوانني الوضعية
من الباب اخلامس من قانون األحـوال الشخصـية  )١٩٢املادة (جاء يف املادة 

ع احلاضنة غري املسلمة تسـتحق حضـانة الولـد املسـلم حتـى  :الكويتي قول املرشّ
ويف  ،يألف غـري اإلسـالم، وإن مل يعقـل األديـان يعقل األديان، أو خيشى عليه أن

عند هذه احلاضـنة بعـد بلـوغ السـابعة مـن  مجيع األحوال ال جيوز إبقاء املحضون
 .)٢(عمره

لســنة ) ٢٢(مــن قـانون األرسة القطــري رقــم  ١٧٥ وجـاء نحــوه يف املــادة
٢٠٠٦: 
احلضانة، حتى يعقل الصـغري  -ما مل تكن مرتدة  -تستحق األم غري املسلمة (

األديان، أو خيشى عليه أن يألف غري دين اإلسالم، إال أنه ال جيوز إبقاء املحضـون 
 .)٣()معها بعد بلوغه السابعة من عمره

فن يف استعامل هذا احلق الذي مـنحهن إيـاه الشـ ريعة ـوبعض األمهات تعسّ
ف يف استعامل حق احلضانة ما نقرأ عنـه يف  ،والقانون فمن الصور املستجدة للتعسّ

 -غـري املسـلامت  -حـني آلخـر مـن حـوادث خطـف األجنبيـات الصحف من 
هــا يف  احلضــانة ،ألطفــاهلن وســفرهن هبــم إىل بالدهــن  ،فــاألم هنــا تســتغل حقّ

ف بالسفر به إىل بالدها سفر إقامة    .وتتعسّ

 ).٣٦٧/ ٩(روضة الطالبني  ) ١(
 .الكويت -املوقع الرسمي لوزارة العدل ) ٢(
 ) امليزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ٣(
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 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٩٢
 الرابع والثالثونالعدد  -الثالثون السنة                        

حيكم ببقاء الطفل يف حضانة األم الكتابية وهو خمالف للفقه اإلسالمي الذي 
ولـيس لـألم أن  ،فأمـا السـفر فلـه حكمـه ،أو غري املسلمة  ما دامت يف بلد األب

م ،تسافر سفر نقلة احلكم هو املنع يف اجلملة يف انتقال املسلمة بل إن كان  ،وقد تقدّ
ىل ،بولدها  إىل مرص بعيد ىل بـاملنع  ،فغري املسـلمة أوْ واالنتقـال إىل بلـد احلـرب أوْ

   .أيضاً 
ولـيس للمـرأة أن تنقـل ولـدها إىل دار احلـرب وإن كـان قـد « :قال احلنفية

جها هناك وكانت حربية بعد أن يكون زوجهـا مسـلامً أو ذميـاً؛ألن يف ذلـك  ،تزوّ
 .)١(»فيترضر به ،ألنه يتخلق بأخالق الكفرة؛إرضاراً بالصبي

  :رأي البحث
ف غـري املسـلامت  ،كحلّ هلذه النازلة - واهللا أعلم -ه الذي أقرتح وهي تعسّ

ع ـة تضــونيــانـة قـو دراسـه -لمني ـر املسـالد غيـن إىل بـاهلـروب بأطفـيف اهل
رشوطاً ابتدائية احرتازية أثناء عقد الزواج بحيث تضمن صيانة أطفـال املسـلمني 

وذلـك بـأن يشـرتط يف  ،يف ظل سيطرة القوانني الدوليـةعن حضانة غري املسلمة 
وأسـتند يف ذلـك   ،واهللا أعلـم ،العقد تنازل األم عن حق احلضانة يف حال الطالق

 :عىل ما ييل
فوجـود الكتابيـات يف  ،الكتابيات عام كان يف عرص الفقهاءاختالف واقع  ●

ينتهـي ؛بالد اإلسالم كان وجود إقامة دائم غري مبني عىل الـزواج الـذي إذا انتهى
فوجـود غـري املسـلمة يف بلـد  ،رناـأما يف عص ،معه سبب وجود األم يف بلد األب

ض رجـوع غـري يفـرت ،فإنـه عنـد الطـالق ،وبالتـايل ،األب مربوط غالباً بالزواج
م حكمه عند احلنفية ،املسلمة إىل بلدها  .وقد تقدّ

 ).٤/٤٥(بدائع الصنائع  : انظر) ١(
                                                           



ات العرص     ف يف استعامل حق احلضانة ومستجدّ    ١٩٣       التعسّ
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بـل  ،اختالف واقع أهل الكتاب يف عرصنا فهم ال يلتزمون بأحكام دينهم ●
ويفشـو فـيهم   ،ال يكادون يعرفون من دينهم سو تـرانيم يرددوهنـا يف الكنيسـة

املجوسـية يسـلم وللذميـة إذا طلقـت أو « :جاء يف املدونـة ،الزنا وأكل املحرمات
زوجها وتأبى هي من اإلسالم فيفرق بينهام من احلضانة ما للمسلمة إن كانـت يف 

 .)١(»وتؤمن أن تغذهيم بخمر أو خنزير ،حرز
فمهـام  ،إن القوانني الدولية ال ختضع لسلطان اإلسالم وأحكامه يف عرصنا ●

ه مسـألة فمطالبتـ،طالب األب املسلم بتطبيق أحكام اإلسـالم اخلاصـة باحلضـانة
أصـبح  ،فأما لـو اشـرتط ذلـك يف عقـد بـالرتايض ،نظرية يف خارج بالد اإلسالم

  .واهللا أعلم ،ويمكن االستناد عليه يف الدعو واملطالبة ،الرشط ملزماً للطرفني
ف يف منع األم احلاضنة من السفر باملحضون للحاجة  -٨   :التعسّ

فإن الشافعية واحلنابلة يـرون أن  ؛حيث كان السفر قديامً مظنة خطر ومهلكة 
ه ؛املقيم أحقّ بالولد يف سفر احلاجة   .ألنه ال حظ للولد يف محله وردّ

إن كان السفر حلاجة ال لنقلة كان املقيم أحقّ بالولـد؛ ألنـه ال « :قال الشافعية
ه  .)٢(»حظ للولد يف محله وردّ

 ؛يعـود واآلخـر مقـيمإذا أراد أحد األبوين السفر حلاجة ثـم « :وقال احلنابلة
وإن كـان البلـد الـذي  ...ألن يف املسافرة بالولد إرضارا به ؛فاملقيم أوىل باحلضانة

إال أن  ؛فاألب أحق به سواء كان هو املقـيم أو املتنقـل ،ينتقل إليه آمنا وطريقه آمن
ون األم ـفتك ،هـرونـوم ويـل يـراهم األب كـريب بحيث يـدين قـون بني البلـيك

  .)٣(»تهاعىل حضان

 ).٢١٢/ ٤(رشح خمترص خليل  ) ١(
 ).٢/١٧٢( املهذب ) ٢(
 ).٤/٤٢(بدائع الصنائع  ، )١٩٣/ ٨(املغني  : انظر) ٣(

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٩٤
 الرابع والثالثونالعدد  -الثالثون السنة                        

ـف  كثري من اآلباء يستندون إىل هذا احلكم  الفقهي عىل سبيل التعنّت والتعسّ
خاصـة  ،ودون أن يوجد سبب معقول للمنع مـن سـفر احلاجـة ،يف استعامل احلق

  .وأن السفر يف عرصنا غري خموف
ه(افعية يف تعليلهم املنع ـول الشـوم قـومفه  :ألنه ال حظ للولد يف محلـه وردّ

كأن يكون السفر حلظ الولـد لتطبيـب  ؛أنه لو كان للمحضون حظ يف سفر احلاجة
أنـه  ،واألم مأمونة ،وكان السفر غري خموف ،أو تعليم ،ياحة مباحةـأو س ،الجـوع

 .- مواهللا أعل -ال مانع 
وعليه يكون منع احلاضنة من السفر باملحضون إن كـان للمحضـون حـظ يف 

ف   .واهللا أعلم ،سفر احلاجة تعسّ
روا كالمهـم يف ـحيـث قصـ ،وأر أن تكون الفتو فيه عىل مذهب املالكية

 ،أما سفر احلاجة فال تسقط بـه احلضـانة ،سقوط احلضانة وعدمها عىل سفر النقلة
 ،ال جتارة أو زيارة ونحوهـا ،ورشط سفر كل منهام كونه سفر نقلة وانقطاع« :قالوا

 .)١( »ويرتكه الويل عندها ،فال يأخذه وال تسقط احلضانة بل تأخذه معها
  :احلكم يف القانون

 :م ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(من قانون األرسة القطري رقم ) ١٧٦(يف املادة 
ــلم ( ــفر فيس ــة الس ــون، إال يف حال ــفر املحض ــواز س ــاظ بج ــويل االحتف لل

احلاضـنة،إذا رأ تعنتـاً مـن للحاضنة،وللقايض أن يأمر بإبقاء جواز السفر يف يد 
وللحاضـنة االحتفـاظ بأصـل شـهادة ،الويل يف تسليمه للحاضـنة وقـت احلاجـة

وهلـا  مصـدقة،امليالد، وأي وثائق أخر ثبوتية ختص املحضون،أو بصـورة منهـا 
 . )٢()االحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون

 ).٥٣١/ ٢(الرشح الكبري  ) ١(
 ) / امليزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ٢(
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ات العرص     ف يف استعامل حق احلضانة ومستجدّ    ١٩٥       التعسّ
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ت املادة م  ٢٠٠٦ لسنة) ٢٢(من قانون األرسة القطري رقم )١٨٥( وقد نصّ
جيوز لألم أن تسافر باملحضون لسبب معقول إىل أي جهة، إن مل يكـن « :عىل ما ييل

للقايض أن يمكنهـا فيجوز  ،يف السفر رضر باملحضون، فإن منعها الويل من السفر
ف يف استعامل هذا احلق  .)١(»من السفر، إذا تبني له أن من له حق اإلذن قد تعسّ

 :)٢٠٠١(ال الشخصية األردين لسنة من  قانون األحو) ١٦٤(املادة 
ال يؤثر سفر الويل أو احلاضنة بالصغري إىل بلـد داخـل اململكـة عـىل حقـه يف 

فـإن  ،إمساك الصغري ما مل يكن هلذا السفر تأثري عىل رجحان مصلحة الصغري معـه
 .)٢(رثبت تأثري السفر عىل مصلحة الصغري يمنع سفر الصغري ويسلم للطرف اآلخ

  :)٢٠٠١(من  قانون األحوال الشخصية األردين لسنة ) ١٦٦(املادة 
ال يسمح للحاضنة أن تسافر باملحضـون خـارج اململكـة إال بموافقـة الـويل 

 .)٣(وبعد التحقق من تأمني مصلحته
ف باملامطلة يف تنفيذ حكم احلضانة وتسليم املحضون -٩   :التعسّ

 .عن مطل احلقوقنصٌّ عامٌ يف النهي ملسو هيلع هللا ىلص ورد عن رسول اهللا 
مطـل الغنـي «: ملسو هيلع هللا ىلص قـال رسـول اهللا  -  - عـن أيب هريـرة:ففي الصحيح

 .)٤(»ظلم
ومن فروع ذلك مـا قـال  ،فاألصل فيمن وجب عليه حق أن يبادر إىل تنفيذه

فال عـذر  -وهو قادر عىل أدائه  -إن كان الدين حاالً ...« :-رمحه اهللا  - ابن قدامة
 .  )٥(»ألن مطل الغني ظلم ؛له يف التخلّف

 ) امليزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ١(
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 ).٢٠٠١(قانون األحوال الشخصية األردين لسنة ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 ).٢٢٧٠(حديث رقم ، باب مطل الغني ظلم، )٨٤٥/  ٢(صحيح البخاري  ) ٤(
 ).٨٣/  ٢(الرشح الكبري البن قدامة  ) ٥(
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وإن طولب بحق وجـب عليـه عـىل « :يف الذخرية - رمحه اهللا - وقال القرايف
ال أدفعه  :ولـلّ له أن يقـوال حي ،الـي احلـب أداؤه فـوب وجـرد الغصـور كـالف

 .  )١(»ألن وقوف الناس عند احلاكم صعب ؛إال باحلاكم
باحلضانة حال افرتاق األبوين هـي وفيام يتّصل بموضوع البحث فإن األحقّ 

إذا افــرتق « :يـقــال الزركشــ ،وحكــى الزركيشــ اإلمجــاع عليــه ،األم يف اجلملــة
بـال خـالف  ،إن كـان طفـالً  ،فـاألم أحـق بـه يف اجلملـة ،الزوجان وبيـنهام ولـد

م ذلك ،)٢(»نعلمه  . )٣(وتقدّ
ـف األب ،ومع ذلك وقـد  ،فيمتنـع عـن تسـليم الطفـل لـألم ،أحيانـاً يتعسّ

  :ومن ذلك  ،اهتمت بذلك بعض القوانني املعارصة
  :قانون تنفيذ العقوبات يف قضايا احلضانة يف اململكة العربية السعودية

 :نصت املادة الرابعة والسبعون من نظام التنفيذ السعودي عىل ما ييل
تنفذ األحكام الصادرة بحضـانة الصـغري وحفظـه والتفريـق بـني الـزوجني 

يتعلق باألحوال الشخصية جرباً ولو أدّ ذلك إىل االستعانة بالقوة  ونحو ذلك مما
  .ودخول املنازل، ويعاد تنفيذ احلكم كلام اقتىض األمر ذلك ،)الرشطة(املختصة 

وهذه املادة رصحية يف أن تنفيذ األحكام املتعلقة بحضانة الصـغري أو تسـليمه 
باسـتعامل القـوة عـن طريـق لوالدته وغريه من قضايا احلقوق األرسية تنفذ ولـو 

وإنـام جيـري  ،وأن هذا التنفيذ ال حيتاج إىل صدور أمـر قضـائي آخـر بـه ،الرشطة
لـو حكـم للمـرأة  :فعىل سبيل املثال ،التنفيذ بالقوة اجلربية كلام اقتىض األمر ذلك

 ).١٧٥/ ٤(الفروق مع هوامشه : وانظر، )١١/٤٠(الذخرية  ) ١(
، )١١/٥٠٧(احلـاوي الكبـري  ، )٤٥٧ - ٢/٤٥٦(خمترص اختالف العلامء  : وانظر، )٥٧١/ ٢(رشح الزركيش  ) ٢(

 ).١٩١ -٨/١٩٠( املغني  
 .من البحث ١٨ص : راجع) ٣(
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وحكم لوالده بالزيارة وعند زيارة الطفل لوالده امتنع من إعادتـه  ،بحضانة طفلها
بل جيري التنفيذ مبـارشة مـن قبـل  ،هنا ال حتتاج الوالدة إىل إقامة دعوف ،لوالدته

 .الرشطة بتسليم الطفل لوالدته
وقد حددت الالئحة التنفيذية هلـذه املـادة الطريـق األمثـل يف معاجلـة تنفيـذ 

ت الفقرة  يراعي القايض يف تنفيـذ  :عىل ٧٤/١أحكام احلضانة والزيارة حيث نصّ
 :قضايا احلضانة والزيارة ما يأيت

ثم ترتيب مراحل تسليم املحضـون بـام  ،التدرج يف التنفيذ بالنصح والتوجيه) أ ( 
ى املـادة ـواملحضون مع إفهام املمتنع بمقتض ،واملنفذ ضده ،ال يرض باملنفذ له
 .الثانية والتسعني

بعد انقضاء مرحلـة التـدرج التـي يقـدرها إذا أرص املنفذ ضده عىل االمتناع ) ب(
  . ينفذ احلكم جرباً  ) أ (القايض املشار إليها يف الفقرة 

يف حال امتناع املنفذ ضـده عـن التنفيـذ أو حـال امتناعـه عـن احلضـور أو ) ج ( 
للقايض اختاذ احد اإلجـراءات التاليـة أو كلهـا  ؛إخفائه للمحضون أو املزور

 :يف حقه
 .املنع من السفر-١
 .األمر باحلبس -٢
 .األمر بإيقاف خدماته احلكومية-٣
 .األمر بإيقاف خدماته يف املنشآت املالية-٤

ويتضح من هذه الفقرات يف الالئحة التنفيذية احلزم يف تسـليم املحضـون أو 
 .)١(املزور يف الوقت املحدد وتقرير العقوبة الالزمة للممتنع

 .حقوق املرأة يف األنظمة القضائية السعودية/ البوابة االلكرتونية /  وزارة العدل) ١(
/WomenRights.aspxsa/Pages-http://www.moj.gov.sa/ar 
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ــاء يف رشح  ــوج ــائية التخصص ــات القض ــز الدراس ــة يـمرك ــامدة الرابع  لل
كثريا ما يرتدد القائمون عىل اجلهات التنفيذية أمام امتناع أحد األبـوين  :والسبعني

عن تنفيذ أحكام احلضانة أو الزيـارة أو التفريـق بـني الـزوجني باعتبـار أن دافـع 
ومـا  ،االمتناع ما جبل عليه اإلنسان من تعلّق باألوالد الصغار وصعوبة مفارقتهم

األمر الذي يرتدد معه  ،ناد شديديصحب ذلك من صياح وعويل وربام مكابرة وع
 ،متناسني اآلثـار السـلبية يف ذلـك الـرتدد ،القائمون عىل تنفيذ مثل تلك األحكام

ه الـذي ال يقـل عـن  ،وهو تعطيل األحكام القضائية وحرمان املحكوم له من حقّ
 .وربام يفوقه بمراحل كثرية جاعالً احلكم القضائي لصاحله ،الطرف املمتنع

ه املادة للتأكيد عىل أن االمتناع عـن تنفيـذ أحكـام احلضـانة وهلذا جاءت هذ
والزيارة والتفريق بني الزوجني ليس بأقل من االمتناع عن تنفيـذ مـا سـواها مـن 

وبالتايل فإن استخدام القوة اجلربية عن طريق الرشطة ودخـول املنـازل  ،األحكام
وإنفـاذاً ألحكـام  ،هعنوة أمرٌ يصار إليه عند االقتضاء مراعاة حلـق املحكـوم عليـ

 .)١(القضاء
  :نصت املادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ عىل 
حيدد قايض التنفيذ طريقة تنفيذ احلكم الصـادر بزيـارة الصـغري مـا مل يـنصّ  

احلكم عليها، وجيري التنفيذ بتسليم الصغري يف مكان مهيأ لذلك وفـق مـا حتـدده 
 .الرشطة ونحوهاالالئحة عىل أال يكون يف مراكز 

وهذه املادة فيها مراعاة لنفسية الصغري ووالدته وحفظ لكرامة املـرأة بحيـث 
وليس يف مراكز الرشطة التـي هـي  ،تستلم أو تسلم الصغري يف أماكن معدة لذلك
 .حمل للقبض عىل أصحاب اجلنايات واجلرائم

    http://www.cojss.com/vb/archive/index.php مركز الدراسات القضائية التخصيص: موقع) ١(
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ت الالئحة التنفيذية عىل املكان الذي يتم فيه تسليم   ،الصغري لوالدتهوقد نصّ
أو يف مقـرّ سـكن  ،إذا كان هلا سكن يف نفس البلد ،وأن ذلك يكون يف مقر سكنها

 :أو يف أحد األماكن املناسبة عىل التفصيل اآليت ،أحد أقارهبا
جيري تنفيذ حكم الزيارة وتسـليم الصـغري يف مقـر سـكن املـزور أو  ٧٦/٢

سكن أحد أقارب املزور يف البلد  سكن طالب التنفيذ إذا كان بلده بلد املزور أو يف
ر ،نفسه  :ففي أحد األماكن اآلتية ؛فإن تعذّ

 .اجلهات االجتامعية احلكومية) أ ( 
 .املؤسسات واجلمعيات اخلريية املرخص هلا بالقيام هبذا العمل) ب(
 .ما يراه القايض من األماكن العامة وغريها مما تتوافر فيها البيئة املناسبة) ج ( 

 :ة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ عىلنصت املاد
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن ثالث أشهر كل من امتنع مـن الوالـدين، أو 
غريمها عن تنفيذ حكم صادر باحلضانة، أو الواليـة، أو الزيـارة، أو قـام بمقاومـة 

 .التنفيذ أو تعطيله
ه املـرأة وهذه املادة تقيض عىل املامطـالت والظلـم الكثـري الـذي تتعـرض لـ

فتقرير العقوبة عىل املمتنع من تنفيذ أحكـام  ،بمنعها من رؤية أطفاهلا املدد الطويلة
 .)١(ويرسع يف أداء احلقوق ،احلضانة والوالية والزيارة يؤدي إىل منع هذا الظلم

ف بامتناع األب عن إقباض نفقة املحضون للحاضنة -١٠ ومطالباهتا  ،التعسّ
  :بإرساله إليه 

ف ذكر الفقه وهي أن  ،املالكي صورة من املمكن اعتبارها ضمن صور التعسّ
ويطالـب بإرسـال الطفـل إليـه  ،يرفض األب دفـع نفقـة املحضـون إىل احلاضـنة

  .ليطعمه أو يسقيه أو يكسوه عنده

 حقوق املرأة يف األنظمة القضائية السعودية/البوابة االلكرتونية/وزارة العدل) ١(
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ـاً كانـت أو غريهـا هلـا أن «  :قال اخلريش يف رشحه عىل خليل إن احلاضنة أمّ
وهو املخاطـب بـذلك ابتـداء  ،ومجيع ما حيتاج إليه من أبيه ،تقبض نفقة املحضون

م وإن أبى تبعثي إيل املحضـون يأكـل  :فإن قال األب ملن هلا احلضانة ،برشطه املتقدّ
ألن يف ذلك رضراً عىل الولد وعـىل  ؛مل جيب لذلك ؛ويرشب عندي ثم يعود إليك

وأكلهـم  ،فيـه ألن األطفال ال ينضبط الوقـت الـذي يـأكلون ؛من هو يف حضانته
 . )١(وذلك يؤدي إىل اإلخالل بصيانتهم ،متفرق

مل يتكلّم املصنّف عىل « :وقال النفراوي يف رشحه رسالة ابن أيب زيد القريواين
ألن األطفـال مل  ،والذي يقبضها احلاضن قهراً عىل أبيه ،من يقبض نفقة املحضون

تالف أحوال الناس ولكن قبضها موكول إىل اجتهاد احلاكم الخ ،ينضبط هلم حال
 ..)٢(»فتكون باجلمعة أو الشهر ،بالسعة وعدمها

   :املامطلة يف القيام ببعض متعلّقات الكفالة عرفاً   -١١
يتعنّت بعض اآلباء يف استعامل حق الواليـة، فيعطّلـون مصـالح املحضـون، 

أوتقـديم أوراقـه ،فتشتكي املطلّقات من امتناع اآلباء عن إصدار هويـة املحضـون
 . ويترضر الطفل من جراء تصفية حسابات قديمة بني الطليقني،إلحلاقه بالتعليم

