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11 اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة .
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

21 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة .
مهنــة المحامــاة.

31 ــامية . ــالتها الس ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

41 ــات الدراســية . ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

51 توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً .
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

61 المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة .
مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ترمــي إليهــا الجمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

فــي البدايــة يســعدني ويشــرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور / ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
هللا ورعــاه(  علــى إرســائه دعائــم الثقافــة والمعرفــة، والحــرص علــى نشــرها بيــن أوســاط المجتمــع، 

والتــي كان مــن نتاجهــا أن تــم اختيــار إمــارة الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب للعــام 2019.

ضمــن أهــداف جمعيــة االمــارات للمحاميــن والقانونييــن الراميــة إلــى دعــم الفكــر القانونــي ونشــر 
البحــوث والدراســات القانونيــة والشــرعية أطلقــت الجمعيــة »مشــروع تطويــر مجلــة الحــق« حيــث 
تــم طباعــة 19 كتــاب يحتــوي علــى 20 عــدد مــن مجموعــة مجلــة الحــق ليتــم انجازهــا كإصــدار 

خــاص مــن المجلــة.

 مجلــة الحــق والتــي تأسســت عــام 1403هـــ -  1982 م  عــن إدارة البحــوث والدراســات بجمعيــة 
اإلمــارات للمحاميــن وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة موجهــة للمشــتغلين فــي حقــل القانــون مــن 
ــاع قــرار وجــاء العــدد حافــالً بالبحــوث والدراســات المتنوعــة  أكاديمييــن ومحامييــن وقضــاة وصن
فــي معظــم تخصصــات القانــون وفروعـــه، وقــد تميــزت البحــوث المنشــورة فــي المجلــة بالرصانــة 
العلميــة  فضــالً عــن إنهــا كانــت شــاملة لجميــع فــروع القانــون  هــذا وقــد احتلــت هــذه البحــوث مكانــة 
مهمــة فــي الوســط القانونــي لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي رفــد وترســيخ ونشــر الوعــي القانونــي، لــدى 

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

تهــدف المجلــة بشــكل عــام علــى نشــر المعرفــة القانونيــة بمــا يســهم فــي تطويــر العمــل القانونــي، 
ــة  ــد القانوني ــر القواع ــن خــالل نش ــي م ــر القانون ــراء الفك ــي إث ــادة ف ــاهمة الج ــى المس ــة ال باإلضاف
واآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة مــع التأكيــد علــى الجــودة العاليــة للمــادة المنشــورة وصلتهــا 
ــم  ــاخ المالئ ــة المن ــي، وتهيئ ــي أو العرب ــع المحل ــى الواق ــة الناشــئة عل ــر االجتماعي ــة بالظواه الوثيق
للمفكريــن والباحثيــن لنشــر نتــاج أفكارهـــم وأنشـــطتهم العلميــة والبحثيــة فــي المجــاالت القانونيــة ذات 
الصـــلة بالبيئــة االجتمــــاعية والحــرص علــى التنــوع الفكــري وااللتــزام المنهجــي واالســتفادة من كل 

معطيــات الفكــر القانونــي الناضــج وال ســيما الــذي يعمــل علــى التوأمــة بيــن األصالــة والتجديــد .

لمجلــة الحــق قاعــدة انتشــار واســعة فــي أوســاط القانونييــن وســيتم توفيــر مجلــة الحــق بإصدارهــا 
ــم. الخــاص إلكترونيــا حتــى يســتطيع الجمهــور تصفحهــا واالطــالع عليهــا مــن أي مــكان بالعال

وفق هللا الجميع ، ودامت مهنة المحاماة جليلة وسامية ،،.
المستشار / زايد سعيد الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق



العدد العاشر

صدرت الطبعة األولى بتاريخ 
صفر 1426 هـ | مارس 2005 م 

اإلصدار الخاص بمناسبة 

العدد العاشر | الطبعة الثانية
رمضان 1440 – مايو 2019

دورية علمية محكمة
تعنى بالدراسات الشرعية والقانونية
تصدر عن مركز البحوث والدراسات

بجمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين



بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــد هلل الــذي يحــق الحــق بكلماتــه، والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد رســول هللا 

خيــر مــن أرســى دعائــم الحــق وأمــر بإعطــاء كل ذي حــق حقــه.
وبعد ،،

ــذه  ــداد ه ــن أع ــد األول م ــل العق ــا يكتم ــق، به ــة الح ــن مجل ــر م ــدد العاش ــو الع ــذا ه فه
ــة. ــة المحكم ــة البحثي المجل

ــاء  ــب الشــرعي؛ ج ــي الجان ــة؛ فف ــة متنوع ــاث علمي ــراً بأبح ــدد ذاخ ــذا الع ــاء ه ــد ج وق
ــم  ــع وإن ل ــاع الخل ــو إيق ــة نح ــريعات العربي ــض التش ــوح بع ــج جن ــث األول ليعال البح
يوافــق الــزوج عليــه، ويبيــن البحــث وجــه الحــق فــي هــذا الموضــوع الهــام الــذي يمــس 

ــلمة. ــرة مس كل أس
ــتغالل  ــق باس ــود تتعل ــة عق ــول ثالث ــة ح ــآراء الفقهي ــتقصياً ل ــاء مس ــي ج ــث الثان والبح
األراضــي الزراعيــة وهــي المزارعــة والمســاقاة والمغارســة، منتهيــاً إلــى ترجيــح القــول 

بمشــروعية هــذه العقــود وفــق الضوابــط الشــرعية.
ــن التشــريعين المصــري  ــاً بي ــد جــاء البحــث األول مقارن ــي؛ فق ــب القانون ــي الجان أمــا ف
ــاظ  ــع االحتف ــي م ــز دوره اإليجاب ــي لتعزي ــام القاض ــة أم ــاً رحب ــح آفاق ــي ليفت واإلمارات

ــاد. ــي الحي ــه ف بمبدئ
والبحــث الثانــي جــاء ليعالــج العالقــة بيــن التاجــر الــذي دلّــت الدالئــل علــى ســيره نحــو 
اإلفــالس وبيــن دائنيــه. وانتهــى البحــث إلــى توصيــات جديــرة باألخــذ لتفعيــل مــا نــص 

عليــه التشــريع التجــاري االتحــادي حــول الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس.
ــة  ــن قدام ــي الب ــاب المغن ــي بكت ــف الواف ــر للتعري ــي البحــث األخي ــة ف وتعرضــت المجل
ــث  ــن البح ــد تضم ــارن وق ــالمي المق ــه اإلس ــم مصــادر الفق ــن أه ــاره م ــي باعتب المقدس
التعريــف بالمؤلــف وكشــف عــن البنــاء األصولــي الــذي قــام عليــه فقهــه فــي هــذا الكتــاب.
ولعــل القــارئ الكريــم يلمــس فــي هــذا العــدد مــا بــذل فيــه مــن العنايــة بالتصحيــح والتوثيق 

والفهرســة واإلخراج.
ولقــد وضعنــا قواعــد جديــدة للنشــر فــي مجلــة الحــق نرجــو مــن الســادة الباحثيــن االلتــزام 

بهــا لتحقيــق المزيــد مــن األصالــة والعلميــة والمنهجيــة فــي البحــث.
ونــزف إليكــم أخيــراً نبــأ قــرار مجلــس إدارة جمعيــة الحقوقييــن بإصــدار المجلــة فصليــاً. 

آمليــن أن تتبــوأ »الحــق« المكانــة المناســبة لهــا بيــن المجــالت البحثيــة الرائــدة.
رئيس التحرير
عبيد محمد ابراهيم

افتتاحية العدد
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األستاذ الدكتور: ماجد أبو رخية

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمــد هلل الواحــد األحــد، الفــرد الصمــد، الــذي لــم يلــد ولــم يولــد، ولــم يكــن لــه كفــواً أحــد، 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــن ســيدنا محمــد وعل ــى المبعــوث رحمــةً للعالمي والصــالة والســالم عل

ومــن اهتــدى بهديــه وشــرعه إلــى يــوم الديــن، وبعــد:
ــِرَع  ــا ُش ــي مــن أجله ــاً للمقاصــد الت ــة واالســتمرار تحقيق ــزواج الديموم ــي ال فاألصــل ف
ــَودَّةً  ــْم َم ــَل بَْينَُك ــا َوَجعَ ــُكنُوا إِلَْيَه ــاً ِلتَْس ــُكْم أَْزَواج ــْن أَْنفُِس ــْم ِم ــَق لَُك ــِه أَْن َخلَ ــن آياتِ }وم
وَرْحَمــةً{ ]الــروم:21[، واألصــل أن يكــون كل مــن الزوجيــن لباســاً لآخــر لقولــه تعالــى: 

ــرة:187[. { ]البق ــنَّ ــاٌس لَُه ــْم ِلبَ ــْم وأَْنتُ ــاٌس لَُك ــنَّ ِلبَ }ُه
ــاً  ــون محقق ــلمة أن يك ــات األســرة المس ــه مقوم ــذي تراعــى في ــزواج ال ــي ال واألصــل ف

ــال. ــا مــن هــدوء وراحــة ب ــا فيه ــة وم للســعادة الزوجي
لكــن الحيــاة بمــا فيهــا مــن متقلبــات ومتغيــرات، والطبــاع البشــرية بمــا فيهــا مــن أمزجــة 
مختلفــة وطبائــع متنافــرة، قــد تعكــر صفــو العيــش وقــد يمتــد هــذا التعكيــر ليشــمل بلهيبــه 
العالقــة بيــن الزوجيــن حيــث تتحــول الحيــاة الزوجيــة إلــى نــار مشــتعلة وجحيــم ال يطــاق.
والتشــريع اإلســالمي حريــص علــى اســتمرار حيــاة المــودة والمحبــة بيــن األزواج حرص 
علــى عــالج مثــل هــذه الحــاالت كــي ال تهــدم األســرة ويشــرد األوالد وترمــل النســاء، 
ومــن ثَــمَّ شــرع الطــالق عالجــاً للحــاالت المســتعصية بيــن الزوجيــن وهــو طريــق مــن 

الطــرق التــي تُفــّك بهــا ُعــرى الزوجيــة.
وقــد تضيــق المــرأة ذرعــاً بزوجهــا ألســباب َخْلِقيــة أو ُخلُقيــة فــال تطيــق العيــش معــه فــي 
مثــل هــذه األجــواء وتخشــى مــن بقائهــا أال تقيــم شــرع هللا وتلتــزم بحــدوده، وفــي مثــل 
هــذه الحالــة ُشــِرَع الُخْلــع بكتــاب هللا وُســنَّة نبيــه عليــه الصــالة والســالم، وهــو أن تفتــدي 
ــدار المــال  ــي مق ــن الفقهــاء، ف ــى خــالف بي المــرأة نفســها مــن زوجهــا بمــاٍل تدفعــه عل

المفتــدى بــه، وهــل ينحصــر فــي المهــر؟ أو يتعــدى إلــى غيــره؟.
ونظــراً لطفــو مســألة الُخْلــع علــى ســطح األحــداث فــي الســنوات األخيــرة فــي أكثــر مــن 
لـَـْت بعــض قوانيــن األحــوال الشــخصية، وأعطــْت القضــاء الســلطة  بلــد عربــي، حيــث ُعّدِ
ــه  ــاً لمــا علي ــه خالف ــد طالبــت الزوجــة ب ــزوج إذا رفضــه، وق ــى ال ــع عل ــاع الُخْل فــي إيق
ــزوج  ــأن رضــا ال ــوا ب ــن قال ــم الذي ــب وغيره ــاب المذاه ــاء أصح ــن الفقه ــون م المتقدم

شــرط فــي إيقــاع الُخْلــع. فقــد رأيــت كتابــة هــذا البحــث بعنــوان:
)) مدى سلطة القاضي في إيقاع الُخْلع إذا لم يوافق الزوج عليه ((
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هذا وقد جاء البحث متضمناً المطالب التالية:-
المطلب األول: تعريف الخلع وألفاظه.

المطلب الثاني: مشروعية الخلع.
المطلب الثالث: حكم الخلع.

المطلب الرابع: هل الخلع طالق أم فسخ؟
المطلب الخامس: مدى اشتراط التراضي والرجوع إلى السلطان في الخلع.

المطلب السادس: حكم القاضي بالخلع.
المطلب السابع: ما عليه العمل في بعض قوانين األحوال الشخصية.

هذا وقد ذيَّلُت البحث بخاتمٍة بيَّنُت فيها أهم نتائج البحث.
ســائالً هللا العلــّي القديــر الســداد فــي األقــوال واألفعــال وأن يُيســر األمــور ويشــرح 
الصــدور، وأن يجعــل لنــا مــن كل هــم فرجــاً ومــن كل ضيــق مخرجــاً، إنــه نعــم المولــى 

ــر. ونعــم النصي

المطلب األول: تعريف الُخْلع وألفاظه

أ- الُخْلع لغةً:
، والَخْلع بالفتح، من مادة خلع. ّمِ الُخْلُع بالضَّ

والَخْلُع بالفتح يعني: النّزع واإلزالة، وهو مأخوذ من خلع الشيء يخلعه.
يقال: فالن خلع مالبسه أي نزعها، وخلع الوالي أزاله.

وفــي الجاهليــة إذا قــال قائــل: هــذا ابنــي خلعتــه، فإنــه ال يؤخــذ بعــد بجريرتــه وهــو خليــع 
ومخلــوع أي أن القبيلــة ال تتحمــل مســؤولية أفعالــه.

ــذل  ــى ب ــى أزالهــا عــن نفســه وطلَّقهــا عل ــاً )بالضــم( فاختلعــت بمعن ــه خلع ــع امرأت وخل
ــع، واالســم الخلعــة. ــه، فهــي خال منهــا ل

والخلع: إزالة الزوجية ببذل بدل.
يقــال: خالعــت المــرأة زوجهــا مخالعــة إذا افتــدت منــه وطلقهــا علــى الفديــة، وهــو 
اســتعارة مــن خلــع اللبــاس، ألن كالً مــن الزوجيــن لبــاس لآخــر }ُهــنَّ ِلبَــاٌس لَُكــْم وأَْنتـُـْم 
{ ]البقــرة:187[، فــإذا تــّم الخلــع فــكأن كل واحــد مــن الزوجيــن نــزع لباســه  ــاٌس لَُهــنَّ ِلبَ

ــن اآلخر1. ع
ب- الخلع اصطالحاً:

عــرف الخلــع عنــد الفقهــاء بتعريفــات متقاربــة فــي ألفاظهــا ومعانيهــا وهــي فــي مجملهــا 
ال تــكاد تكــون بعيــدة عــن المعنــى اللغــوي، ومــن هــذه التعريفــات مــا يلــي:

إزالة الزوجية ببذل بدل2.. 1
إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه3.. 2
بذل المرأة العوض على طالقها4.. 3
فُْرقة بين الزوجين بِعَوٍض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طالق أو خلع5.. 4
افتراق الزوجين على ِعَوٍض6.. 5
فُراق الزوج الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة7.. 6

1  القاموس المحيط، لسان العرب، مادة خلع.
2  فتح باب العناية 144/2.

3  البحر الرائع شرح كنز الدقائق 119/4.
4  بداية المجتهد 1053/3.

5  الحاوي الكبير 3/10.
6  الدر المختار شرح تنوير األبصار 91/5.

7  بداية المجتهد 1053/3، التهذيب في اختصار المدونة 383/2.
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ج- ألفاظ الخلع:
يكــون الخلــع عنــد الحنفيــة بلفــظ البيــع والشــراء، والطــالق والمبــارأة: كبعــت نفســك، أو 

طالقــك، أو طلقتــك علــى كــذا، أو بارأتــك - أي فارقتــك -، وقبلــت المــرأة1.
ويقــع الخلــع عنــد المالكيــة بألفــاظ الخلــع والفديــة والصلــح، وهــذه األلفــاظ عندهــم 
مآلهــا واحــد إال أنهــم خصــوا الخلــع ببــذل المــرأة جميــع مــا أعطاهــا زوجهــا فــي ســبيل 
خالصهــا منــه كمــا خّصــوا الصلــح ببــذل المــرأة جــزءاً ممــا أعطاهــا زوجهــا، وخّصــوا 
الفديــة ببــذل المــرأة لزوجهــا أكثــر ممــا أعطــاه لهــا، أمــا المبــارأة، فقــد خّصوهــا بإســقاط 

ــاً لهــا علــى زوجهــا2. المــرأة حقَّ
والخلــع يكــون بهــذا اللفــظ عنــد الشــافعية كمــا يكــون بلفــظ المفــاداة أو الفديــة ألن المــرأة 

تفــدي نفســها بمــا لهــا كمــا يفــدي األســير نفســه.
كما أن الخلع عندهم يصح بكنايات الطالق مع النية3.

وأمــا ألفــاظ الخلــع عنــد الحنابلــة فيقــول فيهــا صاحــب المغنــي: »وألفــاظ الخلــع تنقســم 
إلــى صريــح وكنايــة، فالصريــح ثالثــة ألفــاظ: خالعتــك؛ ألنــه ثبــت لــه العــرف، والمفــاداة؛ 
ألنــه ورد بــه القــرآن بقولــه ســبحانه: }فــال ُجنـَـاَح َعلَْيِهَمــا فِيَمــا اْفتـَـَدْت بِــِه{ ]البقــرة:229[ 
وفســخت نكاحــك؛ ألنــه حقيقــة فيــه.. فــإذا أتــى بأحــد هــذه األلفــاظ وقــع مــن غيــر نيــة، 
ــع أحــد نوعــي  ــة؛ ألن الخل ــل: بارأتــك، وأبرأتــك، وأَبَْنتُــك، فهــو كناي ومــا عــدا هــذه مث

الفرقــة، لــكان لــه صرحــي وكنايــة كالطــالق«4..

1  الحاوي الكبير 3/10.

2  مغني المحتاج 3/10.
3  مطالب أولي النهى 192/7.

4  المغني 276/10.

المطلب الثاني: مشروعية الخلع

وردت مشروعية الخلع بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع:
أوالً: أدلة مشروعية الخلع من الكتاب الكريم:

ــا أاَلَّ يُِقيَمــا  ــا آتَْيتُُموُهــنَّ َشــْيئاً إالَّ أَْن يََخافَ ــْم أَْن تَأُْخــذُوا ِممَّ 1- قولــه تعالــى: }وال يَِحــلُّ لَُك
ُحــُدوَد هللِا فَــإِْن ِخْفتـُـْم أاَلَّ يُِقيَمــا ُحــُدوَد هللِا فــال ُجنَــاَح َعلَْيِهَمــا فِيَمــا اْفتـَـَدْت بِــِه تِْلــَك ُحــُدوُد 

ــال تَْعتَُدوَهــا{ ]البقــرة:229[. هللِا فَ
ــال الزوجــة  ــن م ــي النهــي عــن أخــذ شــيء م ــا صريحــة ف ــة أنه ــذه اآلي ــي ه الشــاهد ف
الــذي أعطاهــا الــزوج إيَّاهــا ســواء كان مهــراً أو غيــره فــي األحــوال العاديــة، وبــدون 
طيــب نفــس منهــا، وهــي صرحيــة أيضــاً فــي جــواز أخــذ الــزوج مــن زوجتــه فــي حالــة 
ــى  ــا بمعن ــة حــدود هللا والخــوف هن ــن إقام ــن م ــن عــدم التمك ــد الخــوف م اســتثنائية عن

ــول الشــاعر: ــه ق الظــن والخشــية ومن
أتاني عن نصيب كالم يقول ** وما خفت يا سالم أنك عاتب

فاآليــة تعنــي أنــه إذا ظــن وخشــي كل مــن الزوجيــن أنــه ال يســتطيع أن يوفــي الزوجيــة 
حقهــا مــن الطاعــة والمعاشــرة بالمعــروف بــأن خافــت المــرأة معصيــة ربهــا فــي أمــر 
ــع  ــه جــاز الخل ــوق زوجت ــام بحق ــي عــدم القي ــه ف ــة رب ــزوج معصي ــا أو خــاف ال زوجه

ــة: ــاداة بصريــح اآلي وجــازت المف
ــى  ــأزواج نهــوا أن يأخــذوا مــن أزواجهــم شــيئاً عل ــة خطــاب ل ــي: »اآلي ــول القرطب يق
ــزوج بالضــرر«1. ــرد ال ــأال ينف ــذي ال يصــح إال ب ــع ال وجــه المضــارة، وهــذا هــو الخل

ويقول القاسمي في تفسيره: »وهذه اآلية أصل في الخلع«2.
ويقــول صّديــق حســن خــان فــي تفســيره »فتــح البيــان« فيمــا يتعلــق بقولــه تعالــى: }فــال 
ُجنـَـاَح َعلَْيِهَمــا فِيَمــا اْفتـَـَدْت بِــِه{: »أي ال جنــاح علــى الرجــل فــي األخــذ وال علــى المــرأة 
فــي اإلعطــاء بــأن تفتــدي نفســها مــن ذلــك النــكاح ببــذل شــيء مــن المــال يرضــى بــه 

الــزوج فيطلقهــا وهــذا هــو الخلــع«3.
2- قوله تعالى: }فَإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفَساً فَُكلُوهُ َهنِيئاً َمِريئاً{ ]النساء:4[.

ــد العمــوم  ــإن كلمــة شــيء تفي ــه نفــس المــرأة ف ــت ب ــع إذا طاب ــدل الخل »وهــذا شــامل لب

1  تفسير القرطبي 91/3، وانظر: تفسير المراغي 173/2.
2  تفسير القاسمي »محاسن التأويل« 248/2.

3  فتح البيان في مقاصد القرآن 371/1.
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ــي ســياق النفــي«1. ألنهــا نكــرة ف
ثانياً: أدلة مشروعية الخلع في السنة:

1- عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا: »أن امــرأة ثابــت بــن قيــس2 أتــت النبــي صلــى 
هللا عليــه وســلم فقالــت: يــا رســول هللا، ثابــت بــن قيــس مــا أعتــب عليــه فــي خلــق وال 
ديــن، ولكنــي أكــره الكفــر فــي اإلســالم. فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: أترّديــن 
عليــه حديقتــه؟ قالــت: نعــم، قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: اقبــل الحديقــة وطلقهــا 

تطليقــة«.
وفــي روايــة أخــرى البــن عبــاس: »... فقالــت: يــا رســول هللا، إنــي ال أعتــب علــى ثابــت 
فــي ديــن وال خلــق، ولكنــي ال أطيقــه، فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: فترديــن 

عليــه حديقتــه؟ قالــت: نعــم«.
وفــي روايــة ثالثــة البــن عبــاس: »... فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: فترديــن 

عليــه حديقتــه؟ فقالــت: نعــم، فــردت عليــه، وأمــره ففارقهــا«3.
يقــول صاحــب عارضــة األحــوذي: »الخلــع أصــل فــي الشــريعة أّصلــه حديــث جميلــة 

ــّي«4. أخــت عبــد هللا بــن أُبَ
ويقــول الصنعانــي: »الحديــث فيــه دليــل علــى مشــروعية الخلــع وصحتــه وأنــه يحــل أخــذ 

العــوض من المــرأة«5.
2- مــا رواه مالــك عــن نافــع: »أن الُربَيّــع بنــت معــوذ بــن عفــراء جــاءت هــي وعّمتهــا 
إلــى عبــد هللا بــن عمــر، فأخبرتــه أنهــا اختلعــت مــن زوجهــا فــي زمــان عثمــان بــن عفــان 
فبلــغ ذلــك عثمــان بــن عفــان فلــم ينكــره، وقــال عبــد هللا بــن عمــر عدتهــا عــدة المطلقــة«6.
ــر  ــو كان أم ــي اإلســالم، ول ــع ف ــى مشــروعية الخل ــة عل ــة الدالل ــة واضح ــذه الحادث وه

ــه. ــان رضــي هللا عن ه عثم ــرَّ ــا أق ــك لم ــر ذل ــع غي الخل
ثالثاً: دليل اإلجماع:

ــن  ــت ب ــث امــرأة ثاب ــع وذكــره لحدي ــي عــن مشــروعية الخل بعــد تحــدث صاحــب المغن

1  بحث: مدى حق المرأة في اختالع زوجها، د. محمود أبو الليل.
2  اختلف في اسم هذه المرأة والراجح أنها جميلة بنت أُبَّي أخت عبد الله بن أُبَّي زعيم المنافقين، وقيل 

أنها: حبيبة بنت سهيل، وقيل أنها: زينب بنت عبد الله، انظر فتح الباري 82/21.
3  صحيح البخاري بشرح فتح الباري 77/21 باب الخلع وكيف الطالق فيه.

4  عارضة األحوذي 131/3.
5  سبُل السالم 319/3 كتاب النكاح باب الخلع.

6  االستذكار 343/6 باب طالق المختلعة.

قيــس قــال1: »بهــذا قــال جميــع الفقهــاء بالحجــار والشــام، قــال ابــن عبــد البــر: وال نعلــم 
أحــداً خالفــه إال بكــر بــن عبــد هللا المزنــي، فإنــه لــم يجــزه، وزعــم أن آيــة الخلــع منســوخة 
ــال  ــاراً فَ ــنَّ قِنط ــْم إِْحَداُه ــكاَن َزْوجٍ وآتَْيتُ ــتِْبَداَل َزْوجٍ َم ــُم اْس ــبحانه: }َوإِْن أََرْدتُ ــه س بقول

ــْيئَاً{ ]النســاء:20[«. ــهُ َش ــذُوا ِمْن تَأُْخ
وقــد رّد ابــن قدامــة دعــوى النســخ بــأن الخلــع الــوارد دليلــه فــي الكتــاب والســنة قــد قــال 
ــون  ــف فيك ــم مخال ــرف له ــم يع ــة، ول ــن الصحاب ــم م ــي وغيره ــان وعل ــر وعثم ــه عم ب

إجماعــاً.
ــه  ــون دليل ــة، وأن يك ــن األدل ــع بي ــذر الجم ــث يتع ــمع إال حي ــخ ال تس ــوى النس وإن دع

ــذا«2. ــن ه ــيء م ــت ش ــم يثب ــراً، ول متأخ
ــا ســوى  ــى م ــذ عل ــدم األخ ــل ع ــة بحم ــع ممكن ــة الجم ــإن إمكاني ــة أخــرى ف ــن ناحي وم
الخلــع، وعنــد فَْقــد رضــى الزوجــة، وأن النهــي متعلــق بــإرادة اســتبدال الــزوج زوجتــه 
ــة  ــِه{ فهــي مطلق ــَدْت بِ ــا اْفتَ ــا فِيَم ــاَح َعلَْيِهَم ــال ُجنَ ــى: }فَ ــه تعال زوجــة أخــرى، وأمــا قول

ــف تكــون ناســخة«3. فكي
قــال النحــاس معقبــاً علــى دعــوى النســخ: »هــذا قــول شــاذ خــارج عــن اإلجمــاع لشــذوذه 

وليســت إحــدى اآليتيــن دافعــة لأخــرى فيقــع النســخ«4.

1  المغني 268/10.

2  المغني 268/10.
3  فتح باب العناية 142/2.

4  تفسير القرطبي 92/3.
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المطلب الثالث: حكم الخلع

الخلع إما أن يكون بسبب أو بغير سبب:
أ- الخلع بسبب:

إن كان الخلع بسبب ففيه األقوال التالية:
القول األول: اإلباحة:

ــه أو دينــه أو ضعفــه  ــه أو ُخلُق اتفــق الفقهــاء1 علــى أن الزوجــة إذا كرهــت زوجهــا لَخْلِق
جــاز لهــا أن تخالعــه ببــذل عــوض لــه وأبيــح للــزوج أن يأخــذ هــذا العــوض لقولــه تعالــى: 

}فـَـإِْن ِخْفتـُـْم أاَلَّ يُِقيَمــا ُحــُدوَد هللِا فـَـال ُجنـَـاَح َعلَْيِهَمــا فِيَمــا اْفتـَـَدْت بِــِه{«2.
القول الثاني: الكراهة:

ذهــب اإلمــام المــاوردي إلــى أن الخلــع يكــون مكروهــاً لســبب يعــود إلــى الزوجــة كأن 
تميــل إلــى غيــر زوجهــا فتخالعــه لتلتحــق بمــن مالــت إليــه، لمــا رواه أبــو هريــرة رضــي 
ــن  ــات ه ــات والمختلع ــال: »المنتزع ــه ق ــلم أن ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــن النب ــه ع هللا عن
المنافقــات« يعنــي التــي تخالــع الــزوج لميلهــا إلــى غيــره، ويكــون الخلــع مكروهــاً لســبب 
يعــود إلــى الــزوج كأن يكــون طامعــاً فــي مــال زوجتــه فيضيــق عليهــا لتخالعــه مــع قيامــه 
بواجــب الزوجيــة وهــذا جائــز مكــروه ألن لــه ســبباً يفضــي إلــى الكراهــة والتباغــض«3.