د ذلـك ،إذا اختار األم« :واألصل ما قال النووي  ،فليس لألب إمهاله بمجـرّ
وال  ،)٣(ويتحمـل مؤنتـه ،إمـا بنفسـه وإمـا بغـريه ،بل يلزمه القيام بتأديبه وتعليمه

م ذكر ذ ،خالف عىل وجوب ذلك عىل األب لـك أثنـاء الكـالم عـىل حكـم وتقدّ
ل البحث  . »الكفالة يف أوّ

 ).٤/٢١٨(رشح خمترص خليل  ) ١(
 ).٢/٦٧(الفواكه الدواين  ) ٢(
 ).١٠٥/ ٩(روضة الطالبني  ) ٣(
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أنه وفقـاً الختصاصـات الواليـة املتعلّقـة رشعـاً  - واهللا أعلم - والذي أراه
يكــون اســتكامل األوراق الثبوتيــة  ؛بالنســب والنظــر يف مــال الصــغري وإنكاحــه

ويكون االمتنـاع عـن القيـام  ،للمحضون بعد إقراره بنسبه حقاً حمضاً للمحضون
فاً  وعىل القايض أن جيـربه أو أن  ينيـب عنـه  ،بالواجب إذا ترضر به املحضون تعسّ

  .غريه عىل السواء
ف يف تقدير ودفع النفقة لألوالد الذين يف حضانة األم - ١٢   :التعسّ

نرشت بعض الصحف املحلية باململكة العربية السعودية عن عضـو برنـامج 
أنه يف ظل الغالء املعييش الذي نواكبـه اآلن يقـرر لكـل « :األرسي الوطنياألمان 

أو أنثـى  اً بحسـب جنسـه ذكـر) ريال شهريا ٥٠٠إىل  ٣٥٠من (واحد من األبناء 
فبعض اآلباء يكون دخله  ،ودون النظر يف واقع األب ،دون مراعاة لظروف احلياة

احلضانة إذا  أو جترب املرأة عىل التنازل عن ،ويفرض عليه بذلك املبلغ الزهيد ،عاليًا
 .)١(»مل تقبل هبذا القدر

ف الطليق يف  وقد عانت اجلهات اخلريية يف اململكة العربية السعودية من تعسّ
دفع إجيار املسكن والنفقة الشهرية مما تسبب يف إرهاق ميزانيات اجلمعيات اخلريية 

 .)٢(كام نرشته صحيفة عكاظ بالسعودية
   :النفقة يف الفقهتقدير 

عربّ الفقهاء يف كالمهم عن تقدير النفقـة عـىل الصـغار بعبـارات يفهـم مـن 
فالبد أن تكـون  ،ومن بعضها رعاية قدر الكفاية ،بعضها رعاية حال األب وسعته

 .وتؤمن هلم احتياجهم ،النفقة كافية للصغار

عذاب .. نزاعات احلضانة: مقال، ١٨٥٠٦: العدد /  م ٢٠١٣/١٢/٢٣   هـ ١٤٣٥/٢/٢٠/ صحيفة املدينة ) ١(
 http://www.al-madina.com/node/494363األمهات وطريق األطفال إىل الضياع 

 .١٧٢٢٥العدد ، ٢٠١٤فرباير  ١١/  ١٤٣٥ربيع اآلخر  ١١:  انظر) ٢(
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بقـدر مـا يـراه وتفرض عىل املعرس بقدر الكفاية،وعىل املـورس « :قال احلنفية
 .)١(»احلاكم

ة ما يعيش به الذي ينفق عليه من طعـام « :وعند املالكية دَ والنفقة عىل قدر اجلِ
 ،وال حدّ يف ذلك عىل املوسـع قـدره،وكسوة وغري ذلك مما ال غنى عنه من املؤونة

ـي ي بالعــايل يف يشء مــن ذلــك كلــه، وإنــام يقضـــوال يقضــ،وعــىل املقــرت قــدره
 .)٢(»بالوسط

والواجب يف نفقـة القريـب قـدر الكفايـة مـن اخلبـز واألدم « :احلنابلةوعند 
 .)٣(»ألن احلاجة إنام تندفع بذلك ؛والكسوة واملسكن بقدر العادة

  :النفقة يف بعض القوانني الوضعية
من قانون األحوال الشخصية يف اململكـة األردنيـة ) ١٨٩(قد ذكرت املادة «

راً عند تقدير النفقـة، ـراً وعسـحال األب يس أنه يُراعى) م٢٠١٠(اهلاشمية  لعام 
 ..)٤(»عىل أن ال تقل عن حدّ الكفاية

  :السنّ التي ينتهي إليها النفقة عىل الصغار يف بعض القوانني الوضعية 
ل البحث أن زمن الكفالة ينتهي يف الغالم بالبلوغ عادة  ،مضت اإلشارة يف أوّ

  .ويف اجلارية بالزواج
وإذا كان مدار احلكم عىل بلوغ الغالم السـنّ الـذي يكـون فيـه قـادراً عـىل  

فينبغي أن يعاد النظر يف تطبيق هذا احلكم يف هذا العرص الذي أصبحت  ،التكسب
ل للتكسب غالباً    .الشهادة اجلامعية فيه السبب األوّ

 ).٦١٢/ ٣( حاشية ابن عابدين ) ١(
 ).٢٩٩/ ١(الكايف البن عبد الرب  ) ٢(
 ).٤٨٦/ ٥( كشاف القناع  ) ٣(
 . اململكة األردنية اهلاشمية - موقع دائرة اإلفتاء العام) ٤(

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2069#.VUZElj9DEaI 
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حيـث  ،ر ـوقد راعى قانون األحوال الشخصـية األردين مسـتجدات العصـ
ت  عىل ما )  ٢٠٠١(من  قانون األحوال الشخصية األردين لسنة ) ١٦٨(املادة نصّ

تستمر نفقة األوالد إىل أن تتـزوج األنثـى التـي ليسـت مـورسة بعملهـا ...« :ييل
ب فيه أمثاله مـا مل يكـن طالـب  ،وكسبها وإىل أن يصل الغالم إىل احلد الذي يتكسّ

 .)١(»علم
ـفهبذا ينتهي مـا وقفـت عليـه مـن صـور  ويف  ،وحكمهـا يف الفقـه ،التعسّ

 .القوانني املعارصة
وظـاهراً  ،وصلّ اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه واحلمد هللا أوالً وآخراً 

 .وباطناً 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).٢٠٠١(قانون األحوال الشخصية األردين لسنة ) ١(
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ات العرص     ف يف استعامل حق احلضانة ومستجدّ    ٢٠٥       التعسّ
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=
Ôµ_¶^=

ــتعامل  ــف يف اس ــوع التعسّ ــث موض ــذا البح ــت يف ه ــانة تناول ــق احلض ح
ات العرص  ،الذي بات موضوعاً مهامً يطرح نفسه عىل ساحات الدراسة ،ومستجدّ

ـف وحكمـه وتعريـف احلضـانة  ،وقد تناولت فيـه بإمجـال توضـيح معنـى التعسّ
ل والثاين ،وحكمها صت املبحث األخـري للكـالم  ،وذلك يف املبحث األوّ ثمّ خصّ

ــف يف اســتعامل حــق احلضــانة واملســتجدّ  وأحكامهــا ،ات مــن ذلــكعــىل التعسّ
، وقـد نتجـت عـن الدراسـة عـدة والقوانني املعارصة املنظمـة واجلزائيـة،الفقهية

ها ،توصيات   :أمهّ
رضورة تقديم املزيد من الدراسات حول املستجدات يف أحكام احلضانة  -١

   .من املجتمع مهمةوموضوع البحث ملا له من أمهية كرب، وتأثري عظيم عىل فئة 
رضورة تثقيــف املجتمــع بقــوانني احلضــانة والنفقــة وحقــوق احلاضــن  -٢

وذلـك بكـل طرائـق  ،واختصاصـات الواليـة ،واملحضون وحقوق غري احلاضن
  .التثقيف املرئية واملسموعة واملقروءة ويف خطب اجلمعات

إصدار قانون يضمن تنفيذ أحكام احلضانة والواليـة وانتقـاهلام وأحكـام  -٣
االسـتفادة ويمكـن ،ي األطفال من  تعريضهم ألي آثار نفسـيةالرؤية بصورة حتم

وهـي عـىل  ،٢٠٠٦لسـنة )٢٢(من قـانون األرسة القطـري رقـم  ١٨٨ من املادة
 ،يتم تنفيذ أحكام انتقال احلضانة بالتدرج مراعاةً ملصلحة املحضون« :النحو التايل

ويف حالة احلاجة الستخدام القوة اجلربية لتنفيذ حكـم مـن أحكـام احلضـانة،فال 
 .)١(»نتستخدم القوة يف مواجهة املحضو

 ) / امليزان(البوابة القانونية القطرية : موقع) ١(
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8812&lawId=2558&language=ar 
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والقضـاية املتعلقـة  ،دراسة ختصـيص حمـاكم للنظـر يف قضـايا احلضـانة -٤
د  ،حيصل القضاة فيها عىل دبلوم تأهييل للفصل يف هـذه املحـاكم ،باألطفال وتـزوّ

 ،باألخصائيني النفسيني واالجتامعيني والرتبويني للنظـر فـيام يصـلح للمحضـون
  .ومساعدة الطفل عىل خوض جتربة املحكمة بأمان ،وتبصري القايض به

إصدار قانون يلزم الطليقني اللذين يتقـدمان بـدعو حضـانة بحضـور  -٥
ــ نفســية إثــر  ر األبــوين بخطــورة مــا يتعــرض لــه الطفــل مــن معانــاةـدورة تبصّ

وتـوعيتهم  ،والعواقب املتوقعـة مـن جتاهـل هـذه املعانـاة أو مضـاعفتها،الطالق
وكيف يمكن مساعدة الطفل عىل ،باالحتياجات النفسية للطفل يف مرحلة الطالق

عــىل ضــبط الــنفس والســيطرة وعــدم  الطليقــانويــدرب  ،عبــور أزمــة الطــالق
 .ر يف قضايا احلضانةويعترب حضور الدورة رشطا أساسياً للنظ االنفعال،

قياسـاً   ،إصدار قانون للنفقة بحسب حال الطفل يف أهله وحـال األب  - ٦
ر نفقة الزوجة بحسب حال الزوجة وحال الـزوج  ،عىل الفقه اإلسالمي الذي يقدّ

  .وال يعطي حكامً عاماً يشمل مجيع احلاالت
إىل خدمـة يف فـإذا احتـاج الولـد « :من الشـافعية -رمحه اهللا - قال  املاوردي

 ،إما باستئجار خـادم ،قام األب بمؤونة خدمته ؛احلضانة والكفالة ومثله من خيدم
 .)١(»وعرف أمثاله ،أو ابتياعه عىل حسب عادة أهله

=
=
=

 ).١١/٥٠٧(احلاوي الكبري  ) ١(
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=
∆r^àª^=

/ سوسـن شـاكر حلبـي /آثار العنف وإساءة معاملة األطفال عـىل الشخصـية املسـتقبلية  -١
 .م ٢٠٠٤/  ٥/ ١٩ - )٨٣٩(العدد / احلوار املتمدن 

سـيد . د :حتقيـق/ )٦٣١(عيل بن حممد اآلمدي أبو احلسن /  اإلحكام يف أصول األحكام  -٢
  .األوىل :الطبعة ،١٤٠٤ -بريوت  -اجلمييل دار الكتاب العريب 

/  ،)هــ٥٦٠(املظفر حييى بن حممد بن هبرية الشيباين  أبوالوزير /  اختالف األئمة العلامء  -٣
 -هـــ ١٤٢٣(بــريوت / لبنــان  -دار الكتــب العلميــة / الســيد يوســف أمحــد  :حتقيــق
 .األوىل :الطبعة ،)م٢٠٠٢

 :حتقيق)/ هـ ٦٨٣(عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي /االختيار لتعليل املختار  -٤
 -هــ  ١٤٢٦(لبنـان / بـريوت  -دار الكتـب العلميـة /عبد اللطيف حممد عبد الرمحن 

  .الثالثة :الطبعة ،)م ٢٠٠٥
أبو عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب / االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار  -٥

-دار الكتـب العلميـة/حممد عيل معـوض -سامل حممد عطا :حتقيق/ )هـ٤٦٣(القرطبي 
 .األوىل :الطبعة ،)م٢٠٠٠(بريوت 

   .)هـ ٤٥٠ت (املاوردي /  اإلقناع يف الفقه الشافعي  -٦
دار الكتاب العـريب / )٥٨٧ت (عالء الدين الكاساين /  بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  -٧

 .الثانية :م، الطبعة١٩٨٢ - بريوت -
 -دار املعرفـة /  )هــ٩٧٠(زين الدين ابن نجيم احلنفي /  البحر الرائق رشح كنز الدقائق  -٨

  .الطبعة الثانية ،بريوت
 :حتقيـق/  )هــ١٢٥٨(أبو احلسن عيل بن عبد السـالم التسـويل /البهجة يف رشح التحفة  -٩

 :الطبعـة ،)م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(بريوت  -دار الكتب العلمية / حممد عبد القادر شاهني
   .األوىل
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) / هــ ١٢٠٥(ى احلسـيني الزبيـدي ـحممد مرتض/  تاج العروس من جواهر القاموس  -١٠
  .دار اهلداية/ حققني جمموعة من امل :حتقيق

سليامن بـن حممـد بـن عمـر ) / البجريمي عىل اخلطيب(حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب  -١١
 )م١٩٩٦-هــ١٤١٧(بـريوت  -دار الكتب العلميـة /  )هـ١٢٢١(البجريمي الشافعي 

 .األوىل :الطبعة
بـريوت / دار الكتـب العلميـة /  )هــ٥٣٩(عـالء الـدين السـمرقندي / حتفة الفقهاء  -١٢

 .األوىل :الطبعة) ١٩٨٤ - ١٤٠٥(
بـريوت  -دار الكتـب العلميـة /)هــ٥٣٩(عـالء الـدين السـمرقندي /  حتفة الفقهـاء  -١٣

  .األوىل :، الطبعة)١٩٨٤ -١٤٠٥(
دار /إبراهيم األبياري  :حتقيق) / هـ ٨١٦(عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين /  التعريفات  -١٤

 .األوىل :الطبعة) هـ ١٤٠٥(بريوت  -الكتاب العريب 
سـعيد أجمـد /  )دراسـة مقارنـة(ريعة والقـانون ـالتعسف يف استعامل حق امللكية يف الش -١٥

  .)م ١٩٧٦ -١٩٧٥سنة ( ١ط / دار االحتاد العريب للطباعة / الزهاوي 
ت (الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبـي املـالكي أبـو حممـد عبد /  التلقني يف الفقه املالكي  -١٦

 ١٤١٥(مكـة املكرمـة  -املكتبة التجارية / حممد ثالث سعيد الغاين  :حتقيق)  / هـ ٣٦٢
 .األوىل :الطبعة ،)هـ

إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزأبادي الشريازي أبو إسحاق /  التنبيه يف الفقه الشافعي  -١٧
 ،)هــ ١٤٠٣(بـريوت  -عـامل الكتـب /عامد الدين أمحد حيدر  :حتقيق) / هـ ٤٧٦ت (

  .األوىل :الطبعة
 .)٣٧٢ت (أبو سعيد خلف بن أيب القاسم القريواين /   هتذيب املدونة  -١٨
مكتـب  :حتقيـق/  )هــ٦٧٦(حمي الدين بـن رشف النـووي /  هتذيب األسامء واللغات  -١٩

  .األوىل :الطبعة ،)م ١٩٩٦(بريوت  -دار الفكر /البحوث والدراسات 
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 :حتقيـق) / هـ ١٠٣١ت(حممد عبد الرؤوف املناوي /  اريف ـالتوقيف عىل مهامت التع -٢٠
 ،)هــ ١٤١٠(دمشق ، بريوت  -دار الفكر ، دار الفكر املعارص / حممد رضوان الداية . د

  .األوىل :الطبعة
 ٣١٠ت (حممد بن جرير بن يزيد بن خالـد الطـربي / جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -٢١

 .)هـ ١٤٠٥(بريوت  -دار الفكر )  / هـ
حممـد بـن عيسـى أبـو عيسـى الرتمـذي السـلمي /   )سنن الرتمـذي(اجلامع الصحيح  -٢٢

  .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب /أمحد حممد شاكر وآخرون  :حتقيق) / هـ٢٧٩(
 :حتقيـق) / هـ ٢٥٦(د بن إسامعيل البخاري اجلعفي ـحمم/رـح املختصـع الصحيـاجلام -٢٣

 ،)م ١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧(بـريوت  -الياممـة ، دار ابـن كثـري / مصطفى ديـب البغـا . د
 .الثالثة :الطبعة

) / هــ ١٨٩(أبو عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين /اجلامع الصغري ورشحه النافع الكبري -٢٤
  .األوىل :الطبعة ،)هـ ١٤٠٦(بريوت  -عامل الكتب 

  .بريوت - دار الكتب العلمية) / هـ ٨٨٠(شمس الدين األسيوطي /  جواهر العقود  -٢٥
حممـد )هــ ١٢٣٠ت (حممـد عرفـه الدسـوقي /رح الكبـريـحاشية الدسوقي عـىل الشـ -٢٦

 . بريوت -دار الفكر/عليش
ــار عــىل  -٢٧ ــو حنيفــة حاشــية رد املخت ــوير األبصــار فقــه أب ــار رشح تن ــن /  الــدر املخت اب

 .)م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(بريوت  -دار الفكر للطباعة والنرش /  )هـ ١٢٥٢(عابدين
شهاب الـدين أمحـد /  حاشيتة قليويب عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني  -٢٨

 -دار الفكـر / دراسـاتمكتب البحـوث وال/  )هـ ١٠٦٩(بن أمحد بن سالمة القليويب 
  .األوىل :الطبعة )م١٩٩٨ - ـه١٤١٩(بريوت 

عيل بن حممد بـن /  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين  -٢٩
 -الشـيخ عـيل حممـد معـوض  :حتقيـق) / هــ ٤٥٠(حبيب املاوردي البرصي الشافعي 

-هــ  ١٤١٩(لبنـان  -بـريوت  -دار الكتب العلميـة / الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 
  .األوىل :الطبعة )م ١٩٩٩
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زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري أبـو حييـى /  ة ـريفات الدقيقـة والتعـدود األنيقـاحل -٣٠
  )هــ ١٤١١(بـريوت  -ملعـارص دار الفكـر ا/ مـازن املبـارك . د :حتقيق ،)هـ ٩٢٦ت (

  .األوىل :الطبعة
ر ـدار الثقافـة للنشـ/  عروبـة جبـار اخلزرجـي .د/ حقوق الطفل بني النظرية والتطبيق  -٣١

ن الطبعة الثانية  -والتوزيع    .)هـ١٤٣٤ -م٢٠١٣(عامّ
 .بريوت - دار الفكر للطباعة) / هـ ١١٠٢ت (اخلريش عىل خمترص سيدي خليل  -٣٢
عمـر بـن عـيل بـن امللقـن / خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الرشح الكبري للرافعـي  -٣٣

الرياض  -مكتبة الرشد / محدي عبد املجيد إسامعيل السلفي :حتقيق/  )هـ ٤(األنصاري 
  .األوىل :الطبعة ،)هـ ١٤١٠(

 :ةالطبعـ ،)هــ ١٣٨٦(بـريوت  -دار الفكـر /  )هــ ١٠٨٨(احلصكفي / الدر املختار  -٣٤
 الثانية

بـريوت  -دار الفكـر ) /هــ ٩١١(عبد الرمحن بن جالل الدين السيوطي /  الدر املنثور  -٣٥
  .)م١٩٩٣(

/ بريوت  -دار الكتب العلمية )/ هـ ٩٩٩(عيل حيدر / درر احلكام رشح جملة األحكام -٣٦
 .املحامي فهمي احلسيني: تعريب

د النبـي بـن ـي عبــالقاض/ ونـالحات الفنـوم يف اصطـع العلـامـتور العلامء أو جـدس -٣٧
 بـريوت -دار الكتـب العلميـة /حسن هاين فحص  :حتقيق/ عبد الرسول األمحد نكري 

 .األوىل :الطبعة )م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(
مرعي بن يوسـف احلنـبيل /د بن حنبل ـل أمحـام املبجـب اإلمـذهـالب عىل مـدليل الط -٣٨

 .الثانية :الطبعة ،)م ١٣٨٩(ريوت ب -املكتب اإلسالمي /  ،)هـ ١٠٣٣ت (
دار / حممد حجـي :حتقيق) / هـ ٦٨٤(شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف /  الذخرية  -٣٩

   .)م١٩٩٤(بريوت  -الغرب 



ات العرص     ف يف استعامل حق احلضانة ومستجدّ    ٢١١       التعسّ
ام .  د                           جامعة طيبة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -يف الفقه  مشاركأستاذ  -إيامن بنت حممد عيل عادل عزّ

بـريوت  (املكتـب اإلسـالمي / )ه ٦٧٦ت (النـووي / روضة الطالبني وعمـدة املفتـني  -٤٠
  .، الطبعة الثانية)هـ ١٤٠٥

/  )هــ ١٠٥١(منصور بن يونس بن إدريس البهويت /  الروض املربع رشح زاد املستقنع  -٤١
   .)م١٣٩٠(الرياض  -مكتبة الرياض احلديثة 

دار ) هــ ٩٩٩(العالمـة حممـد الزهـري الغمـراوي /  الرساج الوهاج عىل متن املنهـاج  -٤٢
 .بريوت/ املعرفة 

حممـد  :حتقيـق) / هــ ٢٧٥(سليامن بن األشعث أبو داود السجسـتاين /  سنن أيب داود  -٤٣
 .دار الفكر/ حميي الدين عبد احلميد 

 :حتقيـق/   )هـ ٣٠٣(رمحن النسائي ـد الـو عبـعيب أبـن شـد بـأمح/  ر ـنن الكبـالس -٤٤
بـريوت  -ميـة دار الكتـب العل/ روي حسـن ـسيد كس، عبد الغفار سليامن البنداري  .د
 .األوىل :الطبعة )م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١(

حممـد فـؤاد  :حتقيـق)/ هـ ٢٧٥(حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويني /  ه ـنن ابن ماجـس -٤٥
 .بريوت -دار الفكر / عبد الباقي

 .)هـ٦٧٦(أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي /  رشح األربعني  -٤٦
حممد  -شعيب األرناؤوط  :حتقيق/  )هـ٥١٦(احلسني بن مسعود البغوي /  رشح السنة  -٤٧

 :الطبعة ،)م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(بريوت  _دمشق  -املكتب اإلسالمي / زهري الشاويش 
 .الثانية

شمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزركيش /  رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي  -٤٨
/ لبنان -عبد املنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية  :حتقيق/  )هـ٧٧٢(املرصي احلنبيل 

  .األوىل  :الطبعة. )م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(بريوت 
 .)هـ٦٨٢ :ت(ابن قدامة املقديس /الرشح الكبري البن قدامة  -٤٩
دار / حممـد علـيش) / هــ ١٢٠١(سيدي أمحد الدردير أبـو الربكـات /  الرشح الكبري  -٥٠