القول الثالث:
يكــون الخلــع حرامــاً إذا كان عضــل الــزوج لزوجتــه ومضايقتــه لهــا بالضــرب ونحــوه 
ــع وافتــداء  أو منعهــا مــن حقوقهــا الماديــة أو المعنويــة ســبباً فــي مطالبــة الزوجــة بالخل

نفســها منــه ببــدل.
والخلــع لهــذا الســبب باطــل وأخــذ البــدل عنــه غيــر جائــز بهــذا قــال ابــن عبــاس وعطــاء 
ــى: }َوال  ــه تعال ــافعية4، لقول ــة والش ــه الحنابل ــا علي ــو م ــوري، وه ــك والث ــد ومال ومجاه

{ ]النســاء:19[. ــنَّ ــا آتَْيتُُموُه ــِض َم ــوا بِبَْع ــنَّ ِلتَْذَهبُ تَْعُضلُوُه
ــت  ــوض أكره ــه ع ــرده ألن ــة أن ي ــذه الحال ــل ه ــي مث ــدل ف ــذ الب ــزوج إذا أخ ــى ال وعل

1  حاشية ابن عابدين 105/5، البحر الرائق 119/4، بداية المجتهد 1056/3، البيان في مذهب 
اإلمام الشافعي 7/10، المغني 267/10، تفسير القرطبي 91/3. 

2  سنن النسائي 365/1 باب ما جاء في الخلع، سنن الترمذي وشرح عارضة األحوذي 133/3، باب 
ما جاء في المختلعات.

3  الحاوي الكبير 6/10.
4  بداية المجتهد 1056/3، التهذيب في اختصار المدونة 382/2، الحاوي الكبير 6/10. التهذيب في 

فقه اإلمام الشافعي 552/5، المغني 272/10.

ــزوج1. ــتحقه ال ــال يس ــق ف ــر ح ــه بغي ــة علي الزوج
ــم.  ــة تحري ــزوج أخــذ العــوض كراه ــره لل ــح ويك ــع صحي ــى أن الخل ــة إل وذهــب الحنفي
ونــص صاحــب البحــر الرائــق مــن الحنفيــة علــى حرمــة أخــذ العــوض ألن قولــه تعالــى: 
ــى حرمــة أخــذ مــال  ــل قطعــي عل ــرة:231[ دلي ــُدوا{ ]البق ــُكوُهنَّ ِضــَراراً ِلتَْعتَ }َوال تُْمِس
الزوجــة، لكنــه عــاد وقــال: »إال أنــه - أي الــزوج - لــو أخــذ جــاز فــي الحكــم أن يحكــم 

بصحــة التمليــك وإن كان بســبب خبيــث«2.
والحــق أن مــا ذهــب إليــه الجمهــور أولــى لقولــه صلــى هللا عليــه وســلم فــي الحديــث الــذي 
يرويــه أبــو حــرة الرقاشــي: »أنــه ال يحــل مــال امــرئ إال بطيــب نفــس منــه«3. ثــم إن 
الحــرام ليــس مــن أســباب التملــك فكيــف يفهــم مــن اآليــة الكريمــة أنهــا تحــرم أخــذ مــال 

الزوجــة ثــم نقــول بصحــة التملــك؟.
مسألة:

ــت  ــرأة والبي ــي أحــكام الم ــه »المفصــل ف ــي كتاب ــدان ف ــم زي ــد الكري ــور عب ذهــب الدكت
المســلم« إلــى القــول بــأن الخلــع تصــرف وفعــل مــن أفعــال المكلفيــن تعتريــه األحــكام 
ــن  ــدث ع ــا تح ــوب، وحينم ــم، الوج ــة، التحري ــتحباب، الكراه ــة، االس ــة: اإلباح الخمس
ــل الزوجــة  ــع مــن قب ــب الخل ــي: هــل يمكــن أن يكــون طل الوجــوب طــرح الســؤال التال

ــاً؟ واجب
ونقــل عــن ابــن تيميــة أنــه يجــب علــى الــزوج أمــر زوجتــه بالصــالة فــإن لــم تصــل وجــب 
ــرك الصــالة  ــى ت ــزوج إذا كان مصــراً عل ــال: »إن ال ــم ق ــح ث ــي الصحي ــا ف ــه فراقه علي
بالرغــم مــن تذكيــر زوجتــه بلــزوم قيامــه بالصــالة كمــا فرضهــا هللا فإنــه فــي هــذه الحالــة 
يجــب علــى الزوجــة أن تطلــب مــن الــزوج أن يطلقهــا فــإن أبــى وجــب عليهــا أن تطلــب 
الخلــع علــى مــال تبذلــه ألنــه الســبيل إلــى قطــع الرابطــة الزوجيــة بينهمــا إذ مــا ينبغــي 
للمــرأة المســلمة أن تكــون زوجــةً لتــارك الصــالة عمــداً الــذي اختلــف العلمــاء فــي كفــره. 
وهكــذا الحكــم فيمــا لــو كان الــزوج متلبســاً باعتقــاد أو فعــل يخرجــه مــن اإلســالم ويجعلــه 
مرتــداً وال تســتطيع المــرأة إثبــات ذلــك أمــام القضــاء ليحكــم بالتفريــق أو تســتطيع ذلــك 
ولكــن القاضــي ال يحكــم برجتــه وال يحكــم بوجــوب التفريــق فعليهــا فــي هــذه الحالــة أن 
تطلــب مــن هــذا الــزوج أن يخالعهــا ولــو علــى مــال تدفعــه لــه ألنــه ينبغــي للمســلمة أن ال 

1  المغني 272/3.
2  البحر الرائق 128/4.

3  مسند اإلمام أحمد 72/5.
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تكــون زوجــة لمثــل هــذا الرجــل المتلبــس بمــا يكذبــه اعتقــاداً وفعــالً«1.
أقــول: إن طلــب المــرأة المخالعــة مــن زوجهــا بســبب تركــه للصــالة يدخــل ضمــن اإلباحة 
ال الوجــوب؛ ألن الزوجــة كرهــت الــزوج ألمــر يتعلــق بدينــه الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء 
ــا بوجــوب  ــو قلن ــة، ول ــكار لهــا مرتكــب لكبيــرة ومعصي ــارك الصــالة مــن غيــر إن أن ت
الخلــع فــي مثــل هــذه الحالــة لضاقــت المحاكــم فــي البــالد اإلســالمية ذرعــاً لكثيــرة تاركــي 
الصــالة، ولوقــع النــاس فــي ضيــق وحــرج شــديد نتيجــةً لتدميــر األســر وتشــريد وتشــتيت 
أفرادهــا ونتســاءل هــل وجــوب المخالعــة هنــا للكفــر أم للمعصيــة؟ فــإن كان للكفــر فهــذه 

مســألة ليســت محــل اتفــاق، وإن كان للمعصيــة فطلــب الخلــع مبــاح وليــس واجبــاً.
وأمــا إذا كان الــزوج متلبســاً بمــا يكفــر بــه اعتقــاداً أو فعــالً، فــإن طلــب المخالعــة منــه 
ــام بهــذا التصــرف  ــى القي ــه مكــره للزوجــة عل ــز ألن ــر جائ ــدل غي واجــب وإن أخــذه للب

ــم. ــاً فــي أخــذ البــدل. وهللا أعل وبالتالــي فإنــه ال يكــون محق
الثاني: طلب المرآة الخلع لغير حاجة وسبب:

ب- الخلع لغير سبب:
ــن  ــره أحــد الزوجي ــا شــائبة وال يك ــر صفوه ــة مســتقرة ال يعك ــاة الزوجي ــت الحي إذا كان
اآلخــر وتراضيــا علــى الخلــع أو طلبــت الزوجــة الخلــع فهــل يصــح الخلــع؟ وهــل يبــاح 

للــزوج أخــذ البــدل؟
الــذي عليــه أكثــر أهــل العلــم: أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي وغيرهــم، أن الخلــع صحيــح 
ــهُ  ــْيٍء ِمْن ــْم َعــْن َش ــَن لَُك ــإِْن ِطْب ــه تعالــى: }فَ مــع الكراهــة، وأن البــدل يحــل للــزوج لقول

نَْفَســاً فَُكلُــوهُ َهنِيئَــاً َمِريئَــاً{ ]النســاء:4[.
هــذا مــا ذكــره صاحــب المغنــي بقولــه: »إن الخلــع إن حصــل والحــال عامــرة، واألخــالق 

ملتئمــة، فإنــه يكــره لهــا ذلــك فــإن فعلــه صــح الخلــع فــي قــول أكثــر أهــل العلــم«2.
وذهب الماوردي إلى القول بصحة الخلع بغير كراهة3.

أمــا النخعــي والزهــري وعطــاء وداود وأهــل الظاهــر فقــد ذهبــوا إلــى القــول بــأن الخلــع 
ال يصــح وال يجــوز أخــذ البــدل، وهــذا مــا اختــاره ابــن المنــذر، وهــو مــا يحتملــه كالم 

اإلمــام أحمــد«4.

1  المفصل في أحكام المرآة والبيت المسلم 122/8.
2  المغني 271/10، الفروع 343/5، وانظر: البيان في فقه اإلمام الشافعي 9/10، بداية المجتهد 

.1056/3
3  الحاوي الكبير 7/10.

4  البيان 9/10، المغني 272/10، المحلى 235/7.

يقــول ابــن حــزم: »الخلــع وهــو االفتــداء إذا كرهــت المــرأة زوجهــا فخافــت أن ال توفيــه 
حقــه أو خافــت أن يبغضهــا فــال يوفيهــا حقهــا، فلهــا أن تفتــدي منــه ويطلقهــا إن رضــي 
هــو وإال لــم يجبــر وال أجبــرت هــي إنمــا يجــوز بتراضيهمــا، وال يحــل االفتــداء إال بأحــد 

الوجهيــن المذكوريــن، أو باجتماعهمــا«1.
ويقــول ابــن قدامــة: »ويحتمــل كالم أحمــد تحريمــه، فإنــه قــال: الخلــع مثــل حديــث ســهلة 
تكــره الرجــل فتعطيــه المهــر فهــذا الخلــع، وهــذا يــدل علــى أنــه ال يكــون الخلــع صحيحــاً 

إال فــي هــذه الحــال«2.
ــا آتَْيتُُموُهــنَّ  واســتدل ألصحــاب هــذا الــرأي بقولــه تعالــى: }وال يَِحــلُّ لَُكــْم أَْن تَأُْخــذُوا ِممَّ
َشــْيئاً إالَّ أَْن يََخافـَـا أاَلَّ يُِقيَمــا ُحــُدوَد هللِا{ ]البقــرة:229[. واآليــة صريحــة فــي تحريــم األخــذ 
إذا لــم يخافــا أال يقيمــا حــدود هللا، وقــد جــاء تأكيــد الحرمــة بعــد ذلــك بقولــه تعالــى: }تِْلــَك 
ُحــُدوُد هللِا فـَـال تَْعتَُدوَهــا َوَمــْن يَتَعـَـدَّ ُحــُدوَد هللِا فَأُولَئِــَك ُهــُم الظَّاِلُمــوَن{ ]البقــرة:229[. وبما 
رواه ثوبــان بقولــه: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »أيمــا امــرأة ســألت زوجهــا 

الطــالب فــي غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة الجنــة«3.
ثــم إن الخلــع لغيــر حاجــة إضــرار بالزوجــة وزوجهــا، وإزالــة لمصالــح النــكاح فيكــون 

حرامــا4ً لقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »ال ضــرر وال ضــرار«5.
والــذي تطمئــن إيــه النفــس هــو رأي مــن قــال: إن الخلــع إذا كان لغيــر ســبب ال يصــح لمــا 
ذكــر مــن األدلــة، وألن الخلــع لغيــر مبــرر فيــه عبــث بالحيــاة الزوجيــة، وهــدم لربــاط 

مقــدس بيــن الزوجيــن، ونقــض لميثــاق غليــظ. وهللا أعلــم.

1  المحلى 235/7.
2  المغني 271/10.

3  سنن أبي داود - واللفظ له - 253/1 كتاب الطالق، سنن الترمذي مع عارضة األحوذي 133/3 
كتاب الطالق.

4  المغني 271/10.
5  سنن ابن ماجه 252/1 كتاب األحكام باب من بنى في حقه ما يضر جاره.
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المطلب الرابع: هل الخلع طالق أم فسخ؟

قبــل بيــان آراء الفقهــاء فــي هــذه المســألة ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن ثمــرة الخــالف بيــن 
كــون الخلــع طالقــاً أو فســخاً تتلخــص فــي أنــه إذا كان طالقــاً فــإن هــذا الطــالق يحســب 
ــه  ــق زوجت ــزوج إذا طل ــى أن ال ــا بمعن ــزوج إيقاعه ــك ال ــي يمل ــرات الطــالق الت ــن م م
طلقتيــن ثــم خالعهــا فــإن هــذا الخلــع يعــد طالقــاً ثالثــاً وتبيــن الزوجــة مــن زوجهــا بينونــة 

كبــرى، فــال تحــل لــه حتــى تنكــح زوجــاً غيــره.
وأمــا إذا كان الخلــع فســخاً وكان علــى ســبيل المثــال بعــد إيقــاع طلقتيــن علــى الزوجــة 
فإنهــا ال تبيــن مــن زوجهــا بهــذا الخلــع، ولــه أن يراجعهــا وإن لــم تنكــح زوجــاً غيــره؛ 

ألنــه لــم يوقــع غيــر طلقتيــن1.
آراء الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم:

تعددت آراء وأقوال الفقهاء في كون الخلع طالقاً أم فسخاً على النحو التالي:-
القول األول:

ــو  ــاء: أب ــن الفقه ــعود، وم ــن مس ــي واب ــان وعل ــال عثم ــه ق ــن، وب ــالق بائ ــع ط أن الخل
حنيفــة، ومالــك، والشــافعي فــي الجديــد، واألوزاعــي، والثــوري، وهــو قــول ســعيد بــن 

ــم2. ــري وغيره ــول، والزه ــريح، ومكح ــاء، وش ــيب، وعط المس
القول الثاني:

أن الخلــع طــالق رجعــي إال أن يطلــق الرجــل زوجتــه ثالثــاً أو آخــر ثــالث، وبهــذا قــال 
ابــن حــزم الظاهــري3.

القول الثالث:
أن الخلــع فســخ، وبــه قــال ابــن عبــاس، وابــن عمــر، وعكرمــة، وطــاووس، ومــن الفقهاء: 
حــه ابــن تيميــة وتلميــذه  أحمــد، وإســحاق، وأبــو ثــور، والشــافعي فــي القديــم، وهــذا مــا رجَّ
ابــن قيــم الجوزيــة مــن متأخــري الحنابلــة، واختــاره مــن المحدثيــن الدكتــور عبــد الكريــم 

زيــدان، والشــيخ عمــر األشــقر4.

1  تفسير القرطبي 95/3، االستذكار 343/6، مطالب أولي النهى 297/7.
2  فتح باب العناية 143/2، البحر الرائق 120/4، حاشية ابن عابدين 91/5، الكافي في الفقه على 

مذهب أهل المدينة 470/1، تفسير القرطبي 94/3، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي 556/5، البيان 
9/10، االستذكار 345/6.

3  المحلى 235/7.
4  فتح باب العناية 143/2، تفسير القرطبي 94/3، البيان 9/10، مطالب أولي النهى 297/7، 

مجموع فتاوى ابن تيمية 153/33، زاد المعاد 50/4، المفصل في أحكام المرأة 222/8، الواضح في 

أدلة األقوال:
استدل أصحاب القول األول بما يلي:

تَــاِن فَإِْمَســاٌك  1- أن الخلــع قــد ذكــر بيــن طالقيــن، بيــن قولــه تعالــى: }الطَّــالُق َمرَّ
بَِمْعــُروٍف أَْو تَْســِريٌح بإِْحَســاٍن{ ]البقــرة:229[، وقولــه تعالــى: }فـَـإِْن َطلَّقََهــا فـَـال تَِحــلُّ لـَـهُ 

ــه ملحــق بهــا1. ــم أن ــرة:230[ فعل ــَرهُ{ ]البق ــاً َغْي ــَح َزْوَج ــى تَْنِك ــُد َحتَّ ــْن بَْع ِم
ــاس أن الرســول  ــن عب ــه اب ــذي يروي ــس ال ــن قي ــت ب ــرأة ثاب ــث ام ــي حدي ــا ورد ف 2- م

ــة«2. ــا تطليق ــة وطلِّقه ــل الحديق ــت: »اقب ــال لثاب ــه وســلم ق ــى هللا علي صل
وفــي روايــة عــن عكرمــة عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال: »وطلقهــا«3 وهــذا 

فيــه داللــة واضحــة نصيـّـة علــى أن الخلــع طــالق4.
3- مــا أخرجــه عبــد الــرزاق وابــن أبــي شــيبة مرســالً عــن ســعيد بــن المســيب أن النبــي 

صلــى هللا عليــه وســلم )جعــل الخلــع تطليقــة(5.
ــن  ــد ب ــن خال ــد هللا ب ــا عب ــا اختلعــت مــن زوجه ــا ورد عــن أم بكــرة األســلمية أنه 4- م
أســيد، فأتيــا عثمــان فــي ذلــك فقــال: »هــي تطليقــة إال أن تكــون ســميت شــيئاً فهــو مــا 

ــميت«6. س
5- ما روي عن ابن مسعود أنه قال: »ال يكون طلقة بائنة إال في فدية أو غيالء«7.

هذا وقد استدل هذا القول من المعقول بما يلي:-
1- أن الخلــع فرقــة ال تفتقــر إلــى تكــرار اللفــظ وال تنفــرد بــه المــرأة فــكان طالقــاً 

كصريــح الطــالق8.
2- أن الفســخ يســتوجب اســترجاع البــدل كالفســخ فــي البيــع فلــو كان الخلــع فســخاً لمــا 

جــاز إال بالمهــر، والجمهــور علــى جــوازه بمــا قــل وكثــر.
وفي جواز الخلع بالمهر وغيره دليل على كونه طالقاً ال فسخا9ً.

أدلة القول الثاني:
شرح قانون األحوال الشخصية األردني ص244.

1  الحاوي الكبير 9/10.

2  سبق تخريجه ص19.
3  صحيح البخاري بشرح فتح الباري )89/21(.

4  فتح الباري 89/21.
5  فتح باب العناية 144/2.

6  االستذكار 344/6 كتاب الطالق.
7  المحلى 238/7، زاد المعاد 50/4.

8  البيان 16/10.
9  الحاوي 10/10، فتح الباري 79/12، سبل السالم 320/3.
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اســتدل ابــن حــزم الظاهــري الــذي قــال بــأن الخلــع طــالق رجعــي بمــا روي عــن ســعيد 
بــن المســيب أنــه قــال فــي المختلعــة: إن شــاء أن يراجعهــا فليــردد عليهــا مــا أخــذ منهــا 

ــى رجعتهــا1. فــي العــدة وليشــهد عل
ــع  ــأن الخل ــن ب ــه ألن القائلي ــه اســتدالل ليــس فــي محل ــى االســتدالل بأن ــرد عل ويمكــن ال
طــالق بائــن متفقــون علــى أنــه إذا رضيــت الزوجــة بالرجــوع بعــد ذلــك فعلــى زوجهــا أن 
يعيــد إليهــا مــا أخــذه مــن بــدل. ثــم أن المطلقــة تخالــع زوجهــا حتــى تتخلــص ممــا هــي فيــه 
مــن هــم وغــم وكــره ونحــو ذلــك ويناســب هــذا أن يكــون الطــالق بائنــاً ألنــه ال ســبيل معــه 
إلــى الرجــوع إلــى الزوجــة إال برضاهــا وعقــد ومهــر، ولــو كان الطــالق الواقــع بالخلــع 

رجعيــاً - كمــا يــرى ابــن حــزم - لمــا تحقــق مقصــد الزوجــة مــن المخالعــة وهللا أعلــم.
أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
ــِريٌح بإِْحَســاٍن{  تَــاِن فَإِْمَســاٌك بَِمْعــُروٍف أَْو تَْس ــالُق َمرَّ أن هللا ســبحانه وتعالــى قــال: }الطَّ
]البقــرة:229[ ثــم ذكــر الفــداء بعــد ذلــك بقولــه ســبحانه: }فَــإِْن ِخْفتـُـْم أاَلَّ يُِقيَمــا ُحــُدوَد هللِا 
فــال ُجنـَـاَح َعلَْيِهَمــا فِيَمــا اْفتـَـَدْت بِــِه{ ]البقــرة:230[ ثــم قــال عــز وجــل: }فـَـإِْن َطلَّقََهــا فـَـال 

تَِحــلُّ لَــهُ ِمــْن بَْعــُد َحتَّــى تَْنِكــَح َزْوَجــاً َغْيــَرهُ{2.
فلــو كان االفتــداء أي الخلــع طالقــاً لــكان الطــالق الــذي ال تحــل معــه الزوجــة إال مــن بعــد 

زوج آخــر هــو الطــالق الرابع.
ــم خالعهــا  ــن ث ــه مرتي ــق امرأت ــا ســأله رجــل طل ــاس حينم ــن عب ــا فهمــه اب وهــذا هــو م
ــة  ــي أول اآلي ــر الطــالق ف ــس بطــالق ألن هللا ذك ــع لي ــا ألن الخل فأجــاب بجــواز نكاحه
تـَـاِن فَإِْمَســاٌك  ــالُق َمرَّ وآخرهــا. وذكــر الخلــع بينهمــا فليــس الخلــع بشــيء، ثــم قــال: }الطَّ

ــرة:229[. ــاٍن{ ]البق ــِريٌح بإِْحَس ــُروٍف أَْو تَْس بَِمْع
يقــول ابــن حجــر: »ال أعلــم مــن ذكــر االختــالف فــي المســألة إال وجــزم أن ابــن عبــاس 

كان يــراه فســخاً«3.
2- مــا رواه ابــن عبــاس أن امــرأة ثابــت بــن قيــس اختلعــت منــه »فجعــل النبــي صلــى 

هللا عليــه وســلم عدتهــا حيضــة«4.
بَيـِّـع بنــت معــوذ بــن عفــراء أنهــا »اختلعــت علــى عهــد النبــي صلــى  3- مــا روي عــن الرُّ

1  المحلى 236/7.
2  فتاوى ابن تيمية 153/33، سبل اإلسالم 320/3، مطالب أولي النهى 298/7.

3  سنن أبي داود 253/1، كتاب الطالق باب في الخلع.
4  سنن الترمذي 211/1 كتاب الطالق واللعان.

هللا عليــه وســلم فأمرهــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم - أو أُِمــرت - أن تعتــد بحيضــة«1.
قــال الخطابــي: »فــي هــذا أقــوى دليــل لمــن قــال أن الخلــع فســخ، وليــس بطــالق، إذ لــو 

كان طالقــاً لــم يكتــِف بحيضــة واحــدة«2.
ــاس رضــي هللا  ــن عب ــرأي بمــا عــرف عــن اب ــى اســتدالل أصحــاب هــذا ال ــد رد عل وق
عنهمــا بمــا ذكــره القرطبــي فــي تفســيره »مــن أن قولــه تعالــى: }فـَـإِْن َطلَّقَهــا فـَـال تَِحــلُّ لـَـهُ 
تـَـاِن{ ألنَّ  ِمــْن بَْعــُد َحتَّــى تَْنِكــَح َزْوَجــاً َغْيــَرهُ{ معطــوف علــى قولــه تعالــى: }الطَّــالُق َمرَّ
قولــه تعالــى: }أو تَْســِريٌح بإحســاٍن{ إنمــا يعنــي بــه أو تطليــق. فلــو كان الخلــع معطوفــاً 
علــى التطليقتيــن لــكان ال يجــوز الخلــع أصــالً إال بعــد تطليقتيــن وهــا ال يقولــه أحــد«3.

ــي داود  ــث أب ــأن حدي ــد رد ب ــدة، فق ــة واح ــة حيض ــدة المختلع ــأن ع ــتدالل ب ــا االس وأم
ــي  ــال ف ــه ق ــر: »أن ــن عم ــن اب ــع ع ــن ناف ــك ع ــا رواه مال ــارض بم ــو مع ــل، وه مرس

المختلعــة عدتهــا عــدة المطلقــة«4.
وهذا هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وغيرهم5.

والــذي أميــل إليــه فــي هــذه المســألة هــو أن الخلــع طــالق بائــن لمــا ذكــر مــن أدلــة بهــذا 
ــا  ــس: »وطلقه ــن قي ــت ب ــال لثاب ــلم ق ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــوص؛ وألن الرس الخص

ــُروْء{. ــةَ قُ ــِهنَّ ثاَلثَ ــَن بِأَْنفُِس ــاُت يَتََربَّْص ــول: }َواْلُمَطلَّقَ ــى يق ــة«. وهللا تعال تطليق
ما عليه العمل في بعض قوانين األحوال الشخصية:

ــدار  ــق بإص ــنة 2000 المتعل ــم 1 لس ــري رق ــون المص ــن القان ــادة )20( م ــت الم نص
قانــون تنظيــم بعــض أوضــاع وإجــراءات التقاضــي فــي مســائل األحــوال الشــخصية علــى 

أنــه: »يقــع بالخلــع فــي جميــع األحــوال طــالق بائــن«.
وأمــا القانــون المؤقــت رقــم 82 لســنة 2001 )قانــون معــدل لقانــون األحــوال الشــخصية 
ــل  ــة قب ــت المخالع ــإن وقع ــده، ف ــول وبع ــل الدخ ــة قب ــن المخالع ــرق بي ــد ف ــي( فق األردن
الدخــول فقــد نصــت الفقــرة ب مــن المــادة السادســة مــن القانــون المؤقــت علــى أن 
الخلــع قبــل الدخــول أو الخلــوة الصحيحــة فســخ »وإذا امتنــع الــزوج عــن تطليقهــا يحكــم 

ــد بعــد ضمــان إعــادة المهــر والنفقــات«. القاضــي بفســخ العق
ــون  ــرة ج مــن المــادة السادســة مــن القان ــد نصــت الفق ــع بعــد الدخــول فق ــع الخل وإذا وق

1  المصدر نفسه 211/1.
2  سبل السالم 320/3.

3  تفسير القرطبي 96/3.
4  االستذكار 342/6 كتاب الطالق باب طالق المختلعة.

5  سنن الترمذي مع شرحه عارضة األحوذي 32/2.
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ــاً«. ــه بائن ــح حكمــت المحكمــة بتطليقهــا علي ــم الصل ــم يت ــه ل ــى أن نفســه: »عل
أمــا مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي لعــام 2003 فقــد نــص بوضــوح فــي 

المــادة 110 فقــرة 4 علــى أن: »الخلــع فســخ«.
وهذا يعني أن القانون المصري قد أخذ بما عليه جمهور الفقهاء.

وبــرأي جمهــور الفقهــاء أخــذ القانــون األردنــي إذا جــرى الخلــع بعــد الــزواج والدخــول 
الحقيقــي.

وأمــا المشــروع اإلماراتــي فقــد أخــذ بوضــوح بــرأي الحنابلــة وبهــذا الــرأي أخــذ القانــون 
األردنــي فــي حالــة وقــوع الخلــع قبــل الدخــول الحقيقــي أو الخلــوة الصحيحــة.

المطلــب الخامــس: مــدى اشــتراط التراضــي بيــن الزوجيــن والرجــوع إلــى 
الســلطان فــي الخلــع

سأتناول الحديث تحت هذا العنوان عن مسألتين هما:-
المسألة األولى: مدى اشتراط التراضي بين الزوجين في الخلع؟

المسألة الثانية: مدى اشتراط الرجوع إلى السلطات في الخلع؟
المسألة األولى: مدى اشتراط التراضي في الخلع؟

الــذي عليــه أصحــاب المذاهــب وابــن حــزم الظاهــري أن التراضــي بيــن الزوجيــن شــرط 
فــي المخالعــة.

وهــذا يعنــي أن المــرأة إذا بــادرت بطلــب المخالعــة فإنــه ال بــد مــن موافقــة الــزوج ورضاه 
وإال فــإن الخلــع ال يقــع ولمــا لهــذا الشــرط مــن أهميــة تتعلــق بمــدى ســلطة القاضــي فــي 

إيقــاع الخلــع فقــد رأيــت عــرض بعــض النصــوص الفقهيــة علــى النحــو التالــي:-
ــى  ــد عل ــه عق ــول ألن ــاب والقب ــه اإليج ــن: »إذا كان ركن ــن عابدي ــية اب ــي حاش ــاء ف ج

اإلطــالق بعــوض فــال تقــع الفرقــة وال يســتحق العــوض بــدون القبــول«1.
جــاء فــي »الكافــي« فــي الفقــه المالكــي: »للرجــل أن يخلــع امرأتــه بصداقهــا كلــه وبأقــل 

وبأكثــر إذا رضيــت بذلــك«2.
وقــال صاحــب الحــاوي« »إن الخلــع يصــح عنــد ســلطان وغيــر ســلطان إذا تراضيــا بــه 

الزوجان«3.
وقــال صاحــب اإلنصــاف: »أمــا الــزوج فالصحيــح مــن المذهــب أنــه يســتحب لــه اإلجابــة 

إليــه4 وعليــه األصحاب«5.
وقــال ابــن قيــم الجوزيــة: »وفــي تســميته صلــى هللا عليــه وســلم الخلــع فديــة دليــل علــى 

أن فيــه معنــى المعاوضــة ولهــذا اعتبــر فيــه رضــا الزوجيــن«6.
وقــال ابــن حــزم: »فلهــا أن تفتــدي منــه ويطلقهــا إن رضــي هــو وإالم لــم يجبــر عليــه، 

وال أجبــرت هــي، إنمــا يجــوز بتراضيهــا«7.

1  حاشية ابن عابدين 88/5.
2  الكافي 470/1.

3  الحاوي 10/10.
4  أي اإلجابة لطلب الخلع.

5  اإلنصاف 303/8.
6  زاد المعاد 51/4.
7  المحلى 235/7.
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قــال أبــو جعفــر النحــاس: »إن الرجــل إذا خالــع امرأتــه فإنمــا هــو علــى مــا يتراضيــان 
بــه وال يجبــره الســلطان علــى ذلــك«1.

وأمــا مــن العلمــاء المحدثيــن فقــد ذهــب إلــى اشــتراط التراضــي فــي الخلــع كل مــن: د. 
عبــد الكريــم زيــدان، حيــث يقــول بعــد ذكــر تعريفــات الخلــع عنــد الفقهــاء: »أنهــا تنصــب 
ــا  ــن بتراضيهم ــن الزوجي ــة بي ــوع الفرق ــا هــو وق ــا بينه ــى واحــد مشــترك فيم ــى معن عل
وبعــوض تدفعــه الزوجــة ... ثــم يقــول: فهــو كالطــالق تنحــل بــه الرابطــة الزوجيــة ولكــن 
يختلــف عنــه بــأن الخلــع يتوقــف علــى رضــا الزوجيــن وببــذل الزوجــة مــاالً لزوجهــا«2.

ــال  ــا بم ــن زوجه ــها م ــرأة نفس ــدت الم ــإذا افت ــول: »ف ــث يق ــقر حي ــر األش ــيخ عم والش
ــه«3. ــت من ــد بان ــك فق ــى ذل ــا إل ــه فأجابه ــا من ــه ليبينه ــه ل تعطي

المسألة الثانية: مدى اشتراط الرجوع إلى السلطان في الخلع؟
الــذي عليــه جماهيــر العلمــاء أن إيقــاع الخلــع مــع التراضــي ال يحتــاج إلــى ســلطان4 يقــول 

ابــن عبــد البــر: »أجمــع الجمهــور علــى أن الخلــع جائــز عــن غيــر الســلطان«5.
وقــد نقــل القــول عــن ســعيد بــن جبيــر والحســن البصــري ومحمــد بــن ســيرين بــأن الخلــع 

ال يصــح إال بســلطان6.
هذا وقد استدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه بما يلي:-

1- قوله تعالى: }فَإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفَساً فَُكلُوهُ َهنِيئاً َمِريئاً{ ]النساء:4[.
ووجــه الداللــة هــو فــي عمــوم اآليــة الــذي يجيــز أخــذ مــا تطيــب بــه نفــس المــرأة ويصــدر 

عــن رضاهــا ســواء كان ذلــك فــي خلــع أو فــي غيــره.
2- قوله صلى هللا عليه وسلم لثابت بن قيس: »اقبل الحديقة وطلقها تطليقة«7.

ووجــه الداللــة فــي الحديــث أن الرســول عليــه الصــالة والســالم لــم يطلــق مباشــرة علــى 
ثابــت، وإنمــا أعــاد األمــر إليــه وطلــب منــه قبــول الحديقــة مقابــل إيقــاع الطــالق ولــو لــم 

يكــن للــزوج دور فــي إيقــاع الطــالق ألوقعــه عليــه الصــالة والســالم مباشــرة.
ــن  ــان اب ــن الخطــاب وعثم ــر ب ــن أن عم ــاً م ــي صحيحــه تعليق ــا رواه البخــاري ف 3- م

1  تفسير القرطبي 91/3.
2  المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 114/8.

3  الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني ص241.
4  االستذكار 350/6، تفسر القرطبي 92/3، عارضة األحوذي 132/3، فتح البيان في مقاصد 

القرآن 371/1/1، الحاوي 10/10، المغني 269/10.
5  االستذكار 350/6.

6  المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 114/8، الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية 
األردني ص241.

7  الحاوي 11/10.

ــر إذن الســلطان1. ــن غي ــع م ــد أجــازا الخل ــا ق ــان رضــي هللا عنهم عف
فقــد ورد مــن طريــق خيثمــة بــن عبــد الرحمــن قــال: »أتــى بشــر بــن مــروان فــي خلــع 
كان بيــن رجــل وامــرأة فلــم يجــزه، فقــال لــه عبــد هللا بــن شــهاب الخوالنــي: قــد أتــى عمــر 
فــي خلــع فأجــازه«2 وعــن الربيــع بنــت معــوذ قالــت: »اختلعــت مــن زوجــي بمــا دون 

عفــاص رأســي فأجــاز ذلــك عثمــان«3.
3- واســتدل أصحــاب هــذا الــرأي مــن المعقــول: »بــأن الخلــع عقــد معاوضــة فلــم يفتقــر 

إلــى الســلطان كالبيــع والنــكاح وألنــه قطــع عقــد بالتراضــي أشــبه اإلقالــة«4.
4- وفــي هــذا يقــول الجصــاص: »ألنــه لــو كان الخلــع إلــى الســلطان شــاء الزوجــان أم 
ــم يســألهما النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن  ــم أنهمــا ال يقيمــان حــدود هللا ل ــا إذا عل أبي
ذلــك، ولمــا خاطــب الــزوج بقولــه: »اخلعهــا« بــل كان يخلعهــا منــه ويــرد عليــه حديقتــه 

وإن أبيــا أو واحــد منهمــا«5.
أما الذين اشترطوا إليقاع الخلع السلطان فقد استدلوا بما يلي:-

ــِه{  ــَدْت بِ ــا اْفتَ ــا فِيَم ــاَح َعلَْيِهَم ــال ُجنَ ــُدوَد هللِا ف ــا ُح ــْم أاَلَّ يُِقيَم ــإِْن ِخْفتُ ــى: }فَ ــه تعال 1- قول
]البقــرة:229[ وقــال إن الخطــاب فــي قولــه تعالــى: }فَــإِْن ِخْفتـُـْم{ للحــكام والخطــاب فــي 

ــا{ لــأزواج6. ــاَح َعلَْيِهَم ــال ُجنَ قولــه تعالــى: }فَ
ــرط  ــن ش ــا أن حضــور الزوجي ــع كم ــي الخل ــرط ف ــم ش ــي أن حضــور الحاك ــذا يعن وه

ــك. كذل
2- إن النبي صلى هللا عليه وسلم تولى الخلع بين جميلة وزوجها ثابت ابن قيس7.

وقد رد على استدالل هؤالء بما يلي:-
ــى:  ــه تعال ــى قول ــه معطــوف عل ــْم{ خطــاب لــأزواج ألن ــإِْن ِخْفتُ ــى: }فَ ــه تعال 1- إن قول
ــا آتَْيتُُموُهــنَّ َشــْيئاً{ وهــذا خطــاب لــأزواج وكــذا المعطــوف  }وال يَِحــلُّ لَُكــْم أَْن تَأُْخــذُوا ِممَّ

عليــه فــال يكــون فــي اآليــة دليــل علــى اشــتراط الســلطان.
أمــا خلــع النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بيــن جميلــة وزوجهــا »فأنهمــا تخاصمــا إليــه قبــل 

الخلــع فصــار الخلــع تبعــاً للتخاصــم«.

1  صحيح البخاري مع شرح فتح الباري 77/12، كتاب الطالق باب الخلع.
2  فتح الباري 80/12.
3  فتح الباري 80/12.

4  المغني 269/10.
5  أحكام القرآن 92/2.

6  تفسير القرطبي 92/3، الحاوي 10/10، فتح البيان في مقاصد القرآن 371/1.
7  الحاوي 10/10.
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ــه:  ــن مع ــيرين وم ــن س ــرط اب ــى ش ــرد عل ــي ال ــوذي ف ــة األح ــب عارض ــول صاح يق
»وليــس ذلــك فــي القــرآن، ومــا اتفــق بيــن جميلــة وثابــت جــرى علــى مجــرى االســتيفاء 

ــى رضاهــا فــي إعطــاء الحديقــة«1. ــك وقــف األمــر عل ــد الحاكــم ولذل عن
ــإِْن ِخْفتُــْم{  ــه تعالــى: }فَ ويقــول النحــاس فــي الــرد علــى القائليــن بــأن الخطــاب فــي قول

ــى«2. ــظ وال المعن ــه اإلعــراب وال اللف ــه ال يوجب ــى الســلطان »إن ــد إل عائ
والــذي أراه فــي هــذه المســألة هــو أن رأي القائليــن بصحــة الخلــع دون اشــتراط الرجــوع 
إلــى القاضــي هــو األولــى باألخــذ واالعتبــار؛ لقــوة أدلــة مــن احتــج بــه ووضوحهــا شــأنه 
فــي ذلــك شــأن الطــالق، وألن فــي قولــه تعالــى: }فـَـال ُجنـَـاَح َعلَْيِهَمــا فِْيَمــا اْفتـَـَدْت بِــِه{ مــا 
يشــير إلــى ذلــك حيــث أضيــف الخلــع إلــى الزوجيــن األمــر الــذي يفيــد وقوعــه بالتراضــي 

بينهمــا دون الحاجــة إلــى الرجــوع إلــى القاضــي.

1  عارضة األحوذي 132/3.
2  تفسير القرطبي 91/3.

المطلب السادس
حكم القاضي بالخلع

رأينــا فيمــا ســبق أنــه يســتحب للــزوج أن يســتجيب لزوجتــه إذا طلبــت منــه الخلــع وأنــه 
ال يجــب عليــه أن يلبــي طلــب المخالعــة إال فــي قــول نقلــه صاحــب اإلنصــاف عــن حــكام 

الشــام1.
وقد يكون في استجابة الزوج لطلب المخالعة حفظ لكرامته وإبقاء على هيبته.

زوجــة تظهــر بغــض زوجهــا وعــدم قدرتهــا علــى العيــش معــه تحــت ســقف واحــد، وقــد 
يكــون حالهــا حــال تلــك التــي نشــزت علــى زوجهــا فرفــع أمرهــا إلــى عمــر بــن الخطــاب 
رضــي هللا عنــه فأباتهــا فــي بيــت كثيــر الزبــل ثالثــاً ثــم دعاهــا، وقــال لهــا: كيــف وجــدت 
المبيــت؟ قالــت: مــا وجــدت راحــة منــذ كنــت عنــده إال هــذه الليالــي التــي حبســتني. فقــال 

لزوجهــا: اخلعهــا ولــو بقرطهــا2.
ــا –  ــي – أي زوجه ــة هللا إذا دخــل عل ــوال مخاف ــت: »ل ــن قال ــا كحــال م ــون حاله أو يك

ــي وجهــه«3. ــت ف لبصق
فــإذا وصــل الحــال بمثــل هــذه المــرأة أو تلــك أن تؤثــر فــي بيــت الزبــل علــى مــا فيــه مــن 
الروائــح علــى المبيــت مــع زوجهــا، أو أن تهــم بالبصــق فــي وجــه زوجهــا عنــد دخولــه 
فــأي كرامــة تبقــى للــزوج إذا أراد التمســك بهــا وإبقاءهــا علــى عصمتــه ولــم يوافــق علــى 

خلعها؟!.
لكــن الســؤال هنــا مــاذا لــو لــم يتــم التراضــي بيــن الزوجيــن علــى الخلــع؛ مــاذا لــو طلبــت 
الزوجــة الخلــع ورفــض الــزوج؟ وهــل يقــف األمــر بالنســبة لهــا عنــد هــذا الحــد وتغلــب 
علــى أمرهــا شــاكية بثهــا وحزنهــا إلــى هللا؟! أم أن لهــا رفــع األمــر إلــى القضــاء ليعينهــا 
ــزام فــي  ــة تدفعهــا؛ وهــل للقاضــي ســلطة اإلل ــه مقابــل فدي علــى الخــالص ممــا هــي في

إيقــاع الخلــع فــي مثــل هــذه الحالــة؟
ــم أو للقاضــي  ــا للحاك ــع أمرهــا وتشــكو حاله ــى أن للزوجــة أن ترف ــون عل ــاء متفق الفقه
طالبــةً الخــالص ممــا تعانــي منــه وهــذا مــا تشــه بــه األحاديــث الصحيحــة، لكــن آراءهــم 
ــى  ــراً عل ــاع الطــالق جب ــع وإيق ــم بالخل ــي الحك ــدى ســلطة القاضــي ف ــة حــول م متفاوت

1  اإلنصاف 303/8.
2  الحاوي 5/10.

3  سنن ابن ماجه 222/1 كتاب الطالق، سبل السالم 321/3. 



3435

األستاذ الدكتور: ماجد أبو رخيةمدى سلطة القاضي في إيقاع الخلع إذا لم يوافق الزوج عليه`

الرجــل إذا رفــض المخالعــة.
فالــذي عليــه المتقدمــون مــن فقهــاء األمــة وعلمائهــا وأصحــاب المذاهــب فيهــا أن القاضــي 

ال يملــك ســلطة إيقــاع الخلــع جبــراً، ألن هــذا يتنافــى مــع اشــتراطهم الرضــا فــي الخلــع.
ومــا عليــه العمــل فــي بعــض قوانيــن األحــوال الشــخصية مثــل القانــون المصــري 
والمؤقــت األردنــي هــو أن القاضــي يملــك إجبــار الــزوج علــى المخالعــة ويحكــم عليــه 

ــه. ــب زوجت ــتجب لطل ــم يس ــن إذا ل بطــالق بائ
ولعل هذا ما يفهم من كالم ابن رشد والصنعاني:

ــن  ــل م ــد الرج ــا بي ــة م ــي مقابل ــرأة ف ــل للم ــداء جع ــه أن الف ــد: »والفق ــن رش ــول اب يق
الطــالق، فإنــه إنمــا جعــل الطــالق بيــد الرجــل إذا فــرك المــرأة، وجعــل الخلــع بيــد المــرأة 

ــت الرجــل«1. إذا فرك
ويقــول الصنعانــي: »وأمــا أمــره صلــى هللا عليــه وســلم بتطليقــة لهــا فإنــه أمــر إرشــاد 
ال إيجــاب كــذا قيــل، والظاهــر بقــاؤه علــى أصلــه مــن اإليجــاب ويــدل لــه قولــه تعالــى: 

ــاٍن{«2. ــِرْيٌح بِإِْحَس ــُروٍف أَْو تَْس ــاٌك بَِمْع }فَإِْمَس
وبهذا الرأي أخذ بعض المحدثين منهم:-

1- الدكتــور عبــد الرحمــن الصابونــي حيــث يقــول بعــد إيــراده لحديــث زوجــة ثابــت بــن 
قيــس: »مــن هــذا الحديــث النبــوي الشــريف ... نــرى أن الزوجــة إذا طلبــت الفــراق مــن 
زوجهــا مخالعــة فيجــب عليــه أن يلبــي طلبهــا بعــد محــاول اإلصــالح مــا أمكــن إلــى ذلــك 

.3 سبيالً«
2- الدكتــور محمــود أبــو ليــل حيــث يقــول: »وذلــك إذا انفــردت المــرأة باإلســاءة وكراهــة 
ــر  ــا وأص ــزوج لرغبته ــتجب ال ــم يس ــة ول ــى المخالع ــرت عل ــزوج وأص ــع ال ــام م المق
واســتكبر اســتكباراً، فــإن القاضــي إذا تحقــق مــن جديتهــا وإصرارهــا وانــه ليــس ناتجــاً 
عــن فــورة عاطفيــة قــد تنــدم عليهــا يلــزم الــزوج بالمخالعــة مــن غيــر تحكيــم ودون أن 

يكــون لتقديــره دور فــي إيقــاع الطــالق مــن رفضــه«.
ــى  ــود إل ــراً يع ــع جب ــاع الخل ــي إيق ــلطة القاضــي ف ــدى س ــي م ــبب الخــالف ف ــل س ولع

ــببين:- س
األول: هل يعد الخلع حقاً للمرأة، كما يعد الطالق حقاً للرجل؟

1  بداية المجتهد 1057/3.
2  سبل السالم 320/3.

3  نظام األسرة وحل مشكالتها ص116.

الثانــي: الخــالف فــي فهــم أمــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم لثابــت بــن قيــس بتطليقــه 
زوجتــه وهــل هــو أمــر وجــوب أم أمــر نــدب واســتحباب وإرشــاد؟

ــة بالخلــع وحــق  ــدَّ فيــه مــن التفريــق بيــن حــق المطالب أمــا بالنســبة للســبب األول فــال بُ
إلــزام الــزوج بــه.

فالخلــع طريــق مــن الطــرق التــي يتوصــل بهــا إلــى انفــكاك عــرى الحيــاة الزوجيــة وهــو 
حــق شــرع للمــرأة أن تســلكه إذا كان لــه مــا يبــرره وكــره لهــا أو حــرم عليهــا أن تســلكه 
لغيــر مبــرر، أمــا أن يكــون طلبهــا واجــب التنفيــذ، ويكــون الخلــع حقــاً لهــا كمــا يكــون 
الطــالق حقــاً للرجــل فمســألة فيهــا نظــر، ألن هــذا القــول يعنــي ســحباً للبســاط مــن تحــت 
أقــدام الرجــل وإلغــاء الحكمــة التــي مــن أجلهــا جعــل الشــارع الحكيــم الطــالق بيــد الرجــل 

تغليبــاً لجانــب العقــل علــى جانــب العاطفــة.
ثــم إن جعــل الخلــع حقــاً للمــرأة واجــب التنفيــذ علــى نحــو مــا نــراه فــي بعــض القوانيــن 
يعنــي هيمنــة المــرأة علــى الرجــل، واســتغاللها لــه، كمــا أنــه يعنــي إلغــاء لــدور قوامــة 
الرجــل فــي البيــت، والخلــع علــى هــذا النحــو ينــزع حبــل المــودة والمحبــة والتواصــل 
بيــن األزواج، هــذه األوصــاف التــي تجعــل الرجــل يتنــازل عــن بعــض أمالكــه لزوجتــه 
أم أوالده وشــريكة عمــره، ولــو اســتقر فــي ذهنــه أن الخلــع واجــب التنفيــذ ألعــاد حســاباته 

ولوقــف موقــف المتــردد المتشــكك فــي صحــة نوايــا الزوجــة المســتقبلية1.
وال شــك أن مثــل هــذا الموقــف ينعكــس ســلبياً علــى اســتقرار األســرة، وال يحقــق الغــرض 
ــا  ــُكنُوا إِلَْيَه ــاً ِلتَْس ــُكْم أَْزَواَج ــْن أَْنفُِس ــْم ِم ــَق لَُك ــِه أَْن َخلَ ــْن آيَاتِ ــزواج }َوِم ــن ال ــود م المنش

ــْم َمــَودَّةً وَرْحَمــةً{ ]الــروم:21[. ــَل بَْينَُك َوَجعَ
وال يقــال: »لــو اشــترطنا ضــرورة موافقــة الــزوج علــى الخلــع ألفرغنــا الخلــع مــن معنــاه 
واألهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا، وكان هــذا الشــرط مخالفــاً لمقتضــى النظــام، وبالتالــي 

يمكــن الحكــم بفســاد هــذا الشــرط«2.
ألن هــذا الــكالم غايــة فــي الغرابــة. وهــل غــاب مثــل هــذا القــول عــن أصحــاب المذاهــب 

وغيرهــم مــن العلمــاء؟
وإذا كان شــرط موافقــة الــزوج علــى الخلــع شــرطاً فاســداً! فلمــاذا أجمــع الفقهــاء 

1  أعرف بعض الحاالت طرد فيها الزوج من بيته وسحبت مفاتيح سيارته، وذهب لينام في الفندق 
بعد عشرة تجاوزت الثالثين عاماً، وجريمته أنه سجل البيت باسم زوجته، كما سجل السيارة باسمها، في 
وقت كانت فيه الحياة الزوجية سمناً وعسالً، كما يقولون، ولو خطر في باله مثل هذا المصير وقد تجاوز 

الستين من عمره لم يفعل ما فعله.
2  من بحث »مباحث حول الخلع في النظام المصري« د. علي محمد حسنين ص29.
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وأصحــاب المذاهــب – كمــا رأينــا مــن خــالل اقتبــاس أقوالهــم – علــى اشــتراطه؟ ولمــاذا 
أتعبــوا أنفســهم فــي الحديــث عنــه؟ ومــا هــي قيمــة التحــدث عــن شــرط رضــا الــزوج فــي 

ــه. ــه دون إرادت ــق علي ــال أن يطل ــة إذا كان الم المخالع
إذن، ال بــد مــن التفريــق بيــن حــق الزوجــة فــي المطالبــة بالخلــع، وهــو الحــق الــذي أقــره 

الشــارع، وحــق إلــزام الــزوج بــه كمــا قلنــا مــن قبــل.
ــت  ــه وســلم ثاب ــى هللا علي ــي أمــر رســول هللا صل ــي وهــو الخــالف ف ــا الســبب الثان وأم
بــن قيــس بتطليــق زوجتــه، وهــل هــو للوجــوب؟ أم للنــدب واالســتحباب؟ فنقــول فيــه: إن 
أمــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ورد بصيــغ متعــددة، منهــا: قولــه صلــى هللا عليــه 
وســلم: »ترديــن عليــه حديقتــه؟ قالــت: نعــم. فردتهــا وأمــره يطلقهــا«. وقولــه صلــى هللا 
عليــه وســلم: »اقبــل الحديقــة وطلقهــا« وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »خــذ منهــا« فأخــذ 
منهــا وجلســت فــي بيتهــا. ومــن قولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »فترديــن عليــه حديقتــه؟« 

فقالــت نعــم. فــردت عليــه وأمــره ففارقهــا«1.
ــا  ــه وســلم: »أم ــى هللا علي ــي صل ــال النب ــي، فق ــا القرطب ــي ذكره ــة للدارقطن ــي رواي وف
ــغ ذلــك  ــى ســبيلها، فلمــا بل ــه، وخلّ ــادة فــال، ولكــن حديقتــه، فقالــت: نعــم. فأخذهــا ل الزي

ــه وســلم«2. ــى هللا علي ــت قضــاء رســول هللا صل ــد قبل ــال: ق ــن قيــس، ق ــت ب ثاب
والــذي عليــه جمهــور الفقهــاء أن األمــر الــوارد فــي الحديــث هــو أمــر نــدب واســتحباب، 

يقــول ابــن حجــر: »هــو أمــر إرشــاد وإصــالح ال إيجــاب«.
ويســتدل ألصحــاب هــذا الــرأي بمــا رواه أنــس بــن مالــك بقولــه: »مــا رأيــت النبــي صلــى 

هللا عليــه وســلم رفــع إليــه شــيء فيــه قصــاص إال أمــر فيــه بالعفــو«3.
وفــي روايــة عــن أنــس قــال: »أتــي رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي قصــاص فأمــر 
فيــه بالعفــو واألمــر هنــا باتفــاق الفقهــاء أمــر نــدب واســتحباب ال وجــوب ألن القصــاص 

حــق شــخصي وال ينــزع مــن صاحبــه إال بطيــب نفــس منــه.
ــى  ــت عل ــر فحمل ــة األم ــي صــدرت عــن الشــارع بصيغ ــاظ الت ــن األلف ــر م ــاك كثي وهن
ــا أَيُّهــا  ــى: }يَ ــه تعال ــي قول ــن ف ْي ــة الدَّ ــي آي ــا هــو الحــال ف ــى الوجــوب، كم ــدب ال عل الن
ى فَاْكتُبـُـوهُ{ ]البقــرة:282[ وكمــا هــو الحــال  الَِّذيــَن آَمنـُـوا إَِذا تََدايَْنتـُـْم بَِدْيــٍن إلــى أََجــٍل ُمَســمًّ
فــي آيــة المكاتبــة فــي قولــه تعالــى: }فََكاتِبُوُهــْم إِْن َعِلْمتـُـْم فِْيِهــْم َخْيــراً{ ]النــور:33[ وغيــر 

1  انظر في هذه الرواية وما قبلها صحيح البخاري مع شرح فتح الباري 78/12 كتاب الطالق باب 
الخلع، وسنن النسائي 365/1 كتاب الطالق باب ما جاء في الخلع.

2  تفسير القرطبي 93/3، فتح الباري 88/12.
3  فتح الباري 85/12.

هــذا كثيــر معلــوم.
ــزوج،  ــا ال ــدون رض ــع ب ــال يق ــال، ف ــى م ــالق عل ــواع الط ــن أن ــوع م ــع ن ــم إن الخل ث
ــه  ــك تراعــى في ــرأة، ولذل ــب الم ــن جان ــه معاوضــة م ــى أن ــع عل ــون الخل ــاء يكيف والفقه
أحــكام المعاوضــة مــن حيــث الرجــوع والقبــول وغيرهــا مــن األحــكام1 وإذا كان األمــر 

ــزوج دون رضــاه؟ ــه ال ــزم ب ــع ويل ــم بالخل ــى للقاضــي أن يحك ــك فأن كذل
ــرأة  ــزوج ام ــذي ت ــن الحــارث ال ــة ب ــث عقب ــر للوجــوب بحدي ــى أن األم وال يســتدل عل
فجــاء امــرأة ســوداء فقالــت: إنــي أرضعتكمــا، يقــول عقبــة: فأتيــت النبــي صلــى هللا عليــه 
ــد  ــي ق ــي: إن ــت ل ــة بنــت فــالن، فجــاءت امــرأة ســوداء فقال ــت: تزوجــت فالن وســلم فقل
أرضعتكمــا، وهــي كاذبــة، فأعــرض عنــي، فأتيتــه مــن قبــل وجهــه، قلــت: إنهــا كاذبــة. 
قــال: »كيــف بهــا وقــد زعمــت أنهــا قــد أرضعتكمــا، دعهــا عنــك«2. ألن هــذا الحديــث 
ــة  ــي الرضاع ــدد ف ــو كان الع ــرم، ول ــا مح ــل الرضــاع وكثيره ــى أن قلي ــة عل ــه دالل في
معتبــراً فــي التحريــم لســأل عنــه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، وهــذا مــا يقــول بــه الحنفيــة 

والمالكيــة، الذيــن يــرون أن مطلــق الرضــاع محــرم.
والــذي يفهــم مــن كالم ابــن رشــد وكالم الصنعانــي – كمــا بينــا مــن قبــل – أن األمــر فــي 
قولــه صلــى هللا عليــه وســلم لثابــت بــن قيــس: »اقبــل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة« للوجــوب 
ــي ورد  ــغ الت ــدد الصي ــد ذكــر تع ــال بع ــث ق ــل، حي ــو لي ــود أب ــاره د. محم ــا اخت وهــذا م
فيهــا حديــث ثابــت بــن قيــس ومنهــا أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم أخــذ الحديقــة لــه 
وخلّــى ســبيل زوجتــه، وأن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم قــد فــرق بينهمــا فــي روايــة 
عبــد الــرزاق: »وهاتــان الروايتــان يــدل ظاهرهمــا علــى أنــه تفريــق بحكــم الحاكــم، دون 
تطليــق الــزوج أو رضــاه، وتــدل روايــة الدارقطنــي علــى أنــه كان قضــاء وليــس مجــرد 
فتــوى أو نصيحــة أو مشــورة والقضــاء يفيــد اإللــزام، وقــد امتثــل ثابــت لذلــك علــى التــو، 
ولــو كان الخلــع موقوفــاً علــى رضــاه الستشــاره النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فيــه كمــا 

استشــارها«3.
وهــذا مــا اختــاره الدكتــور عبــد الرحمــن الصابونــي بقولــه:- »لــو كان األمــر أمــر نــدب 
ــا ذكــرت  ــاً شــديداً، كم ــا حب ــد كان يحبه ــه، وق ــق زوجت ــت يطل واســتحباب هــل كان ثاب

بعــض الروايــات – إن كان لــه فــي األمــر خيــار«4.