 وت بري -الفكر 
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 :حتقيـق/  )هــ١٠٧٢(أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد املالكي /  رشح ميارة الفايس  -٥١
 ،)م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢٠(بريوت  -دار الكتب العلمية / عبد اللطيف حسن عبد الرمحن 

  .األوىل :الطبعة
منصور بـن يـونس بـن /  رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى  -٥٢

 .الثانية :الطبعة ،)م ١٩٩٦(بريوت  -عامل الكتب ) /هـ ١٠٥١(إدريس البهويت 
حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي البسـتي /  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  -٥٣

 -هــ  ١٤١٤(بـريوت  -مؤسسـة الرسـالة / رنـؤوط شـعيب األ :حتقيق) / هـ ٣٥٤(
 .الثانية :الطبعة ،)م ١٩٩٣

/  ،)هــ ٢٦١(مسلم بن احلجاج أبـو احلسـني القشـريي النيسـابوري /  صحيح مسلم  -٥٤
 .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب / حممد فؤاد عبد الباقي  :حتقيق

٥٥-  دار )/ هـ ٢٣٠(حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البرصي الزهري /  الطبقات الكرب
 .بريوت-صادر 

  .)هـ ٦٤٣(ابن الصالح /  فتاو ابن الصالح  -٥٦
أمحد بـن عـيل بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين /  فتح الباري رشح صحيح البخاري  -٥٧

 .بريوت -دار املعرفة / حمب الدين اخلطيب  :حتقيق/  )هـ ٨٥٢(الشافعي 
أمحـد بـن غنـيم بـن سـامل النفـراوي /  الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين  -٥٨

 .)هـ ١٤١٥(بريوت  -دار الفكر / )هـ ١١٢٥(املالكي
أبو العبـاس أمحـد بـن إدريـس / )مع اهلوامش(الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق  -٥٩

 -هــ ١٤١٨(بـريوت -دار الكتب العلميـة/ خليل املنصور :حتقيق/ )هـ٦٨٤(لقرايف ا
 .األوىل :الطبعة )م١٩٩٨

زين الدين عبد الـرمحن بـن / القاعدة الذهبية يف املعامالت اإلسالمية ال رضر وال رضار -٦٠
/ دار الكتـاب العـريب/إهيـاب محـدي غيـث :حتقيـق)/ هـ٧٩٥(أمحد بن رجب احلنبيل 

 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األوىل،الطبعة 



ات العرص     ف يف استعامل حق احلضانة ومستجدّ    ٢١٣       التعسّ
ام .  د                           جامعة طيبة -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -يف الفقه  مشاركأستاذ  -إيامن بنت حممد عيل عادل عزّ

دار الكتـب )/ هــ ٦٦٠(حممد عز الدين السلمي  أبو/قواعد األحكام يف مصالح األنام  -٦١
 .بريوت - العلمية

رز ـالصدف ببلش) / هـ ٩٩٩(د عميم اإلحسان املجددي الربكتي ـحمم/  ه ـد الفقـقواع -٦٢
 .األوىل :الطبعة ،)م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧(كراتيش  -

 .)هـ ٧٤١ت (حممد بن أمحد بن جزي الكلبي الغرناطي /  القوانني الفقهية  -٦٣
املكتـب )/ هــ ٦٢٠(ملقـديسعبـد اهللا بـن قدامـة ا/ الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل -٦٤

 .بريوت - االسالمي
 )هــ ٤٦٣(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطبي /  الكايف يف فقه أهل املدينة  -٦٥

 .األوىل :الطبعة) هـ ١٤٠٧(بريوت  -دار الكتب العلمية -
           )هــ ١٠٥١(منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـويت /كشاف القناع عن متن اإلقناع  -٦٦

 ). هـ ١٤٠٢(بريوت  -دار الفكر /هالل مصيلحي مصطفى هالل  :حتقيق-
 ،بـريوت -ار صادر د)/ هـ ٧١١ت (حممد بن مكرم بن منظور املرصي / لسان العرب  -٦٧

 .األوىل :الطبعة
 .بريوت - دار املعرفة) /  هـ ٤٨٣ت (شمس الدين الرسخيس /   املبسوط  -٦٨
دار التأليف / و سنّة فهمي أب .د/ الت يف الرشيعة اإلسالمية ـات العامة للمعامـريـالنظ -٦٩

 .القاهرة -
  .)م ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧(

إبراهيم بن حممـد بـن عبـد اهللا بـن مفلـح احلنـبيل أبـو إسـحاق /  دع يف رشح املقنع ـاملب -٧٠
 .)هـ ١٤٠٠(بريوت  -املكتب اإلسالمي )  / هـ٨٨٤(

/ بحث التعسف يف استعامل حق امللكية يف الفقه اإلسالمي / العدد الرابع / جملة التنوير  -٧١
 .آدم دكم حممد هارون/ د

حممـود  :حتقيـق) / هــ ٧٢١ (ن أيب بكر بن عبـدالقادر الـرازيحممد ب/  خمتار الصحاح  -٧٢
  .)هـ ١٩٩٥ - ١٤١٥( ،مكتبة لبنان/ خاطر 
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) / هــ ٣٢١(أمحد بن حممد بن سالمة الطحـاوي /اجلصاص /  خمترص اختالف العلامء  -٧٣
 :الطبعـة ،)هــ ١٤١٧(بـريوت  -دار البشائر اإلسـالمية / عبد اهللا نذير أمحد . د :حتقيق
 .الثانية

رزق بـن مقبـول  .د ،خالد بن عبد العزيز الـرويس .د/ املدخل لدراسة العلوم القانونية  -٧٤
  .)ـه١٤٣٣(مكتبة الشقري / الريس 

٧٥-  بريوت - دار صادر) /   هـ ١٧٩ت (مالك بن أنس /   املدونة الكرب. 
دار الكتب العلمية /  )هـ ٢٠٤(حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي /  مسند الشافعي  -٧٦

  .بريوت -
) /  هـ ٨٤٠(أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل الكناين /  مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه  -٧٧

   .الثانية :، الطبعة)هـ ١٤٠٣(بريوت  -دار العربية / حممد املنتقى الكشناوي  :حتقيق
أمحد بن حممد بـن عـيل املقـري الفيـومي /املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي  -٧٨

  .بريوت - املكتبة العلمية/  )هـ٧٧٠(
/  ،)هــ ٧٠٩ت (حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل أبو عبد اهللا /  املطلع عىل أبواب الفقه  -٧٩

  .)م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١(بريوت  -املكتب اإلسالمي / حممد بشري األدلبي  :حتقيق
/  )هــ٩١١ت (أبو الفضل عبد الرمحن جالل الدين السـيوطي /  معجم مقاليد العلوم  -٨٠

 -هــ ١٤٢٤(ر ـمصـ/ القـاهرة  -مكتبـة اآلداب / حممـد إبـراهيم عبـادة  . د.أ :حتقيق
  .األوىل :، الطبعة)م٢٠٠٤

 :حتقيـق/   )هــ٣٩٥(ارس بن زكريـا ـد بن فـني أمحـأيب احلس/  ة ـقاييس اللغـمعجم م -٨١
 :الطبعـة ،)م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(لبنان  -بريوت  -دار اجليل /عبد السالم حممد هارون 

  .الثانية
عبـد اهللا بـن أمحـد بـن قدامـة املقـديس / املغني يف فقه اإلمام أمحد بـن حنبـل الشـيباين  -٨٢

  .األوىل :الطبعة ،)هـ ١٤٠٥(بريوت  -كر دار الف/   )هـ٦٢٠(
 دار الفكر/ )٤٧٦ت (ريازي ـإبراهيم بن عيل الش/ ي ـافعـام الشـه اإلمـذب يف فقـامله -٨٣
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القضاء عىل الغائب من املسـائل املهمـة التـي نحتاجهـا يف واقعنـا املعـارص، 
الشـخص  لذالك كان بحثنا يف هذه املسألة، وتوصلنا إىل أنه ال جيوز القضـاء عـىل

     ر ـإذا كان داخل البلد وقدر القايض عىل إحضـاره ملجلـس القضـاء، حتـى حيضـ
يقيم وكيالً، فإن امتنع عن احلضور أو كان خارج البلد الذي تقام فيه الـدعو  أو

فيقىض عليه يف احلقـوق املاليـة، وختمنـا املباحـث بـنامذج تطبيقيـة مـن املحـاكم 
كِمَ   .عىل الغائب عن جملس القضاءفيها الرشعية يف قطاع غزة حُ

 

Abstract 
 This paper deals with the issue of trial in absentia in Islam, 

as one of significant issues in our contemporary reality. Hence, 
the researchers concluded that, it's prohibited  to judge a person 
who is already existing in the country, where the judge can bring 
him for trial in the judicial council, unless he attends or hires an 
agent. If he refuses to attend, or was even outside the country, 
where the lawsuit was filed, he can be judged on the financial 
rights. Eventually, the researchers ended the sessions with some 
empirical cases from the Islamic courts in the Gaza Strip, where 
trial in absentia repeatedly took place. 
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احلمد هللا رب العاملني، والصـالة والسـالم عـىل رسـول العـدل واإلنصـاف 
والتحكيم، وعىل آله وأصحابه قضاة احلق ومن سار عىل درهبـم وانـتهج هنجهـم 

 .قضاء وعدال إىل يوم الدين
 :أما بعد
رة أهلـه، ومـن مقاصـدها ـريعة اإلسالمية بنيـت عـىل احلـق ونصــفإن الش

ية التي بنيت عليها املحافظة عىل حقوق الناس، ولذا رشع القضـاء الـذي األساس
هو أساس العدل وهو يضبط حياة الناس حتى يطمئنوا عىل أنفسهم وأمواهلم، ملـا 
يتضمنه من حفظ احلق وصيانته مـن االعتـداء حيـث إنـه ال غنـى لإلنسـان عـن 

لك كله كان القضـاء االختالط بغريه األمر الذي يؤدي إىل التنازع والتخاصم، لذ
هو السلطة الوحيدة التي تنصف املظلوم، وحتمي الضعيف يف جمتمع تتفاوت فيـه 

 . األهواء وتتجاذبه املصالح
واملسألة التي نبحثها يف هذا املجال الواسع هي القضاء عـىل الغائـب، حيـث 

ص إنه من املتبادر إىل الذهن وفقا للقواعد العامة التي حتكم القضاء أن تكـون فـر
العدل والتكافؤ بني املتخاصمني متساوية يف أداء البينات والدفاع من قبل املـتهم، 
ولكن قد يطرأ أحوال وظروف يكون فيها املدعى عليه غائبا عن البلـد أو متواريـا 

 .ومتخفيا فيها، فام العمل يف مثل هذه األحوال؟
يمنـع  هل يقىض عليه مع غيابه وحرمانه من حق الدفاع ودحض البينات؛ أم

احلكم وتضيع احلقوق وتفتح أبواب أكل أموال الناس بالباطل، ومما يزيد احلاجـة 
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إىل هذه املسألة تغري الظروف واألحوال من غياب الناس عن بالدهم مـع وجـود 
 .احلقوق هلم أو عليهم، فام هو دور القضاء إلحقاق احلق وإقامة العدل؟

اء عـىل الغائـب، وتكـون لإلجابة عىل هذا التساؤل جاء بحثنـا حكـم القضـ
الفائدة أكرب عندما يتضمن البحث اجلانب التطبيقي، فكانت الدراسة التطبيقية ملـا 

 .عليه العمل يف املحاكم الرشعية الفلسطينية يف قطاع غزة
وقد قسمنا البحث إىل مقدمة بينا فيها أمهية املوضوع وثالثة مباحـث وخامتـة 

 :ضمناها أهم النتائج والتوصيات
 :تعريف القضاء والغائب وضوابط الغيبة، وفيه مطلبان: ث األولاملبح

 .تعريف القضاء لغة واصطالحا: املطلب األول
 :تعريف الغائب وضوابط الغيبة، وفيه فرعان: املطلب الثاين
 . تعريف الغائب لغة واصطالحا: الفرع األول
 .ضوابط الغيبة: الفرع الثاين

 :وفيه مطلبان القضاء عىل الغائب،: املبحث الثاين
ر إىل ـالقضاء عىل الغائـب املوجـود يف بلـد املـدعي ومل حيضـ: املطلب األول

 .جملس القضاء
 .القضاء عىل الغائب خارج بلد املدعي: املطلب الثاين

جمـاالت القضـاء عـىل الغائـب ونـامذج تطبيقيـة وفقـا للقـانون : املبحث الثالـث
 :ه مطلبانوفي: الفلسطيني من املحاكم الرشعية بقطاع غزة

 .جماالت القضاء عىل الغائب: املطلب األول
نامذج تطبيقية للقضاء عىل الغائب وفقـا للقـانون الفلسـطيني : املطلب الثاين

 .من املحاكم الرشعية بقطاع غزة
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 :تعريف القضاء لغةً واصطالحاً : املطلب األول

ى عليـه ـالقضاء أصله القطع والفصل يقـال قضـ: لقضاء لغةً تعريف ا: أوال
يقيض قضاءً فهو قاضٍ إذا حكم وفصل، ومادة قىض تطلق يف اللغة عىل الفصل يف 

 قىض القايض بـني اخلصـمني، قطـع بيـنهام يف احلكـم، وتطلـق عـىل: احلكم يقال
 يت بمعنىاحلتم واألمر، وتأ اإللزام واإلحكام واإلمضاء والفراغ من اليشء، وعىل

 .)١(وغريها، واإلتقان، واألداء، واإلمتام واإلكامل، والصنع، البيان
ـ« :)٢(قال ابن منظور طَـاعِ الشَّ ـا إِىل انْقِ هَ عُ جِ رْ وهٍ مَ جُ ىلَ وُ ةِ عَ اء يفِ اللُّغَ ضَ ءِ ـالقَ يْ

يَ أَداء أَو أُ  تِمَ أَو أُدِّ لُهُ أَو أُتِمَّ أَو خُ مَ كِم عَ ا أُحْ ، وكلُّ مَ هِ َامِ متَ ذَ وَ لِمَ أَو أُنْفِ بَ أَو أُعْ وجِ
دْ قُيضِ  قَ َ فَ

 .»أَو أُمْيضِ
 :تعريف القضاء اصطالحاً : ثانيا

تعريفات الفقهاء للقضاء متغايرة ولعل السبب يف ذلـك راجـع إىل اخـتالف 
كمية قائمـة بالقـايض عرفـه بأنـه ، نظرهم إىل القضاء فالناظر إليه باعتباره صفة حُ

 .صفة
باره عمالً يقوم به القايض فقد عرفـه بأنـه عمـل يتـوىل وأما من نظر إليه باعت

الذي مـن ، ، ولعل هذا املعنى له ارتباط باملعنى اللغوي للقضاء)٣(القيام به القايض

، كـام أن ١٣٢٥، والقـاموس املحـيط ص٢٥٦، وخمتـار الصـحاح ص٥/١٨٥، والعني ١٥/١٨٦لسان العرب ) ١(
 .اإلعالم، واملوت، واخللق، وفاءوال، أخر منها إمضاء القدر للقضاء معاين

 .٤/٧٨،  وذكر القول نفسه ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر١٥/١٨٦لسان العرب) ٢(
 .٧/١٣٨، ورشح خمترص خليل للخريش٦/٨٦، ومواهب اجلليل٤٣٣رشح حدود ابن عرفة ص) ٣(
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والذي يتوىل ذلك هو القايض فـإذا نظـر ، معانيه يف اللغة احلكم والفصل واإللزام
كامً ألنه يت وىل إصدار احلكـم يف تلـك القايض يف الدعو املقدمة إليه فإنه يكون حَ

كامً ملزماً ، القضية  .كام أنه يتمتع بصفة اإللزام فهو ـ أي القايض ـ حَ
 .وإذا نظرنا يف هذين املعنيني فإننا نلحظ الفرق واضحاً بينهام

كمية فإن هذا الوصـف يبقـى قـائام  فعىل املعنى األول باعتبار القضاء صفة حُ
م مل يامرسه، بمعنى أن هذا الوصـف بالشخص وهو القايض سواء مارس القضاء أ

، يبقى مالزماً للقايض سواء عرضت عليه قضية أم ال فهو يف كل األحـوال قاضـياً 
غري أن املعنى الثاين يضفي صفة الواقعية عىل القايض فهو ال يوصـف بأنـه قـاض 

بينام ال يوصف بتلك الصفة يف حال عدم ممارسـته للقضـاء ، إال إذا مارس القضاء
 . )١(للفصل يف املنازعاتومل جيلس 

وعىل كل األحوال فهناك عالقة بـني كـال املعنيـني وذلـك ألن الفصـل بـني 
املتخاصمني بصورة ملزمة هلـم ال يتحقـق بصـورة فعليـة إال إذا قـام بـذلك مـن 

وال يـامرس ذلـك ، اتصف بصفة القضاء بمعنى أنه ال يتأتى ذلك من أي شخص
ية للقايض، كام أن القضاء كصـفة للقـايض العمل من مل تتوافر فيه الرشوط الرشع

ال يمكن حتقق معناه بـدون الفصـل يف اخلصـومات وذلـك ألن الصـفات معـان 
 .مستمدة ومستفادة من أحوال موصوفاهتا

 :تعريف القضاء باعتباره صفة حكيمة
كميـة توجـب ملوصـوفها نفـوذ حكمـه «القضاء هبذا االعتبـار هـو  صـفة حُ
 .)٢(»ال يف عموم مصالح املسلمنيالرشعي ولو بتعديل أو جتريح 

 .املراجع السابقة) ١(
  .٤٣٣رشح حدود ابن عرفة ص) ٢(
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 :تعريف القضاء باعتباره عمال يقوم القايض به
فقهاء املذاهب األربعة نظروا إىل القضـاء باعتبـاره عمـالً يقـوم بـه القـايض 

 :وعرفوه عىل النحو اآليت
فصـل اخلصـومات وقطـع املنازعـات عـىل وجـه :  عرفه احلنفية بقوهلم هـو

 .)١(خاص
 .)٢(اإلخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اإللزام :وعرفه املالكية بأنه

 .)٣(فصل اخلصومة بني خصمني فأكثر بحكم اهللا تعاىل: وعرفه الشافعية بأنه
رعي واإللـزام بـه وفصـل ـتبيـني احلكـم الشـ: وعرفه احلنابلـة بقـوهلم هـو

 .)٤(اخلصومات
 :رأي الباحثَني

بعة بأهنا تتفـق يتضح لنا بعد إيراد تعريف القضاء عند أصحاب املذاهب األر
يف أن القضاء هو الفصل يف اخلصومة، وأن أساس الفصـل بـني املتخاصـمني هـو 

 .حكم الشارع، وأن احلكم الصادر من القايض يكون عىل سبيل اإللزام
الفصل بني املتخاصـمني : وبناءً عىل ذلك يمكن أن نخلص إىل أن القضاء هو

 . ببيان حكم الرشع عىل سبيل اإللزام
 :تعريف الغائب وضوابط الغيبة: ايناملطلب الث

 :تعريف الغائب لغةً واصطالحاً : الفرع األول
يْبُ  :)٥(ةً ـالغائب لغ: أوال يْباً، ك،ـاب عنـا غـل مـك: الغَ رُ غَ نِّي األَمْ  وغابَ عَ

 .٩/٣، والبناية رشح اهلداية ٢١٨، ولسان احلكام ص٥/٣٥٢ بن عابدينحاشية ا) ١(
 .٦٠٤، والثمر الداين ص٢/٣٣٨وحاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين ، ٦/٨٦ مواهب اجلليل) ٢(
، والفقه ١٠/١٠١، وحاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ٢/٦١٢اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ) ٣(

 .٨/١٧١نهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي  امل
رح املمتـع عـىل زاد املسـتقنع ـ، والشـ٦/٤٣٧، ومطالـب أويل النهـى ٧٠٤الروض املربع رشح زاد املستقنع ص) ٤(

١٥/٤٣٣. 
 .٣/٤٩٧ ، وتاج العروس١/٦٥٥ ، ولسان العرب١/١٩٦ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) ٥(
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يَـب وغيـاب  يبـاً، ومجـع الغائـب غَ غِ غاباً، ومَ يُوباً، ومَ ، وغُ يْبُوبةً ، وغَ يْبَةً ياباً، وغَ وغِ
يبة باهلاءوغيب، وأ غِ يْـبُ كـل مـا ، غابت املرأة، إذا غاب عنها زوجها، فهي مُ والغَ

 .غاب عن العيون
  :الغائب اصطالحاً : ثانيا

 :)١(يراد به الشخص املدعى عليه وله حالتان
أن يكون موجوداً يف البلد الذي رفعت فيه الدعو ولكنه مسـتنكف : األوىل

القايض غري قادر عىل إحضاره بسبب  وممتنع عن احلضور إىل جملس القضاء، أو أن
 .سلطته أو اختفائه

ى عليه خارج البلد الذي رفعت فيه الدعو: الثانية  .أن يكون املدعَ
 :ضوابط الغيبة: الفرع الثاين

الغائب عن جملس القضاء إمـا أن يكـون يف البلـد لكنـه مسـترت أو صـاحب 
 . أو أن يكون خارجاً عنها، سلطة

ب منـه القـايض احلضـور أو توكيـل غـريه عنـه، فـإن ففي احلالة األوىل يطل
وال ، ر أو وكل قام القايض بإعالمه بموضوع الـدعو ويمهلـه مـدة معينـةـحض

يقوم القايض بالنظر يف القضية حتى حيرض اخلصم املدعى عليه أو وكيله إىل جملس 
 فإن كان امتناعـه عـن احلضـور لغـري، القضاء فإن مل حيرض أبلغه القايض مرة ثانية

 .)٢(عذر يمنعه من ذلك فللقايض أن حيرضه جرباً عنه
ى عليه غائباً خارج البلد بعيداً عنها فإن الفقهاء قـد وضـعوا  أما إذا كان املدعَ

 :ضوابط لتحديد الغائب عىل النحو التايل

ــة ) ١( ــة رشح اهلداي ــام ، ود٧/٣٠٨العناي ــة األحك ــام يف رشح جمل ــة ص٤/٦٦٧رر احلك ــوانني الفقهي ، ١٩٧، والق
، ورشح الزركشـي عـىل خمتصــر ٢/٢٨٧، وجواهر العقود ٦/٣٠٨، ومغني املحتاج ١٦/٢٩٦واحلاوي الكبري 

 .٦/٣٥٥، وكشاف القناع ٧/٢٨٩اخلرقي 
، ومغني املحتاج ١١/١٩٤ني ، وروضة الطالب٧/١٥٦ورشح خمتصـر خليل للخريش ، ٢/١٩٧القوانني الفقهية ) ٢(