1  حاشية بن عابدين 89/15، مغني المحتاج 335/3.
2  صحيح البخاري 513/11 كتاب النكاح باب شهادة المرضعة.

3  بحث: مدى حق المرأة في اختالعها من زوجها، ص30.
4  نظام األسرة وحل مشكالتها، ص146.
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وقد أيد أصحاب هذا االتجاه رأيهم بأدلة من المعقول تدور حول ما يلي:-
1- إن العدالــة تقضــي بتســاوي الزوجيــن فــي الحقــوق، والشــريعة أعطــت الــزوج حــق 
إنهــاء الحيــاة الزوجيــة بالتطليــق، فكيــف نفــرض علــى المــرأة التــي ال تطيــق الحيــاة مــع 
ــة  ــه فــي مثــل هــذه الحال ــم أليــس فــي إمســاك الرجــل لزوجت زوجهــا أن تعيــش معــه؟ ث
إلحــاق ضــرر بهــا وهللا تعالــى يقــول: }َوال تُْمِســُكوُهنَّ ِضــَراراً ِلتَْعتـَـُدوا{ ]البقــرة:231[.
2- »إن مــن الظلــم الصــارخ إســقاط االعتبــار الشــخصي للمــرأة ســنين متطاولــة حتــى 
ــاس  ــن اإلي ــغ س ــوت أو تبل ــى أن تم ــيز إل ــي رق التنش ــى ف ــة أو تبق ــرة ذليل ــاد صاغ تنق
ويفنــى عمرهــا ويتجعــد وجههــا، وتفــوت عليهــا فرصــة الــزواج مــن بعــد، وهــذا يتنافــى 
مــع الفطــرة اإلنســانية التــي فطــر هللا النــاس عليهــا حيــث خلقهــم هللا أحــراراً فــي حــدود 
ــوا يســترقون النســاء ويرثوهــن  ــة حينمــا كان ــار الجاهلي مــا شــرع لهــم، ورفــع عنهــم آث

كرهــاً«1.
الرأي المختار:

الــذي أختــاره وأميــل إليــه هــو رأي جمهــور الفقهــاء القائــل بــأن أمــر الرســول صلــى هللا 
عليــه وســلم لثابــت بــن قيــس هــو أمــر نــدب واســتحباب وإرشــاد، وليــس أمــر وجــوب، 

وبالتالــي فــإن الــزوج ال يجبــر علــى المخالعــة دون رضــاه لمــا بينتــه مــن قبــل.
أمــا مــا يقــال مــن التباكــي علــى حــال المــرأة وأنهــا تجبــر علــى الحيــاة فــي جــو ال تطيقــه 
حتــى تضيــع زهــرة شــبابها وتظهــر تجاعيــد وجههــا، فهــو عبــارة عــن تالعــب باأللفــاظ 
ــرأة  ــور أن الم ــذي يص ــع ال ــر بالواق ــل تأث ــاعر، ولع ــارة للمش ــف وإث ــة للعواط ودغدغ

مظلومــة وأنهــا مهيضــة الجنــاح مكســورة الخاطــر.
إن اإلســالم جعــل المخالعــة وســلة وطريقــةً إلنهــاء العالقــة الزوجيــة إذا ادلهــم الخطــب، 
وســاءت األحــوال وفــق ضوابــط محــددة، مــن أبرزهــا مــا اتفــق عليــه أصحــاب المذاهــب 
ــال  ــن }ف ــن الزوجي ــون إال بشــرط الرضــا بي ــع ال يك ــو أن الخل ــة وه ــة والظاهري األربع

ُجنَــاَح َعلَْيِهَمــا فِيَمــا اْفتـَـَدْت بِــِه{.
ــي أن  ــة ال يعن ــب الزوج ــتجابته لطل ــدم اس ــع وع ــى الخل ــزوج عل ــة ال ــدم موافق وإن ع
األبــواب قــد ُســدَّت فــي وجــه المــرأة، وأنــه قــد حكــم عليهــا برحلــة عــذاب قــد تطــول، 
فأبــواب اإلصــالح والوصــول إلــى الحــل الســليم األمثــل مشــرعة مــن خــالل مبــدأ 
التحكيــم. }َوإِْن ِخْفتـُـْم ِشــقَاَق بَْينِِهِمــا فَاْبعَثـُـوا َحَكَمــاً ِمــْن أَْهِلــِه وَحَكَمــاً ِمــْن أَْهِلَهــا إِْن يُِرْيــَدا 

ــاء:35[. ــَراً{ ]النس ــاً َخبِي ــا إِنَّ هللاَ َكاَن َعِليَم ــِق هللاُ بَْينَُهَم ــاً يَُوفِّ إِْصالح
1  بحث: مدى حق المرأة من االختالع من زوجها، ص33.

ــد يطــول وينعكــس ســلباً  ــم ونظــر القضــاء فــي نتائجــه ق ــا: إن أمــر التحكي ــال هن وال يق
علــى حيــاة المــرأة، فالخلــل ليــس فــي المبــدأ وإنمــا فــي اإلجــراءات الشــكلية والروتيــن 
القاتــل الســائد فــي أيامنــا هــذه، والــذي يــؤدي إلــى تنــازل كثيــر مــن النــاس عــن حقوقهــم 

اتقــاء للدخــول فــي أروقــة المحاكــم.
وعلــى األنظمــة القضائيــة والقائميــن عليهــا التقليــص مــن هــذه اإلجــراءات ووضــع ســقف 
زمنــي ولــو علــى وجــه التقريــب للبــت فــي القضايــا دفعــاً للضــرر الناجــم عــن التأخيــر 
وعندهــا فــإن مــا يتعلــق بقضايــا المــرأة ســيؤول إلــى أحــد أمريــن: إمســاك بمعــروف أو 
ــد  ــا تجاعي ــا نضــارة الشــكل وال تظهــر فيه تســريح بإحســان، خــالل مــدة ال تذهــب فيه

الوجــه.
ــل  ــت ق ــي وق ــه – ف ــزوج ل ــض ال ــة رف ــع حال ــم الخل ــدار حك ــي بإص ــراد القاض إن انف
ــل  ــرة ال يتســع مث ــى شــرع هللا لعوامــل كثي ــه التمــرد عل ــي وظهــر في ــوازع الدين ــه ال في
ــا  ــد النســاء أســهل مــن شــرب المــاء ولن ــع عن هــذا البحــث لذكرهــا – جعــل طلــب الخل
ــاء  ــلم والخلف ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــام الرس ــت أي ــع حصل ــة خل ــم حال ــاءل: ك أن نتس
الراشــدين؟ ومــا هــو ســّر قلــة عــدد حاالتــه آنــذاك؟ ومــا ســر زيــادة حــاالت الخلــع هــذه 

ــام؟ األي
عنــدي علــى ســبيل المثــال إحصائيــة ورد فيهــا أن قضايــا طلــب المخالعــة فــي العاصمــة 
األردنيــة عمــان وحدهــا قــد بلغــت إحــدى وثالثيــن وســبعمائة )731( قضيــة فــي الفتــرة 
مــا بيــن 2003/1/1 لغايــة 2004/8/8. وهــذا رقــم مخيــف مذهــل ينذر بشــر مســتطير، 
وكثيــراً مــا يكــون الخلــع ناتجــاً عــن تســرع مــن النســاء فــي اتخــاذ القــرارات ألســباب 
ــر والعقــل، كمــا  ــى منطــق التفكي ــة عل ــب معهــا العاطف أوهــى مــن بيــت العنكبــوت، تغل

أخبرنــي بعــض مــن لــه عالقــة بهــذا الشــأن.
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المطلب السابع: ما عليه العمل في بعض قوانين األحوال الشخصية

سأتناول في هذا المطلب ما عليه العمل في كل من:-
1- القانون المصري.

2- قانون األحوال الشخصية األردني.
3- مشروع قانون األحوال الشخصية اإلماراتي.

1- القانون المصري:
نصــت المــادة )20( مــن القانــون المصــري رقــم 1 لســنة 2000 وهــو القانــون الخــاص 
بتنظيــم بعــض أوضــاع وإجــراءات التقاضــي فــي مســائل األحــوال الشــخصية علــى مــا 

يلــي:-
ــت  ــه وأقام ــا علي ــم يتراضي ــإن ل ــع، ف ــى الخل ــا عل ــا بينهم ــا فيم ــن أن يتراضي »للزوجي
الزوجــة دعواهــا بطلبــه، وافتــدت نفســها، وخالعــت زوجهــا بالتنــازل عــن جميــع حقوقهــا 
الماليــة والشــرعية، وردت عليــه الصــداق، الــذي أعطاهــا لهــا حكمــت المحكمــة بتطليقهــا 
ــن  ــن الزوجي ــح بي ــة الصل ــد محاول ــع إال بع ــق للخل ــة بالتطلي ــم المحكم ــه. وال تحك علي
ــة أشــهر  ــدة ال تتجــاوز ثالث ــا خــالل م ــح بينهم ــواالة مســاعي الصل ــن لم ــا لحكمي وندبه
ــة مــن  ــى والثاني ــن األول ــة مــن المــادة 181 والفقرتي ــرة الثاني ــن بالفق ــى الوجــه المبي وعل
ــاة  ــا تبغــض الحي ــرر الزوجــة صراحــة أنه ــد أن تق ــون، وبع ــذا القان ــن ه ــادة 192 م الم
مــع زوجهــا، وانــه ال ســبيل الســتمرار الحيــاة الزوجيــة بينهمــا وتخشــى أال تقيــم حــدود 
هللا بســبب هــذا البغــض، وال يصــح أن يكــون مقابــل الخلــع إســقاط حضانــة الصغــار أو 
نفقتهــم أو أي حــق مــن حقوقهــم، ويقــع بالخلــع فــي جميــع األحــوال طــالق بائــن ويكــون 
الحكــم فــي جميــع األحــوال غيــر قابــل للطعــن عليــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن«.

والذي يهمنا في هذه المادة ما يلي:

1  »تلتزم المحكمة في دعاوي الوالية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن 
حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.

وفي دعاوى الطالق والتطليق ال يحكم بهما إال بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين 
الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على األقل تفصل 

بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوماً وال تزيد على ستين يوماً«.
2  نص المادة )19( في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن 

تكلف كالً من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر اإلمكان – في الجلسة التالية على األكثر، فإن تقاعس 
أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.

وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معاً، فإن اختلف أو 
تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

ــه . 1 ــهد ب ــا يش ــذا م ــن، وه ــن الزوجي ــع بالتراضــي بي ــواز الخل ــى ج ــا نصــت عل أنه
ــة. ــث النبوي ــه األحادي ــهد ب ــي وتش ــص القرآن الن

أنهــا نصــت بصراحــة علــى أن الزوجــة إذا طلبــت الخلــع ولــم يــرض الــزوج فــإن . 2
ــاب  ــاء أصح ــور الفقه ــه جمه ــا علي ــالف م ــذا خ ــع، وه ــا بالخل ــم له ــي يحك القاض

ــزوج. ــترطون رضــا ال ــن يش ــب الذي المذاه
أن الخلــع الــذي يحكــم بــه القاضــي يكــون طالقــاً بائنــاً، وال يكــون فســخاً، وهــذا مــا . 3

عليــه جمهــور الفقهــاء.
أن القاضــي ال يحكــم بالخلــع إال بعــد محاولــة اإلصــالح وتعييــن حكميــن للقيــام بهــذه . 4

المهمــة ضمــن مــدة محــددة بثالثــة أشــهر.
يشــترط للحكــم بالمخالعــة أن تفصــح الزوجــة عــن بغضهــا لزوجهــا وعــدم قدرتهــا . 5

علــى االســتمرار فــي الحيــاة الزوجيــة وأنهــا تخشــى أن ال تقيــم حــدود هللا إذا بقيــت 
مــع زوجهــا.

2- قانون األحوال الشخصية األردني:
تعــرض قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي الصــادر ســنة 1976 ألحــكام الخلــع فــي 
ــك  ــي تل ــاول ف ــم يتن ــه ل ــادة 112 لكن ــى الم ــادة 102 إل ــن الم الفصــل الحــادي عشــر م
ــه الزوجــة، وهــل  ــا تطلب ــة وعــدم رضــاه بم ــزوج عــن المخالع ــاع ال ــة امتن ــواد حال الم
ــة أم ال؟ وبقــي األمــر علــى هــذه الحــال  ــع فــي مثــل هــذه الحال للقاضــي أن يحكــم بالخل
إلــى أن عــدل هــذا القانــون بالقانــون المعــدل المؤقــت رقــم 82 لســنة 2001 حيــث نصــت 

الفقــرة ب مــن المــادة السادســة علــى مــا يلــي:
»للزوجــة قبــل الدخــول أو الخلــوة أن تطلــب إلــى القاضــي التفريــق بينهــا وبيــن زوجهــا 
إذا اســتعدت إلعــادة مــا اســتلمته مــن مهرهــا ومــا تكلــف بــه الــزوج مــن نفقــات الــزواج، 
وللــزوج الخيــار بيــن أخذهــا عينــاً أو نقــداً. وإذا امتنــع الــزوج عــن تطليقهــا يحكــم 

القاضــي بفســخ العقــد بعــد ضمــان إعــادة المهــر والنفقــات«.
كما نصت الفقرة ج من المادة نفسها على ما يلي:

»للزوجيــن بعــد الدخــول أو الخلــوة أن يتراضيــا فيمــا بينهمــا علــى الخلــع فــإن لــم 
يتراضيــا عليــه وأقامــت الزوجــة دعواهــا بطلــب الخلــع مبينــة بإقــرار صريــح منهــا أنهــا 
تبغــض الحيــاة مــع زوجهــا وأنــه ال ســبيل الســتمرار الحيــاة الزوجيــة بينهمــا، وتخشــى 
أن ال تقيــم حــدود هللا بســبب هــذا البغــض وافتــدت نفســها بالتنــازل عــن جميــع حقوقهــا 
الزوجيــة، وخالعــت زوجهــا وردت عليــه الصــداق الــذي اســتلمته منــه حاولــت المحكمــة 
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الصلــح بيــن الزوجيــن فــإن لــم تســتطع أرســلت حكميــن لمــواالة مســاعي الصلــح بينهمــا 
ــا  ــة بتطليقه ــح حكمــت المحكم ــم الصل ــم يت ــإن ل ــاً، ف ــن يوم ــدة ال تتجــاوز ثالثي خــالل م

عليــه بائنــاً«.
ويالحظ على القانون األردني المعدل المؤقت رقم 82 لسنة 2001 ما يلي:

ــم . 1 ــه الــزوج ول ــع اإللزامــي عــن طريــق القضــاء إذا امتنــع عن ــدأ الخل ــه أخــذ بمب أن
يــرض بــه وهــذا مــا أخــذ بــه القانــون المصــري.

أنــه فــّرق بيــن طلــب الزوجــة الخلــع قبــل الدخــول أو الخلــوة الصحيحــة حيــث اعتبــر . 2
الحكــم الصــادر عــن القاضــي بنــاًء عليــه فســخاً، وبيــن طلــب الخلــع مــن الزوجــة 
بعــد الدخــول حيــث اعتبــر الحكــم الصــادر مــن القاضــي بنــاًء علــى طلــب الزوجــة 

طالقــاً بائنــاً. وهــذا التفريــق لــم يقــل بــه القانــون المصــري.
إن القانــون بيــن أن الخلــع يقــع ابتــداًء بالتراضــي بيــن الزوجيــن، فــإن لــم يحصــل . 3

ــاة  ــه ال ســبيل الســتمرار الحي ــا، وأن ــا لزوجه التراضــي وصرحــت المــرأة ببغضه
الزوجيــة فــإن المحكمــة تلجــأ إلــى محاولــة اإلصــالح ومــن ثــم إلــى التحكيــم علــى 
أن ال تتجــاوز مســاعي الصلــح مــدة ثالثيــن يومــاً. وهــذا خــالف مــا عليــه القانــون 

المصــري الــذي نــص علــى أن أقصــى مــدة مســاعي الصلــح ثالثــة أشــهر.
ويالحــظ أن القــدر المشــترك بيــن القانونيــن المصــري واألردنــي هــو األخــذ بمبــدأ إلزامية 
الخلــع عــن طريــق القضــاء خالفــاً لمــا عليــه المذاهــب الفقهيــة، وأنــه ال يكــون إال بعــد 
ــى  ــن الزوجيــن، واالســتعانة بالحكميــن عل ــح وتقريــب وجهــات النظــر بي ــة الصل محاول

خــالف فــي مــدة مســاعي الصلــح والتحكيــم.
 3- مشروع قانون األحوال الشخصية اإلماراتي لسنة 2003:

تنــاول قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي لســنة 2003 الخلــع فــي المادتيــن 110، 
123، حيــث نصــت المــادة 110 علــى مــا يلــي:-

»1- الخلــع عقــد بيــن الزوجيــن يتراضيــان فيــه علــى إنهــاء عقــد الــزواج بعــوض تبذلــه 
الزوجــة أو غيرهــا.

2- يصــح فــي مســمى بــدل الخلــع مــا تصــح تســميته فــي المهــر، وال يصــح التراضــي 
علــى إســقاط نفقــة األوالد أو حضانتهــم.

3- إذا لم يصح البذل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر المسمى.
4- الخلع فسخ.

ونصت المادة 123 على ما يلي:

»إذا طلبــت الزوجــة الطــالق قبــل الدخــول والخلــوة الصحيحــة، وأودعــت مــا قبضتــه مــن 
مهــر ومــا أخذتــه مــن هدايــا ومــا أنفقــه الــزوج مــن أجــل الــزواج، وامتنــع الــزوج عــن 

ذلــك، وعجــز القاضــي عــن اإلصــالح حكــم بالتفريــق خلعــاً«.
ــن  ــم بالتراضــي بي ــع يت ــن أن الخل ــون بي ــادة 116 أن القان ــي الم ــا ورد ف ــى م يالحــظ عل
الزوجيــن لكنــه لــم يتعــرض للحالــة التــي تطلــب فيهــا الزوجــة الخلــع وهــل للقاضــي إيقاعــه 

دون رضــا الــزوج أم ال؟
وســكوته عــن هــذه الحالــة يعنــي أنــه ذهــب إلــى اشــتراط رضــا الــزوج فــي الخلــع وأنــه ال 

يصــح بــدون رضــاه فيمــا لــو طلبــت بــه المــرأة.
كمــا يالحــظ أن القانــون لــم يأخــذ بقــول جمهــور الفقهــاء فــي اعتبــار الخلــع طالقــاً بائنــاً، 
ــواه  ــد ق ــام أحم ــول لإلم ــاس، وق ــن عب ــول اب ــذا ق ــخاً، وه ــاره فس ــى اعتب ــب إل ــا ذه وإنم
ونصــره ابــن تيميــة، وهــو أحــد قولــي اإلمــام الشــافعي1 وأمــا المــادة 116 فقــد بينــت أن 
القاضــي يوقــع قبــل الدخــول والخلــوة الصحيحــة الخلــع علــى الــزوج إذا امتنــع عــن إجابــة 
زوجتــه التــي طلبــت منــه الطــالق وأعــادت إليــه مــا أخذتــه منــه مــن مهــر وهدايــا. وهــذا 
يعنــي أن القانــون أخــذ بمبــدأ إلزاميــة إيقــاع الخلــع مــن قبــل القاضــي فــي مثــل هــذه الحالــة. 
والناظــر فــي مشــروع القانــون اإلماراتــي يجــد توافقــاً بينــه وبيــن القانــون األردنــي حيــث 

تعــرض كل منهمــا إلــى حالتــي الزوجــة قبــل الدخــول والخلــوة الصحيحــة وبعدهمــا.
لكــن القانــون األردنــي قــد صــرح بإلــزام الــزوج بالخلــع قبــل الدخــول والخلــوة الصحيحــة 

واعتبــره فســخاً بينمــا اعتبــر الحكــم بالخلــع بعــد الدخــول طالقــاً بائنــاً.
ــن  ــم بالتراضــي بي ــذي يت ــع ال ــر الخل ــد اعتب ــي ق ــون اإلمارات ــن أن مشــروع القان ــي حي ف
الزوجيــن فســخاً دون أن يفــرق فــي المــادة 116 بيــن حالتــي مــا قبــل الدخــول ومــا بعــده.

ولــم يتعــرض لمبــدأ إيقــاع القاضــي للخلــع إذا طلبتــه الزوجــة ولــم يــرض بــه الــزوج، ثــم 
عــاد فــي المــادة 123 ونــص علــى إلزاميــة إيقــاع الطــالق علــى الــزوج مــن قبــل القاضــي 
ــى زوجهــا مــا  ــوة الصحيحــة، وردت إل ــل الدخــول والخل ــك ب ــه ذل ــت الزوجــة من إذا طلب
أخــذت منــه مــن مــال وهدايــا وامتنــع الــزوج، واعتبــر التفريــق فــي مثــل هــذه الحالــة خلعــاً 
دون أن يبيــن ماهيــة هــذا الخلــع، وهــل هــو فســخ أم طــالق بائــن؟ لكــن يمكــن القــول إن 
نــص الفقــرة )4( مــن المــادة 123 علــى أن الخلــع فســخ يعــد كافيــاً فــي بيــان ماهيــة الخلــع 

واعتبــاره فســخاً وهللا أعلــم.
1  الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني، ص242.



4445

األستاذ الدكتور: ماجد أبو رخيةمدى سلطة القاضي في إيقاع الخلع إذا لم يوافق الزوج عليه`

الخاتمة
وبعد:

ــي جــاءت تحــت  ــة الت ــة الفقهي ــذه الجزئي ــي ه ــة ف ــن الكتاب ــه م ــي هللا علي ــا قدرن ــذا م فه

ــه«. ــزوج علي ــق ال ــم يواف ــع إذا ل ــاع الخل ــي إيق ــلطة القاضــي ف ــدى س ــوان »م عن

وقد توصلت من خاللها إلى ما يلي:-

أن طلب الخلع مشروع بالكتاب والسنة.. 1

ــن . 2 ــة الخــالص م ــه بغي ــزء من ــه أو ج ــر كل ــي المه ــا ف ــن حقه ــرأة ع ــازل الم أن تن

ــنة. ــاب والس ــروع بالكت ــر مش ــا أم زوجه

أنه يستحب للزوج أن يستجيب لطلب الخلع وأن يوافق عليه.. 3

أن الخلع يقع بين الزوجين دون الحاجة إلى الرجوع إلى القضاء.. 4

أن الــذي عليــه أكثــر الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً ومنهــم أصحــاب المذاهــب األربعــة وابــن . 5

حــزم الظاهــري أن أمــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم إيقــاع الخلــع بنــاًء علــى 

طلــب زوجــة ثابــت بــن قيــس رضــي هللا عنهمــا أمــر اســتحباب ونــدب وإرشــاد ال 

أمــر وجــوب.

أن رضــا الــزوج بالمخالعــة شــرط إليقاعــه إذا رفعــت الزوجــة أمرهــا إلــى القضــاء . 6

وهــو مــا عليــه أصحــاب المذاهــب وكثيــر مــن الفقهــاء.

ــا . 7 ــو م ــه وه ــزوج بنتائج ــزام ال ــع للقاضــي وإل ــاع الخل ــق إيق ــاء ح ــول بإعط إن الق

ذهــب إليــه بعــض المحدثيــن وأخــذ بــه كل مــن قانــون األحــوال الشــخصية المصــري 

وقانــون األحــوال الشــخصية األردنــي يعنــي ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الرجــل 

وإلغــاء الحكمــة التــي مــن أجلهــا جعــل الشــارع الحكيــم الطــالق بيــد الرجــل تغليبــاً 

لجانــب العقــل علــى جانــب العاطفــة.

إن عــدم إلــزام الــزوج بإيقــاع الخلــع إذا طالبــت بــه الزوجــة ال يعنــي أن األبــواب قــد . 8

ُســدَّت فــي وجههــا وأنــه قــد ُحِكــَم عليهــا برحلــة عــذاب قــد تطــول فأبــواب اإلصــالح 

ــدت  ــذي عم ــم ال ــدأ التحكي ــالل مب ــن خ ــرعة م ــل مش ــل األمث ــى الح ــول إل والوص

قوانيــن األحــوال الشــخصية إلــى تقنينــه وبيــان شــروطه ومــدى إلزاميــة نتائجــه.

والحمد هلل رب العالمين.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمــد هلل حمــداً يوافــي نعمــه، ويكافــئ مزيــده، ســبحانك اللهــم ال أحصــي ثنــاًء عليــك أنــت 
كمــا أثنيــت على نفســك.

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،، 
فــإن قضايــا األمــوال تعتبــر مــن أهــم القضايــا التــي تشــغل العالــم اليــوم، إذ المــال عصــُب 

الحيــاة، ودعامــةٌ أساســيةٌ لبقــاء األمــم وقوتهــا.
لذلــك أولــى التشــريُع اإلســالمي قضايــا فقــه األمــوال أهميــةً خاصــةً، وألقى على الّســاعين 
إلــى أســلمِة القوانيــن؛ مســؤولية بحــث هــذه القضايــا وإبرازهــا فــي صــورة يظهــر فيهــا 

ُســمّو التشــريع اإلســالمي وصالحيتــه للتطبيــق.
ــتغالل  ــوع: اس ــالم، موض ــي اإلس ــوال ف ــه األم ــا فق ــي قضاي ــة ف ــب الهام ــن الجوان وم
األرض بالمزارعــة – لشــيوعها وانتشــارها بيــن النــاس – وكذلــك اســتغاللها بالمســاقاة 

ــة. والمغارس
ــد كان مــن  ــة. وق ــود الثالث ــاول هــذا البحــث بصــورة أساســية مشــروعية هــذه العق ويتن

ــي هــذا الموضــوع أمــور هــي:- ــاري للبحــث ف أســباب اختي
حــثُّ اإلســالم علــى االعتنــاء باألراضــي الزراعيــة باعتبارهــا مــن المصــادر الهاّمــة . 1

لــرزق المســلمين، وربــط ذلــك باألجــر والمثوبــة مــن عنــد هللا، فقــد روى البخــاري 
ومســلم عــن أنــس رضــي هللا عنــه أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »مــا مــن 
مســلٍم يغــرُس َغْرســاً، فيــأكُل منــه طيــٌر أو إنســاٌن أو بهيمــةٌ إالّ كان لــه بــه صدقــة«1.