، ومطالب أويل النهى يف رشح غايـة ٣/٥١٠، ورشح منتهى اإلرادات ٥/٢٦٦وما بعدها، والغرر البهية  ٦/٣٢١
 .١٠/٩٧واملغني، ٣٥/٣٩٧، وجمموع الفتاو ٦/٤٩٧املنتهى 
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بموجبه الغياب  حددواوضع احلنفية ضابطاً : ضابط الغيبة عند احلنفية: أوالً 
الشـخص غائب عن جملـس القضـاء وهـو أن يكـون  حتى يقال عن الشخص أنه

أو يكون غائبـاً عـن املجلـس بحيـث ال ، غائباً عن البلد الذي رفعت فيه الدعو
 .)١(يدر موضعه ويكون جمهوالً، أو يدر ولكن يعجز عن إحضاره للمجلس

 : ضابط الغيبة عند املالكية: ثانياً 
يبةً : الغائب عند املالكية ثالثة أقسام ، غائبٌ غَ يبـةً متوسـطةً ، وغائـبٌ غَ قريبةً

يبةً بعيدةً   .وغائبٌ غَ
يبةً قريبةً  ى عليه الغائب عن جملس القضاء مسرية يوم أو : فالغائب غَ هو املدعَ

 .)٢(يومني أو ثالثة
يبةً متوسطةً  رة أيـام ـفهو البعيد عن جملس القضاء مسرية عش: وأما الغائب غَ

 .ونحوها
يبةً بعيدةً هو من كان يبـةً  والغائب غَ بعيداً بعداً يفـوق مسـافة بعـد الغائـب غَ

 .)٣(متوسطةً 
 : ضابط الغيبة عند الشافعية: ثالثاً 

 :)٤(للشافعية يف حتديد من هو الغائب ثالثة أقوال
بحيـث يرتتـب ، الغائب هو من كان بعيداً عن جملـس القضـاء: القول األول

 .عىل حضوره أن يعود متأخراً إىل بيته
ى عليه خارج نطـاقأن يك: القول الثاين أي  - صـالحيات القـايض ون املدعَ

 .-ه خارج واليت

 .٥/٤٠٩وحاشية ابن عابدين ، ٧/١٧البحر الرائق ) ١(
 .٩/١٨٠، والبيان والتحصيل ٨/٣٧١، ومنح اجلليل ٤/١٦٢لدسوقي ، وحاشية ا١٥٤و ١/٩٨تبرصة احلكام ) ٢(
مثل لذلك املالكية بقوهلم كأن تكون الدعو يف مكة والغائب يف أفريقيا، أو أن تكون الـدعو يف املدينـة املنـورة ) ٣(

 .٨/١٥١، والتاج واإلكليل ١/٩٨والغائب يف األندلس، أو خرسان، تبرصة احلكام 
 .٢/٢٨٧، وجواهر العقود ١٠/١٨٦، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج ٦/٣٢١مغني املحتاج ) ٤(
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 .)١(الغائب هو البعيد عن جملس القضاء مسافة قرص الصالة: القول الثالث
  :ضابط الغيبة عند احلنابلة: رابعا

 . )٢(الغائب هو من كان بعيداً عن جملس القضاء مسافة القرص أو أكثر
 :الرتجيح

تي وضعها الفقهاء لتحديد الغيبة عـن جملـس القضـاء بالنظر إىل الضوابط ال
فإن الباحثني يريان أن ما ذهب إليه احلنفية الـذين قسـموا الغيبـة إىل قسـمني هـو 
األقرب حيث إنه يف قسمه األول يتمشى مع واقعنا املعـارص، ألن مـا ذهـب إليـه 

لـس القضـاء املالكية والشافعية واحلنابلة يف حتديدهم ملفهوم الغيبة والبعد عـن جم
ر الصـالة أو اليـوم واليـومني أو أكثـر، أو التـأخر يف ـباالعتامد عـىل مسـافة قصـ

الوصول إىل البيت بعد جلسة القضاء، ال تعترب ضوابط تتوافق مع الواقع املعـارص 
اليوم من سهولة التنقل واالتصال داخل الدولة الواحدة، ومل يعد اليوم واليومـان 

 .بعد يف العرف املعارصأو مسافة القرص مقياساً لل
ر إليـه أيٌّ مـن ـم الثاين من الغيبة الـذي اعتمـده احلنفيـة ومل يشــا القسـوأم

ى عليه جمهول اإلقامة حتى ولو كان  املذاهب الفقهية األخر وهو أن يكون املدعَ
يف نفس البلد فهو يدخل يف حكم الغائب عن البلد، وبذلك يعترب ضـابط احلنفيـة 

ة نظـر البـاحثَني هـو أدق الضـوابط وأنسـبها ـالقضاء يف وجهن جملس ـة عـللغيب
 .للواقع املعارص

وأمـا قـدر مسـافة الغيبـة «: حيـث قـال )٣(وهذا ما أملح إليه اإلمام الشـوكاين
فينبغـي تفـويض النظـر فيـه إىل احلـاكم املجتهـد الخـتالف األحـوال بـاختالف 

 .»األشخاص واألحوال

 .٣/١٦٩٥كم، الفقه اإلسالمي وأدلته  ٨٩مسافة قرص الصالة تقدر اليوم بحوايل ) ١(
 .٨/٢٠٨وما بعدها، واملبدع ٧/٢٨٨، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ١٠/٩٦املغني ) ٢(
 .٨٢٨زهار ص السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األ) ٣(
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 :وفيه مطلبان

ر إىل جملـس ـالقضاء عىل الغائب املوجود يف بلـد املـدعي ومل حيضـ: املطلب األول
 :القضاء

ى عليه الغائب عن جملس القضاء موجوداً يف نفس بلـد املـدعي  إذا كان املدعَ
 :فللفقهاء يف ذلك مذهبان

ذهب احلنفية إىل القول بعـدم القضـاء عـىل الغائـب يف هـذه  :املذهب األول
الة مطلقاً بمعنى ال يقىض له أو عليه ويشرتط للقضاء عليه أن حيرض أو يرسـل احل

 .)١(عنه وكيالً يقوم مقامه
ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل القـول بأنـه يف حالـة أال  :املذهب الثاين

ى عليه الغائب عن احلضور فال جيوز القضـاء عليـه قبـل حضـوره إىل  يمتنع املدعَ
ى ـسامعه، فإن امتنع عن احلضور أو توار أو اختفـى فإنـه يُقضـجملس القضاء و

 .)٢(عليه
 : ةــاألدل

 :استدل أصحاب املذهب األول بام يأيت
َّ «حني أرسله إىل اليمن -  -أنه قال لعيل  ملسو هيلع هللا ىلصما روي عن النبي  نيَ ضِ فال تَقْ

 أن يتبَّــنيَ لــك  ــرَ عَ مــن اآلخــر، كــام ســمعتَ مــن األول، فإنــه أحْ ــمَ حتــى تَسْ
 .)٣(»لقضاءُ ا

 .٧/٣٠٨، وفتح القدير ٩/٥٢البناية رشح اهلداية ) ١(
، واإلنصـاف ١٨/٥٢٧، وهنايـة املطلـب يف درايـة املـذهب ٢/٤٠١ومـا بعـدها، واملهـذب ١٠/١١٣الذخرية ) ٢(

 .وما بعدها٦٩، والنظام القضائي يف اإلسالم، ص١٠/٩٧، واملغني ١١/٣٠١
= واإلمام الرتمذي يف سننه يف كتاب ، نه يف كتاب األقضية باب كيف القضاءاحلديث أخرجه اإلمام أبو داود يف سن) ٣(

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٣٠
 الثالثونو الرابعالعدد  -السنة الثالثون               

ريح عـىل عـدم جـواز ـيدل احلديث بمنطوقه الص: وجه الداللة من احلديث
دالـة عـىل  »ال تقـض«احلكم عىل الغائب واملنـع منـه ألن صـيغة النهـي يف قولـه 

ووجـه املنـع ، عن جملس القضاء غائبالتحريم، فال جيوز احلكم وأحد اخلصمني 
 .عدم سامع قوله

 .املنازعة، وال منازعة دون إنكار، ومل يوجد وألن العمل ببينة املدعي لقطع
وألنه حيتمل اإلقرار واإلنكار من اخلصم فيشتبه وجـه القضـاء ألن أحكامـه 

 .)١(خمتلفة
 :استدل أصحاب املذهب الثاين بام يأيت

إن القضاء عىل الغائب يف هذه احلالة ال جيوز إلمكانيـة سـؤاله ويلحـق بمـن 
أما يف حال امتنع عـن ، السؤال يف حقهام ممكنحرض جملس احلكم فإن كال االثنني 

 .احلضور أو توار أو اختفى فإنه يقىض عليه لتعذر إمكانية سؤاله
 .)٢(»البينةُ عىل املدعي واليمنيُ عىل من أنكر«وحلديث 

 .وألن احلقوق تضيع لو مل حيكم عليه حال امتناعه
تنـع عـن وألنه تعذر حضوره وسؤاله فجـاز القضـاء عليـه حتـى ولـو مل يم

 .)٣(احلضور
تسـمع ... وإن ادعي عىل حارض يف البلد يمكـن إحضـاره «: جاء يف املهذب

الدعو والبينة ويقىض هبا بعدما حيلف املدعي ألنه غائب عن جملس احلكم فجاز 
 .)٤(»القضاء عليه كالغائب عن البلد واملسترت يف البلد

جـامع ، األحكام، باب ما جاء يف القايض ال يقيض بني اخلصمني حتى يسمع كالمهام، وقال عنه حـديث حسـن= 
 .١٠/١٧٤ األصول

 .٧/٣٠٨ ، وفتح القدير١٢/٦٥٥٤ موسوعة القواعد الفقهية املسامة بالتجريد) ١(
ديث أخرجه اإلمام البيهقي يف سننه يف كتاب الدعاو والبينات، باب البينة عىل املدعي واليمـني عـىل املـدعى احل) ٢(

٦/٣٥٧ ، قال األلباين صحيح، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل١٠/٤٢٧عليه، السنن الكرب. 
 .٧/٣٠٨ ير، وفتح القد١٢/٦٥٥٤ موسوعة القواعد الفقهية املسامة بالتجريد) ٣(
 .٣/٤٠١املهذب ) ٤(
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 غزة -جامعة األزهر  - نيالفقه املقارن املشارك أستاذي -الدكتور نعيم سامرة املرصي والدكتور سامي حممد نمر أبو عرجة  إعداد  

إذا مل يمنع من احلضـور،  فأما احلارض يف البلد، أو قريب منه،«: جاء يف املغني
فإن امتنع من احلضـور أو تـوار، فظـاهر كـالم ... فال يقىض عليه قبل حضوره 

 .)١(»امحد جواز القضاء عليه
 :الرتجيح

بعد إيرادنا ملذاهب الفقهـاء يف هـذه املسـألة يـرتجح لـدينا مـذهب املالكيـة 
ى عليـه ا: والشافعية واحلنابلة القائلني لغائـب مل يمتنـع عـن بأنه مـا دام أن املـدعَ

احلضور إىل جملس احلكم فال جيوز القضاء عليه قبل حضوره إىل جملـس القضـاء، 
ى ـألنه يمكن سؤاله فال جيوز احلكم عليه قبله، فإذا امتنع عن احلضور فإنـه يقضـ

عليه حلفظ احلقوق ألهلها، وما استدل به احلنفيـة مـن عـدم جـواز القضـاء بـني 
حـني أرسـله  -  - لعـيلملسو هيلع هللا ىلص عمال بقول النبي  اخلصمني حتى يسمع من اآلخر

 «إىل اليمن  ـرَ عَ من اآلخر، كام سمعتَ من األول، فإنـه أحْ مَ َّ حتى تَسْ نيَ ضِ فال تَقْ
، ال يتعارض مع ما رجحناه وذلك يكون يف حال حضـور )٢( »أن يتبَّنيَ لك القضاءُ 

ى عليه من احلضور وهو موجود يف ا لبلـد واسـترت أو اخلصمني، أما إذا امتنع املدعَ
احتمى بسلطة فإن عدم القضاء عليه يؤدي إىل فوات احلقوق وضياعها وهو مـا مل 

 .يقصده الشارع
 :القضاء عىل الغائب خارج بلد املدعي: املطلب الثاين

وقع اخلالف بني الفقهاء يف حكم القضاء عىل الغائـب املوجـود خـارج بلـد 
 :هبنياملدعي ومل ينب عنه أحداً بدالً منه إىل مذ

ذهب اإلمام أبو حنيفـة وحممـد وروايـة لإلمـام أمحـد وابـن  :املذهب األول
 .إىل عدم جواز القضاء عىل الغائب مطلقاً  )٣(ةاملاجشون من املالكي

 .١٠/٩٧املغني) ١(
 .احلديث سبق خترجيه) ٢(
، ٤/٢٥٥، وبدايـة املجتهـد ٤/٨٨، واللبـاب يف رشح الكتـاب ٧/١٧، والبحـر الرائـق ٦/٢٢٢بدائع الصنائع ) ٣(

 .١٠/٩٥، املغني٢/٢١٠، واملحرر يف الفقه ١٩٧والقوانني الفقهية ص
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ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة وأبـو يوسـف واملتـأخرون  :املذهب الثاين
 .حيث اجلملة إىل جواز القضاء عىل الغائب من )١(من احلنفية والظاهرية
قد اضطربت آراؤهـم وبيـاهنم : قال يف جامع الفصولني« :)٢(قال ابن عابدين

يف مسائل احلكم للغائب، وعليه ومل يصف ومل ينقل عنهم أصل قوي ظـاهر يبنـى 
عليه الفروع بـال اضـطراب وال إشـكال فالظـاهر عنـدي أن يتأمـل يف الوقـائع، 

 .»ها جوازاً أو فساداً وحيتاط ويالحظ احلرج والرضورات فيفتي بحسب
لو برهن عىل الغائب بحيث اطمأن قلب القايض وغلب ظنـه « :)٣(وقال أيضا

أنه حق ال تزوير وال حيلة فيه فينبغي أن حيكم عىل الغائب وللغائب وكذا للمفتي 
أن يفتي بجوازه دفعاً للحرج والرضورات وصيانة للحقوق عن الضـياع مـع أنـه 

 .»جمتهد فيه
 :األدلة

  :ملذهب األولأدلة ا
استدل أصحاب املذهب األول القائلني بمنع القضاء عىل الغائـب بالكتـاب 

 .والسنة واآلثار واملعقول
 : الكتاب: أوالً 

ق﴿: قوله تعاىل َ النَّاسِ بِاحلَْ مْ بَنيْ كُ احْ ضِ فَ َرْ ةً يفِ األْ لِيفَ نَاكَ خَ لْ عَ ا جَ دُ إِنَّ اوُ ا دَ  ﴾يَ
 .)٢٦: ص(

، والقـوانني الفقهيـة ٤/٢٥٥ ، وبدايـة املجتهـد٤/٨٨ للباب يف رشح الكتـابومابعدها، وا٧/١٧البحر الرائق) ١(
ر ـي عىل خمتصــ، ورشح الزركش١٠/١٦٣ ، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج١١/١٧٥ ، وروضة الطالبني١٩٧ص

 .وما بعدها٨/٤٣٤ ، واملحىل٢/٢١٠ ، واملحرر يف الفقه٧/٢٨٧ اخلرقي
 .٥/٤١٤ حاشية ابن عابدين) ٢(
 .٧/١٧ منحة اخلالق عىل البحر الرائق حاشية) ٣(

                                                           



   ٢٣٣        الغائب يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته وفقاً للقانون الفلسطيني يف حماكم قطاع غزةجماالت القضاء عىل    
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َ النَّـاسِ : دل اآلية يف قوله عـز وجـلت: وجه الداللة من اآلية مْ بَـنيْ كُ ـاحْ ﴿فَ
ق﴾  عىل وجوب القضاء بني اخلصمني فيام يتعلق بالدعو املرفوعة بني يـدي  بِاحلَْ

القايض باحلق، وال يتأتى هذا األمر إال بحضور طريف الدعو وسامع حجـة كـل 
القضـاء  واحد منهام، ويف حالة القضاء عىل الغائب عـن جملـس احلكـم ال يكـون

إحقاقا للحق الذي أمرت به اآلية ويف هذا إشارة مستفادة من اآليـة متنـع القضـاء 
تبـاع للهـو اعىل الغائب، ولعله يف حالة احلكم غيابياً عـىل أحـد اخلصـمني فيـه 

 .)١(الذي أشارت إليه اآلية واملؤدي إىل الضالل وضياع احلقوق

 :السنة: ثانياً 

ـ«: قـال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي عن أم سلمة ريض اهللا عنها ع -١ ـمْ ـإِنَّـامَ أَنَـا بَشَ إِنَّكُ ، وَ رٌ
أَقْضِ  ، وَ نْ بَعْضٍ تِهِ مِ جَّ َنَ بِحُ ونَ أَحلْ مْ أَنْ يَكُ كُ ضَ لَّ بَعْ عَ لَ ، وَ َّ ونَ إِيلَ مُ ْتَصِ ـىلَ ـختَ ـهُ عَ يَ لَ

إِنَّ  ، فَ ذْ أْخُ يْئًا فَالَ يَ يهِ شَ قِّ أَخِ نْ حَ هُ مِ يْتُ لَ نْ قَضَ ، فَمَ عُ مَ ا أَسْ وِ مَ ـةً نَحْ ـهُ قِطْعَ امَ أَقْطَـعُ لَ
نَ النَّارِ   .)٢(»مِ

وأقيض «:ملسو هيلع هللا ىلص دل منطوق احلديث الرصيح يف قوله : وجه الداللة من احلديث
عىل أن القايض ال ينبغي له أن حيكـم يف الـدعو املرفوعـة  »له عىل نحو ما أسمع

بني يديه إال بسامعه حجة كل خصـم مـن اخلصـوم، وهـذا ال يكـون متحققـاً إال 
د طرفيها، والقضاء عىل الغائب عن جملـس القضـاء دون سـامع حجتـه فيـه بوجو

 .)٣(خمالفة ملنطوق احلديث الرصيح

 .٧/٣٠٨، والعناية رشح اهلداية ٦/٢٢٣بدائع الصنائع ) ١(
احلديث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب احليل، باب إذا غصب جاريـة فـزعم أهنـا ماتـت، صـحيح ) ٢(

صـحيح . اللحـن باحلجـة، واإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب األقضية، باب احلكـم بالظـاهر و٩/٢٥البخاري 
 .٣/١٣٣٧مسلم 

 .٢٤/٢٥٧عمدة القاري ) ٣(
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وعمـدة «: وهذا احلديث عمدة من منع القضاء عىل الغائب، قـال ابـن رشـد
 .)١(»فإنام أقيض له بحسب ما أسمع«:  ملسو هيلع هللا ىلصمن مل ير القضاء قوله 

ثَني رسولُ اهللا «: -  -قول عيل   -٢ يـا : إىل الـيمن قاضـياً، فقلـتُ  ملسو هيلع هللا ىلصبَعَ
لْمَ يل بالقضاء؟ فقال ن، وال عِ ثُ السّ دَ لُني وأنا حَ سِ رْ ي : رسولَ اهللا، تُ دِ يَهْ إِن اهللا سَ

عَ  ـمَ َّ حتـى تَسْ ـنيَ ضِ ثَبِّتُ لسانك، فإذا جلس بني يديك اخلصامن،  فال تَقْ ، ويُ قلبكَ
 أن يتبَّنيَ ل رَ  .)٢(»ك القضاءُ من اآلخر، كام سمعتَ من األول، فإنه أحْ

يدل احلديث عىل وجوب القضاء عـىل اخلصـمني : وجه الداللة من احلديث
يف معرض بيانـه ) فإذا جلس بني يديك اخلصامن( ملسو هيلع هللا ىلصوذلك لقوله  حارضانومها 

كيفية القضاء ومفهـوم املخالفـة مـن هـذا الـنص أن القضـاء ال  -  -لعيل  ملسو هيلع هللا ىلص
صمني وكذلك يـدل احلـديث يف يكون موافقاً هلذه الكيفية يف حال غياب أحد اخل

عن القضاء حتى يسمع كالم اآلخر عىل عدم جواز القضاء عـىل الغائـب  ملسو هيلع هللا ىلصهنيه 
عن جملس احلكم، والنهي يدل عىل التحريم، كام أن القضاء باحلق للمـدعي حـال 

ى عليه قضاء ألحد اخلصمني قبل سامع كالم اآلخر فكان منهياً عنه  .)٣(غيبة املدعَ
هذا نص يف منع احلكم عىل الغائب «: ن ذكر هذا احلديثقال القدوري بعد أ

 .)٤(»ألنه مل يسمع قوله
فيه دليل عىل أنه حيرم عىل احلاكم أن حيكم قبل سـامع حجـة «: قال الشوكاين

كل واحد من اخلصمني واستفصال ما لديه واإلحاطة بجميعه والنهـي يـدل عـىل 
ل السـامع مـن أحـد اخلصـمني قبح املنهي عنه والقبح يستلزم الفساد فإذا قىض قب

 .)٥(»كان حكمه باطالً 

 .٤/٢٥٥بداية املجتهد ) ١(
 .احلديث سبق خترجيه) ٢(
 .١٣/١٧١، وفتح الباري ٧/٣٠٨، وفتح القدير البن اهلامم ٦/٢٢٣، وبدائع الصنائع ١٧/٣٩املبسوط ) ٣(
 .٦/٢٢٢، وبدائع الصنائع ١٢/٦٥٥٤التجريد ) ٤(
 .٨/٣١٧نيل األوطار ) ٥(

                                                           



   ٢٣٥        الغائب يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته وفقاً للقانون الفلسطيني يف حماكم قطاع غزةجماالت القضاء عىل    
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َ «:  ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : عن أم سلمة ريض اهللا عنها أهنا قالـت -٣
ـتُيلِ ا ابْ إِذَ

مْ يفِ النَّظَـرِ  يْـنَهُ ـوِّ بَ يُسَ لْ ، وَ ـبَانُ ضْ ـوَ غَ هُ ـضِ وَ قْ نيَ فَالَ يَ لِمِ َ املُْسْ اءِ بَنيْ ضَ قَ مْ بِالْ كُ دُ أَحَ
 ِ اإلْ ، وَ لِسِ املَْجْ فَعْ شَ وَ رْ الَ يَ ةِ، وَ رِ  ارَ خَ قَ اآلْ ِ فَوْ نيْ مَ َصْ دِ اخلْ ىلَ أَحَ هُ عَ تَ وْ  .)١(»صَ

ي ـن األمر الوارد يف هذا احلديث هو الذي يقتضـأ: وجه الداللة من احلديث
التسوية بني اخلصمني يف كل من النظر واملجلس، واإلشارة فيه داللة واضحة عىل 

أتى املساواة املطلوبة يف احلـديث مـع وجوب حضور كل من اخلصمني، ألنه ال تت
غياب أحدمها، فالقول بجواز القضاء عىل الغائب فيه خمالفة لألمـر بالتسـوية بـني 
اخلصمني، كام أن النهي عن رفع الصوت الوارد يف احلديث فيه داللةٌ واضحةٌ عىل 

 .)٢(وجوب حضور اخلصمني
٤-  ِ لَـنيْ جُ يِّ عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عـنهام أَنَّ رَ ـامَ إِىلَ النَّبـِ تَصَ  ملسو هيلع هللا ىلص اخْ

و رٍ مْ الَ لِعَ قَ الَ «: فَ قَ امَ فَ يْنَهُ امَ وَ : اقْضِ بَ يْنَهُ ـولَ اهللاِأَقْيضِ بَ سُ ـا رَ ٌ يَ
ـارضِ ـالَ أَنْتَ حَ : ؟ قَ

رٌ  لَكَ أَجْ طَأْتَ فَ أَخْ تَ فَ دْ تَهَ إِنِ اجْ ورٍ وَ ُ أُجُ رشْ لَكَ عَ بْتَ فَ ىلَ أَنَّكَ إِنْ أَصَ مْ عَ  .)٣(»نَعَ
أمـر عمـرو بـن  ملسو هيلع هللا ىلصيدل احلـديث عـىل أن النبـي : الداللة من احلديثوجه 

العاص أن يقيض بني اخلصمني احلارضين يف جملس القضاء وأمره أن يقيض بيـنهام 
باحلق، ويفهم من هذا احلديث أنه حال غياب أحد اخلصمني عن جملـس القضـاء 

 .)٤(ملسو هيلع هللا ىلص يكون احلكم خمالفاً للوجه الذي وقع بحرضة النبي
 .)٥(»البينةُ عىل املدعي واليمنيُ عىل من أنكر«: نبي قال ال -٥

ضـعيف جـدا، سلسـلة : ، وقال عنه األلباين١٢/٣٥٦ملسو هيلع هللا ىلص أخرجه أبو يعىل يف مسنده، مسند أم سلمة زوج النبي ) ١(
 .٥/٢١٩األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة 

  .١٣/١٧١فتح الباري ) ٢(
حيح اإلسناد ومل خيرجاه هبـذه هذا حديث ص: احلديث أخرجه احلاكم يف مستدركه، يف كتاب األحكام، وقال عنه) ٣(

 .٤/٩٩السياقة، املستدرك عىل الصحيحني 
 .٦/٢٢٣بدائع الصنائع ) ٤(
 .احلديث سبق خترجيه) ٥(
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فأثبت البينة من جهة املـدعي وال «: قال القدوري: وجه الداللة من احلديث
يكون مدعياً حتى جيحد خصـمه، ونحـن ال نعلـم أن الغائـب ينكـر فـال يكـون 

متنـع احلارض مدعياً فال تسمع بينة، وألن البينة معنى خيتص باحلاكم فغيبة اخلصم 
 .)١(»احلكم هبا ابتداءً 

 :اآلثار: ثالثاً 

 -  -أتى عمر بن اخلطـاب : قال -  -ـ عن عمرو بن عثامن بن عفان ١
يا أمري املؤمنني أما بك : حترض خصمك فقال له: رجل قد فقئت عينه فقال له عمر

فلعلـك قـد فقـأت عينـي خصـمك معـا، : من الغضب إال ما أر فقال له عمـر
إذا سـمعت حجـة اآلخـر بـان : قئت عيناه معـا، فقـال عمـرفحرض خصمه قد ف

 .)٢(»القضاء

يدل عـىل أن  »حترض خصمك« -  -ن قول عمر  أ: وجه الداللة من األثر
القضاء ال يكون متحققاً إال بوجود اخلصمني، ولذا امتنع عن الفصـل يف القضـية 

حا لنظر بوجود أحدمها دون اآلخر، ولو كان القضاء عىل الغائب مرشوعا وصحي
 .يف القضية بدون حضوره

 .)٣(»ال يُقىض عىل غائب«ـ  عن الشعبي قال سمعت رشحياً يقول ٢

يدل قول رشيح وهو إمام يف القضاء عىل النهي عـن احلكـم يف : وجه الداللة
 .دعو أحد طرفيها غائب عن جملس القضاء

 .١٢/٦٥٥٥التجريد ) ١(
ال يصح عنه ألنه من طريق حممد الغفاري عـن ابـن أيب «: ، وقال يف معرض رده٨/٤٣٦ذكره ابن حزم يف املحىل ) ٢(

 ٨/٤٣٧املحىل » من مها يف خلق اهللا تعاىلذئب اجلهني، وال يدر. 
أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه يف كتاب البيوع، باب ال يقىض عىل غائب، ومل أعثر عىل حكم له مصنف عبد الرزاق ) ٣(

 .٨/٤٣٨املحىل » ال يصح عنه ألنه عن جمالد، وجمالد ضعيف«: ، وقال ابن حزم٨/٣٠٤الصنعاين 
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 :املعقول: رابعاً 
 :من املعقول باآليتاستدل املانعون من القضاء عىل الغائب عىل رأهيم 

 .)١(لو جاز احلكم عىل الغائب مل يكن احلضور واجباً عليه -١
رر ـلو ساغ احلكـم بالبينـة مل يكـن لإلحضـار وإحلـاق الضـ«: قال القدوري

 .)٢(»باخلصم وقطعه عن أشغاله معنى
إن املدعي إذا أقام بينة عىل دعواه فإهنا ال يبنى عليهـا حكـم، وال تكـون  -٢

مل يستطع املدعى عليه ردها، والطعن فيها، وهذا ال يكـون مـع غيابـه حجة إال إذا 
 .)٣(عن جملس القضاء

 حـال غيـاب خصـمه إن القايض إذا قىض للمدعي باحلق الذي يدعيه يف -٣
وقبل سامع حجته فإنه خيالف أصـل القضـاء الـذي ينبغـي أن ، عن جملس القضاء

 .)٤(يسمع فيه كالم اخلصمني
بة املدعي يفوت أحد الرشطني وهو الدعو، وبغيبـة القضاء يف حال غي  -٤

املدعى عليه يفوت الرشط اآلخر وهو اإلنكار، وفوات رشط اليشء كفوات ركنه 
 .)٥(يف امتناع العمل به

 :أدلة املذهب الثاين القائلني بجواز القضاء عىل الغائب
نة استدل مجهور الفقهاء القائلني بجواز القضاء عىل الغائـب بالكتـاب والسـ

 .واإلمجاع واآلثار واملعقول
 

 .١٣/١٧١فتح الباري ) ١(
 .٧/٣٠٨وفتح القدير البن اهلامم . ١٢/٦٥٥٧لتجريد ا) ٢(
 .١٢/١٢١تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ) ٣(
 .٦/٢٢٣بدائع الصنائع ) ٤(
 .٧/٣٠٨، وفتح القدير البن اهلامم ١٧/٤٠املبسوط ) ٥(
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 :الكتاب: أوالً 
امِ ﴿: قوله تعاىل -١ وَّ ونُوا قَ نُوا كُ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ اءَ هللاِِيَ دَ هَ طِ شُ ىلَ نيَ بِالْقِسْ لَوْ عَ  وَ

بِني رَ َقْ األْ يْنِ وَ الِدَ مْ أَوِ الْوَ كُ سِ  ).١٣٥: النساء( ﴾أَنْفُ
دْ ﴿: وقوله تعاىل يْ عَ وَ وا ذَ دُ هِ أَشْ ةَ وَ ادَ هَ وا الشَّ أَقِيمُ مْ وَ نْكُ ظُ هللاِِ لٍ مِ مْ يُوعَ لِكُ بِهِ  ذَ

نُ بِاهللاِ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ رمَ خِ مِ اآلْ الْيَوْ  ).٢: الطالق( ﴾ وَ
ــاىل ــه تع ــىإِنَّ اهللاَ﴿: وقول بَ رْ ــاءِ ذِي الْقُ إِيتَ ــانِ وَ سَ حْ اإلْ لِ وَ ــدْ رُ بِالْعَ ــأْمُ        ﴾ يَ

 ).٩٠: النحل(
َ  إن اهللاَ﴿: وقوله تعاىل ـتُمْ بَـنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ انَاتِ إِىلَ أَهْ َمَ وا األْ دُّ مْ أَنْ تُؤَ كُ رُ أْمُ يَ

 ْ اسِ أَنْ حتَ لِ إِنَّ اهللاَالنـَّ ــدْ ــوا بِالْعَ مُ ــكُ ــمْ بِــهِ إِنَّ اهللاَ نِعِ عِظُكُ ــرياامَّ يَ يعاً بَصِ ــمِ ــانَ سَ  ﴾ كَ
 ).٥٨: النساء(

نَـاكَ ﴿ :وقوله تعاىل لْ عَ ا جَ ودُ إِنَّ اوُ ا دَ َ النَّـاسِ يَ مْ بَـنيْ كُ ـاحْ ضِ فَ َرْ ـةً يفِ األْ لِيفَ خَ
قِّ   ).٢٦: ص( ﴾بِاحلَْ

عموم هذه اآليات يوجب إقامة العدل بـني النـاس : وجه الداللة من اآليات
واعتامد البينات املوصلة إىل احلق يف احلكم بني املتخاصمني، وهي عامـة مل تفصـل 

، فيشمل ذلك القضاء عىل اخل أو غـاب  حـارضانصمني ومها بني حارضٍ أو غائبٍ
 .)١(أحدمها

 :السنة: ثانياً 
 .)٢( »البينةُ عىل املدعي واليمنيُ عىل من أنكر« ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  -١

ى عليـه : وجه الداللة من احلديث هذا احلديث عام ومل يفصل يف كون املـدعَ
 .)٣(حارضاً أو غائباً 

 ٨/٤٣٨، واملحىل ٤/٣٦٠، وحاشية البجريمي عىل رشح املنهج ١٦/٢٩٨، واحلاوي الكبري ١٠/١١٣الذخرية ) ١(
 .وما بعدها

 .احلديث سبق خترجيه) ٢(
 .١٠/١١٣ ، والذخرية٧/٣٠٩ العناية رشح اهلداية) ٣(
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ـلٌ  إِنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ هنداً قالت للنبي : عن عائشة ريض اهللا عنها -٢ جُ يَانَ رَ فْ أَبَا سُ
الَ  ، قَ الِهِ نْ مَ ذَ مِ تَاجُ أَنْ آخُ أَحْ ، فَ يحٌ حِ وفِ : شَ رُ كِ بِاملَْعْ لَدَ وَ يكِ وَ فِ ا يَكْ ي مَ ذِ  .)١(»خُ

قىض عىل أيب سفيان وهو غائـب عـن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : وجه الداللة من احلديث
القضاء عـىل  يكنجملس القضاء، مما يدل عىل مرشوعية القضاء عىل الغائب فلو مل 

، وهذا مـا فهمـه اإلمـام البخـاري مـن )٢( ملسو هيلع هللا ىلص الغائب مرشوعاً ملا قىض عليه النبي
 .)٣(»باب القضاء عىل الغائب«: احلديث حيث عنون للباب بقوله

 :اإلمجاع: ثالثاً 
عـىل جـواز  )٤(نقل غري واحد من أهل العلم إمجاع الصحابة رضوان اهللا عنهم

 .عن أحد منهم خالف ذلكالقضاء عىل الغائب وأنه مل ينقل 
، وقال بعد أن أورد قضاء عمـر )٥(»القضاء عىل الغائب إمجاع«: قال املاوردي

-  - : » ً٦(»وليس له مع انتشار قوله خمالفاً فكان ذلك إمجاعا(. 
 :اآلثار وعمل السلف: رابعاً 

نقل عن الصحابة رضـوان اهللا علـيهم القضـاء عـىل الغائـب بموجـب بينـة 
 :هبا عىل من كان غائباً عن جملس قضائهم ومن ذلكمرفوعة فحكموا 
فـإن األُسـيفع أُسـيفع «عىل األسيفع حيث قال عىل املنرب  -  -قضاء عمر 

هينة قد ريض من دِيِنِه وأمانتـه أن يُقـال ضـاً : جُ عرِ ان مُ ـبَق احلـاج إال أنـه قـد ادَّ سَ
سم ين فليأتنا بالغداة نُقْ  . )٧(»ماله بني غرمائه فأصبح قد دِين به، فمن كان له عليه دَ

احلديث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتـاب القضـاء، بـاب القضـاء عـىل الغائـب، صـحيح البخـاري ) ١(
٩/٧١. 

 .٢/٣١٩، وسبل السالم ٩/٥١٠، وفتح الباري ١٠/٩٦، واملغني٤/٣١٥أسنى املطالب ) ٢(
 .٩/٧١صحيح البخاري) ٣(
 .١٦/٢٩٨، واحلاوي الكبري١٠/١١٤الذخرية) ٤(
 .١٦/٢٩٨احلاوي الكبري) ٥(
 .املرجع السابق) ٦(
 =القضـاء أخرج اإلمام البيهقي يف سننه يف كتاب مجاع أبواب ما عىل القايض يف اخلصوم والشهود، باب من أجاز ) ٧(
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ى عـىل ـ، حيث إنـه قضـ-  -وجه الداللة يظهر لنا من خالل قضاء عمر 
فقـد اشـتهر  -  -الغائب ولو مل يكن ذلك القضاء مرشوعاً ملا عمـل بـه عمـر 

، وهذا ما فهمـه اإلمـام )١(قضاؤه بني الصحابة ومل يعلم له منكر فكان ذلك إمجاعاً 
 . عه حتت عنوان القضاء عىل الغائبالبيهقي من هذا األثر حيث وض

مـا روي عـن سـعيد بـن املسـيب يف حكـم الفقيـد بـني : ومن عمل السلف
 .)٢(الصفني ترتبص امرأته سنة

ةَ يقول: وما ورد عن جرير أنه قال مَ ُ ربْ أحكم عىل الغائب كـام : سمعت ابن شُ
ىل احلارض  .)٣(أحكم عَ

 : املعقول: خامساً 
 :از القضاء عىل الغائب من املعقول باآليتاستدل اجلمهور عىل قوهلم بجو

بالقياس حيث قاسوا البينة املقامة عىل الغائب عـن جملـس القضـاء عـىل  -١
البينة املقامة عىل احلارض بجامع العلة املشرتكة بينهام وهى أن كالً منهام بينة مظهرة 

بنى عليها القايض حكامً فكـام جيـوز القضـاء بالبينـة عـىل احلـارض  جيـوز للحق ويَ
 . )٤(القضاء هبا عىل الغائب

كذلك قاسوا احلكم عىل الغائب عن جملس القضاء عىل احلكم عـىل مـن  -٢
كان مفقوداً والذ مل تعلم حياته مـن موتـه بجـامع العلـة املشـرتكة بيـنهام وهـى 

 .)٥(الغياب، فلام أجيز احلكم عىل املفقود أجيز احلكم عىل الغائب

 =ــنن الكــرب ــب، الس ــال األ١٠/٢٣٨عــىل الغائ ــاين، ق ــار : لب ــث من ــريج أحادي ــل يف خت ــعيف، إرواء الغلي ض
 .٥/٢٦٢السبيل

 .١٦/٢٩٨احلاوي الكبري ) ١(
، وأخرجه ٧/٥٠األثر ذكره اإلمام البخاري تعليقا يف صحيحه يف كتاب الطالق، باب حكم املفقود يف أهله وماله ) ٢(

، وذكره ابن ١٦٧١٩ رقم ٣/٥٢١ تربصتعتد وتزوج وال: ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب النكاح، باب ومن قال
، ومل نقف عىل حكم عليه فيام توفر لدينا من مراجـع غـري أنـه روي يف صـحيح البخـاري ٨/١٣١قدامة يف املغني 

 .»وقال ابن املسيب«: بصيغة اجلزم حيث قال البخاري
 .من مراجع ، ومل نقف عىل حكم عليه فيام توفر لدينا٣/٨٨األثر ذكره وكيع يف أخبار القضاة ) ٣(
 .١٠/٩٦، واملغني ١٠/١١٤، والذخرية ٦/٢٢٢بدائع الصنائع ) ٤(
 .١٠/١١٤الذخرية ) ٥(
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رها املـدعي شـاهدة لـه عـىل ـلبينة التي حيضـاألصل يف القضاء احلكم با -٣
ى عليه غائباً عن جملـس القضـاء، والقـول  إثبات حقه حتى ولو كان اخلصم املدعَ
بتأجيل القضاء إىل حضور اخلصم الغائب فيه إطالة أمر بقـاء احلـق يف يـد مـن ال 

بإرجاع احلقوق ألصـحاهبا وخاصـة  ، وهذا يتناىف مع العدل الذي يقيضيستحقه
 .ؤيدها ببينة عادلةالتي ي

جيب القضاء عىل الغائب ملا يف تأخريه إىل حضوره «: قال العز بن عبد السالم
 .)١(»من استمرار املفسدة

صح وجوب احلكم عىل الغائب كـام هـو عـىل احلـارض ومـا «: قال ابن حزم
ندر يف الضالل أعظم من فعل حاكم شهد عنده العدول بأن فالناً الغائـب قتـل 

فـال يلتفـت إىل كـل ... أو خطأً، أو أنه غصـب هـذه احلـرة أو متلكهـا زيداً عمداً 
 . )٢(»ذلك

 :  املناقشة والرتجيح
 :ناقش اجلمهور الذين أجازوا القضاء عىل الغائب أدلة املانعني بام ييل: أوالً 

الكريم جياب عنه بأن اآلية عامة مل تبـق عـىل  آنإن ما استدلوا به من القر  -١
ألدلة التي أوردناها بتخصيصها والتي فيها جـواز القضـاء عمومها حيث جاءت ا

 .عىل الغائب
هو قضاءٌ بـاحلق وهـو  ييقيمها املدع إن القضاء عىل الغائب ببينة عادلة  -٢

 مأمورٌ به، وإنام هنى الشارع يف هذه اآلية ونحوها عن القضاء عىل احلارض بدعو
مـن  ائـب بـال بينـةغخصمه دون أن يسـمع القـايض حجتـه، أو القضـاء عـىل ال

 . )٣(خصمه

 .٢/٤٣قواعد األحكام يف مصالح األنام ) ١(
 .٨/٤٣٨املحىل ) ٢(
 .٦/٢٢٢بدائع الصنائع ) ٣(
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ال نسلم لكم بأن حديث أم سلمة ريض اهللا عنها فيه داللة عىل املنع مـن   -٣
وصـدر  ملسو هيلع هللا ىلصرا معـاً عنـد النبـي ـالقضاء عىل الغائب حيث إن اخلصمني وإن حض

قضاؤه بحسب البينة التي سمعها منهام، فـإن كـون السـامع هنـا يف هـذا احلـديث 
ت احلكم بطريق آخر غريه، ومن تلـك الطـرق التـي طريقا للحكم ال ينفى أن يثب

يثبت هبا احلكم القضاء عىل الغائب، واحلديث ليس فيه داللـة رصحيـة عـىل منـع 
 .          القضاء عىل الغائب
 .)١(»التنصيص عىل السامع ال ينفى كون غريه طريقاً للحكم«: قال الشوكاين

القضـاء عـىل الغائـب وقد أورد ابن حزم يف معرض مناقشـته للامنعـني مـن 
واملستدلني هبذا احلديث تناقضهم هلذا األصل من منـع احلكـم عـىل الغائـب مـن 
وجه وجواز احلكم بالنفقة عليه من وجه وقـوهلم حيكـم هبـا القـايض ملـن ادعـى 
استحقاقها لزوجته وأوالده الصغار، وكذلك حكمهم عـىل املرتـد إذا حلـق بـدار 

 .)٢(ماله عىل ورثته احلرب أنه ميت وهو حي غائب وبقسمة
 .ال يصح فهو حديث ضعيف -  -إن استدالهلم بحديث عيل   -٤

لو صحت األخبار التي قدمنا ملا كان هلم هبـا متعلـق أصـالً؛ «: قال ابن حزم
ى عىل حـارض بـدعو ـألنه ليس فيها أن ال يقىض عىل غائب، بل فيها أن ال يقض

 .)٣(»خصمه دون سامع حجته وهذا يشء ال نخالفهم فيه
 »...إذا ابتىل أحـدكمملسو هيلع هللا ىلص «حديث أم سلمه ريض اهللا عنها الذي فيه قوله   -٥

 .)٤(فهو حديث ضعيف

 .٨/٣٣٢نيل األوطار ) ١(
 .٨/٤٣٥املحىل ) ٢(
 .٨/٤٣٧املرجع السابق ) ٣(
 .ن حكمهسبق خترجيه وبيا) ٤(

                                                           



   ٢٤٣        الغائب يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته وفقاً للقانون الفلسطيني يف حماكم قطاع غزةجماالت القضاء عىل    
 غزة -جامعة األزهر  - نيالفقه املقارن املشارك أستاذي -الدكتور نعيم سامرة املرصي والدكتور سامي حممد نمر أبو عرجة  إعداد  

يعرتض عليه أن احلاكم الـذي أخـرج  -  -حديث عمرو بن العاص   -٦
احلديث مل يذكر لفظة احلق، ومع التسليم بثبوهتا وصحتها فإننا ال نسلم بقوهلم إن 

رورة هـي التـي دعـت ـتامل الكذب فيها غري أن الضليس حكامً الح احلكم بالبينة
 :الفصل هبا بني اخلصمني حيث يرد عليه من وجهني

إن احتامل الكذب يف اإلقرار عىل النفس بحق للغري أمر قائم كقيامه يف البينـة ) أ ( 
كام قلتم، ولذا يلزم أن تقولوا يف اإلقرار قولكم بالبينة، وهو ماال تقولـون بـه 

فإن احـتامل الكـذب يف البينـة املسـموعة ضـد الغائـب أمـر فضالً عن ذلك 
متوهم كام هو عند سامعها يف حق احلارض، فكام حيكم بموجبها عند احلـارض 

 .حيكم هبا عىل الغائب
البينة إحد وسائل اإلثبات يف القضاء وإذا كان األمر كـذلك فـإن القضـاء ) ب(

تقولـون، وبالتـايل يصـح  بالبينة العادلة إقامة للعدل وتنفيـذ للحـق، ال كـام
 .احلكم عىل الغائب كاحلارض

يف حق الرجل الذي فقـأت عينـه   -  -نوقش استدالهلم بقصة عمر   -٧
بأهنا قصة ضعيفة وسبب ذلك وجود راويني جمهولني يف سندها فضالً عن انقطاع 

 .)١(السند يف موضع آخر
 نسـلم لكـم رشيح ال يقىض عىل الغائب الما ورد من االستدالل بقول   -٨

، ولو سلمنا بصحة اخلـرب )٢(هبذا االستدالل، ألن قول رشيح يف سنده راوٍ ضعيف
 .ألجل قول غريه ملسو هيلع هللا ىلصفإنه ال يرتك قول النبي 

إن مجيع مـا ذكـر مـن وجـوه املعقـول ال يؤخـذ هبـا وذلـك ملعارضـتها   -٩
وأصحابه رضوان اهللا عليهم من جواز القضاء عىل  ملسو هيلع هللا ىلصالرصحية ملا صح عن النبي 

 .لغائبا

 .٨/٤٣٧املحىل ) ١(
 .٨/٤٣٨املرجع السابق ) ٢(
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 :ناقش املانعون للقضاء عىل الغائب أدلة اجلمهور املجيزين له بام ييل: ثانياً 
اآليات التي استدل هبا املجيزون للقضاء عىل الغائـب هـي عامـة، وقـد   -١