حاجــة النــاس لهــذا النــوع مــن العقــود، فمــا أكثــر مــن يملــك أرضــاً دون أن يملــك . 2
خبــرة ووقتــاً للعمــل عليهــا، فــي حيــن أن هنــاك مــن يملــك المعرفــة بالزراعــة ولكــن 
ال يملــك األرض وال المــال ليســتأجر، فحتــى يتحقــق للطرفيــن الفائــدة والخيــر يجيــز 

لهــم اإلســالم عقــد المزارعــة ومثلــه المســاقاة والمغارســة.
موضــوع المزارعــة مــن الموضوعــات التــي دار حولهــا نقــاش طويــل بيــن فقهــاء . 3

المســلمين، إلــى يومنــا هــذا، فمــن مجيــز ومحــّرم ومجيــز بشــروط وغيرهــا.
وقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء البحث منها:

أن الكتب الفقهية التي تتناول هذا الموضوع لم تعرضه بصورة مرتبة ومنّظمة.- 
طول البحث وتشعّبه وتداخل بعض جزئياته.- 

1  المغني 276/10.
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ــه -  ــل اعتبرت ــد المغارســة بشــكل مســتقل وواٍف ب ــم تطــرح عق ــه ل ــب الفق ــب كت أغل
ــد المســافاة. مســألة مــن مســائل عق

لكنــي حاولــت جهــدي أن أجمــع جزئيــات كل نقطــة وأضعهــا تحــت عنــوان واحــد، كمــا 
اقتصــرت علــى بحــث مشــروعية كل عقــد وأركانــه وشــروطه ولــم أتنــاول بقيــة األحــكام 

لطــول البحــث فيهــا.
ــات  ــرت تعريف ــم ذك ــة، ث ــب اللغ ــن كت ــود م ــذه العق ــف ه ــر تعري ــة بذك ــي البداي ــُت ف قم
ــه  ــى فق ــرت عل ــاء واقتص ــد الفقه ــود عن ــذه العق ــروعية ه ــُت لمش ض ــم تعرَّ ــاء، ث الفقه
المذاهــب األربعــة – حتــى ال يتشــعب البحــث – وذكــرُت أحيانــاً رأي الظاهريــة – لتوّســع 
ابــن حــزم فــي بحــث هــذه المواضيــع – وقــد عرضــت أدلــة كل فريــق والــرّد عليهــم مــن 
ــا  جــت م ــح، وخرَّ ــرأي الراجــح وســبب الترجي ــة ال ــي النهاي ــرُت ف ــن، وذك ــل اآلخري قب
اســتطعت مــن األحاديــث الشــريفة، وأســهبت فــي البحــث فــي مشــروعية عقــد المزارعــة 
ــم أطــل فــي باقــي البحــث خشــية مــن الدخــول فــي جزئيــات  والمســاقاة والمغارســة، ول

عديــدة.
وقد جاء البحث في مقدمة وثالثة أبواب وخاتمة.

أما المقّدمة: فقد وضحت فيها سبب اختياري لهذا البحث وأهميته.
الباب األول: المزارعة: وقّسمته إلى ثالثة فصول:-- 
الفصل األول: ذكرت تعريف المزارعة لغةً واصطالحاً.- 
الفصل الثاني: مشروعية المزارعة.- 
الفصل الثالث: أركانها وشروطها وصورها وانتهاؤها.- 
الباب الثاني: المساقاة: وقّسمته إلى ثالثة فصول:-- 
الفصل األول: تعريف المساقاة لغةً واصطالحاً.- 
الفصل الثاني: مشروعية المساقاة.- 
الفصل الثالث: أركانها وشروطها وانتهاؤها.- 

أما الباب الثالث: - فكان لعقد المغارسة وانقسم إلى فصلين:-
الفصل األول: تعريف المغارسة لغةً واصطالحاً.- 
الفصل الثاني: مشروعية عقد المغارسة.- 

وأســأل هللا أن يعفــو عــن الخطــأ والتقصيــر، فمــا أصبنــا فمــن هللا وبفضلــه، ومــا أخطأنــا 
فمــن أنفســنا ومــن الشــيطان.

الباب األول
المزارعة

الفصل األول
تعريف المزارعة

أوالً: في اللغة:
ذكرت كتب اللغة تعريف المزارعة:-

- فــي القامــوس المحيــط1:- »زرع كمنــع: طــرح البــذر، كازدرع وأصلــه ازتــرع، 
أبدلوهــا داالً لتوافــق الــزاي، وهللا أنبــت ...

والمزارعة المعاملةُ على األرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها«.
- وفــي لســان العــرب2:- »زرع الحــب يزرُعــه زرعــاً وزراعــة: بََذره، واالســم: الــّزْرُع، 
ـّرِ والشَّــعير، وجْمعُــهُ: ُزروع، وقيــل: الــزرع: نبــات كل شــيء  وقــد غلــب علــى البُـّ
ــه  ــغ غايت ــى يبل ــه حت ي ــزرَع يُنَّمِ ــزرُع ال ــذر ... وهللا ي ــزرع طــرح الب ــل: ال يحــرث، وقي
ــا  علــى المثــل، والــزرُع اإلنبــاُت يقــال: َزَرعــه هللا أي: أنبتــه، وفــي التنزيــل: }أَفََرأَْيتـُـْم مَّ
ــم  ــة: 63-64[. أي: أأنت ــوَن{ ]الواقع اِرُع ــُن الزَّ ــهُ أَْم نَْح ــْم تَْزَرُعْونَ ــون >63< أَأَْنتُ تَْحُرثُ

ــون...«. ــه أم نحــن المنّم ون تُنَمُّ
- وفــي المعجــم الوســيط3:- »المزارعــة: طريقــة الســتغالل األراضــي الزراعية باشــتراك 

المالــك والــزارع فــي االســتغالل، ويقّســم الناتــج بينهمــا بنســبة يُعَيِّنُهــا العقــد أو العرف«.
ــان  ــب لس ــال صاح ــد ق ــة، فق ــى المزارع ــرة بمعن ــة أن المخاب ــب اللغ ــي كت ــد ورد ف وق
العــرب4: »والَخْبــُر: أن تــزرع علــى النصــف أو الثلــث مــن هــذا وهــي الُمَخابَــرةُ، 

ــك. ــت كذل ــا أُْقِطع ــا أول م ــر، ألنه ــن َخْيبَ ــتُقّت م واش
والمخابــرةُ المزارعــة ببعــض مــا يخــرج مــن األرض، وهــو الِخْبــُر أيضــاً بالكســر، وفــي 
الحديــث: »كنـّـا نُخابــُر وال نــرى بذلــك بأســاً، حتــى أخبــر رافــع أّن رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم نهــى عنهــا، وفــي الحديــث أنــه نهــى عــن المخابــرة، قيــل: هــي المزارعــة 
علــى نصيــب معيــن كالثلــث والربــع وغيرهمــا، وقيــل: هــو مــن الَخبــار األرض اللينــة، 
ــدي  ــي أي ــه وســلم أقّرهــا ف ــى هللا علي ــي صل ــر ألن النب ــرة مــن خيب ــل: أصــل المخاب وقي
ــال  ــر، وق ــي خيب ــم ف ــم أي: عامله ــل خابََره ــا، فقي ــن محصوله ــف م ــى النص ــا عل أهله

1  القاموس المحيط: للفيروزآبادي، ج33/3، .34
2  لسان العرب: البن منظور، ج3/1، 4.

3  المعجم الوسيط: ج406/1.
4  لسان العرب: ج309/5 – 310.
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اللمحيانــي: هــي المزارعــة فعــّم بهــا..«.
نخلــص أن أهــل اللغــة يــرون أن المخابــرة هــي المزارعــة. فهمــا عقــدان مختــالن فــي 

اللفــظ متفقــان فــي المعنــى1.

ثانياً: تعريف المزارعة في اصطالح الفقهاء:
)1( عند الحنفية:

جاء في تعريف المزارعة عند الحنفية: »عقد على الزرع ببعض الخارج«2.
وقــال الكاســاني فــي البدائــع بأنهــا: »عبــارة عــن العقــد علــى المزارعــة ببعــض الخــارج 

مــن األرض بشــرائطه الموضوعــة لــه شــرعاً«3.
)2( عند الشافعية:

عّرف الشافعية المزارعة بعدة تعاريف منها:-
- »هي المعاملة على األرض ببعض ما يخرج منها والبذر على المالك«4.

- »تجــوز المعاملــة فــي النخــل علــى الشــيء ممــا يخــرج منهــا وذلــك اتبــاع لســنة رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم، وأن األصــل موجــود يدفعــه مالكــه إلــى مــن عاملــه عليــه أصالً 

يتميــز ليكــون للعامــل بعملــه المصلــح للنخــل بعــض الثمــرة ولــرب المــال بعضهــا«5.
)3( عند المالكية:

عّرف المالكية المزارعة بأنها: »الشركة في الزرع«6.
وتعريفهــم جــاء موجــزاً جــداً، بحيــث ال تســتبين منــه عناصــر المزارعــة، إال أنــه جــاء 
مبيّنــاً لطبيعــة المزارعــة عندهــم بأنهــا شــركة فــي الــزرع أي: اشــتراك صاحــب األرض 

والمــزارع فــي األرض، والعمــل والبــذر وأدوات الزراعــة.
)4( عند الحنابلة:

ــا  ــل عليه ــا ويعم ــن يزرعه ــى م ــع األرض إل ــا: »دف ــة المزارعــة بأنه ــن قدام عــّرف اب
ــا«7. ــزرع بينهم وال

1  الشافعية عندهم المخابرة غير جائزة، وهي: عمل األرض ببعض ما يخرج منها، والبذر على 
العامل، أّما المزارعة: فهي المخابرة ولكن البذر على المالك، وهي جائزة عندهم بشروط.

2  الدر المختار مطبوع مع شرحه رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(، ج274/6.
3  بدائع الصنائع، ج175/6.

4  روضة الطالبين: لإلمام النووي، ج168/5.
5  األم: لإلمام الشافعي، ج239/3.

6  الشرح الكبير ج372/3 مطبوع مع حاشية الدسوقي.
7  المغني البن قدامة ج343/5.

وقــد ُعّرفــت عندهــم أيضــاً بأنهــا: »دفــع أرٍض لمــن يزرعــه ويقــوم عليــه، أو دفــع حــّب 
مــزروع يُنّمــى بالعمــل لمــن يعمــل عليــه بجــزء مشــاع معلــوم مــن المتحّصــل«1.

وهذا التعريف أرجح من األول، ألنه ذكر ما لم يذكره التعريف األول.
بعــد االنتهــاء مــن عــرض تعريــف المزارعــة عنــد فقهــاء المذاهــب األربعــة، يتبيَّــن لنــا 
أن المزارعــة – عنــد جميعهــم – عقــد بيــن صاحــب أرض وعامــل – أي مــزارع – يقــوم 
صاحــب األرض بمقتضــى هــذا العقــد بتســليم أرضــه إلــى الطــرف اآلخــر – المــزارع – 

لزارعتهــا، علــى جــزء معلــوم ممــا يخــرج منهــا.
ــرائطه  ــاف »بش ــا أض ــك حينم ــا، وذل ــف وأدقه ــح التعاري ــة أرج ــف الحنفي ــّل تعري ولع

ــكام. ــن أح ــة م ــد المزارع ــي عق ــدرج ف ــا ين ــمل كل م ــه« فش ــة ل الموضوع

1  كشاف القناع – للبهوتي: ج532/3.
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الفصل الثاني
مشروعية عقد المزارعة

اختلــف الفقهــاء فــي مشــروعية عقــد المزارعــة إلــى قوليــن رئيســيين – وهــذا الخــالف 
يرجــع إلــى اشــتباه اآلثــار فيهــا عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، فأجازهــا فريــق، 
ومنعهــا آخــر، ولــكل منهمــا أدلّتــه، ســنعرض فــي هــذا الفصــل لهذيــن الرأييــن ثــم نذكــر 

أدلّتهــم ومناقشــتهم وردودهــم، ثــم نْخلــص إلــى الــرأي الراجــح منهمــا.
- الرأي األول: الذين يجيزون المزارعة مطلقاً:

وهــو قــول اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب وعمــار وابــن مســعود وســعد بــن أبــي وقــاص 
ومعــاذ وعمــر بــن عبــد العزيــز وابــن شــهاب الزهــري وســعيد بــن المســيب وابــن أبــي 

ليلــى رضــي هللا عنهــم.
وهــو مــا ذهــب إليــه الصاحبــان مــن الحنفيــة والحنابلــة والمالكيــة والظاهريــة والزيديــة 
ــن  ــه وابــن خزيمــة واب ــن راهوي ــد هللا وإســحاق ب ــن عب ــة واألوزاعــي وســالم ب واإلمامي

ــد النــووي رحمهــم هللا1. ــار عن ــذر والخطابــي والســبكي والمخت المن
- الرأي الثاني: الذين منعوا المزارعة ولم يجيزوها:-

وهــذا مــا ذهــب إليــه اإلمــام أبــو حنيفــة وزفــر – رحمهمــا هللا – فهــم ال يــرون جــواز 
ــذر واآلالت لصاحــب األرض والعامــل،  المزارعــة إال فــي صــورة وهــي أن يكــون الب
فيكــون صاحــب األرض مســتأجراً للعامــل، والعامــل مســتأجراً لــأرض، بأجــرة معيّنــة 

وهــي مالــه مــن آالت الــزرع، ويكــون لــه بعــض الخــارج بالتراضــي2.
- وهنــاك رأي خــاص: لإلمــام الشــافعي: »الــذي ال يجيــز المزارعــة إال إذا كانــت تبعــاً 

للمســاقاة«.
ــه إال  ــى عمل ــه بيــاض ال يوصــل إل ــكان في ــال فــي األم: »وإذا ســاقى الرجــُل النخــل ف ق
بالدخــول علــى النخــل، فــكان ال يوصــل إلــى ســقيه إال بشــرب النخــل المــاء، وكان غيــر 
متميــز يدخــل فيســقي ويدخــل علــى النخــل، جــاز أن يُســاقي عليــه مــع النخــل ال منفــرداً 
وحــده، ولــوال الخبــر فيــه عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه دفــع إلــى أهــل خيبــر 
علــى أّن لهــم النصــف مــن النخــل والــزرع ولــه النصــف كان الــزرع كمــا وصفــُت بيــن 

1  انظر: المبسوط للسرخسي ج2/23، بدائع الصنائع، للكاساني، ج75/6، المغني: البن قدامة 
ج343/5.

2  حاشية ابن عابدين ج275/6.

ظهرانــي النخــل لــم يُجــْز، فأّمــا إذا انفــرد فــكان بياضــاً يدخــُل عليــه مــن غيــر أن يدخــل 
علــى النخــل، فــال تجــوز المســاقاة فيــه قليــالً كان أو كثيــراً، وال يحــّل فيــه إال اإلجــارة«1.

ونستعرض فيما يلي أدلّة الرأي األول:

أدلّة المجّوزين

اســتدل هــذا الفريــق بأدلـّـٍة مــن الســنّة النبويــة الشــريفة وبِفْعــِل الصحابــة والتابعيــن وبدليــل 
ــاع والمعقول. اإلجم

- أوالً: أدلّتُهم من السنّة الشريفة:-
عــن ابــن عمــر – رضــي هللا عنهمــا – قــال: أعطــى رســول هللا – صلــى هللا عليــه . 1

وســلم – خيبــر بشــطر مــا يخــرج مــن ثمــر أو زرع. فــكان يعطــي أزواجــه كل ســنة 
مائــة وســق: ثمانيــن وســقاً مــن تمــر، وعشــرين وســقاً مــن شــعير، فلّمــا ولــي عمــر 
قســم خيبــر، خيّــر أزواج النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – أن يُقطــع لهــّن األرض 
ــار األرض  ــن اخت ــن فمنهــن م ــن لهــن األوســاق كل عــام، فاختلف ــاء، أو يضم والم
ــن  ــة مم ــة وحفص ــت عائش ــام، فكان ــاق كل ع ــار األوس ــن اخت ــن م ــاء، ومنه والم

ــا األرض والمــاء«2. اختارت
عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال: »عامــل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم . 2

أهــل خيبــر علــى شــطر مــا يخــرج منهــا ثمــر أو زرع«. وفــي روايــة أن رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم أعطــى خيبــر اليهــود علــى أن يعملوهــا ويزرعوهــا ولهــم 

شــطر مــا خــر منهــا«3.
عــن ابــن عبــاس أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم »دفــع خيبــر – أرضهــا ونخلهــا – . 3

مقاســمةً علــى النصــف« وفــي روايــة »أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أعطــى 
خيبــر علــى النصــف نخلهــا وأرضهــا«4.

ــر فأقرهــا رســول هللا صلــى هللا . 4 ــه قــال: أفــاء هللا خيب ــر رضــي هللا عن عــن جاب
عليــه وســلم كمــا كانــوا وجعلهــا بينــه وبينهــم فبعــث عبــد هللا بــن رواحــة فخرصهــا 

1  األم: لإلمام الشافعي ج238/3.
2  صحيح مسلم ج26/5.
3  صحيح مسلم ج25/5.

4  نيل األوطار: للشوكاني ج306/5.
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ــم«1. عليه
ــث . 5 ــى الثل ــرة إال يزرعــون عل ــت هج ــل بي ــة أه ــا بالمدين ــال: م ــر ق ــي جعف ــن أب ع

ــد  ــن عب ــر ب ــعود وعم ــن مس ــد هللا ب ــك وعب ــن مال ــعد ب ــي وس ــع وزارع عل والرب
العزيــز والقاســم وعــودة وآل أبــي بكــر وآل عمــر وآل علــي وابــن ســيرين، وقــال 
ــزراع،  ــي ال ــد ف ــن يزي ــن ب ــد الرحم ــت أشــارك عب ــن األســود: كن ــن ب ــد الرحم عب
وعامــل عمــر النــاس علــى إن جــاء عمــر بالبِــْذر مــن عنــده فلــه الشــطر، وإن جــاءوا 

ــذر فلهــم كــذا«2. بالب
ــّرم . 6 ــم يح ــلم ل ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــا: أن النب ــاس رضــي هللا عنهم ــن عب ــن اب ع

ــض«3. ــم ببع ــق بعضه ــر أن يَرفُ ــن أم ــة ولك المزارع
وعــن عمــرو بــن دينــار قــال: قلــت لطــاووس: لــو تركــت المخابــرة، فإنهــم يزعمــون . 7

أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عنــه، قــال: أي عمــرو – إنــي أعطيهــم 
ــي: »أنَّ  ــا – أخبرن ــاس رضــي هللا عنهم ــن عب ــي اب ــم – يعن ــم، وإّن أْعلَمه وأعينه
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لــم ينــه عنــه، ولكــن قــال: أن يمنــح أحدكــم أخــاه يــر لــه 

مــن أن يأخــذ عليــه خرجــاً معلومــاً«4.
عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لمــا ظهــر علــى . 8

ــوه عملهــا ولهــم نصــف الثمــرة،  ــى أن يُكف ــر ســألته اليهــود أن يقّرهــم بهــا عل خيب
فقــال لهــم: نُقّركــم بهــا علــى ذلــك مــا شــئنا«5.

ثانياً: أدلتهم من عمل الصحابة والتابعين:
ــة مــن أفعــال الصحابــة رضــوان هللا عليهــم والتابعيــن تؤكــد  ذكــر هــذا الفــري عــدة أدلّ

عملهــم بالمزارعــة منهــا:-
عــن موســى بــن طلحــة قــال: رأيــت ســعد بــن أبــي وقــاص وعبــد هللا بــن مســعود - 

ــان أرضهمــا بالثلــث والربــع. يعطي
وعــن أبــي جعفــر أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أعطــى خيبــر بالنصــف، قــال: - 

ــو بكــر وعمــر وعثمــان – رضــي هللا عنهــم – يعطــون أرضهــم بالثلــث. ــكان أب ف
ــى -  ــه بعــث يعل ــن الخطــاب رضــي هللا عن ــر ب ــز أن عم ــد العزي ــن عب ــر ب عــن عم

1  عمدة القاري: ج723/5.
2  صحيح البخاري ج137/4.

3  صحيح مسلم ج27/5.

4  صحيح مسلم ج25/5.
5  المصدر السابق: ج27/5.

بــن منبــه إلــى اليمــن فأمــره أن يعطيهــم األرض البيضــاء علــى أنــه إن كان البقــر 
والبــذر والحديــد مــن عمــر فلــه الثلثــان، وإن كان البقــر والحديــد والبــذر منهــم فلعمــر 
ــن  ــل الثلثي ــى أن لعم ــرم عل ــم النخــل والك ــر أن يعطيه ــم الشــطر، وأم الشــطر وله

ولهــم الثلــث.
وعــن إبراهيــم بــن المهاجــر قــال: ســمعت أبــي يذكــر عــن موســى بــن طلحــة أنــه - 

قــال: أقطــع عثمــان نفــراً مــن أصحــاب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عبــد هللا ابــن 
مســعود، والزبيــر بــن العــوام، وســعد بــن مالــك وأســامة بــن زيد، فــكان جــاراي منهم 
ســعد بــن مالــك وابــن مســعود يدفعــان أرضهمــا بالثلــث والربــع – أي يزارعــان –.

وعــن إبراهيــم بــن المهاجــر قــال: ســمعت موســى بــن طلحــة، فقــال: أقطــع عثمــان - 
عبــد هللا أرضــاً. وأقطــع ســعداً أرضــاً، وأقطــع صهيبــاً أرضــاً، فــكال جــارّي كانــا 

يزارعــان بالثلــث والربــع.
وعــن كليــب بــن وائــل قــال: قلــت البــن عمــر: أتانــي رجــل لــه أرض ومــاء وليــس - 

ــه،  ــري فناصفت ــذري وبق ــا بب ــر، أخــذت أرضــه بالنصــف فزرعته ــذر وال بق ــه ب ل
فقــال: حســن.

وعــن موســى بــن طلحــة أن خبــاب بــن األرت وحذيفــة بــن اليمــان وابــن مســعود - 
كانــوا يعطــون أرضهــم البيــاض علــى الثلــث والربــع.

ــة 	  ــاب وحذيف ــن مســعود وخب ــاذ واب ــي ومع ــو بكــر وعمــر وعثمــان وعل فهــؤالء أب
ــة1. ــم أحــد مــن الصحاب ــم ينكــر عليه ــون بالمزارعــة، ول ــوا يتعامل وســعد كان

وأما ما ورد عن مزارعة التابعين – فعلهم للمزارعة – فكثير منها:-	 
عــن أبــي األســود قــال: إنــا كنـّـا نــزارع علــى عهــد علقمــة واألســود – رحمهمــا هللا - 

تعالــى – بالثلــث والربــع، فمــا يعيبــان ذلــك علينــا وهمــا مــن كبــار أصحــاب علــّي 
ــد هللا  ــّي وعب ــوى عل ــة فت ــك موافق ــي ذل ــا ف ــا، وفتواهم ــد هللا رضــي هللا عنهم وعب

رضــي هللا عنهمــا وهــي حجــة أيضــاً.
وعــن الضحــاك أنــه كان يكــري – أي يــزارع – األرض الجــزر بالثلــث والربــع، - 

وكان ال يــرى بذلــك بأســاً »ويقصــد بــه األرض البيضــاء الصالحــة للزراعــة«2.
عــن إيــاس بــن معاويــة أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب: أن اعطــوا األرض علــى - 

1  الخراج ألبي يوسف ص90، المحلى البن حزم ج249/5.
2  المبسوط للسرخسي ج10/23.
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الربــع والثلــث والخمــس وال تدعــو األرض خرابــا1ً.
وعــن عبــد هللا بــن عيســى قــال: كان لعبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى أرض بالفــوارة – - 

قريــة بجنــب الظهــران – فــكان يدفعهــا بالثلــث والربــع، فيرســلني فأقاســمهم.
وعــن معمــر قــال: ســألت الزهــري عــن إعطــاء األرض بالثلــث والربــع، فقــال: »ال - 

بــأس بذلــك«.
وعــن أبــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي - 

هللا عنهــم قــال: »مــا بالمدينــة أهــل بيــت هجــرة إال وهــم يعطــون أرضهــم بالثلــث 
ــع«2. والرب

فهــؤالء جملــة مــن أجــالء التابعيــن رضــوان هللا عليهــم ال يــرون بالمزارعــة بأســاً إمــا 
بتصريحهــم بذلــك أو بقيامهــم بهــا ومعاملتهــم عليهــا، وهــم يحتجــون بمــا فعلــه الصحابــة 

رضــوان هللا عليهــم مــن قبلهــم.
ثالثاً: دليلهم من اإلجماع:

تشــهد تلــك الشــواهد والروايــات الســابقة شــهادة ال يُشــك معهــا أّن النــاس كانــوا يتعاملــون 
بينهــم بالمزارعــة فــي عهــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم والخلفــاء الراشــدين مــن غيــر أن 
ينكــر أحدهــم ذلــك، وهــم مــن كبــار صحابــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وأقربهــم 
ــم جــاء مــن بعدهــم  ــه، ث ــداء ب ــى االقت ــه، وأعلمهــم بالحــالل والحــرام وأحرصهــم عل إلي

التابعــون، وســاروا علــى مــا وجــدوا عليــه الصحابــة مــن غيــر نكيــر.
ــت هجــرة إال  ــل بي ــة أه ــا بالمدين ــو: »م ــر وه ــو جعف ــذي رواه أب ــث ال ــّدم الحدي ــد تق وق

ــع«. ــث والرب ــى الثل ــون عل ويزرع
وقــد ذكــر اإلمــام ابــن القيــم فــي »زاد المعــاد«، هــذا األمــر فــي فصــل: »مــا كان فــي 
غــزوة خيبــر مــن األحــكام الفقهيــة«، فقــال: »وفيهــا جــواز المســاقاة والمزارعــة بجــزء 
ممــا يخــرج مــن األرض مــن ثمــر أو زرع، كمــا عامــل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
أهــل خيبــر علــى ذلــك واســتمر ذلــك إلــى حيــن وفاتــه ولــم يُنســخ البتــة، واســتمر عمــل 

خلفائــه الراشــدين عليــه«3.
- رابعاً: أدلتهم من المعول والقياس:-

ذهبــوا إلــى أن عقــد المزارعــة يشــابه عقــد المضاربــة، والمضاربــة صحيحــة بــال خــالف 

1  المحلى البن حزم ج350/5.

2  المحلى البن حزم ج350/5.
3  زاد المعاد: البن القيم، ج143/2.

فكذلــك المزارعــة، وتحقيــق ذلــك مــن جانبيــن:-
أن الربــح فــي المضاربــة يحصــل بالمــال والعمــل جميعــاً، فتنعقــد الشــركة بينهمــا . 1

فــي الربــح بمــال مــن أحــد الجانبيــن وعمــل مــن الجانــب اآلخــر، وفــي المزارعــة 
باعتبــار عمــل مــن أحــد الجانبيــن وبــذر وأرض مــن الجانــب اآلخــر.

ــون عاجــزاً عــن . 2 ــد يك ــال ق ــة، فصاحــب الم ــد المضارب ــى عق ــاس بحاجــة إل أن الن
ــد  ــه، فيجــوز عق ــد ال يجــد مــاالً يتصــّرف ب ــى التصــّرف ق ــادر عل التصــّرف، والق
المضاربــة لتحقيــق منفعتهمــا، وكذلــك المزارعــة، فــإن صاحــب األرض قــد يكــون 
ــك، والعامــل  ــك الوقــت لذل عاجــزاً عــن زراعتهــا أو ال يعــرف زراعتهــا أو ال يمل
القــادر علــى العمــل قــد ال يجــد أرضــاً للعمــل، فتحقيقــاً لمصلحــة الطرفيــن وحتــى ال 

ــزت المزارعــة. تُهمــل األرض، أجي
وذكــر ابــن القيّــم فــي زاد المعــاد ذلــك، فقــال: »... وليــس هــذا مــن بــاب المؤاجــرة فــي 
شــيء، بــل مــن بــاب المشــاركة، وهــو نظيــر المضاربــة ســواء، فمــن أبــاح المضاربــة 

وحــّرم ذلــك فقــد فــّرق بيــن متماثليــن«1. 

ثانياً: أدلة المانعين

الذين لم يجيزوا عقد المزارعة هم:-
اإلمــام أبــو حنيفــة وزفــر – رضــي هللا عنهمــا – إال أنهمــا أجــازا صــورة واحــدة منهــا 
ــد  ــل ق ــون العام ــل فيك ــب األرض والعام ــذر لصاح ــزرع والب ــت آالت ال ــي: إذا كان وه
اســتأجر األرض بأجــرة معينــة )وهــي مــا لــه مــن آالت الــزرع والبــذر(. ويكــون المالــك 
ــه مــن اآلالت والبــذر،  قــد اســتأجر العامــل بأجــرة معينــة معلومــة، )وهــي مــا يدفعــه ل

ويكــون لــه بعــض الخــارج بالتراضــي ال فــي نظيــر األجــرة«.
والشــافعية: قالــوا بعــدم جــواز المزارعــة إال إذا كانــت تبعاً للمســاقاة والمانعــون للمزارعة 
اســتدلوا بالســنة النبويــة وبعــض اآلثــار عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وبالمعقول.

- أوالً: أدلتهم من السنة النبوية:
استدلّوا بأحاديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم، منها:-	 
مــا رواه ثابــت بــن الضحــاك أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن - 

1  المصدر نفسه في نفس الموضع.
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بالمؤاجــرة1. المزارعــة وأمــر 
مــا رواه رافــع بــن خديــج عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أنــه مــّر بحائــط - 

ــال: »ال تســتأجره بشــيء منــه«. ــي اســتأجرته. فق ــال رافــع: ل فســأل: لمــن هــو؟ فق
فهــذان الحديثــان يشــيران إلــى نهــي النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن أجــرة األرض 	 

بجــزء مــن حاصالتهــا.
وكذلك استشهدوا بأحاديث أخرى منها:-	 
عــن زيــد بــن ثابــت أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن المخابــرة، قلــت: - 

ومــا المخابــرة؟ قــال: أن تأخــذ األرض بنصــف أو ثلــث أو ربــع«2.
ــع -  ــه وســلم نهــى عــن بي ــى هللا علي ــه أن رســول هللا صل ــر رضــي هللا عن عــن جاب

ــنين«3. الس
عــن جابــر رضــي هللا عنــه قــال: ســمعت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول: - 

»مــن لــم يــذر المخابــرة فليــؤذن بحــرب مــن هللا ورســوله«4.
عــن رافــع بــن خديــج قــال: كنـّـا نخابــر علــى عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم - 

وذكــر أّن بعــض عمومتــه أتــاه فقــال: نهــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم عــن 
أمــر كانــا لنــا نافعــاً، وطاعــة هللا ورســوله أنفــع لنــا وأنفــع. قلنــا: ومــا ذاك؟ قــال: قــال 
ــه أرض فليزرعهــا، وال يكرهــا  ــت ل ــه وســلم: »مــن كان ــى هللا علي رســول هللا صل

بثلــث وال بربــع وال بطعــام مســمى«5.
عــن رافــع بــن خديــج قــال: كنـّـا أكثــر األنصــار حقــالً، فكنـّـا نكــري األرض علــى أّن - 

لنــا هــذه ولهــم هــذه، فربمــا أخرجــت هــذه ولــم تخــرج هــذه، فنهانــا عــن ذلــك، فأّمــا 
الــَوِرق فلــم ينهنــا«6.

نالحــظ فــي هــذا الحديــث أن رافعــاً رضــي هللا عنــه يبيــن ســبب نهــي رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم لهــم عــن المزارعــة، وذلــك إذا اشــترطوا محصــول أرض بعينهــا، لمــا 
فــي ذلــك مــن الغــرر، فربمــا لــم تنتــج إال تلــك األرض أو أنتجــت األرض كلهــا إال تلــك 

القطعــة. وقــد وردت عــن رافــع عــدة روايــات بخصــوص هــذا الحديــث منهــا أيضــاً:-

1  صحيح مسلم: ج25/5.

2  صحيح مسلم: ج20/5.
3  سنن أبي داود: ج235/2.
4  سنن أبي داود: ج236/2.

5  صحيح مسلم ج23/5.
6  صحيح البخاري: ج140/3.

»كنـّـا أكثــر أهــل األرض مزدرعــاً، كنـّـا نكــري األرض بالناحيــة منهــا تســمى لســيد - 
األرض، قــال: فربمــا يصــاب ذلــك وتســلم األرض، وربمــا تصــاب األرض ويســلم 

ذلــك فنهينــا، فأّمــا الذّهــب والــَوِرق فلــم يكــن يومئــٍذ«.
وفــي لفــظ قــال: »إنّمــا كان النــاس يؤاجــرون علــى عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه - 

وســلم بمــا علــى المذيانــات وإقبــال الجــداول، وأشــياء مــن الــزرع فيهلــك هــذا ويســلم 
هــذا، ويســلم هــذا ويهلــك هــذا، ولــم يكــن للنــاس كــرى إال هــذا فلذلــك زجــر عنــه 

فأّمــا شــيء معلــوم مضمــون فــال بــأس بــه«1.
ــى -  ــان األرض عل ــا يكري ــا كان ــاي أنهم ــي عّم ــال: حدثن ــع ق ــن راف ــة ع ــي رواي وف

عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بمــا ينبــت علــى األربعــاء وبشــيء يســتثنيه 
ــك«2. ــه وســلم عــن ذل ــى هللا علي ــي صل ــال: فنهــى النب صاحــب األرض، ق

ــي -  ــان النب ــي زم ــزارع ف ــرون الم ــوا يك ــاس كان ــع: »إن الن ــن راف ــة ع ــي رواي وف
ــره  ــن فك ــن التب ــيء م ــع وش ــقي الربي ــا يس ــات وم ــلم بالمذيان ــه وس ــى هللا علي صل

ــا«3. ــى عنه ــذا ونه ــزارع به ــري الم ــول هللا ك رس
وروى رافــع بــن خــدي قــال: نهــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم عــن المحاقلــة - 

والمزابنــة، وقــال: إنمــا يــزرع ثالثــة: رجــل لــه أرض فهــو يزرعهــا، ورجــل منــح 
أرضــاً فهــو يــزرع مــا منــح، ورجــل اســتكرى أرضــاً بذهــب أو فضــة«4.

ــال: -  ــه وســلم ق ــى هللا علي ــي صل ــه روى أنَّ النب ــرة رضــي هللا عن ــو هري ــك أب وكذل
ــى فليمســك أرضــه«5. ــإن أب ــا أخــاه ف ــا أو ليمنحه ــه أرض فليزرعه ــت ل »مــن كان

ــن تحريــم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم للمزارعــة الســائدة 	  فهــذه جملــة أحاديــث تبيِّ
ــك  ــكاً لمال ــا مل ــون حاصله ــة يك ــد أرض معين ــي تحدي ــده، وه ــي عه ــاس ف ــن الن بي
ــة  ــوا أن طريق ــة وبيّن ــو المزارع ــا مانع ــتدّل بهم ــران، اس ــان الخي األرض. والحديث
االســتفادة مــن األرض إّمــا أن يزرعهــا بنفســه، أو يمنحهــا مــن يســتطيع زراعتهــا 

ــال. ــاء م ــل، أو يؤجــر األرض لق دون مقاب
- ثانياً: استداللهم باألثر:

اســتدلَّ هــذا الفريــق مــن األثــر بمــا روي »مــن أن عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا 
كان يكــري مزارعــة علــى عهــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وأبــي بكــر وعمــر، وعثمان 

1  صحيح مسلم: ج24/5.
2  نيل األوطار للشوكاني ج310/5.
3  نيل األوطار للشوكاني ج310/5.

4  المبسوط للسرخسي ج11/23.
5  صحيح مسلم ج21/5.
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وصــدراً مــن إمــارة معاويــة، فلّمــا ســمع حديــث رافــع تــرك ذلــك خشــية أن يكــون النبــي 
صلــى هللا عليــه وســلم قــد أحــدث فــي ذلــك شــيئاً.

ــه  ــا أن ــي هللا عنهم ــر رض ــن عم ــد هللا ب ــن عب ــد هللا، ع ــن عب ــالم ب ــا رواه س ــاً م وأيض
كان يكــري أرضــه، حتــى بلغــه أن رافــع بــن خديــج األنصــاري كان ينهــى عــن كــراء 
األرض، فلقيــه عبــد هللا، فقــال: »يــا ابــن خديــج: مــاذا تحــّدث عــن رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم فــي كــراء األرض؟ قــال رافــع: ســمعُت عّمــّي، وكانــا شــهدا بــدراً، يحدثــان 
أهــل الــدار أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن كــراء األرض«. قــال عبــد 
هللا: »لقــد كنــت أعلــم فــي عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أّن األرض تكــرى« 
ثــم خشــي عبــد هللا أن يكــون رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أحــدث فــي ذلــك شــيئاً لــم 

ــه، فتــرك كــراء األرض«1. يكــن يعمل
واحتــج المانعــون بتــرك ابــن عمــر كــراء األرض بعــد ســماعه لحديــث رافــع واعتبــروا 

ذلــك رجوعــاً منــه عّمــا كان يقولــه مــن جــواز كــراء األرض إلــى مــا ذكــره رافــع.
ثالثاً: أدلتهم من المعقول:

استدلوا بمجموعة من األدلة العقلية حيث قالوا:
ــج األرض( . 1 ــة )نتائ ــة أو معدوم ــه( بأجــرة مجهول ــل )عمل المزارعــة اســتئجار العام

وذلــك ألن األرض فــي المزارعــة إمــا أن تُخــرج شــيئاً أو ال تخــرج، ففــي الحالــة األولــى 
كانــت األجــرة مجهولــة، ذلــك ألن الثلــث أو الربــع أو النصــف غيــر معلــوم الكــّم، فهــو 
مجهــول قــد يزيــد وقــد ينقــص. وهــو فــي الحالــة الثانيــة – إذا لــم تخــرج األرض شــيئاً – 
كانــت األجــرة معدومــة، وكمــا أن جهالــة أو انعــدام األجــرة يُفســد عقــد اإلجــارة، كذلــك 

فــي المزارعــة2.
واســتدلّوا أيضــاً، بنهــي الرســول صلــى هللا عليــه وســلم عن قفيــز الطّحــان والمزارعة . 2

تشــبه قفيــز الطّحــان، فيتشــابهان فــي الحكــم أيضــاً. وقالــوا: إن وجــه الشــبه: أن المزارعة: 
اســتئجار العامــل لبعــض مــا يخــرج مــن عملــه، وهــو بذلــك يشــابه قفيــز الطحــان، وهــو 
أن يســتأجر رجــل رجــالً ليطحــن لــه حبـّـاً – مثــالً – ببعــض دقيقــه، وقــد ورد النهــي عنــه 
فــي الحديــث الــذي يرويــه أبــو ســعيد الخــدري – رضــي هللا عنــه – قــال: »نهــى رســول 

هللا صلــى هللا عليــه وســلم عــن عســب الفحــل وعــن قفيــز الطّحــان«3.
ــة  . 3 ــل منفع ــا تحصي ــود منه ــة، ألن المقص ــد المزارع ــى عق ــة إل ــدم الحاج ــوا بع وقال

األرض، وهــي ممكنــة بطريــق اإلجــارة علــى مــال، فلــم يجــز العمــل ببعــض مــا يخــرج 

1  صحيح مسلم ج5/ص23.
2  بدائع الصنائع للكاساني ج175/6.

3  نيل األوطار للشوكاني ج32/6.

ــدم  ــاقاة لع ــّوزت المس ــا ج ــا، وإنّم ــي عنه ــص ينه ــود ن ــرف لوج ــار للع ــا، وال اعتب منه
ــتئجار الشــجر فجــّوزت للحاجــة. ــة اس إمكاني

مناقشة أدلة المانعين

ذكرنــا أن الفقهــاء انقســموا إلــى رأييــن رئيســيين فــي حكــم المزارعــة، فريــق يــرى جــواز 
ــه، وســنذكر اآلن  ــا ذهــب إلي ــه فيم ــم أدلت ــكل منه ــزه ول ــاً وآخــر ال يجي المزارعــة مطلق
ــدأ باســتعراض مناقشــة المجيزيــن للمزارعــة  ــه، ونب مناقشــة كل فريــق لآخــر فــي أدلت

أدلّــة المانعيــن:
أوالَ: مناقشة أدلتهم من السنة:

]1[ ذكــر المانعــون للمزارعــة جملــة مــن أحاديــث النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وفيهــا 
نهــي عــن المزارعــة أو عــن اســتئجار األرض بشــيء منهــا، أو بتهديــده وتوعــده صلــى 
هللا عليــه وســلم لمــن لــم يــذر المخابــرة – المزارعــة. مثــل حديــث ثابــت بــن الضحــاك 
أّن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن المزارعــة وأمــر بالمؤاجــرة«. ومــا يرويــه 
رافــع أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »ال تســتأجره بشــيء منــه«. وقــول زيــد بــن 
ــرة. وهــي أن  ــه وســلم نهــى عــن المخاب ــى هللا علي ــه أن النبــي صل ثابــت رضــي هللا عن
تأخــذ األرض بنصــف أو ثلــث أو ربــع، ومــا يرويــه جابــر أنــه ســمع الرســول صلــى هللا 

عليــه وســلم يقــول: »مــن لــم يــذر المخابــرة فليــؤذن بحــرب مــن هللا ورســوله«1.
واســتدلوا بــأن هــذه األحاديــث كلهــا فيهــا تحريــم للمزارعــة ونهــي صريــح عنهــا، والنهــي 

ــد التحريم يفي
والجواب عليهم من المجيزين على وجهين:

- األول:
أن النهــي الــوارد فــي هــذه األحاديــث يُقصــد بــه صــورة كانــت شــائعة بيــن النــاس فــي 
ــه  ــب األرض لنفس ــا صاح ــترط فيه ــي أن يش ــلم، وه ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــد النب عه
ــم  ــن ظل ــع م ــا يق ــوع لم ــذا الن ــّرم ه ــد ُح ــن األرض، وق ــّدد م ــن جــزء مح ــا يخــرج م م
وغــرر علــى أحدهمــا، وفيــه معنــى القمــار، إذ فيــه مخاطــرة، ويفــوز فــي النهايــة أحدهمــا 
دون تعييــن، فقــد ال ينبــت إال ذلــك الجــزء الــذي حددهــا صاحــب األرض لنفســه فيُظلــم 
العامــل، وقــد ينبــت غيــر هــذه األرض، فيُظلــم صاحــب األرض، ففيهــا غــرر كمــا تــرى، 
ويبــدو أن هــذه الصــورة كانــت شــائعة بيــن النــاس وورد النهــي عليهــا، ويدلنــا علــى هــذا 

1  سبق ذكر هذه األحاديث في عرض أدلة المانعين للمزارعة ص70 من هذا البحث.
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األدلــة األخــرى التــي اســتدّل بهــا المانعــون أنفســهم:-
مثــل حديــث رافــع بــن خديــج قــال: كنـّـا أكثــر األنصــار حقــالً، فكنـّـا نكــري األرض علــى 
أن لنــا هــذه ولهــم هــذه، فربمــا أخرجــت هــذه ولــم تخــرج هــذه فنهانــا عــن ذلــك، فأمــا 

الــَوِرق فلــم ينهنــا«.
وقــال أيضــاً فــي روايــة أخــرى: كنـّـا نكــري األرض بالناحيــة منهــا تُســّمى لســيد األرض، 
قــال: فربمــا يصــاب ذلــك وتســلم األرض، وربمــا تصــاب األرض ويســلم ذلــك فنهينــا، 

فأّمــا الذهــب والــَوِرق فلــم يكــن يومئــٍذ«.
- وفــي لفــظ آخــر قــال: »إنمــا كان النــاس يؤاجــرون علــى عهــد رســول هللا صلــى هللا 
ــذا  ــك ه ــزرع فيهل ــن ال ــياء م ــداول، وأش ــال الج ــات وإقب ــى المذيان ــا عل ــلم بم ــه وس علي
ويســلم هــذا، ويســلم هــذا ويهلــك هــذا ولــم يكــن للنــاس كــرى إال هــذا فلذلــك زجــر عنــه، 

فأّمــا شــيء مضمــون فــال بــأس بــه«.
وقولــه: حدثنــي عّمــاّي كانــا يكريــان األرض علــى عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
بمــا ينبــت علــى األربعــاء وبشــيء يســتثنيه صاحــب األرض، قــال: فنهــى النبــي صلــى هللا 

عليــه وســلم عــن ذلــك«1.
وال يخفــى علــى أحــد، أن النهــي وارد علــى نــوع محــدد مــن المزارعــة وهــي التــي فيهــا 
الغــرر كمــا هــو واضــح مــن هــذه األحاديــث وغيرهــا. وهــذا النــوع يتفــق جميــع الفقهــاء 

علــى تحريمــه وعــدم جــوازه، ســواء فــي المزارعــة أو فــي غيرهــا.
- الثاني:

ــإّن  ــو ســلّمنا أن تلــك األحاديــث التــي اســتدّل بهــا المانعــون؛ تنهــى عــن المزارعــة، ف ل
النهــي محمــول علــى أنـّـه كراهــة التنزيــه ال التحريــم، والقصــد هــو حــّث األنصــار علــى 
مواســاة إخوانهــم المهاجريــن، والدليــل علــى ذلــك مــا ذكــره اإلمــام مســلم2 فــي صحيحــه 
عــن جابــر بــن عبــد هللا قــال: »كان لرجــل مــن األنصــار فضــول أرض كانــوا يكرونهــا 
بالثلــث والربــع، فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: مــن كانــت لــه أرض فليزرعهــا 

أو ليمنحهــا أخــاه، فــإن لــم يفعــل فليمســك أرضــه«.
وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم »ليمنحهــا« دليــل علــى أنـّـه حــّث علــى هــذا الفعــل النبيــل، 
ــث »فضــول  ــة الحدي ــي بداي ــه ف ــل قول ــه بدلي ــدة عــن حاجت ــة أّن هــذه األرض زائ خاصَّ

أرض«.

1  سبق ذكر هذه األحاديث في عرض أدلة المانعين ص70 – 73.
2  صحيح مسلم ج21/5.

ــا  ــد ورد كم ــه – وق ــج – رضــي هللا عن ــن خدي ــع ب ــث راف ــون بحدي ]2[ واســتدل المانع
ــرّد  ــن وأقواهــا. ف ــة المانعي ــدة أدل ــر عم ــع يعتب ــث راف ــاظ، وحدي ــدة ألف أشــرت ســابقاً بع

ــي:- ــه باآلت ــزون علي المجي
- األول:

أحاديــث رافــع مضطربــة جــداً، مختلفــة اختالفــاً شــديداً، وهــذا االختــالف يوجــب تــرك 
ــا  ــتدّل به ــي اس ــة الت ــث الصحيح ــى األحادي ــّدم عل ــف تُق ــردت، فكي ــو انف ــا ول ــل به العم
المجيــزون للمزارعــة، كحديــث خيبــر فــي الصحيــح. وقــد قــال اإلمــام أحمــد: »حديــث 

ــوان«. ــع أل ــال أيضــاً: »حديــث راف ــع ضــروب«1، وق راف
- الثاني:

إن من الصحابة من أنكر حديث رافع:
فقــد جــاء فــي صحيــح البخــاري: أن طاووســاً قــال: أخبرنــي أعلمهــم – يعنــي: ابــن عبــاس 
– أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لــم ينــه عنهــا، ولكــن قــال: أن يمنــح أحدكــم أخــاه خيــٌر 

لــه مــن أن يأخــذ خراجــاً معلومــاً«2.
كمــا أّن زيــد بــن ثابــت يســتنكر ذلــك، فيقــول: »يغفــر هللا لرافــع، إنـّـا وهللا أعلــم بالحديــث 
منــه، إنمــا أتــاه رجــالن مــن األنصــار قــد اختلفــا، فقــال: »إن كان هــذا شــأنكم فــال تكــروا 

المزارع«3.
- الثالث:

أنَّ أحاديــث رافــع: منهــا مــا ينهــى عــن كــراء المــزارع مطلقــاً، وهــذا يخالــف اإلجمــاع، 
فقــد ثبــت جــواز كــراء األرض وإجمــاع الصحابــة علــى جــوازه.

ومنهــا مــا ال يختلــف فــي فســاده: فتــارة يُحــّدِث عــن ســماعه، وتــارة عــن بعــض عمومتــه، 
وتــارة ينهــى عــن كــراء األرض بثلــث وربــع، وتــارة ينهــى عــن الكــراء إذا كان هنــاك 
شــرط، وتــارة ينهــى عــن الكــراء مطلقــاً، فوجــب – حينئــذ – العمــل بالحديــث المتواتــر 
ــد  ــى صــدر عه ــلم وحت ــه وس ــى هللا علي ــد رســول هللا صل ــي عه ــل ف ــه العم ــذي علي وال

معاويــة أي مــا يقــارب الخمســين عامــاً )وهــو حديــث خيبــر(.
- الرابع:

لــو ســلّمنا أن حديــث رافــع بــن خديــج صحيــح، وتعــذّر تأويلــه، وتعــذّر الجمــع بينــه وبيــن 
األحاديــث المجيــزة للمزارعــة كحديــث خيبــر، وجــب حينــذاك حمــل حديــث رافــع علــى 

1  المغني البن قدامة ج345/5.
2  صحيح البخاري ج183/3.

3  صحيح مسلم ج25/5.
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ــاً  ــول بنســخه، ألن العمــل مــا زال جاري ــال يمكــن الق ــر ف ــا حديــث خيب ــه منســوخ، أّم أنّ
حتــى وفــاة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فــي عهــد أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي 
– رضــي هللا عنهــم – وحتــى صــدر عهــد معاويــة، وال نســخ بعــد وفاتــه صلــى هللا عليــه 

وســلم.
- ثانياً: مناقشة أدلتهم من األثر:-

ــماعه  ــد س ــة بع ــر – المزارع ــث خيب ــر – راوي حدي ــن عم ــرك اب ــون بت ــج المانع احت
لحديــث رافــع بــن خديــج فــي عهــد معاويــة، واعتبــروا ذلــك إقــراراً منــه بصحــة مــا ذكــره 

رافــع بخصــوص حرمــة المزارعــة.
ويُرّد على دليلهم هذا باآلتي:

- األول:
إن امتنــاع ابــن عمــر بعــد ســماعه حديــث رافــع، قــد يكــون عــن الصــورة الشــائعة مــن 
المزارعــة بيــن النــاس وهــي اشــتراط أحــد العاقديــن شــرطاً يُلحــق الظلــم والغــرر باآلخر.

- الثاني:
أنــه لــو فرضنــا أّن امتنــاع ابــن عمــر كان عــن كل صــور المزارعــة، فــال يــدّل ذلــك علــى 
اعتقــاده بحرمــة المزارعــة، وإنمــا لمــا ُعــرف بــه مــن شــدة الــورع. والدليــل علــى ذلــك 
ــم بحديــث  أنــه لــو كان يعتقــد بحرمــة المزارعــة لمــا أفتــى النــاس بجوازهــا بعــد أن عل

رافــع وامتنــع هــو عنهــا1.
ــّم بجــزء مــن ســيرة ابــن عمــر ومقــدار ورعــه، ال يشــك مطلقــاً أن ابــن عمــر  فالــذي يُل
ــرف  ــد ُع ــذر، فق ــة والح ــاب الحيط ــن ب ــا – م ــا كله ــة – إن تركه ــرك المزارع ــا ت إنّم
عنــه – رضــي هللا عنــه – أنــه كان يبالــغ فــي أخــذ الحــذر حتــى يشــّدد علــى نفســه، فمــن 
تشــديداته علــى نفســه أنــه كان يغســل داخــل عينيــه فــي الوضــوء حتــى عمــي مــن ذلــك، 
وكان إذا مســح رأســه أفــرد أذنيــه بمــاء جديــد، وكان يتوضــأ مــن قبلــة امرأتــه، وكان إذا 
قبّــل أوالده تمضمــض ثــم صلّــى، وغيــر ذلــك كثيــر، بعــد هــذا، ال يمكــن أن نقــول أنــه 
شــّك فــي عمــل داوم عليــه خمســين عامــاً، ووافــق فيــه أجــالّء الصحابــة؛ بــل النبــي صلــى 

هللا عليــه وســلم نفســه، بــل هــو كمــا رأينــا الــورع وأخــذ الحيطــة والحــذر2.
- ثالثاً: مناقشة أدلتهم من المعقول:-

رّد المجّوزون لعقد المزارعة على أدلّة المانعين العقلية وهي:-

1  انظر: المبسوط للسرخسي ج13/23.
2  مسألة ملكية األرض في اإلسالم للمودودي، ص58.

ــدّو صالحــه  ــع الثمــر قبــل ب ــأن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم نهــي عــن بي ــوا: ب ]1[ قال
للغــرر الحاصــل، وبالتالــي يكــون حكــم اســتئجار الثمــر قبــل أن تكــّون ويبــدو صالحــه 
ــرة  ــتئجار بأج ــة: اس ــك المزارع ــرر، فكذل ــي الغ ــة وه ــس العل ــاً لنف ــم أيض ــو التحري ه

ــرر. ــد المزارعــة للغ ــذا يفســد عق ــر(، فه ــة )الثم ــة أو معدوم مجهول
جواب المجيزين على ذلك:-

- األول:
ــز للغــرر الحاصــل، وهــذا  ــر جائ ــس موجــوداً أو اســتئجاره غي ــا لي ــع م ــح: أن بي صحي
ــث  ــة بالثل ــن المزارع ــة ع ــث صحيح ــرت أحادي ــن ذك ــام(. ولك ــرر ع ــن الغ ــي )ع النه
والربــع وغيرهــا، وروي عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم إباحتهــا وعمــل بها المســلمون 
بعــده، فلــو لــم تــرد هــذه األحاديــث لــكان األمــر باقيــاً علــى النهــي، ولكــن ورود األحاديــث 
دليــل علــى أن المزارعــة مســتثناة عــن بيــع أو إجــارة المعــدوم أو المجهــول. وإن لــم يُبيِّــن 
م مــع أنــه بيــع مــا  ــلَم، فلــم يُحــّرِ فــي األحاديــث هــذا االســتثناء، تمامــاً كمــا أُبيــح عقــد السَّ

ــلَم. ليــس بموجــود، فوقــع النهــي عــن بيــع مــا ليــس عنــده إالَّ السَّ
- الثاني:

ويُــرّد عليهــم: بــأن المزارعــة ليســت كعقــد اإلجــارة، بــل هــي مــن جنــس المشــاركات، 
فالعامــل شــريك بــرأس مــال هــو عملــه )ســواء عملــه هــو أو بالحيــوان الــذي يســتخدمه(، 

وصاحــب األرض شــريك بــرأس مــال هــو أرضــه.
وقــد جــاء فــي زاد المعــاد البــن القيــم1 - فــي فصــل مــا فــي خيبــر مــن أحــكام:- »... وليس 
ــة  ــر المضارب ــاب المشــاركة، وهــو نظي ــل مــن ب ــاب المؤاجــرة فــي شــيء ب هــذا مــن ب
ســواء«. وبالتالــي فــال بــأس أن يكــون الربــح مجهــوالً. ثــم إن المدقــق فــي عقــد المزارعــة 
يتبيــن أنــه أشــبه بعقــد المضاربــة منــه إلــى عقــد اإلجــارة، فالطرفــان يشــتركان فــي الربــح 
ــن  ــن المتعاقدي ــة بي ــاً للعدال ــر تحقيق ــي الخســارة أيضــاً فهــي أكث إذا ربحــا، ويشــتركان ف

مــن عقــد اإلجــارة.
- الثالث:

إن األجــرة فــي المزارعــة ليــس كمــا قــال المانعــون بأنهــا مجهولــة؛ بــل معلومــة ومحــددة 
ــن دون أن  ــن الطرفي ــف، وهــذا كاٍف لتحديــد نصيــب كل م بالثلــث أو الربــع أو النص

يتنازعــا.
]2[ مــن أدلــة المانعيــن: أن المزارعــة غيــر جائــزة، كمــا ال يجــوز قفيــز الطّحــان، والــرّد 

1  زاد المعاد ج143/2.
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: عليهم
- األول:

أن حديــث: قفيــز الطّحــان، وهــو مــا رواه أبــو ســعيد الخــدري قــال: »نهــى رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم عــن عســب الفحــل وعــن قفيــز الطّحــان«. غيــر صحيــح، يقــول 

ــم: »ال يثبــت بوجــه مــن الوجــوه«1. فيــه ابــن القيّ
ويقــول الشــوكاني: »وفــي إســناده هشــام أبــو كليــب، قــال ابــن القطــان: ال يُعــرف، وكــذا 

قــال الذهبــي وزاد: حديــث منكــر«2.
- الثاني:

وقــد ذكــر الشــوكاني أن »قفيــز الطحــان، اختلــف الفقهــاء فــي تفســيره، بعضهــم فّســره 
ــره  ــن«، وفّس ــس الطحي ــن نف ــز م ــادة قفي ــذا وزي ــذا وك ــال الطحــان: »اطحــن بك ــأن يُق ب
ــز  ــا – بقفي ــم كيله ــي ال يُعل ــرة – وه ــذه الصب ــان: »اطحــن ه ــال للطح ــأن يُق آخــرون ب
ــن قفيــز الطحــان فــي المعنــى الــذي ذكــروه ســقط االســتدالل بهــا،  منهــا«، وإذا لــم يتعيّ

ــه«3. ــل االحتمــال ســقط االســتدالل ب ــى الدلي ــى تطــرق إل ــه مت ألن
ــا المانعــون،  ــي اســتدل به ــة الت ــى األدل ــن للمزارعــة عل ــردود مــن المجيزي بعــد هــذه ال
ــن  ــول، ولك ــن المعق ــر أو م ــن األث ــنة أو م ــن الس ــواء م ــل س ــن أي دلي ــق للمانعي ــم يب ل
لديهــم ردود علــى بعــض أدلَّــة المجيزيــن للمزارعــة، وســوف نســتعرض فــي الصفحــات 
القادمــة مناقشــة المانعيــن ألدلــة المجيزيــن وســنذكر مباشــرة رّد وجــواب المجيزيــن علــى 

مناقشــات المانعيــن.