ورد من نصوص السنة ما خيصصها، حيث إنه من املقرر أصولياً أنه ما من عام إال 
 .صة يف معرض استداللنا للمذهب، وقد أوردنا هذه األدلة املخص)١(وخصص

ال نسلم لكم بأن هـذا  »البينةُ عىل املدعي واليمنيُ عىل من أنكر«حديث   -٢
احلديث فيه داللة عىل جواز القضـاء عـىل الغائـب، حيـث إن البينـة تطلـب مـن 
املدعي إلثبات احلق الذي يدعيه، وبالتايل فإن البيـان يكـون حاصـالً يف حقـه أي 

اجة إىل البيان يف حق اخلصم اجلاحد الذي ينبغي عليه أن يبني مـا املدعي، وإنام احل
 .يدفع به ما يدعيه عليه املدعي، وهذا ال يتأتى وال يتحقق إال بحضوره

إن احلديث عام يشمل احلارض والغائب ومل يرد يف نصوص أخر : يرد عليه
 .ما يبني أن املراد بام ورد يف احلديث احلارض دون الغائب

فـريد عليهـا مـن  ملسو هيلع هللا ىلصتدالل بقصة هند زوجة أيب سفيان مـع النبـي االس  -٣
 :وجوه

 .ملسو هيلع هللا ىلصإن أبا سفيان كان حارضاً وموجوداً يف مكة حال حكم النبي   )أ ( 
 .)٢(»إن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حارضاً هبا«: قال النووي

موجـوداً  إن أبا سفيان مل يكن موجوداً يف جملس القضاء، وإنام كـان: يرد عليه
 .بمكة

ره عىل القضاء حتكـم بـال دليـل، ـحديث هند دائر بني الفتيا والقضاء، وقص) ب(
 . وعندنا حتمل عىل اإلفتاء

 .١٨٣علم أصول الفقه خلالف، ص) ١(
 .١٢/٨رشح صحيح مسلم ) ٢(
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، «: قال الصنعاين واحلاصل أن القصة مرتددة بني كونه فتيا وبني كونـه حكـامً
 .)١(»وكونه فتيا أقرب

الغائـب، يعـد قضـاء عـىل  ملسو هيلع هللا ىلصوجياب عن ذلك أن هذا الذي ورد عن النبي 
وقولكم بأن هذا يعترب فتيا وليس بحكم قضائي غري مسلم به، ألنه لـو كـان عـىل 

بام يدل عىل ذلك ولقال هلا جيوز لك أن تأخذي، أو ملسو هيلع هللا ىلص سبيل اإلفتاء لرصح النبي 
: ملسو هيلع هللا ىلصال حرج عليك إذا أخذت غري أنه ورد يف احلديث ما يدل عىل القضـاء بقولـه 

 . )٢(فهو عىل سبيل احلكم ال الفتو »خذي«
فإن قيل فهذا منه فتيا وليس بحكم، قيل بل حكم ألنـه قـال «جاء يف احلاوي 

 .  )٣(»جيوز أن تأخذي: ولو كان فتيا، لقال »خذي«: هلا
دعو اإلمجاع التي اعتمدتم عليها غري ناهضة لوجود اخلـالف يف هـذه   -٤

قد وقع اخلـالف املسألة، ومن املعلوم أن اإلمجاع هو اتفاق العلامء عىل مسألة ما، و
 .يف مسألتنا وهي القضاء عىل الغائب مما ينفي وقوع اإلمجاع

ما أورد أصحاب املذهب الثاين من أدلة عقلية لالستدالل هبا عىل جواز   -٥
القضاء عىل الغائب تتعارض مع األدلة الرصحية التي تدل عىل منـع القضـاء عـىل 

 .طالغائب ووجوب القضاء بني املتخاصمني احلارضين فق
 :الرتجيح

بعد استعراض ما ذهب إليه الفقهاء يف مسألة القضاء عـىل الغائـب وأدلـتهم 
التي استدلوا هبا، ومناقشتها، فإننا نـر أن املـذهب القائـل بجـواز القضـاء عـىل 

 :الغائب هو الراجح وذلك لآليت

 .٢/٣٢٠سبل السالم ) ١(
 .٩/٥١١فتح الباري ) ٢(
 .١٦/٢٩٨احلاوي الكبري ) ٣(
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قوة أدلة املجيزين ووجاهتها بالرغم من مناقشة املـانعني هلـا إال أن هـذه  -١
اقشات واالعرتاضات مل تقوَ عىل إضعاف تلـك األدلـة فبقيـت باإلمجـال هـي املن

 .األقو، وخاصة األدلة العقلية
إن قول املجيزين للقضاء عـىل الغائـب يوافـق ويالئـم املقاصـد العامـة  -٢

للرشيعة اإلسالمية والتي منها حفظ أموال الناس وحقوقهم وسـد كـل األبـواب 
ال يتحقق ذلك إال بالقول بالقضـاء عـىل الغائـب إذا املوصلة إىل أكلها بالباطل، و

كان للمدعي بينة عادلة، وبذلك حتفظ احلقوق واألموال ويسد باب التحايل عـىل 
 .غصبها وضياعها عىل أصحاهبا

ما ذهب إليه القـائلون بمنـع القضـاء عـىل الغائـب قـد وقـع تعـارض   -٣
الغائـب أصـالً وسـاقوا  وتناقض فيام ذهبوا إليه فنجد أهنم يمنعون القضـاء عـىل

األدلة التي تؤكد مذهبهم ويف نفس السياق نجد أن هناك أحكاماً صـدرت مـنهم 
 .)١(يف حق من هو غائب يف بعض الصور

إن القائلني بعدم القضاء عىل الغائب قد اضطربت آراؤهم يف ذلـك مـن  -٤
 .)٢(مانع ومن جميز وهذا يضعف قوهلم ويقوي القول القائل باجلواز

وإن كان الرجل غائباً وله مال «: من هذه الصور ما ذكره الرسخيس يف القضاء بالنفقة عىل الغائب، جاء يف املبسوط) ١(
حارض فطلبت املرأة النفقة، فإن كان القايض يعلم بالنكاح بينهام فرض هلا النفقة يف ذلك املال لعلمه بوجود السبب 
املوجب له، أال تر أن من أقر بدين، ثم غاب قىض القايض عليه بذلك لعلمه به، فكذلك النفقة ولكن يشـرتط أن 

 أن حيلفها أنه مل يعطها النفقة جلواز أن يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهـي تلـبس عـىل ينظر للغائب، وذلك يف
القايض لتأخذ ثانياً، وإذا حلفت فأعطاها النفقة أخذ منها كفيالً جلواز أن حيرض الزوج فيقيم البينة أنه قد كـان أوىف 

، وذكر بعضا من هذه الصور ابن ٥/١٩٦» فسهنفقتها، وهذا؛ ألن القايض مأمور بالنظر لكل من عجز عن النظر لن
 .٢٢٨الشحنة يف  لسان احلكام منها القضاء عىل امليت ص

قد اضطربت آراؤهم وبياهنم يف مسائل احلكم للغائب، وعليه ومل يصـف ومل ينقـل «: من ذلك ما قاله ابن عابدين) ٢(
عنـدي أن يتأمـل يف الوقـائع، وحيتـاط  عنهم أصل قوي ظاهر يبنى عليه الفروع بال اضطراب وال إشكال فالظاهر

، وذكر مثلـه يف حاشـية ٥/٤١٤، حاشية ابن عابدين»ويالحظ احلرج والرضورات فيفتي بحسبها جوازاً أو فساداً 
 .٧/١٧منحة اخلالق عىل البحر الرائق
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القول بجواز القضاء عىل الغائب ال يتعارض مع مبـدأ العـدل الـذي إن  -٥
جاءت به الرشيعة اإلسالمية وإن كان الظاهر أن ذلك حيكم عىل الشـخص وهـو 

ريعة اإلسـالمية هـذا ـغائب عن جملس القضاء، إال أنه حتقيق للعدل أعطـت الشـ
مـع قولـه الغائب حق الطعن يف احلكم وإبطاله بام لديه من بينـات وهـو يتمشـى 

ل﴿: تعاىل وا بِالْعَدْ مُ كُ ْ َ النَّاسِ أَنْ حتَ تُمْ بَنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ : ، وقوله تعاىل )٥٨: النساء( ﴾وَ
انإِنَّ اهللاَ﴿ سَ ِحْ اإلْ لِ وَ رُ بِالْعَدْ أْمُ  .)٩: النحل( ﴾ يَ

ــبالد  -٦ إن القــول بــاجلواز يتامشــى مــع الواقــع املعــارص، إذ إن معظــم ال
رعية، ومـا ذلـك إال ألخـذهم ـكمهـا النظاميـة أو الشـاإلسالمية تعمل بـه يف حما

 .)١(بمذهب اجلمهور ملا فيه من حفظ احلقوق ألهلها، وعدم التحايل يف أكلها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٩العدالة القضائية وتطبيقاهتا يف الرشيعة اإلسالمية، ص) ١(
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 :وفيه مطلبان

 :جماالت القضاء عىل الغائب: املطلب األول
سبق وأن ذكرنا يف املبحث السابق آراء الفقهاء يف حكم القضاء عىل الغائـب، 

، وبذلك يكـون )١(وتبني أن هناك قوالً يقول بعدم جواز القضاء عىل الغائب مطلقاً 
 .أصحاب هذا القول ليس وارداً عندهم جماالت للقضاء عىل الغائب

فهـؤالء  )٢(وأما القول القائل بجواز القضاء عىل الغائب وهو الـذي رجحنـاه
 اختلفوا فيام بينهم يف جماالت القضـاء عليـه وبـالرجوع إىل أمهـات الكتـب لـد
أصحاب هذا القول وجدنا أهنم دجموا املجاالت جمملة مع بيـاهنم حلكـم القضـاء 

تناولـت القضـاء عـىل  )٣(معـارصةعىل الغائب، وبتناولنا ملا توفر لدينا من أبحـاث 
الغائب وجـدنا أن مـنهجهم ال خيـرج عـن مـنهج األئمـة أصـحاب املـذاهب يف 
عرضهم للمجاالت التي يقىض هبا عىل الغائب، ولكـي يسـهل بيـان ذلـك قمنـا 

 :بتقسيم احلقوق إىل أربعة أقسام هي

، وانظـر تفصـيل ذلـك ١/٢٠٠٨مد بن احلسن، رشح السري الكبـري للرسخســي وهو قول اإلمام أيب حنيفة وحم) ١(
 .وما بعدها من البحث ١٠ص

 ١٠ص انظـروهو قول أيب يوسف من احلنفية وقول متأخرهيم، ومذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهريـة، ) ٢(
 .وما بعدها من البحث

قه اإلسالمي، للدكتور عبد العزيز عـىل احلـاطي طبعـة دار الفـتح، كتاب القضاء واحلكم عىل الغائب يف الف: منها) ٣(
إجراءاتـه، لألسـتاذ الـدكتور حسـن  -جماالته  -مرشوعيته  -معناه  -م، وبحث احلكم غيابيا ٢٠١١األردن، سنة 

وبحث القضـاء عـىل الغائـب دراسـة . http://fiqh.islammessage.com، عبد الغني أبو غدة، موقع امللتقى الفقهي
 .مقارنة مع القوانني السورية، للدكتور حممد احلسن مصطفى البغا، موقع
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 .حقوق تتعلق باآلدميني، كاحلق املايل بني العباد  -١
 .باهللا تعاىل، كاحلق يف حد الزناحقوق تتعلق   -٢
 .حقوق مشرتكة بني اهللا تعاىل وبني اآلدميني، كاحلق يف الرسقة  -٣
 .حقوق مالية متعلقة باهللا تعاىل، كحق الزكاة  -٤

 :وسنتناول بنوع من التفصيل هذه احلقوق
 :احلقوق التي تتعلق باآلدميني: أوالً 

 ذهب أبو يوسف ومتـأخرو: بادالع فيام يتعلق بالقضاء عىل الغائب يف حقوق
إىل القول بجواز القضاء عـىل الغائـب فـيام  )١(احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة

يتعلق بحقوق العباد مطلقـاً، سـواء كانـت ماليـةً كالعقـار، وعـروض التجـارة، 
واحليوان، والدين، أو يف األحوال الشخصية مثـل النكـاح، والطـالق والرضـاع 

 .)٢(قوق البدنية كالقصاص، والقذف، والتعزير املتعلق بحق آدميوالنسب، أو احل
بـاع أن تكـون الغيبـة طويلـة  )٣(غري أن اإلمـام مالـك اشـرتط يف العقـار والرِ

ى عنـده فيهـا لعـدم حتقـق ـويلحق الرضر باخلصم، فإن كانت غري ذلك فال يقض
 .وقوع الرضر
 : دليلهم

 .)٤(واز القضاء عىل الغائبعموم األدلة التي استدلوا هبا عىل ج: أوالً 

، وتبرصة ٧/١٧، وحاشية منحة اخلالق عىل البحر الرائق ٥/٤١٤، وحاشية ابن عابدين ٨/٢٨١املحيط الربهاين ) ١(
، ومغنـي ١١/١٩٦، وروضـة الطـالبني ١٦/٣٠٠، واحلاوي الكبـري ٤/١٦٢، وحاشية الدسوقي ١/٩٨احلكام 

، والفقــه اإلســالمي وأدلتــه ٨/٤٣٤، واملحــىل ٦/٣٥٤، وكشــاف القنــاع ١٠/٩٦، واملغنــي ٦/٣٢١حتــاج امل
 .وما بعدها ١٦٠، والقضاء يف اإلسالم ص٢٣٣، والنظام القضائي يف الفقه اإلسالمي ص٨/٥٩٥٥

لثاين جـواز القضـاء فيهـا املنع من القضاء عليه مطلقا فيها، وا: وللشافعية قوالن آخران فيام يتعلق بالعقوبات مها) ٢(
 .٦/٣٢١، ومغني املحتاج ١١/١٩٦روضة الطالبني . مطلقا

 .٢/٩٣١الكايف يف فقه أهل املدينة ) ٣(
 .وما بعدها من البحث ١٤نظر صا) ٤(
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 : )١(املعقول: ثانياً 
ة -١  .ألنَّ حقوق اآلدميني مبناها عىل املشاحَّ
وألن االمتناع عن القضاء هبا عـىل الغائـب يـؤدي إىل تعطيـل احلقـوق،  -٢

ريعة يف حفظهـا، فضـالً عـىل أن القـول بـه يـدفع ـوهذا يتناىف مـع مقاصـد الشـ
 ضـياع حقـوق العبـاد فيكـون القضـاء عـىل رورة ويرفع احلرج املتمثلني يفـالض

 .الغائب يف هذا املجال حافظا هلا
 : احلقوق التي تتعلق باهللا تعاىل: ثانياً 

مثل حد الزنا، أو رشب اخلمر، أو تعزيراً متعلقاً بحق اهللا تعـاىل كاإلفطـار يف 
 .هنار رمضان من غري عذر

 وقع اخلالف بني القائلني بجواز احلكم عىل الغائب
 :ذا النوع من احلقوق عىل قولنييف ه

 عية واحلنابلـة وأبـو يوسـف ومتـأخروذهب املالكيـة والشـاف: القول األول
 .إىل عدم جواز القضاء فيها عىل الغائب)٢(احلنفية

 : دليلهم
 :)٣(من املعقول

 . إن حقوق اهللا مبنية عىل املساحمة -١

 .٨/٣٤٤، والفروع وتصحيح الفروع ٦/٣٢١، ومغني املحتاج ٨/٢٨٠هناية املحتاج إىل رشح املنهاج  ) ١(
، ٤/١٦٢، وحاشـية الدسـوقي ١/٩٨، وتبرصة احلكام ٥/٤١٤، وحاشية ابن عابدين ٨/٢٨١املحيط الربهاين ) ٢(

، وكشـاف القنـاع ١٠/٩٦، واملغنـي ٢/٣٩٤، وجـواهر العقـود ١٣/١٠٨والبيان يف مـذهب اإلمـام الشـافعي
، ٢٣٣والنظام القضائي يف الفقه اإلسـالمي ص. ٨/٥٩٥٥، والفقه اإلسالمي وأدلته ٨/٤٣٤، واملحىل ٦/٣٥٤

 .٢٢١رية احلكم القضائي يف الرشيعة والقانون، صونظ
، ٨/٢٨٠، وهنايـة املحتـاج إىل رشح املنهـاج ١٠/١٨٨، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج ١٦/٣٠٠احلاوي الكبري ) ٣(

 .١٠/٩٦واملغني 
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 .تعاىلوإن هذه احلقوق مما تدرأ بالشبهات الستغنائه سبحانه و -٢
 .والتساع حكمها باملهلة ألهنا مما يسعى لدفعها فال يوسع باهبا -٣

ى فيهـا عـىل ـقـالوا يقضـ )١(مذهب الظاهرية، وقول للشـافعية: القول الثاين
 . الغائب مطلقاً 

 : دليلهم
استدلوا عىل قوهلم بام استدلوا به عىل جواز القضاء عىل الغائب دون متييز بني 

 .)٢( تعاىلحقوق العباد وحقوق اهللا
 : الراجح

بعد ذكر قويل الفقهاء يف هذه املسألة فإننا نرجح القول األول القائل بمنعه يف 
مجع العقوبات البدنية سـواء املتعلقـة بحقـوق اهللا تعـاىل أم بحقـوق العبـاد مثـل 

 .القصاص وحد الزنا والتعزيرات البدنية
أمكـن، وال يوسـع  وذلك ألن أمر الدماء خطري، واحلدود يسعى يف درئها ما

ـلِمٍ «:  باهبا لقوله  تُمْ ملُِسْ ـدْ جَ ـإِنْ وَ ، فَ تُمْ ـتَطَعْ ـا اسْ نيَ مَ لِمِ نِ املُْسْ ودَ عَ ُدُ وا احلْ ءُ رَ ادْ
ـةِ  وبَ قُ عُ ْطِئَ بِالْ نْ أَنْ خيُ ٌ مِ ريْ وِ خَ فْ عَ ْطِئَ يفِ الْ امَ أَنْ خيُ مَ ِ إِنَّ اإلْ ، فَ بِيلَهُ لُّوا سَ ا فَخَ جً ْرَ ، )٣(»خمَ

ويف غياب املدعى عليه شبهة تدرأ احلد حيث ال يتيقن القـايض مـن ثبـوت احلـق 
حتى لو كان هذا احلق آلدمي كالقصاص فإنه ال خيلو من حق فيه هللا تعاىل، وحـق 

ما أمكـن السـتغنائه سـبحانه وتعـاىل، وكـذلك ألن  ءاهللا مبناه عىل املساحمة والدر
ليه فكـان البـد مـن حضـوره لتنفيـذ احلق البدين ال يستوىف إال من بدن املدعى ع

 .٨/٤٣٤، واملحىل٨/٢٨٠، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج١١/١٩٦روضة الطالبني) ١(
  .دها من البحثوما بع ١٤أنظر ص) ٢(
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل : ، وقال عنه٤/٤٢٦احلديث أخرجه اإلمام احلاكم يف مستدركه، يف كتاب احلدود) ٣(

 .خيرجاه
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القضاء عليه فليس يف القضاء عليه حال غيابه فائدة بخالف احلق املايل فإنه يؤخـذ 
من ماله املوجود أو من عقاره ونحوه، بل ذهب بعـض الفقهـاء إىل عـدم القضـاء 

ي لعـدم ـعىل الغائب إال إذا كان متمكنا من تسليم احلـق للمـدعي، وإال ال يقضـ
 .)١(الفائدة

ولو قيل إنام حيكم عىل الغائـب إذا كـان : قال يف االختيارات«: )٢(قال البهويت
املحكوم به حارضا ألن فيه فائدة وهي تسـليمه وأمـا إذا كـان املحكـوم بـه غائبـا 
فينبغي أن يكاتب احلاكم بام ثبت عنده من شهادة الشهود حتـى يكـون احلكـم يف 

 .»بلد التسليم لكان متوجها
وهي التي جتمع بـني  :ق املشرتكة بني حق اهللا تعاىل وبني اآلدمينياحلقو: ثالثاً 

 .حق هللا تعاىل وحق للعبد كحد الرسقة
فقد وقع اخلالف بني القائلني بجواز القضاء عىل الغائـب يف هـذا النـوع مـن 

 : احلقوق عىل قولني
ى ـإىل أنه يقضـ )٣(مذهب املالكية والشافعية يف األظهر واحلنابلة: القول األول

فيها عىل الغائب بحق اآلدمي فقط فيحكم عليه باملال، وذلـك ألن هـذه احلقـوق 
ة، ولكي ال تضيع احلقوق عـىل أهلهـا، وال يقضـ ى عليـه فـيام ـمبناها عىل املشاحَّ

ى فيهـا ـألهنا من احلقوق املبنية عىل املساحمة فال يقض. يتعلق بحق اهللا من قطع اليد
 .عىل الغائب
  : دليلهم

 .استدلوا هبا يف جواز القضاء عىل الغائب التيلة عموم األد

 .وما بعدها ٢٤٥القضاء عىل الغائب، رسالة ماجستري، ص) ١(
 .٦/٣٦٢كشاف القناع عن متن اإلقناع) ٢(
، ١٦/٣٠٠، واحلـاوي الكبـري١١/١٩٦، وروضـة الطـالبني٤/١٦٢، وحاشية الدسوقي١/١٥٥تبرصة احلكام) ٣(

، والفقـه اإلســالمي ٦/٥٢٨، ومطالـب أويل النهـى١٠/٩٦، واملغنـي٨/٢٨٠وهنايـة املحتـاج إىل رشح املنهـاج
 .٢٣٣، والنظام القضائي يف الفقه اإلسالمي ص٨/٥٩٥٥وأدلته
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جيوز القضاء عىل الغائب يف هـذا النـوع مـن  )١(مذهب الظاهرية: القول الثاين
 .احلقوق مطلقاً 

 .القضاء عىل الغائب عندهم مطلقاً  جوازما سبق ذكره من أدلة : دليلهم
 :الراجح

اجلمهـور القـائلني بأنـه بعد ذكر قويل الفقهاء يف هذه املسألة فإننا نرجح قول 
، أما  يقىض عىل الغائب يف حال ثبوت الرسقة عليه فيام يتعلق بحق اآلدمي من مالٍ
ما يتعلق بحق اهللا تعاىل فال يقىض عىل الغائب به، وذلك ألن حقوق العبـاد مبنيـة 

 .عىل التضييق وحق اهللا مبني عىل التساهل
 :الزكاة والكفارةاحلقوق املالية املتعلقة باهللا تعاىل ك: رابعاً 

بالقول بجواز القضاء  )٢(وفيام يتعلق هبذا النوع من احلقوق فقد انفرد الشافعية
 .فيها عىل الغائب

 .ألهنا أشبه بحق اآلدمي: دليلهم
 : الراجح

بالنظر إىل األقوال السابقة يف جماالت احلكم عىل الغائـب عنـد الفقهـاء فإننـا 
غائب يف احلقوق املالية املتعلقة بـاآلدميني نر ترجيح القول بجواز القضاء عىل ال

فقط وهو قول اجلمهور، وعدم القضاء عليه فيام سـواه مـن احلقـوق، وذلـك ألن 
ة وغريها من احلقوق مبني عىل املسـاحمة، ولكـي ال  هذه احلقوق مبناها عىل املشاحَّ

 تضيع احلقوق عىل أهلها مما يتناىف مع مقصد الرشيعة يف حفظها

 .٨/٤٣٤املحىل) ١(
، ٦/٣٢١، ومغني املحتـاج١٠/١٨٨لرشواين عىل حتفة املحتاج، وحاشية ا٨/٢٨٠هناية املحتاج إىل رشح املنهاج) ٢(

ومل أر لغريهم من القائلني بالقضاء عىل الغائب يف هذه املسألة قوالً، إال ما يستفاد من عموم قوهلم بجواز القضاء 
مطلقـاً، فيـدخل عليه يف سائر احلقوق املالية، وهو قول املالكية واحلنابلة، وأما الظاهرية فريون القضاء عىل الغائب 

 .٨/٤٣٤، واملحىل١٠/٩٦، واملغني٢/٩٣١حق اهللا املايل ضمن هذا القول، الكايف يف فقه أهل املدينة
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نامذج تطبيقية للقضاء عىل الغائـب وفقـا للقـانون الفلسـطيني مـن : املطلب الثاين
 املحاكم الرشعية بقطاع غزة

بناء عىل ما توصلنا إليه من خـالل هـذا البحـث مـن تـرجيح الـرأي القائـل 
بجواز القضاء عىل الغائب يف حقوق اآلدميني، فإننا يف هذا املطلـب نـورد بعـض 

ية بقطاع غزة والتي حكمت فيها عـىل الغائـب النامذج التطبيقية يف املحاكم الرشع
بموجب نصوص قانون أصول املحاكامت الرشعية، وقانون األحوال الشخصـية، 
وقانون حقوق العائلة، وقد اخرتنا ستة نامذج لقضايا خمتلفة من حماكم قطـاع غـزة 

 :الرشعية وهي عىل النحو اآليت
 :غائباحلكم بالنفقة للزوجة عىل زوجها ال: النموذج األول

 .نص املواد القانونية من القانون الفلسطيني
إذا مل حيرض املدعى عليـه «: من أصول املحاكامت الرشعية ونصها ١٥٩املادة 

أو وكيله بعد اعالنه يف امليعاد الذي حدد له تسـمع الـدعو وأدلتهـا، وحيكـم يف 
 .»غيبته بدون إعذار وال نصب وكيل

إذا مل يتفـق الطرفـان يف « :عية ونصهارـمن أصول املحاكامت الش ١٠٣املادة 
اخلصومات املحتاجة إىل إخبار أهل اخلربة كتعيني مقدار النفقـة، وأجـر املثـل، أو 

 .»كان املدعي غائباً تعني املحكمة أهل اخلربة من قبلها رأساً 
إذا تغيب  الـزوج وتـرك زوجتـه « :من قانون حقوق العائلة ونصها ٦٢املادة 

حمل بعيد أو قريب أو فقد يقدر القايض نفقة اعتبارا مـن يـوم  بال نفقة أو سافر إىل
الطلب بناء عىل البينة التي تقيمها الزوجة عىل قيام الزوجية بينهام، وبعد أن حيلفها 
اليمني عىل أن زوجها مل يرتك هلا نفقـة وعـىل أهنـا اآلن ليسـت ناشـزة وال مطلقـة 

 .»انقضت عدهتا



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٥٦
 الثالثونو الرابعالعدد  -السنة الثالثون               

تفـرض النفقـة لزوجـة « :خصـية ونصـهامن قانون األحوال الش ١٨٩املادة 
الغائب يف ماله إن كان له مال حارض يف منزله من جنس النفقة كـالغالل ونحوهـا 

روبني أو كـان لـه ـمن أصناف املأكوالت والذهب والفضة املرضوبني وغري املضـ
مال من لك مودع عند أحد أو دين عليه وأقر املودع أو املديون باملـال وبالزوجيـة 

أو كان احلاكم يعلم هبام أو أقامت املرأة بينة عىل الوديعـة أو الـدين وعـىل  أو مل يقر
النكاح، وإن كان ال يقىض به هلا عىل الغائب ويبدأ احلـاكم يف فـرض النفقـة بـامل 
الوديعة ثم بالدين فلو كان للغائب مال حارض يف بيتـه مـن جنسـها فرضـها فيـه، 

ضه وحيلفها أن زوجها الغائـب مل يـرتك ويأخذ احلاكم عليها كفيال باملال الذي تقب
 .»هلا نفقة وأهنا مل تكن ناشزة وال مطلقة مضت عدهتا

استنادا إىل النصوص القانونية السـابق ذكرهـا أصـدرت حمكمـة خـانيونس 
يف ) ص(وجاهيـاً بحـق املدعيـة ) س(الرشعية حكمها الغيايب بحق املدعى عليـه

دعيـة عـىل زوجهـا حـال م بفرض نفقة للزوجة امل١٤٦٥/٢٠١٣القضية أساس
غيابه وقدرها سبعون ديناراً أردنياً شهرياً وأمرت املدعى عليه بدفع ذلك للمدعية 
وآذنتها باالستدانة والرصف والرجوع عليه بام يرتاكم من النفقة وضمنته الرسـوم 

 .م٣٠/١٢/٢٠١٣انونية، وحرر بتاريخالق
 قايض حمكمة خانيونس الرشعية

 :التفريق لعدم االنفاق حال غياب الزوجاحلكم ب: النموذج الثاين
 نص املواد القانونية

إذا مل حيرض املدعى عليـه « :من أصول املحاكامت الرشعية ونصها ١٥٩املادة 
أو وكيله بعد إعالنه يف امليعاد الذي حدد له تسـمع الـدعو وأدلتهـا، وحيكـم يف 

 .»غيبته بدون إعذار وال نصب وكيل
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إذا مل يتفـق الطرفـان يف « :رعية ونصهاـامت الشمن أصول املحاك ١٠٣املادة 
اخلصومات املحتاجة إىل إخبار أهل اخلربة كتعيني مقدار النفقـة، وأجـر املثـل، أو 

 .»كان املدعي غائباً تعني املحكمة أهل اخلربة من قبلها رأساً 
، «: من قانون حقوق العائلة ونصها ٩٣املادة  إذا كان الزوج غائباً غيبـةً قريبـةً

كان له مالٌ ظاهرٌ نفذ احلكم عليه بالنفقة يف مالـه وإن مل يكـن لـه مـالٌ ظـاهرٌ  فإن
أَعذر عليه القايض بالطرق املعروفة ورضب له أجالً فـإن مل يرسـل مـا تنفـق منـه 

ي األجـل ـزوجته عىل نفسها ومل حيرض لإلنفاق عليها طلق عليه القايض بعد مضـ
، أو كان جمهول املحـل أو كـان مفقـوداً فإن كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه

 .»وثبت أنه ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القايض
إذا غاب الزوج سـنةً فـأكثر بـال « :من قانون حقوق العائلة ونصها ٩٤املادة 

عذرٍ مقبولٍ جاز لزوجته أن تطلب إىل القايض تطليقها بائناً إذا ترضرت من بعـده 
 .»طيع اإلنفاق منهعنها ولو كان له مال تست

استنادا إىل النصـوص السـابق ذكرهـا وبنـاء عـىل الـدعو املقدمـة بالبينـة 
ى عليـه) ص(الرسمية والرشعية من املدعية بـالتفريق بينهـا وبـني ) س(عىل املدعَ

ى عليه بسبب عدم النفقة ولغيابه البعيد وامتناعه عن دفع النفقـة بـال زوجها املدع
، حكمت حم عـىل ) ص(رعية للمدعيـةـكمة خانيونس الشـسببٍ رشعي وال عذرٍ

بتطليقها منه طلقةً رجعيةً واحـدةً وعليهـا العـدة حكـامً ) س(زوجها املدعى عليه
ى عليـه وذلـك يف القضـية  وجاهياً بحضـور املدعيـة غيابيـاً بحـق زوجهـا املـدعَ

 .م٤/٩/٢٠١٣م، حرر بتاريخ٥٦٢/٢٠١٣أساس
 قايض حمكمة خانيونس الرشعية
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 :احلكم بالتفريق للرضر من الغياب :النموذج الثالث
 نص املواد القانونية

ى عليـه « :من أصول املحاكامت الرشعية ونصها ١٥٩املادة  إذا مل حيرض املدعَ
أو وكيله بعد إعالنه يف امليعاد الذي حدد له تسـمع الـدعو وأدلتهـا، وحيكـم يف 

 .»غيبته بدون إعذار وال نصب وكيل
إذا غاب الزوج سـنةً فـأكثر بـال « :ئلة ونصهامن قانون حقوق العا ٩٤املادة 

عذرٍ مقبولٍ جاز لزوجته أن تطلب إىل القايض تطليقها بائناً إذا ترضرت من بعـده 
 .»عنها ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه

رعية ـاستنادا إىل النصوص القانونية السابقة أصدرت حمكمـة الوسـطى الشـ
ى عليه ) ص(بناء عىل الدعو املقدمة من املدعيـة) س(حكمها الغيايب بحق املدعَ

رر ـوالطلب والبينة الرسمية والرشعية التفريق بينها وبـني زوجهـا الغائـب للضـ
ــة يف القضــية املــذكورة  ــد حكمــت للمدعي ــذا الغيــاب وق ــل هلــا هب احلاص

م بتطليقها منه طلقةً واحدةً بائنةً بينونةً صغر وفرقـت بيـنهام ٢٧/٢٠١٢أساس
ر احلاصل هلا من غيابه عنها مدة أكثر من  سنة وكان هذا احلكـم هبذه الطلقة للرض

ى عليه قابالً لالعـرتاض واالسـتئناف  وجاهياً بالنسبة للمدعية غيابياً يف حق املدعَ
 .م١٤/١/٢٠١٣وحرر بتاريخ

 قايض املحكمة الوسطى الرشعية
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 : ال غياب الزوجرر من اهلجر والتطليق حـاحلكم بالتفريق للض: النموذج الرابع
 نص املواد القانونية

ى عليـه إذا مل حيرض املدع« :من أصول املحاكامت الرشعية ونصها ١٥٩املادة 
أو وكيله بعد إعالنه يف امليعاد الذي حدد له تسـمع الـدعو وأدلتهـا، وحيكـم يف 

 .»غيبته بدون إعذارٍ وال نصب وكيل
، إذا ك« :من قانون حقوق العائلة ونصها ٩٣املادة  ان الزوج غائباً غيبـةً قريبـةً

فإن كان له مال ظاهر نفذ احلكم عليه بالنفقة يف مالـه وإن مل يكـن لـه مـال ظـاهر 
أَعذر عليه القايض بالطرق املعروفة ورضب له أجالً فـإن مل يرسـل مـا تنفـق منـه 

ي األجـل ـزوجته عىل نفسها ومل حيرض لإلنفاق عليها طلق عليه القايض بعد مضـ
يد الغيبة ال يسهل الوصول إليه، أو كان جمهول املحـل أو كـان مفقـوداً فإن كان بع

 .»وثبت أنه ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القايض
رعية ـاستناداً إىل النصوص القانونية السابقة أصدرت حمكمة دير الـبلح الشـ

ى عليه ) ص(بناء عىل الدعو املقدمة من املدعيـة) س(حكمها الغيايب بحق املدعَ
رعية تطلـب فيهـا التفريـق بينهـا ـوالطلب والبينة اخلطية والشخصية واليمني الش

وحيـث إن ، وبني زوجها الغائب وهو من سكان مرص جمهول حمـل اإلقامـة فيهـا
املذكور غائبٌ غيبةً بعيدةً ال يسهل الوصول إليه وجمهول حمل اإلقامة فقد حكمت 

ى عليـه طلقـةً واحـدةً بائنـةً بينونـةً املحكمة للمدعية بتطليقها من زوجهـا املـدعَ 
م حكـامً وجاهيـاً بحـق املدعيـة ٤٠٥/٢٠١٢صغر، وذلك يف القضـية أسـاس

ــاريخ ــرر بت ــتئناف وح ــرتاض واالس ــابالً لالع ــه ق ى علي ــدعَ ــق امل ــاً بح  وغيابي
 .  م١٣/١١/٢٠١٢

 قايض حمكمة دير البلح الرشعية  
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ى احلكم بإثبات صحة سند عطا: النموذج اخلامس          ء وهبة حال غيـاب املـدعَ
 :عليه

 نص املواد القانونية
يشرتط يف صـحة اهلبـة أن « :من قانون األحوال الشخصية ونصها ٥٠١املادة 

 .»يكون الواهب حراً عاقالً بالغاً مالكاً للعني التي يتربع هبا
ال يثبـت ملـك العـني « :من قانون األحـوال الشخصـية ونصـها ٥٠٢املادة 

، وإن كانـت يف يـد ٥٠٧ها قبضاً كامالً كـام هـو مبـني يف املـادة املوهوبة إال بقبض
 .»املوهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبضٍ جديدٍ برشط القبول

جيوز لكل مالـك إذا كـان « :من قانون األحوال الشخصية ونصها ٥٠٣املادة 
له  أهالً للتربع أن هيب يف حالة صحته ماله كله أو بعضه ملن يشاء سواء كان أصالً 

 .»أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه ولو خمالفاً لدينه برشوطه
بناء عىل الدعو والطلب والبينة الشخصـية واملـواد القانونيـة املشـار إليهـا 

م ٢٧٠/٢٠١٣رعية يف القضــية أســاسـأعـاله حكمــت حمكمـة خــانيونس الشـ
ظم بـني بإثبات صحة سند العطاء واهلبة املـن) س(عىل املدعى عليه) ص(للمدعية

) غ(وأوالد املرحوم) ع(جد املتداعيني ألبيهام وشقيقته والفريق الثاين أوالد احلاج
م وذلك بحسب احلصص املذكورة فيـه دون ١٦/٣/١٩٦٥واملؤرخ بينهام بتاريخ

زيادةٍ أو نقصٍ وكان هذا احلكم وجاهياً بحق املدعى قابالً لالستئناف غيابياً بحـق 
ى عليها قابالَ لالستئن  .        م٢٩/٤/٢٠١٣ اف واالعرتاض وحرر بتاريخاملدعَ

 قايض حمكمة خانيونس الرشعية
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 :احلكم باملهر عىل تركة ميت: النموذج السادس
 نص املواد القانونية

رعية هي ـاألدلة الش« :من قانون أصول املحاكامت الرشعية ونصها ٣٨املادة 
 .»احللف وقرينةٍ قاطعةٍ ما يدل عىل احلق ويظهره من إقرارٍ وشهادةٍ ونكولٍ عن 

يشـرتط لصـحة « :رعية ونصـهاـمن قانون أصول املحـاكامت الشـ ٣٩املادة 
اإلقرار أن يكون املقر عاقالً بالغاً خمتاراً غـري حمجـور عليـه وال يشـرتط يشء مـن 
ذلك يف املقر له ويقبل إقرار املحجور عليه للسفه يف كل مـا ال يعـد حمجـور عليـه 

 .»وهرشعاً فيه كالطالق ونح
كـل سـند رشعـي « :رعية ونصـهاـمن قانون أصول املحاكامت الش ٤٦املادة 

صادر من املحاكم الرشعية مطابق ملا يف سجله مستويف رشوطه الرشعية يعد حجة 
 .»فيام حترر به عىل من كان شاهداً عليه أو عىل من تلقى احلق عنه

راق الرسـمية األو« :رعية ونصـهاـمن قانون أصول املحاكامت الش ٤٨املادة 
 .»تكون كافيةً للحكم بدون احتياج إىل إثبات آخر معها

إذا عينت مدة املهر املؤجل فليس « :من قانون حقوق العائلة ونصها ٤٨املادة 
للزوجة املطالبة به قبل حلول األجل ولو وقع الطالق أما إذا تويف الزوج فيسـقط 

قـوع الطـالق أو وفـاة أحـد إىل و مـؤجالً األجل، وإذا مل يكن األجل معينـاً، عـد 
 .»الزوجني

مى مهر يف العقد الصـحيح « :من قانون حقوق العائلة ونصها ٤٩املادة  إذا سُ
كامالً بوفاة أحد الزوجني أو بالطالق بعـد اخللـوة الصـحيحة، أمـا إذا  أداؤهلزم 

وقع الطالق قبل اخللوة الصحيحة لزم نصف املهر املسـمى، وإذا وقـع االفـرتاق 
 .»وجة كام لو طلب الويل التفريق بسبب عدة الكفاءة يسقط املهر كلهمن قبل الز
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رعية ـبناء عىل املواد السابقة والدعو والطلب والبينة اخلطيـة واليمـني الشـ
قيمـة (بتـابع مهرهـا املعجـل) ص(واإلقرار حكمت حمكمة خـانيونس للمدعيـة

ا دينارٍ أردين عـىل وقدره ألفا دينارٍ أردين، ومهرها املؤجل وقدره ألف) عفش البيت
تركة زوجها املتوىف حكامً وجاهيـاً بحـق املدعيـة قـابالً لالسـتئناف غيابيـاً بحـق 

 م، وحـرر بتـاريخ١١٢٥/٢٠١٣ املدعى عليه قابالً لالعرتاض يف القضية أساس
 .م ١٠/١٠/٢٠١٣

 قايض حمكمة خانيونس الرشعية
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Ôµ_¶^=
 :النتائج: أوالً 

 :علينا بإمتام هذا البحث خلصنا إىل النتائج التاليةبعد أن منَّ اهللا 
رع عـىل سـبيل ـالفصل بني املتخاصـمني ببيـان حكـم الشـ: القضاء هو  -١
 . اإللزام
أو ، الشخص الغائب عن البلد الذي رفعـت فيـه الـدعو: الغائب هو  -٢

 .الغائب عن جملس القضاء
 .ألقرب للواقع املعارصما ذهب إليه احلنفية من حتديد ضابط الغيبة هو ا  -٣
الغائب املوجود يف بلد املدعي ومل يمتنع عن احلضور إىل جملس القضـاء   -٤

ى عليـه حلفـظ ـال جيوز احلكم عليه غيابيا، فإن امتنع عن احلضور أو توار يقضـ
 .ألهلهااحلقوق 

ى عليه الغائب عن البلـد حيكـم عليـه، ألن ذلـك يوافـق املقاصـد   -٥ املدعَ
فظ حقوق العباد، وفيه سـد لكـل األبـواب التـي تـؤدي إىل أكـل الرشعية من ح

 .أموال الناس بالباطل
 .جمال القضاء عىل الغائب يقترص عىل ما يتعلق بحقوق اآلدميني  -٦
عىل الرغم من أن القـانون الفلسـطيني اعتمـد عـىل مـذهب اإلمـام أيب   -٧

حقوق اآلدميني، وهـو حنيفة إال أنه أخذ برأي اجلمهور يف القضاء عىل الغائب يف 
مَ فيهـا غيابيـاً عـىل  كـِ ما ظهر جلياً من نامذج التطبيقات التي أوردناهـا لقضـايا حُ

ى عليه يف املحاكم الرشعية بقطاع غزة  .املدعَ
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 :التوصيات: ثانياً 
نويص والة األمر من أهل احلل والعقد عـىل تقنـني قـوانني تعمـل عـىل   -١

 .إجبار الظامل عىل رد املظامل ألهلها
ر ثقافـة رد ـنويص أهل الرأي والفقه يف املجتمعـات اإلسـالمية إىل نشـ  -٢

 .احلقوق إىل أهلها ومراقبة اهللا تعاىل يف معامالهتم مع اآلخرين
نويص بالتعاون بـني الـدول اإلسـالمية الشـقيقة، وغريهـا مـن الـدول   -٣

العدالـة الصديقة عىل إبرام معاهدات تعاون فيام بينها للقـبض عـىل اهلـارب مـن 
 .وإلزامه باملثول أمام القضاء يف الدعو املرفوعة ضده
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املكتبـة التجاريـة : أخبار القضاة، ملحمد بـن خلـف البغـدادي امللقـب بوكيـع، النـارش -١
  .م، صورهتا عامل الكتب، بريوت، ومكتبة املدائن، الرياض١٩٤٧الكرب، بمرص، سنة

يل يف ختريج أحاديث منار السبيل، ملحمد نارص الدين األلباين، طبعـة املكتـب إرواء الغل -٢
 .م١٩٨٥اإلسالمي بريوت سنة

أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، لزكريا بن حممد األنصـاري، طبعـة دار الكتـاب  -٣
 .اإلسالمي، بدون

ة دار الفكـر ربيني، طبعــاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، ملحمد بن أمحد اخلطيـب الشـ -٤
 .بريوت بدون

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعيل بن سليامن املرداوي الصاحلي احلنبيل طبعة  -٥
 .دار إحياء الرتاث العريب بدون

ري ـالبحر الرائق رشح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم، املعروف بـابن نجـيم املصـ -٦
 .طبعة دار الكتاب اإلسالمي بدون

ية املجتهد وهناية املقتصد، ملحمد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيـد بدا -٧
 .م٢٠٠٤دار احلديث القاهرة، سنة

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، أليب بكر بن مسعود الكاساين طبعة دار الكتب العلمية  -٨
 .م١٩٨٦سنة

نى، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، البناية رشح اهلداية، أليب حممد حممود بن أمحد العي -٩
 .م٢٠٠٠سنة

ــاج،  -١٠ ــراين، دار املنه ــري العم ــن أيب اخل ــى ب ــافعي، ليحي ــام الش ــذهب اإلم ــان يف م البي
 .م٢٠٠٠جدة،

البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أليب الوليد حممد بـن  -١١
 .م١٩٨٨المي، بريوت سنةأمحد بن رشد القرطبي، طبعة دار الغرب اإلس
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التاج واإلكليل ملخترص خليل، ملحمد بن يوسـف العبـدري املـواق طبعـة دار الكتـب  -١٢
 .م١٩٩٤العلمية سنة

تاج العروس من جواهر القاموس، ملحمـد بـن حممـد احلسـيني الزبيـدي، النـارش دار  -١٣
 .اهلداية، بدون

براهيم بـن عـيل بـن حممـد، بـن تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إل -١٤
 م١٩٨٦فرحون، النارش مكتبة الكليات األزهرية، سنة

تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، لعثامن بن عيل فخر الدين الزيلعي احلنفي طبعة املطبعة  -١٥
 .هـ، صورهتا دار الكتاب اإلسالمي١٣١٣الكرب األمريية بوالق، القاهرة سنة

أمحـد بـن حممـد البغـدادي القـدوري، دار السـالم، القـاهرة،  التجريد، أليب احلسـني -١٦ 
 .م٢٠٠٤

ن حجر اهليتمي، ومعه حاشـية ـد بـن حممـد بـاج، ألمحـرح املنهــاج يف شـاملحت حتفـة -١٧ 
 عبد احلميد الرشواين، وحاشية أمحد بن قاسم العبادي طبعة املكتبـة التجاريـة الكـرب