مناقشة المانعين ألدلة المجيزين
ورّد المجيزين عليها

ناقش القائلون بعدم جواز عقد المزارعة أدلة القائلين بجوازها كاآلتي:-
- أوالً: مناقشة أدلتهم من السنة:

أثنــاء عرضنــا ألدلــة المجيزيــن مــن الســنة تبيـّـن لنــا أن أقــوى حديــث اعتمــدوا عليــه فــي 
ــح – كمــا ســبق وأشــرت – وهــو  ــر، وهــو حديــث صحي جــواز المزارعــة حديــث خيب

1  إعالم الموقعين ج328/1.
2  نيل األوطار ج33/6.
3  نيل األوطار ج32/6.

عمــدة أدلــة القائليــن بالجــواز، نوقــش مــن قبــل القائليــن بعــدم الجــواز مــن عــدة وجــوه، 
ســوف نعرضهــا، ونبيــن رّد المجيزيــن عليهــا:

ــال  ــر، ف ــل خيب ــة أه ــذه المعامل ــص به ــد اخت ــلم ق ــه وس ــى هللا علي ــول صل ]1[ أن الرس
يجــوز القيــاس عليهــا، وإجــازة عقــد المزارعــة، ثــم أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 
لّمــا عامــل أهــل خيبــر لــم يذكــر المــدة، وهــذا ممــا يفســد العقــد للجهالــة وهــذا يثبــت أن 

ــد اختــص بهــا وال يجــوز القيــاس عليهــا. الرســول ق
رد المجيزون عليهم عّدة ردود:-

- األول:
ال يمكــن أن يكــون الرســول قــد اختــص أهــل خيبــر بهــا، وذلــك لــورود مــا يثبــت فعــل 
الصحابــة رضــوان هللا عليهــم والتابعيــن لهــا، وحتــى أيــام النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 

ولــم ينكــر عليهــم.
- الثاني:

المــدة فــي معاملــة خيبــر معلومــة، إذ هــي مــدة العهــد، فلــم يكــن هنــاك ضــرورة لتحديدهــا 
ألنهــا معروفــة لــدى الطرفين.

ــد المزارعــة إذا كان  ــزون للمزارعــة – عــدم ذكــر مــدة فــي عق ــك أجــاز – المجي وكذل
وقــت الحصــاد معلومــاً، ووقــت الحصــاد فــي خيبــر معلــوم، ثــم إن إطــالق المــدة تعنــي 

زرعــة واحــدة1.
]2[ اعتــرض المانعــون علــى أن يكــون الرســول صلــى هللا عليــه وســلم عامــل أهــل خيبــر 
بالشــطر والثلــث والربــع، وقالــوا: بــل مــا كان يأخــذه النبــي منهــم مــن مــا تخــرج األرض 

والنخيــل كان جزيــة فُرضــت علــى أهــل خيبــر.
رّد المجيزون عليهم:

بــأن مــا كان يُدفــع لــم يكــن جزيــة، وذلــك ألن الجزيــة تُفــرض علــى أهــل الكتــاب فــي 
ــكاً للمســلمين.  ــر فبعــد أن فتحــت أصبحــت مل ــا خيب ــك لهــم، أم ــي هــي مل أراضيهــم الت
والدليــل علــى ذلــك قــول عمــر: »خرجنــا إلــى خيبــر فتفرقنــا فــي أموالنــا، وكان إعطــاء 
أمهــات المؤمنيــن بعــض األرض والمــاء، وبعضهــن األوســاق«2، ثــم إن أحــكام الجزيــة 

لــم تكــن قــد نزلــت يــوم فتــح خيبــر.
]3[ ومــن اعتراضاتهــم أيضــاً: أّن أهــل خيبــر – بعــد فتحهــا – أصبحــوا بمنزلــة العبيــد 

1  انظر: حاشية ابن عابدين ج181/5.
2  المصدر نفسه، نفس الموضع.
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ليــس لهــم شــيء، فدفــع النبــي صلــى هللا عليــه وســلم األراضــي والنخيــل لهــؤالء العبيــد، 
ــل  ــة لهــم لعملهــم فــي نخي ليزرعوهــا لمواليهــم، وأعطاهــم شــطر مــا يخــرج منهــا كنفق

المســلمين.
وقد رد المجيزون عليهم مناقشتهم برّدين:

- األول:
مــا ذهــب إليــه هــؤالء مــن اســترقاق المســلمين يهــود خيبــر ال دليــل عليــه، إذ االســتيالء 

وحــده ال يعنــي االســترقاق، إذ ال بــد لالســترقاق مــا يثبتــه.
- الثاني:

لــو كان اســترقاقاً لمــا جــاز لعمــر بــن الخطــاب أن يجليــه – بعــد ذلــك – مــن خيبــر ومــن 
جزيــرة العــرب بأســرها، وهــم رقيــق المســلمين أي مــن أموالهــم. يقــول ابــن حــزم فــي 
المحلــى: »كيــف اســتجازوا أن يقولــوا: لعلهــم كانــوا عبيــداً وقــد صــحَّ أن عمــر أجالهــم 
بحضــرة الصحابــة - رضــي هللا عنهــم، علــى عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، 
بإخــراج اليهــود مــن جزيــرة العــرب، فكيــف يســتجيز عمــر تفويــت عبيــد المســلمين وفيــه 

حــظ لليتامــى واألرامــل«1.
]4[ ومــن ضمــن اعتراضاتهــم علــى حديــث خيبــر: أن مــا حصــل مــع أهــل خيبــر إنمــا 
كان خــراج مقاســمة بطريــق المــّن عليهــم والصلــح معهــم، وهــو جائــز، وذلــك ألن النبــي 

صلــى هللا عليــه وســلم لــم يبيـّـن لهــم المــدة والمزارعــة ال تجــوز إال ببيــان المــدة.
ورّد عليهم المجيزون:

بمــا ذكــره ابــن القيــم فــي زاد المعــاد2 فقــال: »ومــن تأمــل الســير والمغــازي حــق التأّمــل 
ــه وســلم اســتولى  ــى هللا علي ــوة، وأن رســول هللا صل ــر إنمــا فتحــت عن ــه أن خيب ــن ل تبيّ
ــم رســول  ــم يجله ــاً ل ــا صلح ــح شــيء منه ــو فت ــوة، ول ــا بالســيف عن ــا كله ــى أرضه عل
ــن  ــوا: نح ــا، قال ــم منه ــى إخراجه ــزم عل ــا ع ــه لم ــا، فإن ــلم منه ــه وس ــى هللا علي هللا صل
أعلــم بــاألرض منكــم دعونــا نكــون فيهــا ونعمرهــا لكــم بشــطر مــا يخــرج منهــا، وهــذا 
صريــح جــداً فــي أنهــا فتحــت عنــوة، وقــد حصــل بيــن اليهــود والمســلمين مــن الحــراب 
والمبــارزة والقتــل بيــن الفريقيــن مــا هــو معلــوم. ولكــن لمــا أُلجئــوا إلــى حصنهــم نزلــوا 
ــراء )الذهــب(،  ــه وســلم الصف ــى هللا علي ــوه أّن لرســول هللا صل ــذي بذل ــح ال ــى الصل عل
والبيضــاء )الفّضــة(، والحلقــة )الــدروع(، والســالح، ولهــم رقابهــم وذّريتهــم، ويجلــوا مــن 

1  المحلى البن حزم ج8 / 268-267.
2  زاد المعاد ج137/2.

األرض، فهــذا كان الصلــح، ولــم يقــع بينهــم صلــح أن شــيئاً مــن أرض خيبــر لليهــود وال 
جــرى بذلــك البتــة، ولــو كان كذلــك لــم يقــل: نقركــم مــا شــئنا، فكيــف يقرهــم فــي أرضهــم 
مــا شــاء، ولــم يصالحهــم أيضــاً علــى أن األرض للمســلمين وعليهــا خــراج يؤخــذ منهــم، 
وهــذا لــم يقــع، فإنــه لــم يضــرب علــى خيبــر خراجــاً البتــة، فالصــواب الــذي ال شــبك فيــه 

أنهــا فُتحــت عنــوة«.
يثبــت لنــا ممــا قالــه ابــن القيــم أّن خيبــر فُتحــت كلهــا عنــوة، والنبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
قــام بتقســيم أراضيهــا بيــن الغانميــن، فأصبحــت ملــكاً للمســلمين وأن النبــي إنمــا دفعهــا 

لليهــود ألنهــم أعــرف بــاألرض وحتــى يتفــّرغ المســلمون للجهــاد. 
ــاألرض التــي  ــأن حديــث خيبــر خــاص ب ــر: ب ــى حديــث خيب ــك اعترضــوا عل ]5[ وكذل

ــن النخــل دون األرض البيضــاء1. بي
الرد عليهم:

ــة  ــن الصحاب ــي وردت ع ــرة الت ــار الكثي ــر واآلث ــن خيب ــت ع ــي روي ــث الت أن األحادي
والتابعيــن - رضــوان هللا عليهــم - مــن قيامهــم بكــراء األرض بجــزء ممــا يخــرج منهــا، 

ــل2. ــن النخي ــي بي ــاً أن يكــون المقصــود مــن األرض الت ــم يحــددوا مطلق ل
]6[ ومــن آخــر مــا ناقــش بــه المانعــون حديــث خيبــر، بأنــه منســوخ بحديــث رافــع وغيــره 

ممــن قالــوا بعــدم جــواز المزارعة.
وقد رّد المجيزون عليهم هذا النقاش بالردود التالية:-

- األول:
 أن قيــام الصحابــة - رضــوان هللا عليهــم - بالمزارعــة - وخاصــة كبارهــم مــن أمثــال: 
أبــي بكــر وعمــر وغيرهمــا - رضــوان هللا عليهــم - وحتــى عهــد معاويــة - رضــي هللا 
عنــه - لدليــل علــى أن حديــث خيبــر لــم ينســخ، ألنــه لــو كان قــد نســخ لــكان هــؤالء أول 
مــن يعلــم بذلــك، ثــم أن مســألة المزارعــة لــم تكــن ســّراً أو أمــراً يجــري فــي حــدود ضيّقــة 

حتــى يخفــى علــى كبــار الصحابــة، فهــي مــن األمــور التــي تتكــرر كل عــام.
- الثاني:

يشــترط فــي النســخ أن يكــون الحديــث الناســخ قــد قيــل بعــد المنســوخ وليــس هنــاك أي 
دليــل علــى أن أحاديــث رافــع وغيرهــا قيلــت بعــد حديــث خيبــر، بــل علــى العكــس، مــا 
يثبتــه فعــل الصحابــة وحتــى عهــد معاويــة يــدل علــى أّن حديــث خيبــر لــم يكــن فــي يــوم 

1  انظر: األم ج12/4.
2  في أدلة المجيزين من السنة واألثر، ص64-69 من هذا البحث.
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منســوخاً حتــى توفــي الرســول صلــى هللا عليــه وســلم وعمــل بــه الصحابــة والتابعــون، 
ومحــال أن يكــون منســوخاً، ألنــه ال نســخ بعــد وفــاة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم.

- الثالث:
التوفيــق  أمكــن  وهنــا  الحديثيــن،  بيــن  التوفيــق  تعــذّر  إذا  إالّ  يكــون  ال  النســخ   أن 
- كمــا أشــرت ســابقاً - بــأن األحاديــث المانعــة إنمــا تختــص بمنــع مــا إذا اشــترط أحــد 
الطرفيــن أرضــاً محــددة أن يكــون لــه مــا تخرجــه لــه، وذلــك منعــاً للظلــم، أمــا حديــث 
خيبــر فيختــص بحالــة مــا إذا لــم يكــن هنــاك مثــل هــذا الشــرط، فالمزارعــة تكــون جائــزة، 
والدليــل علــى ذلــك حديــث ابــن عمــر أنــه قــال لرافــع: - مــا حديــث بلغنــي عــن عمومتــك 
فــي كــراء المــزارع؟ فقــال: دخــل عمومتــي علــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ثــم 
خرجــوا إلينــا فأخبرونــا أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن كــراء المــزارع، 
فقــال ابــن عمــر: »قــد كنــت أعلــم أن األرض تكــرى علــى عهــد رســول هللا صلــى هللا 
ــاء  ــه الم ــر من ــذي يتفّج ــاقي ال ــع الس ــي الربي ــا ف ــرب األرض م ــى أّن ل ــلم عل ــه وس علي

وطائفــة مــن الديــن، قــال: ال أدري كــم هــو«.
قــال السرخســي: »قــال محمــد بــن الحســن: وهــذا عندنــا هــو الــذي نهــى عنــه رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم، أنهــم كانــوا يكرونهــا بشــيء ال يــدرون كــم هــو وال مــا يخــرج. 
وفيــه أّن النهــي العــام يجــوز أن يُقيـّـد بالســبب الخــاص إذا علــم ذلــك، فقــد قيـّـد ابــن عمــر 

النهــي المطلــق بمــا ُعــرف مــن الســبب والخصوصيــة1.
ــر،  ــل خيب ــن لدلي ــة المانعي ــى مناقش ــواز عل ــن بالج ــل القائلي ــن قِب ــردود م ــذه ال ــد ه وبع
يتأّكــد لدينــا بــال أدنــى شــك: أن حديــث خيبــر )عمــدة دليــل المجيزيــن للمزارعــة( حديــث 

ــاً. ــه علــى مشــروعية المزارعــة مطلق صحيــح يصــّح االحتجــاج ب
- ثانياً: مناقشة أدلتهم من المعقول:

وقــد ناقــش المانعــون دليــل المجيزيــن مــن العقــول: وهــو بــأن المزارعــة مثــل المضاربة، 
ــم تحــّدد  ــو ل ــة تكــون صحيحــة ول ــك ألن المضارب ــارق، وذل ــاس مــع الف ــه قي ــوا: إن فقال

المــدة، فــي حيــن إن المزارعــة ال تصــح - وكان جــواب المجيزيــن عليهــم كاآلتــي:-
األول: أنهــم قاســوا المزارعــة علــى المضاربــة ألن كال العقديــن يشــترك فيهمــا الطرفــان 
أحدهــم بالعمــل واآلخــر بــرأس المــال ثــم يشــتركان فــي الربــح، ثــم إن حاجــة النــاس لعقــد 

المزارعــة ال تقــل عــن حاجتهــم إلــى المضاربــة.
أمــا مــا ذكــروه بخصــوص المــدة فقــد ذكــرت ســابقاً الــرد علــى ذلــك بــأن المــدة كانــت 

1  المبسوط للسرخسي ج11/23.

معلومــة )بانتهــاء مــدة العهــد - أو بمجــيء وقــت الحصــاد المعــروف فــي خيبــر(.
ثانيــاً: لقــد ثبــت صحــة عقــد المزارعــة بحديــث خيبــر الصحيــح، فــال حاجــة لتشــبيهه بــأي 

عقــد لنثبــت صحته.
وقبــل أن أذكــر الراجــح - مــع وضوحــه - أرى أن أذكــر رأي اإلمــام الشــافعي واإلمــام 

مالــك فــي المزارعــة:-
رأي اإلمام الشافعي في المزارعة:

ــاقاة  ــاقاة، والمس ــاً للمس ــت تبع ــط إذا كان ــزة فق ــافعي أن المزارعــة جائ ــام الش ــرى اإلم ي
ــل والكــرم1. ــي النخي ــزة ف ــده جائ عن

ــن أن المزارعــة ال تجــوز علــى  وقــد ذكــر اإلمــام الشــافعي ذلــك فــي كتابــه »األم« فبيَّ
األرض البيضــاء، أمــا إذا كانــت تتخلــل النخــل بحيــث ال يمكــن أن تعتبــر منفصلــة عنهــا 

فجائــز، ووضــع لذلــك شــروطاً، يمكننــا اســتخراجها مــن كالمــه اآلتــي:-
»وإذا كان النخــل منفــرداً فعامــل عليــه رجــل وشــرط أن يــزرع مــا بيــن ظهرانــي النخــل 
علــى المعاملــة، وكان مــا بيــن ظهرانــي النخــل ال يســقى إال مــن مــاء النخيــل وال يوصــل 
إليــه إال مــن حيــث يوصــل إلــى النخــل؛ كان هــذا جائــزاً ... وإن كان الــزرع منفــرداً عــن 
النخــل لــه طريــق يؤتــى منهــا أو مــاء يشــرب، متــى شــربه ال يكــون شــربه ريّــاً للنخــل 
ــم  ــي حك ــه ف ــه ألن ــه وجــازت إجازت ــة علي ــم تحــل المعامل ــه، ل ــاً ل وال شــرب النخــل ريّ
المزارعــة ال حكــم المعاملــة علــى األًصــل وســواء قــّل البيــاض فــي ذلــك أو أكثــر ...«2.

د شروط اإلمام الشافعي لجواز المزارعة:- ومما سبق يمكننا أن نعّدِ
1- أن تكون المزارعة تابعةً للمساقاة، أما إن كانت منفصلة فال تجوز.

2- أن تكــون أرض المزارعــة هــذه ســقيه مــن نفــس ســقي النخــل، أمــا إن انفصلــت فــي 
الســقي عنهــا، فــال تحــل المزارعــة.

ويــرد علــى هــذا الــرأي باألدلــة التــي اســتند إليــه المجيــزون، إذ لــم يــرد مثــل هــذا الشــرط 
ــة  ــره الصحاب ــم يذك ــا ل ــره كم ــي غي ــر وال ف ــث خيب ــي حدي ــافعي ال ف ــره الش ــذي يذك ال
ــه الجــواز وعــدم  ــف علي ــو كان شــرطاً يتوق ــوا بالمزارعــة، ول ــا تعامل ــون حينم والتابع

الجــواز لمــا أهملــوا ذكــره.
- رأي المالكية في مزارعة األرض ذات الشجر:

ــل  ــردة أو تتخل ــت منف ــواء كان ــجر س ــى األرض ذات الش ــة عل ــم المزارع ــوز عنده تج
ــتنتج  ــا أن نس ــزروع. ويمكنن ــن الم ــل م ــل واألرض أق ــن العام ــذر م ــجر إذا كان الب الش

1  الفقه على المذاهب األربعة للجزيري ج6/3.
2  انظر: األم ج239/3.
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شــروطه مــن كالمــه فــي المدّونــة: »قلــت: أرأيــت إن قــال رب الحائــط خــذ النخــل مســاقاة 
علــى أن تــزرع البيــاض بيننــا علــى أن البــذر مــن عنــدك أيهــا العامــل؟« قــال: قــال مالــك: 
نعــم هــذا جائــز. قلــت: ولــم أجــازه مالــك؟ قــال: للســنة التــي جــاءت فــي خيبــر، فــإن النبــي 

صلــى هللا عليــه وســلم عامــل الســواد والبيــاض علــى النصــف«.
وقــد ذكرنــا فــي أدلــة المجيزيــن مــا يغنــي عــن تكــرار الــرّد علــى مــن يمنــع المزارعــة 

أو يجيزهــا بشــروط.
* * * * * *

الرأي الراجح

بعد أن عرضنا أدلة الفريقين المجيزين والمانعين للمزارعة. نقول اآلتي:
ــاً أو . 1 ــا كان مفتي ــلم م ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــد أن النب ــى أح ــى عل ــا ال يخف ــه مم أن

 مرشــداً فحســب، بــل كان مــع ذلــك حاكمــاً للدولــة اإلســالمية، ويعلــم الجميــع 
- أيضــاً - أّن مســألة األرض لــم تكــن مســألة عارضــة مؤقتــة تتعلــق بالحيــاة 
الشــخصية الذاتيــة لنفــر يســير، حتــى يســر بحكمهــا إلــى بعضهــم دون غيرهــم؛ بــل 
كانــت المســألة ممــا يتعلــق بــإدارة البــالد كلهــا، وتتأثــر بــه معيشــة مئــات األلــوف 
مــن األهالــي بوجــه دائــم. فينبغــي أن يكــون كل مــا اختــاره النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم مــن الخطــة العمليــة شــيئاً معروفــاً ظاهــراً كل الظهــور فــي عهــده صلــى هللا 
عليــه وســلم، وعهــد خلفائــه الراشــدين مــن بعــده، فمــن العجــب أن يــروي ســتة مــن 
الصحابــة وهــم »رافــع بــن خديــج، وجابــر بــن عبــد هللا، وأبــو هريــرة، وأبــو ســعيد 
الخــدري، وثابــت بــن الضّحــاك، وزيــد بــن ثابــت« حديــث تحريــم المزارعــة فــي 
حيــن أن غيرهــم مــن كبــار الصحابــة كأبــي بكــر وعمــر - رضــي هللا عنهــم جميعــاً 
ــاء  ــه وســلم وعهــد الخلف ــى هللا علي ــة عهــد الرســول صل ــون بالمزارعــة طيل - يعمل
الراشــدين وحتــى صــدر عهــد معاويــة - أي قرابــة الخمســين عامــاً - والرســول صلى 

هللا عليــه وســلم نفســه يعمــل بالمزارعــة إلــى أن انتقــل إلــى جــوار ربــه1.
أن األدلــة التــي احتــج بهــا المانعــون منهــا مــا هــو ضعيــف، ومنها ما هــو مضطرب، . 2

ومنهــا مــا هــو يخالــف مــا عليــه اإلجمــاع، وهــو يحتمــل التأويــل بــأن النهــي يُقصــد 
ــه حــق اآلخــر، كأن يشــترط ناتــج  ــه إذا اشــترط أحــد الطرفيــن شــرطاً يجحــف ب ب
جــزء محــدَّد مــن األرض، ويمكــن أن يقــال أن هــذا كان فــي أول األمــر فنُســخ.في 

1  انظر: مسألة ملكية األرض، للمودودي، ص56-54.

حيــن أّن أدلـّـة المجيزيــن أولــى بالقبــول، وعليهــا عمــل الصحابــة فــي حيــاة الرســول 
صلــى هللا عليــه وســلم حتــى توفــي، وعمــل الخلفــاء الراشــدين وغيرهــم.

لــو كانــت المزارعــة منهيــاً عنهــا، فكيــف يســتطيع الضعفــاء مــن الرجــال والنســاء . 3
ــاء مــن  ــم تكــن لأقوي ــأّن األرض فــي اإلســالم ل ــم ب مــن زراعــة أرضهــم مــع العل

الرجــال فقــط، بــل وتشــمل الضعفــاء والنســاء والمرضــى والعجــزة.
وإذا كانــت المزارعــة منهيـّـاً عنهــا، فهــل يُعقــل أ، اإلنســان يتملـّـك عــن طريــق اإلرث . 4

أراٍض واســعة، ثــم تظــّل معّطلــة ال يجــوز لــه أن يزارعهــا - إن شــاء - إال إذا عمــل 
فيهــا بنفســه.

صحيــح أن اإلســالم حــّث علــى الجــود والكــرم، ولكنــه لــم يفــرض الكــرم والجــود . 5
فرضــاً علــى اإلنســان إذا مــا أّدى مــا عليــه مــن الحقــوق والواجبــات، فحينمــا حــّث 
ــم أو إن  ــدة عــن حاجته ــت زائ ــم - إن كان ــم وأراضيه ــح إخوانه ــى من المســلمين عل
كانــوا ال يســتغلّونها - لــم يجبرهــم علــى هــذا األمــر، وال معنــى لهــذا اإلجبــار حيــث 

أنــه يخالــف مبــادئ اإلســالم العامــة فــي كافــة األمــور.
وأذن القانــون اإلســالمي إذنــاً عامــاً، لمــن يريــد أن يعامــل غيــره معاملــة المضاربــة . 6

فــي التجــارة والصناعــة وغيرهــا، أحدهمــا يبــذل العمــل واآلخــر يبــذل المــال 
ــي األراضــي. ــذا ف ــل ه ــض مث ــاذا إذن يرف ــاح، فلم ويقتســمان األرب

فــإذن ال يســعنا فــي النهايــة إال أن نرّجــح رأي القائليــن بجــواز المزارعــة فــي صورتهــا 
ــوم مــن  ــأن يعطــي األرض لغيــره ليزرعهــا علــى جــزء شــائع معل الصحيحــة، وذلــك ب

حاصلهــا بالشــروط التــي ســتُذكر فــي الفصــل التالــي.
* * * * * *
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الفصل الثالث: أركان المزارعة وشروطها وأنواعها وانتهاؤها

المزارعــة عقــد، فيلــزم النعقادهــا صحيحــة نافــذة تترتــب عليهــا أحكامهــا المقــررة شــرعاً 
توافــر أركانهــا وشــروطها فــإن تخلفــت األركان كانــت المزارعــة باطلــة. أمــا إن تخلفــت 

شــروطها أو بعضهــا كانــت المزارعــة فاســدة.
ــا  ــل فيه ــك بشــيء مــن االقتضــاب - ألن التفصي ــي هــذا الفصــل - ذل ــاول ف وســوف نتن

ــل جــداً. ــى بحــث طوي ــاج إل يحت
وسوف نقسم الحديث في هذا الفصل إلى:-

أوالً: أركان المزارعة.
ثانياً: شروط المزارعة.

ثالثاً: أنواعها وانتهاء المزارعة.
أوالً: أركان المزارعة:

يــرى الحنفيــة أن ركــن المزارعــة هــو اإليجــاب والقبــول، أمــا باقــي األشــياء مــن أرض 
وبــذر فإنهــا مــن مقتضيــات اإليجــاب والقبــول.

ــو  ــة فه ــن المزارع ــا رك ــي: »أّم ــاني الحنف ــام الكاس ــول اإلم ــع يق ــع الصنائ ــي بدائ  - ف
اإليجــاب والقبــول«1.

وصــورة العقــد عندهــم: كأن يقــول المالــك: زارعتــك أو أعطيتــك هــذه األرض مزارعــة 
علــى أن يكــون نصيبــك ثلــث الحاصــالت، فقــال المــزارع: قبلــت أو رضيــت أو مــا يــدل 

علــى قبولــه.
ــي أو  ــون نصيب ــا ويك ــل فيه ــة ألعم ــي أرضــك الفالني ــك:- أعطن ــزارع للمال ــال الم أو ق
حصتــي كــذا حصــة مــن الناتــج علــى وجــه المزارعــة، ورضــي صاحــب األرض فــإن 

ــم2. المزارعــة تت
فأمــا غيــر األحنــاف فيــرون أن للمزارعــة أركانــاً أخــرى باإلضافــة إلى اإليجــاب والقبول 
ــول  ــات اإليجــاب والقب ــن مقتضي ــور م ــذه األم ــك، وه ــل والمال ــذر والعام كاألرض والب

ومــن مســتلزماتها عنــد الحنفيــة ومــن وافقهــم.
ويتحقــق اإليجــاب والقبــول فــي عقــد المزارعــة - كأي عقــد آخــر - باللفــظ أو الكتابــة أو 

اإلشــارة أو الفعــل، إذا مــا عبــرت عــن إرادة العاقديــن.