 .لرتاث العريب، بريوت، بدونم، صورهتا دار إحياء ا١٩٨٣بمرص، سنة
حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج، البن امللقن عمر بن عيل بن أمحد، دار حراء، مكة املكرمة،  -١٨

 .هـ١٤٠٦سنة
الثمر الداين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين، لصالح بن عبد السميع اآليب األزهري،  -١٩

 .النارش املكتبة الثقافية بريوت بدون
ع األصول يف أحاديث الرسول، ملجد الدين املبارك بن حممد اجلـزري ابـن األثـري، جام -٢٠

 .النارش مكتبة احللواين، مطبعة املالح، مكتبة دار البيان، بدون
جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، ملحمد بن أمحد األسـيوطي ، طبعـة  -٢١

 .م١٩٩٦دار الكتب العلمية بريوت، سنة
ة ابن عابدين عىل الدر املختار، ملحمد أمني بن عابدين، طبعة  دار الفكـر بـريوت حاشي -٢٢

 .م١٩٩٢سنة
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حاشية البجريمي عـىل رشح املـنهج، لسـليامن بـن حممـد البجريمـي، مطبعـة احللبـي،  -٢٣
 م١٩٥٠سنة

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ملحمد بن أمحـد بـن عرفـة الدسـوقي، طبعـة دار  -٢٤
 .الفكر، بدون

حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين، لعـيل بـن أمحـد العـدوي طبعـة دار الفكـر  -٢٥
 .م١٩٩٤بريوت، سنة

حاشية منحة اخلالق عىل البحر الرائق، ملحمـد أمـني بـن عابـدين، طبعـة دار الكتـاب  -٢٦
 .اإلسالمي، بدون

مـد بـن حبيـب احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أليب احلسن عـيل بـن حم -٢٧
 .م١٩٩٩الشهري باملاوردي، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، سنةة

فهمـي احلسـيني، : درر احلكام يف رشح جملة األحكام، لعيل حيدر أمني أفندي، تعريب -٢٨
 .م١٩٩١دار اجليل، سنة

الذخرية، ألمحد بن إدريس املـالكي الشـهري بـالقرايف، طبعـة دار الغـرب اإلسـالمي،  -٢٩
 .١٩٩٤سنة بريوت،

الروض املربع رشح زاد املستقنع، ملنصـور بـن يـونس البهـوتى، دار املؤيـد، مؤسسـة  -٣٠
 .الرسالة، بدون

املكتـب اإلسـالمي، : روضة الطالبني وعمدة املفتني ليحيى بن رشف النووي، النـارش -٣١
 .م١٩٩١بريوت، سنة

 .بعة دار احلديث، بدونبلوغ املرام ملحمد بن إسامعيل الصنعاين، ط حسبل السالم رش -٣٢
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمـة، ملحمـد نـارص الـدين  -٣٣

 .م١٩٩٢األلباين، دار املعارف، الرياض، سنة
 .سنن أيب داود، أليب داود سليامن بن األشعث، طبعة املكتبة العرصية، بريوت، بدون -٣٤
احلسني البيهقي، طبعة دار الكتـب العلميـة، بـريوت السنن الكرب، أليب بكر أمحد بن  -٣٥

 .م٢٠٠٣سنة
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السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، ملحمد بـن عـيل الشـوكاين، دار ابـن حـزم،  -٣٦
 .بدون

رشح حدود ابن عرفة، املسامة اهلداية الكافية الشافية لبيـان حقـائق اإلمـام ابـن عرفـة  -٣٧
ــن قاســم األنصــاري ــة، ملحمــد ب ــة، الوافي ــة العلمي ــالكي، طبعــة املكتب ، الرصــاع امل

 .ه١٣٥٠سنة
ي احلنـبيل، طبعـة  دار ـرشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، ملحمد بن عبـد اهللا الزركشـ -٣٨

 .م١٩٩٣العبيكان، سنة
رقية ـركة الشــرشح السري الكبري، ملحمد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، النارش الشـ -٣٩

 .م١٩٧١لإلعالنات، سنة 
رشح صحيح مسلم، ليحيى بن رشف النـووي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت،  -٤٠

  .١٣٩٢سنة
الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، ملحمد بن صالح العثيمني، طبعة دار ابن اجلوزي، طبعة  -٤١

 .هـ١٤٢٨سنة
رشح خمترص خليل، ملحمد بن عبد اهللا اخلـريش، طبعـة دار الفكـر للطباعـة، بـريوت،  -٤٢

 .بدون
رشح منتهــى اإلرادات، ملنصــور بــن يــونس إدريــس البهــويت، طبعــة عــامل الكتــب،  -٤٣

 .م١٩٩٣سنة
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إلسامعيل بن محـاد اجلـوهري، طبعـة دار العلـم  -٤٤

 .م١٩٨٧للماليني، بريوت، سنة
 .هـ١٤٢٢صحيح البخاري ملحمد بن إسامعيل البخاري، طبعة دار طوق النجاة، سنة -٤٥
صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج النيسابوري، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -٤٦

 .بدون
العدالة القضائية وتطبيقاهتا يف الرشيعة اإلسالمية، للدكتور حسن تيسري شموط، طبعة  -٤٧

 .م٢٠٠٦دار النفائس، سنة
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شـباب األزهـر، عـن علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خالف، النارش مكتبة الـدعوة،  -٤٨
 .دونبطبعة دار القلم، 

عمدة القاري رشح صحيح البخاري، ملحمود بن أمحد العيني، طبعة دار إحياء الـرتاث  -٤٩
 .العريب، بريوت، بدون

 .العناية رشح اهلداية، ملحمد بن حممد البابريت، طبعة دار الفكر، بدون -٥٠
 .بة اهلالل، بدونالعني، للخليل بن أمحد البرصي، طبعة دار ومكت -٥١
الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، لزكريا بن حممد األنصاري، طبعة املطبعة امليمنية،  -٥٢

 .بدون
فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين، طبعـة دار  -٥٣

 .هـ ١٣٧٩املعرفة، بريوت، سنة
 .د الواحد السيوايس، طبعة دار الفكر، بدونفتح القدير، للكامل ابن اهلامم حممد بن عب -٥٤
الفروع ومعه تصحيح الفروع، ملحمـد بـن مفلـح احلنـبيل، النـارش مؤسسـة الرسـالة،  -٥٥

 .م٢٠٠٣سنة
 .الفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبة الزحييل، طبعة دار الفكر، دمشق، بدون -٥٦
، وآ -٥٧ نْ خـرين، طبعـة دار القلـم الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي، ملصطفى اخلِ

 .م١٩٩٢للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، سنة
القاموس املحيط، ملحمد بن يعقوب الفريوزآباد، طبعـة مؤسسـة الرسـالة للطباعـة  -٥٨

 .م٢٠٠٥والنرش والتوزيع، بريوت، سنة 
القضاء عىل الغائب، رسالة ماجستري، إعداد عبد اهللا مصـلح الـثاميل، إرشاف الـدكتور  -٥٩

 .١٩٧٩ني حامد حسان، جامعة امللك عبد العزيز سنةحس
القضــاء يف اإلســالم، للــدكتور حممــد عبــدالقادر أبــو فــارس، دار الفرقــان، األردن،  -٦٠

 .م٢٠٠٩سنة
قواعد األحكام يف مصالح األنام، لعز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـالم، امللقـب  -٦١

، القاهرة، صورهتا دار الكتب العلمية، بسلطان العلامء، النارش مكتبة الكليات األزهرية
 .م١٩٩١بريوت، وغريها، سنة



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٧٠
 الثالثونو الرابعالعدد  -السنة الثالثون               

 .القوانني الفقهية، ملحمد بن أمحد بن حممد بن جزي، بدون -٦٢
كشاف القناع عن متن اإلقناع، ملنصور بن يونس البهوتى، طبعة دار الكتـب العلميـة،  -٦٣

 .بدون
مـي احلنفـي، املكتبـة العلميـة، اللباب يف رشح الكتاب، لعبد الغنـي بـن طالـب الغني -٦٤

 .بريوت، بدون
لسان احلكام يف معرفة األحكام، ألمحد بن حممـد بـن الشـحنة، طبعـة البـايب احللبـي،  -٦٥

 .م١٩٧٣القاهرة، سنة 
لسان العرب، ملحمد بن مكرم مجال الـدين ابـن منظـور، طبعـة دار صـادر ، بـريوت،  -٦٦

 .هـ١٤١٤سنة
اهيم بن حممد بن مفلح، طبعة دار الكتـب العلميـة، بـريوت املبدع يف رشح املقنع، إلبر -٦٧

 .م١٩٩٧سنة
 .م١٩٩٣املبسوط، ملحمد بن أمحد الرسخيس، طبعة دار املعرفة، بريوت، سنة -٦٨
جمموع الفتاو، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، طبعة جممع امللك فهـد لطباعـة  -٦٩

 .م١٩٩٥املصحف الرشيف، املدينة النبوية، سنة
املحرر يف الفقه، لعبد السالم بن عبـد اهللا بـن تيميـة احلـراين، طبعـة مكتبـة املعـارف،  -٧٠

 .م١٩٨٤الرياض، سنة
املحىل باآلثار، لعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس الظاهري، دار الفكر، بريوت،  -٧١

 .بدون
ـازَ  -٧٢ ، دار الكتـب العلميـة، املحيط الربهاين يف الفقه الـنعامين، ملحمـود بـن أمحـد بـن مَ ةَ

 .م٢٠٠٤بريوت، 
رية، الدار النموذجيـة، ـخمتار الصحاح، ملحمد بن أيب بكر الرازي، النارش املكتبة العص -٧٣

 .م١٩٩٩بريوت، سنة
املستدرك عىل الصحيحني، ملحمد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري، دار الكتب العلميـة،  -٧٤

 .م١٩٩٠بريوت، سنة



   ٢٧١        الغائب يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته وفقاً للقانون الفلسطيني يف حماكم قطاع غزةجماالت القضاء عىل    
 غزة -جامعة األزهر  - نيالفقه املقارن املشارك أستاذي -الدكتور نعيم سامرة املرصي والدكتور سامي حممد نمر أبو عرجة  إعداد  

، أليب يعىل أمحد بن املثُنى املوصـيل، طبعـة دار املـأمون للـرتاث، دمشـق مسند أيب يعىل -٧٥
 . م١٩٨٤سنة

املصنف يف األحاديث واآلثار، أليب بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد، النـارش مكتبـة  -٧٦
 .هـ١٤٠٩الرشد، الرياض، سنة

سـالمي، مصنف عبد الـرزاق الصـنعاين، لعبـد الـرزاق الصـنعاين، طبعـة املكتـب اإل -٧٧
 .هـ ١٤٠٣بريوت، سنة 

مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى،  ملصطفى بن سعد الرحيبـانى احلنـبيل، طبعـة  -٧٨
 . م١٩٩٤املكتب اإلسالمي، سنة

ربيني، طبعة ـمغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ملحمد بن أمحد اخلطيب الش -٧٩
 .م١٩٩٤دار الكتب العلمية، سنة

 .غني، لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقديس، طبعة مكتبة القاهرة، بدونامل -٨٠
منح اجلليل رشح خمترص خليل، ملحمد بن أمحـد بـن حممـد علـيش، طبعـة دار الفكـر،  -٨١

 .م١٩٨٩بريوت، سنة
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إلبراهيم بن عيل الشريازي، طبعة دار الكتب العلميـة،  -٨٢

 .بدون
اهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، ملحمد بن حممـد املغـريب، املعـروف باحلطـاب، مو -٨٣

 .م١٩٩٢طبعة دار الفكر، سنة
موطأ اإلمام مالك، لإلمام مالك بن أنس األصبحي، طبعة دار إحياء الـرتاث العـريب،  -٨٤

  .م١٩٨٥بريوت، سنة
ر ـار الثقافـة للنشـالنظام القضائي يف اإلسالم، للدكتور أمحـد عـيل جـرادات، طبعـة د -٨٥

 . م٢٠١٢والتوزيع، سنة
 .م١٩٩٤النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي، ملحمد رأفت عثامن، النارش دار البيان سنة -٨٦
نظرية احلكم القضائي يف الرشيعة والقانون، للدكتور عبد النارص موسى أبـو البصـل،  -٨٧

 .طبعة دار النفائس، األردن، بدون
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حلديث واألثر، للمبارك بن حممد بن األثـري، طبعـة املكتبـة العلميـة، النهاية يف غريب ا -٨٨
 .م١٩٧٩بريوت

هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ملحمد بن أيب العباس أمحد شهاب الدين الـرميل، طبعـة  -٨٩
 .م١٩٨٤دار الفكر، بريوت، سنة

لقب بإمـام احلـرمني، هناية املطلب يف دراية املذهب، لعبد امللك بن عبد اهللا اجلويني، امل -٩٠
 .م٢٠٠٧طبعة دار املنهاج، سنة

ر، ـنيــل األوطــار، ملحمــد بــن عــيل بــن حممــد الشــوكاين ، طبعــة دار احلــديث، مصــ -٩١
 .م١٩٩٣سنة
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=
نبي بعـده نبينـا  وسـيدنا حممـد احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال 

 :وعىل آله وصحبه وبعد
فإن املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة قد تابع 
احلكم بتنفيذ اإلعدام بحق سـبعة وأربعـني مـن الفئـة الضـالة املـدانني يف قضـايا 

وتفجـري  إرهابية، حيث قاموا بقتل األبرياء من مواطنني ورجـال أمـن ومقيمـني،
املباين احلكوميـة وعـدد مـن املرافـق واملجمعـات السـكنية، وتنفيـذ العديـد مـن 
عمليات اخلطف وإطالق النار وأعامل التخريب املسـلح يف الطرقـات واألمـاكن 
العامة وقاموا بالدعم والتمويل والتشجيع والتخطيط لألعامل اإلرهابية، وبعد أن 

ـا ﴿ :  الدولة تنفيذ رشع اهللا، قال تعاىلثبت رشعاً قيامهم بذلك أصبح واجباً عىل يَ
مُ  يْكُ لَ تِبَ عَ نُوا كُ ينَ آَمَ َا الَّذِ تْىلَ احلُ  أَهيُّ اصُ يفِ الْقَ ثَـى رُّ بِاحلُ الْقِصَ ُنْ األْ بْـدِ وَ بْدُ بِالْعَ الْعَ رِّ وَ

اءٌ  أَدَ وفِ وَ رُ املَْعْ بَـاعٌ بـِ اتِّ ءٌ فَ ْ يـهِ يشَ ـنْ أَخِ يَ لَهُ مِ فِ نْ عُ ثَى فَمَ ُنْ كَ  بِاألْ لـِ ـانٍ ذَ سَ إِلَيْـهِ بِإِحْ
 ﴾ ابٌ أَلِيمٌ ذَ هُ عَ لَ لِكَ فَ دَ ذَ عْ  بَ تَدَ نِ اعْ ةٌ فَمَ َ محْ رَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ يفٌ مِ فِ ْ  .)١٧٨:البقرة(ختَ

وإن املجمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي ليؤيد هذه األحكـام 
ينَ ﴿: ويعدها أمراً واجباً استجابة ألمر اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله اءُ الَّـذِ ـزَ إِنَّـامَ جَ

طَّـعَ  بُوا أَوْ تُقَ ـلَّ تَّلُـوا أَوْ يُصَ قَ ا أَنْ يُ ـادً ضِ فَسَ َرْ نَ يفِ األْ وْ ـعَ يَسْ ـولَهُ وَ سُ رَ بُونَ اهللاََّ وَ َارِ حيُ
نْ  فٍ أَوْ يُ الَ نْ خِ مْ مِ هُ لُ جُ أَرْ هيِمْ وَ ـمْ يفِ أَيْدِ هلَُ يَا وَ نْ يٌ يفِ الـدُّ زْ مْ خِ لِكَ هلَُ ضِ ذَ َرْ نَ األْ ا مِ وْ فَ

 ﴾ ظِيمٌ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ َخِ بل إنـه أمـر رضوري حلفـظ األمـن ومحايـة . )٣٣:املائدة(اآلْ
البالد والعباد من رشور هذه الفئة ذات الفكر التكفـريي املنحـرف، التـي تتعمـد 

 .ان املجتمع املسلمإثارة الفتنة والفرقة واالضطراب يف كي
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ويف الوقت الذي حتـارب فيـه معظـم دول العـامل العمليـات اإلرهابيـة فـإن 
املجمع يعرب عن أسفه واستنكاره وشجبه ملا صدر عن مسـؤولني يف اجلمهوريـة 

رحيات تصـادم رشع اهللا، وتقـف موقفـاً سـلبياً جتـاه ـاإلسالمية اإليرانية من تصـ
ء املفسدين متجاهلة ما تقـوم بـه الفئـة األحكام الرشعية التي صدرت بحق هؤال

الضالة من أعامل القتل والتخريب والدمار التي مل ختـل منهـا حتـى أقـدس بقـاع 
مَ اجلَ ﴿: األرض، قال تعاىل كْ مٍ أَفَحُ ـوْ ـامً لِقَ كْ ـنَ اهللاَِّ حُ ـنُ مِ سَ ـنْ أَحْ مَ بْغُـونَ وَ لِيَّةِ يَ اهِ

ه الفئة املنحرفـة هـي أحكـام ، ويؤكد أن ما صدر بحق هذ)٥٠:املائدة(﴾ يُوقِنُونَ 
ريع يف النظـام القـائم يف ـرشعية تستند إىل الكتاب والسنة اللذين مها مصدر التشـ

اململكة العربية السعودية التي جيب التسليم هبا، وعدم اخلوض والتشـكيك فيهـا، 
ألن ذلك من املحظورات الرشعية ومن التساهل يف إقامة حدود اهللا التي هي قوام 

ـوكَ ﴿: ذر من عدم الرضا به قال تعاىلوحاحلياة  مُ َكِّ تَّـى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ فَالَ وَ
 ﴾ ـلِيامً وا تَسْ ـلِّمُ يُسَ ـيْتَ وَ ا قَضَ ـَّ ـا ممِ جً رَ مْ حَ ـهِ سِ وا يفِ أَنْفُ دُ ـِ مْ ثُـمَّ الَ جيَ يْنَهُ رَ بَ جَ فِيامَ شَ

وإقامة حدود اهللا سـبب لـردع املجـرمني وانحسـار اجلريمـة قـال  ،)٦٥:النساء(
﴾ ﴿: تعاىل تَّقُونَ مْ تَ لَّكُ َلْبَابِ لَعَ ا أُويلِ األْ يَاةٌ يَ اصِ حَ مْ يفِ الْقِصَ لَكُ  .)١٧٩:البقرة(وَ

وإذ يؤكد املجمع الفقهي عرب أعضائه الـذين يمثلـون الشـعوب واألقليـات 
سلمني من مكر املاكرين وحقد احلاقدين، ويعـز املسلمة يسأل اهللا أن حيمي بالد امل

احلق وأهله ويذل الباطل وأهله، إنه سبحانه خري مسؤول، وصىل اهللا وسـلم عـىل 
 .نبينا حممد وعىل آله وصحبه

 هـ١٤٣٧صدر بمكة املكرمة يف الثالث والعرشين من شهر ربيع األول عام 
 



   ٢٧٧      بيان املجمع الفقهي اإلسالمي بشأن أحداث الفلوجة بالعراق    
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   ٢٧٩      بيان املجمع الفقهي اإلسالمي بشأن أحداث الفلوجة بالعراق    
 

=
احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعـده نبينـا  وسـيدنا حممـد 

 :وعىل آله وصحبه وبعد
فإن املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف مكـة املكرمـة 
انطالقاً من اهتاممه بأمور املسلمني كافة فاملسلم أخو املسـلم ال يظلمـه وال خيذلـه 
قد تابع بقلق بالغ ما أمل بأهايل مدينة الفلوجة يف أرض العـراق مـن قتـل وحصـار 

حيـث يواجـه اآلالف مـن النسـاء : يسوتدمري وتشــريد وارتكـاب ألبشـع املـآ
واألطفال والشيوخ القتل واالضـطهاد ويفتقـدون ألبسـط مقومـات احليـاة مـن 

نتيجة للحصار اخلانق الذي يفرضه احلشـد الشـعبي عـىل املدينـة . الغذاء والدواء
ومــن متكــن مــن اخلــروج مــنهم فــإن مصــريه القتــل أو . واملنــاطق املجــاورة هلــا

املليشيات، ويبني أن اهللا سـبحانه وتعـاىل توعـد الـذين االختطاف عىل أيدي هذه 
يتعمدون حصار املسلمني وقتلهم باللعن والغضب واخللـود يف نـار جهـنم قـال 

نَّمُ ﴿:تعاىل هَ هُ جَ اؤُ زَ ا فَجَ دً مِّ تَعَ نًا مُ مِ ؤْ تُلْ مُ قْ نْ يَ مَ بَ اهللاُوَ ضِ غَ ا وَ ا فِيهَ الِدً نَهُ  خَ لَعَ يْهِ وَ لَ عَ
ا ذَ دَّ لَهُ عَ أَعَ ظِيامً وَ ا عَ وهو من أكرب الكبائر ومن أفظع أنواع الظلـم  )٩٣:النساء( ﴾بً

قــال تعــاىل يف احلــديث . الــذي حرمــه اهللا عــىل نفســه وجعلــه بــني خلقــه حمرمــاً 
. »يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرماً فال تظـاملوا«:القديس

ـدَ ﴿ :قـال اهللا تعـاىل. كام أنه سعيٌ لإلفسـاد يف األرض عْ ضِ بَ َرْ وا يفِ األْ ـدُ سِ الَ تُفْ وَ
ا هَ حِ الَ  .)٥٦:األعراف(﴾ ...إِصْ

واملجمع الفقهي اإلسـالمي الـذي يمثـل علـامء املسـلمني مـع تأكيـده عـىل 
فإنـه يناشـد األمـة العربيـة واإلسـالمية ). داعش(وجوب القضاء عىل ما يسمى 

يقـاف جـرائم القتـل ودول العامل أمجع ومنظامت حقوق اإلنسان إىل بذل اجلهد إل
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والترشيد والتجويع وفك احلصـار عـن أهـايل الفلوجـة ومـا حوهلـا، كـام هييـب 
باملنظامت اخلريية إىل املسارعة يف بذل املساعدات اإلنسـانية بجميـع أنواعهـا هلـم 

، نسأل اهللا الفرج العاجـل ألهـايل »واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه«
وأن يرد كيد املجـرمني إىل نحـورهم، وأن يوحـد كلمـة  الفلوجة وكشف كرباهتم

 .املسلمني عىل احلق، إنه ويل ذلك والقادر عليه
 هـ١٤٣٧صدر بمكة املكرمة يف اخلامس والعرشين من شهر مجاد األوىل عام 

 
 
 



   ٢٨١      بيان املجمع الفقهي اإلسالمي بشأن أحداث الفلوجة بالعراق    
 

 



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٨٢
 الرابع والثالثونالعدد  -الثالثونالسنة                         
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