1  بدائع الصنائع ج176/6.
2  الفقه على المذاهب األربعة - للجزيري ج16/3.

ــى تســليم  ــدّل عل ــظ ي ــكل لف ــك( وب ــظ )زارعت ــاد المزارعــة بلف ــى انعق ــق الفقهــاء عل فاتف
ــا. ــك لتزرعه ــا إلي ــك أو دفعته ــلمت أرضــي إلي ــك أو س ــل: عاملت ــة مث األرض للزراع

أما لفظ اإلجابة: فقد اختلفوا إلى مذهبين في انعقاد المزارعة بها:
المذهب األول: وهو ما ذهب إليه المالكية وأحد أقوال الحنابلة وهو عدم انعقادها.

وحجتهــم: أن اإلجــارة ال تصــح إال إذا كانــت األجــرة معلومــة، أّمــا هنــا فاألجــرة مجهولــة 
لعــدم معرفــة الخــارج مــن الــزرع.

ــال  ــظ اإلجــارة، إذا ق ــد المزارعــة بلف ــة: تنعق ــول آخــر للحنابل ــي: وهــو ق المذهــب الثان
ــث. ــع أو الثل ــا بالرب ــل عليه ــذه األرض وتعم ــذا الحــب به ــزرع ه ــالً: اســتأجرتك لت مث

وحجتهم: أن المقصود هنا هو المعنى )معنى المزارعة( وقد تحّصل.
والــرأي الراجــح هــو األخيــر، فــإذا اقترنــت بلفــظ اإلجــارة مــا يــدّل علــى أن المقصــود 

المزارعــة، صّحــت، وانصرفــت اإلرادتــان إلــى إنشــاء المزارعــة.
ثانياً: شروط المزارعة:

قلنــا أن ركــن المزارعــة - عنــد الحنفيــة - هــو اإليجــاب والقبــول، وهــذا الركــن يســتلزم 
عــدة أمــور وهــي:-

وجود عاقدين يصدر منهما اإليجاب والقبول. 1-
أرض )محل العقد(. 2-
البذر )من أحدهما(. 3-
حصة لكل من العاقدين. 4-
مدة العقد. 5-

وكل مــن هــذه األمــور لهــا شــروط يجــب أن تتحقــق حتــى يصــّح عقــد المزارعــة، ســوف 
نعرضهــا باختصــار، ثــم نتعــرض لشــروط الشــافعية الخاصــة.

)1( شروط العاقدين )صاحب األرض - المزارع(:-
يشــترط فــي طرفــي عقــد المزارعــة، شــروط كتلــك الشــروط التــي تســتلزم فــي أطــراف 
عقــود المعاوضــات الماليــة. فــال بــد مــن تحقــق األهليــة: بالعقــل والبلــوغ والحريــة، وأن 
يكــون العاقــد غيــر محجــور عليــه لســفه أو فلــس وغيــر هــازل. وال يشــترط أن تكــون 
األرض مملوكــةً لحائزهــا، وإنمــا يكفــي أن تكــون لــه ســلطة عليهــا بوجــه شــرعي، كأن 
ــي  ــل ف ــون العام ــالً وال يشــترط أن يك ــاً أو وكي ــاً أو قيّم ــون وصي ــا، أو يك ــك منفعته يمل

األرض مســلماً، ألن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم اســتعمل يهــود خيبــر1.
1  انظر: بدائع الصنائع للكاساني، ج178-176/6.
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)2( شروط األرض:
يشترط لأرض شرطان:-

ــم تحــدد بهــذا الشــكل  ــإن ل ــح حدودهــا ف ــا وتوضي ــك بتعيينه 1- أن تكــون معلومــة: وذل
ــع1. ــه صاحــب البدائ ــزاع، وهــذا مــا بيّن ــى الن ــه يفضــي إل ــك ألن تبطــل المزارعــة، وذل

2- أن تكــون األرض صالحــة للزراعــة:- فــإذا كانــت غيــر صالحــة للزراعــة كأن تكــون 
ســبخة أو يســتولي عليهــا المــاء قبــل أوان إدراك الحاصــل أو ال يوجــد ماء فيهــا أو بالقرب 
منهــا، فــال يصــح أن تنعقــد المزارعــة علــى مثــل هــذه األرض. أّمــا إذا كان العائــق ممــا 

يــزول أثنــاء المــدة )كعــارض انقطــاع المــاء أو زمــان الشــتاء( فــإن المزارعــة تجــوز2.
أمــا ملكيــة األرض المــراد زراعتهــا فــال يشــترط أن تكــون لحائزهــا الــذي يقدمهــا 
للمــزارع بــل يكفــي أن تكــون لــه ســلطة شــرعية عليهــا كالواليــة أو اإلجــارة أو الوصايــة 

ــا. أو غيره
جاء في المغني: »ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها...«3.

)3( شروط البذر:
اشــترط الفقهــاء جملــة شــروط فــي البــذر حتــى تصــح المزارعــة وإن اختلفــوا فــي بعضهــا 

وهي:-
أ- ممن يكون البذر:

ــاك  ــا. هن ــب اتفاقهم ــون حس ــزارع، أو يك ــن الم ــب األرض أم م ــن صاح ــون م ــل يك ه
ــي الموضــوع:- ــان ف رأي

- الرأي األول:- وهو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد:-
أن يكون البذر من صاحب األرض، فقد قال النووي في روضة الطالبين:-

»المزارعة المعاملة على األرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك«4.
ــدا  ــد ع ــام أحم ــن اإلم ــة ع ــاء ورواي ــة الفقه ــه بقي ــب إلي ــا ذه ــو م ــي:- وه ــرأي الثان ال

ــا. ــن أيهم ــذر م ــون الب ــن أن يك ــاً بي ــروا فرق ــم ي ــة، ل المالكي
ــا  ــك والمــزارع وأن يكون ــة5 مــن المال ــذر مناصف ــة: فاشــترطوا أن يكــون الب أمــا المالكي
ــا دون  ــن كليهم ــذر م ــاً أي يب ــذران مع ــط الب ــف، وأن يخل ــس والصن ــي الجن ــن ف متماثلي

1  انظر: بدائع الصنائع للكاساني، ج178-176/6.
2  الفقه على المذاهب األربعة للجزيري ج7/3.

3  المغني البن قدامة ج354/5.
4  انظر: روضة الطالبين: ج168/5.

5  القوانين الفقهية البن جزي، ص280.

تمييز في األرض.
وحجة الفريق األول:

ــا  ــرج منه ــا يخ ــب األرض فيم ــترك فيهــا العامــل وصاح ــد يش ــة عق ــي أن المزارع ه
فوجــب أن يكــون البــذر مــن صاحــب األرض ويعتبــر هــو صاحــب المــال، والعامــل عليــه 

العمــل، كعقــد المضاربــة1.
أما الفريق الثاني فقد استدل بالسنة واألثر:-

1- دليلهم من السنة:-
اســتدلّوا بحديــث خيبــر. قــال الشــوكاني: »وظاهــر هــذا أن البــذر منهــم«2 أي مــن اليهود، 
ــم  وكذلــك فعــل المهاجــرون واألنصــار علــى أن البــذر مــن األنصــار ألن المهاجريــن ل

يكونــوا يملكــون البــذر.
2- دليلهم من آثار الصحابة:-

اســتدلّوا بمــا روي: أن عمــر بــن الخطــاب أجلــى أهــل نجــران وأهــل فــدك وأهــل خيبــر 
واســتعمل يعلــى بــن منبــه فأعطــاه العنــب والنخــل علــى أّن لعمــر الثلثيــن ولهــم الثلــث 
وأعطــاه البيــاض - يعنــي األرض الخاليــة مــن الشــجر - علــى أنــه إن كان البــذر والبقــر 
والحديــد مــن عنــد عمــر فلعمــر الثلثــان ولهــم الثلــث، وإن كان ذلــك منهــم فلعمــر الشــطر 

ولهــم الشــطر.
وفــي روايــة: »وعامــل عمــر النــاس إن جــاء عمــر بالبــذر مــن عنــده فلــه الشــطر، وإن 

جــاءوا بالبــذر فلهــم كــذا ...«3.
ــك أو  ــن المال ــذر م ــون الب ــاز أن يك ــد أج ــاب ق ــن الخط ــر ب ــبق أن عم ــا س ويتضــح مم

ــا. ــن الخطــاب عليه ــر ب ــدم عم ــا أق ــزاً لم ــن جائ ــم يك ــو ل ــل، فل العام
ــب  ــن صاح ــل أو م ــن العام ــون م ــذر يك ــى أن الب ــاع عل ــة: أن اإلجم ــن قدام ــر اب ويذك
األرض، ألن األصــل فــي المزارعــة فعــل النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، ولــم يــرد عنــه 
أنــه يــوم عامــل أهــل خيبــر اشــترط البــذر علــى المســلمين، وظاهــر ذلــك أن البــذر مــن 
أهــل خيبــر إذ لــو كان شــرطاً علــى المســلمين فــي العقــد لمــا ســكت النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم. كمــا أّن عمــر قــد فعــل األمريــن كمــا دلّــت علــى ذلــك اآلثــار الــواردة عنــه، ممــا 

يــدل علــى أّن هــذا األمــر قــد اشــتهر بينهــم ولــم ينكــر عليهــم أحــد فــكان إجماعــاً«4.

1  المغني البن قدامة ج348/5.
2  نيل األوطار ج307/5.

3  انظر: نيل األوطار: ج307/5.
4  المغني البن قدامة ج349-348/5.
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وواضــح باألدلــة أن رأي الفريــق الثانــي أرجــح، وهــم الذيــن قالــوا أن يكــون مــن العامــل 
أومــن رب األرض بحســب اتفاقهمــا.

ب- معلومية البذر:
ــاء  ــه الفقه ــق علي ــم يتف ــذا الشــرط ل ــذر )شــعير، قمــح، ...(، وه ــوع الب ــن ن ــى تعيي بمعن

ــن:- ــى فريقي ــوا إل واختلف
الفريــق األول: اشــترطوا تحديــد نــوع البــذر، ودليلهــم: أن األجــرة البــد مــن بيــان جنســها، 
ــالف  ــوع المــزروع واســتدلوا أيضــاً: باخت ــان ن ــك إال ببي ــرف ذل ــي المزارعــة ال يُع وف
ــذر  ــوع الب ــن ن ــن تعيي ــد م ــف األرض فالب ــا يُتل ــي األرض فبعضه ــزروع ف ــر الم تأثي
مســبقاً، إال فــي حالــة مــا إذا فــّوض مالــك األرض المــزارع فيمــا يشــاء، ويعنــي ذلــك أنــه 

راض عــن أي ضــرر ينشــأ لــأرض مــن جــراء نــوع المــزروع«1.
الفريق الثاني:- وقالوا بعدم وجوب التعيين وهو مذهب ابن حزم.

واســتدل: بــأن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لّمــا عامــل اليهــود فــي خيبــر لــم يتفــق معهــم 
علــى مــا يزرعونــه، بــل قالــوا: إذا شــرط المالــك نوعــاً معينــاً مــن البــذر علــى المــزارع 

فإنــه شــرط باطــل، يبطــل العقــد، وذلــك ألنــه شــرط ال يوجــد مــا يــدل عليــه2.
والراجــح بعــد ذكــر رأي الفريقيــن: أن تحديــد نــوع البــذر أفضــل مــن عــدم تحديــده وذلــك 
حســماً ألي نــزاع قــد يحــدث الحقــاً، إال إذا كان متعارفــاً علــى زراعــات محــددة فــإن لــم 

يذكــر فــال بــأس، ألنــه يعــّول حينــذاك علــى العــرف الجــاري.
ــم يحــدد نــوع الــزرع فــي  ــه وســلم ل أمــا دليــل الفريــق الثانــي: أن النبــي صلــى هللا علي

ــاً فــال حاجــة لذكــره. ــه كان معروف ــه بأن ــرد علي ــر، في خيب
جـ- مقدار البذر:

اشــترط الحنابلــة وبعــض الحنفيــة: تحديــد مقــدار البــذر، ألن المزارعــة عقــد فــال تجــوز 
علــى غيــر معلــوم الجنــس والقــدر.

أمــا البعــض اآلخــر مــن فقهــاء الحنفيــة: فــال يشــترطون ذلــك، بســبب أن مقــدار البــذر 
ــدار األرض. ــة مق ــاً بمعلومي ــح معلوم يصب

وابــن عابديــن حــاول التوفيــق بيــن الرأييــن فــي حاشــيته فقــال: »وقــد يقــال أن المقــدار 
ليــس بشــرط إن علمــت األرض وإال فهــو شــرط...«3.

1  انظر: بدائع الصنائع للكاساني ج177/6.
2  انظر: المحلى: البن حزم، ج260/2.

3  حاشية ابن عابدين: ج276/6.

)4( شروط حصة العاقدين:
ــا  ــكل منهم ــى أن ل ــا عل ــزارع( اتفق ــك األرض والم ــة )مال ــد المزارع ــي عق ــدان ف العاق

ــن شــروط:- ــا م ــد له ــذه الحصــة ال ب ــج، وه ــن النات حصــة م
أ- أن تكون الحصة من ناتج األرض:

وذلــك بــأن يشــترك العاقــدان فــي ناتــج األرض، وال يجــوز اشــتراط الناتــج كلــه ألحدهمــا 
ــي  ــه ورد عــن النب ــك ألن ــة، وذل ــة والشــافعية والمالكي دون اآلخــر، وهــذا مذهــب الحنفي
صلــى هللا عليــه وســلم االشــتراك فــي الحاصــالت. فــال تجــوز مخالفتــه، كمــا ال يجــوز 
ــة  ــك للجهال ــا، وذل ــد عليه ــن األرض المتعاق ــا يخــرج م ــر م ــا بغي ــن حصــة أحدهم تعيي

ــة1. الحاصل
ب- أن تكون الحصة شائعة:

بمعنــى أنــه أثنــاء تعييــن حصــة العاقديــن يجــب أن يكــون باألجــزاء الشــائعة مــن محصول 
األرض، أي ال يجــوز اشــتراط وزن معيــن مــن الحاصــالت ألحدهمــا كمــا ال يجــوز أن 
ــي الحاصــالت  ــم باق ــم يقّس ــا يســاوي دفعــه مــن الحاصــالت ث ــذر م يعطــي صاحــب الب

بينهمــا، فقــد ال تُخــرج األرض إال مــا يســاوي البــذر.
وال يجــوز: تحديــد حاصــالت بقعــة معينــة مــن األرض ألحدهمــا فقــد ال ينبــت إال هــذا 

المــكان2.
ج- ال يشترط تساوي الحصتين:

ــان  ــا يتفق ــد الحصــص بحســب م ــوا تحدي ــة، فترك ــاء إال المالكي ــوم الفقه ــد عم ــذا عن وه
عليــه، فهــذا الشــيخ عبــد الغنــي الميدانــي يقــول فــي اللبــاب: »... وإذا صّحــت المزارعــة 
- علــى مــا تقــدم - فالخــارج بهــا مشــترك بينهمــا علــى الشــرط الســابق منهمــا«3. والدليــل 

علــى ذلــك أن الروايــات التــي وردت ذكــرت الثلــث والربــع وغيرهــا..
أمــا المالكيــة فيشــترطون تســاوي الحصتيــن وإال فســدت المزارعــة، إال إذا تبــّرع أحدهمــا 

مــن نصيبــه لآخــر بعــد زراعــة الحــب فــي األرض4.
والراجح هو ترك ذلك التفاق الطرفين وللعرف الصحيح السائد في كل زمن.

)5( شروط المدة:
هل يشترط لصحة المزارعة ذكر مدتها، أم تجوز بدون ذكرها؟

1  بدائع الصنائع ج177/6.
2  المغني البن قدامة ج326/5.

3  اللباب في شرح الكتاب عبد الغني الميداني، ص208.
4  القوانين الفقهية البن جزي، ج185.
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اشــترط بعــض الحنفيــة تحديــد المــدة، فقــد ذكــر الكاســاني فــي بدائــع الصنائــع: »... أن 
تكــون المــدة معلومــة، فــال تصبــح المزارعــة إال بعــد بيــان المــدة«1.

أمــا الظاهريــة فقــد أجــازوا المزارعــة دون تحديــد المــدة، وحجتهــم أن النبــي صلــى هللا 
عليــه وســلم فــي معاملتــه ألهــل خيبــر لــم يذكــر مــدة، بــل قــال: »نقركــم علــى ذلــك مــا 

شــئنا«. وهــو مــا كان عليــه الصحابــة رضــوان هللا عليهــم2.
والراجــح أن العقــد صحيــح بغيــر ذكــر مــدة ويُحمــل علــى العــرف، وهــو أول زرع فــي 

الســنة.
)6( شروط الشافعية:

أما الشافعية فال يجيزون المزارعة إال إذا تحقق فيها شرطان:
1- أن تكون المزارعة تبعاً للمساقاة، وذلك بأن ال يمكن الفصل بينهما في السقي.

2- أن يكــون عامــل المزارعــة هــو نفســه عامــل المســاقاة، وأن يكونــا بعقــد واحــد حتــى 
تتحقــق التبعيــة.

ثالثاً: أنواع المزارعة

ــة  ــت المزارع ــروط كان ــك الش ــرت تل ــإذا تواف ــة، ف ــروط المزارع ــا ش ــبق وأن ذكرن س
ــدة. ــة فاس ــت المزارع ــا كان ــف أحده ــت أو تخلّ ــة، وإذا تخلّف صحيح

وقــد ذكــر أصحــاب المذاهــب صــوراً لــكل نــوع مــن المزارعــة )الصحيحــة والفاســدة( 
ــاد.  ــة والفس ــا للصح ــر اعتمدوه ــط ومعايي ــر ضواب ــا بذك ــاد فيه ــة والفس ــوا الصح وعلّل
ــي كل مذهــب:- وســوف نذكــر - باختصــار - صــور المزارعــة الصحيحــة والفاســدة ف
- عنــد الحنفيــة3:- ونقصــد بالحنفيــة الصاحبيــن )أبــا يوســف ومحمــداً(، ألن أبــا حنيفــة 

ال يــرى مشــروعية المزارعــة.
والصور الجائزة عندهم هي:

أن يكــون البــذر واألرض مــن جانــب وتكــون آالت الحراثــة )البقــر واآللــة( والعمــل . 1
مــن جانــب آخــر:-

وســبب جــواز هــذه الصــورة: ألن البــذر واألرض مــن نفــس الجنــس، واآلالت والعمــل 

1  بدائع الصنائع ج180/6.
2  المحلى ج261/5.

3  انظر: اللباب في شرح الكتاب: الشيخ عبد الغني الميداني: ص207، المبسوط للسرخسي 
ج20/23، العناية على الهداية البابرتي ج36/8.

ــآالت  ــي أرضــه ب ــا - اســتأجر العامــل ف ــكأن صاحــب العمــل - هن مــن جنــس واحــد، ف
العامــل، فيكــون مــا يأخــذه العامــل مــن الناتــج كاألجــرة مقابــل عملــه.

ــب . 2 ــن جان ــل( م ــذر والعم ــر والب ــي )البق ــون الباق ــب ويك ــن جان ــون األرض م أن تك
ــض  ــأرض ببع ــتأجراً ل ــون مس ــزارع يك ــذه الصــورة:- أن الم ــواز ه ــبب ج ــر. وس آخ

ــا. الخــارج منه
ــب آخــر. وســبب . 3 ــل مــن جان ــب، والعم ــذر واآلالت مــن جان أن تكــون األرض والب

ــوم  ــذر واآلالت اســتأجر العامــل وحــده بجــزء معل ــا: كأن صاحــب األرض والب جوازه
ــج األرض. مــن نات

إذا كانــت األرض لهمــا والبــذر منهمــا جميعــاً، واشــترطا اقتســام الخــارج نصفيــن. . 4
وســبب الجــواز: أن كل واحــد منهمــا عامــل فــي نصــف األرض ببــذره.

إذا قــال صاحــب األرض للمــزارع: ازرع بــذري فــي أرضــي بنفســك وبقــرك فمــا . 5
خــرج مــن حاصــل فهــو كلــه لــي.

وسبب الجواز: أن المزارع يعتبر معيناً لصاحب األرض.
ممــا ســبق نالحــظ أن صحــة المزارعــة عنــد الصاحبيــن مبنيــة علــى أنهــا عقــد إجــارة، 
إمــا علــى منفعــة األرض إذا كان البــذر مــن العامــل، أو منفعــة علــى العامــل إذا كان البــذر 
مــن صاحــب األرض، وال يمكــن أن تنعقــد علــى منفعــة البــذر أو البقــر لعــدم ورود نــص 

بجوازهــا، إذ ورد نــص فقــط بجــواز منفعــة األرض أو العامــل.
ودليــل جــواز المزارعــة علــى منفعــة األرض، مــا ورد عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا 
أّن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عامــل )أهــل خيبــر ...( وتعامــل عليهــا النــاس، فإنهــم 

تعاملــوا علــى أن البــذر مــن العامــل وحينئــٍذ كان مســتأجراً لــأرض ببعــض الخــارج.
أمــا الدليــل علــى جــواز المزارعــة علــى منفعــة العامــل، فتعامــل النبــي صلــى هللا عليــه 
ــى صاحــب األرض، فيكــون  ــذر عل ــوا يشــترطون الب ــا كان ــر فربم وســلم مــع أهــل خيب
ــزة مــن المزارعــة  ــك فســوف نجــد كل صــورة جائ ــى ذل ــٍذ مســتأجراً للعامــل. وعل حينئ

هــي:-
إمــا اســتئجار األرض وإمــا اســتئجار العامــل )ببعــض الخــارج( وإمــا أن المشــروط علــى 

أحدهمــا )المــزارع أو صاحــب األرض( شــيئان متجانســان.
قــال صاحــب العنايــة: »والضابــط فــي معرفــة التجانــس مــا صــدر فعلــه أن القــوة 

ــر«. ــس آخ ــو جن ــا فه ــن غيره ــدر ع ــا ص ــس، وم ــو جن ــة فه الحيواني
أما صور المزارعة الفاسدة عندهم فهي:-
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إمــا اســتئجار البقــر أو البــذر، وإمــا أن المشــروط علــى أحدهمــا )المــزارع أو صاحــب 
األرض( شــيئان غيــر متجانســين.

وصورها - كما ذكرها صاحب اللباب - فهي1:-
أن يكــون البــذر وحــده مــن جانــب واألرض والبقــر والعمــل مــن جانــب آخر. الســبب: . 1

ألنــه: شــراء البــذر ببعــض الخــارج، وقــد ســبق أن بيّنــا أنــه لــم يــرد نــص علــى جــواز 
المزارعــة علــى منفعــة البــذر.

األرض والبقــر لواحــد، والبــذر والعمــل لآخــر. الســبب: ألن األرض والبقــر منفعتــان . 2
غيــر متجانســتين فــاألرض لإلنبــات والبقر للشــق.

ــه اســتئجار . 3 ــن اآلخــر. الســبب: ألن ــل واألرض م ــا والعم ــن أحدهم ــذر م ــر والب البق
ــل. ــرط العم أرض وش

ــض . 4 ــر ببع ــتئجار البق ــه اس ــبب: ألن ــر. الس ــى اآلخ ــي عل ــا والباق ــن أحدهم ــر م البق
الخــارج، وقــد ذكرنــا أن هــذه الصــورة غيــر جائــزة لعــدم وجــود نــص يجيــز المزارعــة 

علــى منفعــة البقــر.
- عند الحنابلة2:-

ذكر الحنابلة بعض صور المزارعة الصحيحة والفاسدة في كتبهم وهي أنه:-
إذا كانــت األرض لثالثــة فاشــتركوا علــى أن يزرعوهــا ببذرهــم ودوابهــم وأعوانهــم . 1

ــى قــدر ســهامهم، فهــذه صــورة جائــزة  وأن مــا ينتــج مــن الحاصــالت تكــون بينهــم عل
عندهــم. والســبب: ألن ليــس أحــد مــن الشــركاء يفضــل صاحبيــه بشــيء.

إذا اشــترك ثالثــة، األرض ألحدهــم، والبــذر مــن اآلخــر، والبقــر مــن األخيــر، . 2
والخــارج بينهــم، فهــذه صــورة غيــر جائــزة. الســبب: ألن فــي المزارعــة البــذر يجــب 
أن يكــون مــن صاحــب األرض أو مــن المــزارع. أمــا هــذه الصــورة فليســت شــركة وال 
إجــارة، فيكــون الناتــج لصاحــب البــذر ويكــون لصاحــب األرض ولصاحــب البقــر، أجــرة 

مثلهمــا.
إذا كانت األرض والبذر والبقر من واحد، والماء، من آخر، ففيها روايتان:-. 3

- األولــى: أنــه ال تصــح المزارعــة؛ ألن موضــوع المزارعــة أن تكــون األرض والبــذر 
مــن أحدهمــا، والعمــل مــن اآلخــر، وليــس مــن صاحــب المــاء أرض وال عمــل، والمــاء 
ال يبــاع وال يســتأجر فــال تصــح المزارعــة بــه وال يوجــد مــا يــدل عليــه مــن النصــوص.

1  اللباب في شرح الكتاب: ص207.
2  انظر: المغني البن قدامة ج351/5-353، كشاف القناع ج542/3.

- الثانيــة: أن المزارعــة صحيحــة؛ ألن المــاء مــن احتياجــات الــزرع فيجــب أن يكــون مــن 
أحدهمــا. ويرجــح ابــن قدامــة فــي المغنــي الروايــة األولى.

ــذر مــن أحدهمــا واألرض مشــترك أو . 4 ــذر مــن العامــل وصاحــب األرض، أو الب الب
البــذر مــن واحــد واألرض والعمــل مــن اآلخــر.

فالمزارعة صحيحة في هذه الصور - ألن البذر ليس من صاحب األرض.
- عند المالكية1:-

ذكرنــا ســابقاً - أثنــاء ذكــر تعريــف المالكيــة للمزارعــة - أن المالكيــة ينظــرون للمزارعــة 
علــى أنهــا شــركت وليســت إجــارة، وقــد قالــوا فــي تعريفهــا أنهــا: »الشــركة في الــزرع«.
ــدة  ــرى للفاس ــم - وأخ ــة - عنده ــة الصحيح ــوراً للمزارع ــروا ص ــك ذك ــى ذل ــاًء عل وبن

ــا:-  منه
- صور المزارعة الصحيحة عند المالكية2:-

أن تكــون األرض والعمــل والبــذر واآللــة منهمــا بالتســاوي فيكــون الحاصــل بينهمــا . 1
بالتســاوي، وإن كان مــا قدمــاه مــن بــذر مختلفــاً كان الحاصــل بينهمــا بنســبة مــا دفعــا مــن 

بــذر، إال إذا تبــّرع أحدهمــا لآخــر.
أن تكــون األرض ألحدهمــا وعليــه بعــض البــذر واآلخــر عليــه بعــض البــذر باإلضافة . 2

إلــى العمــل، بشــرط أن ال ينقــص مــا يأخــذه العامــل مــن الــزرع عــن نســبة مــا دفعــه مــن 
البــذر، بــل يجــب أن تكــون حصتــه مســاوية لمــا دفعــه مــن البــذر أو زائــدة عليــه.

أن تكون األرض ألحدهما وعليه البذر، والعمل على اآلخر.. 3
ــط، وهــي . 4 ــه العمــل فق ــة، واآلخــر علي ــر واآلل ــذر والبق ــه الب ــا وعلي األرض ألحدهم

ــن  ــل جــزء م ــون للعام ــى أن يك ــظ: المزارعــة أو المشــاركة عل ــت بلف صحيحــة إذا كان
ــر  ــم يذك ــارة أو ل ــظ اإلج ــة بلف ــدت المزارع ــا إذا عق ــس. أم ــع أو الخم ــل كالرب الحاص

ــوز. ــول ال تج ــزء مجه ــارة بج ــدة ألن اإلج ــذه فاس ــيء، فالصــورة ه ش
- أما صور المزارعة الفاسدة عندهم فهي:-

ــذر . 1 ــن ب ــي )م ــي الباق ــم التســاوي ف ــة األرض، ث ــاء قيم ــى إلغ ــان عل ــق الطرف إذا اتف
ــزرع.  ــن ال ــج م ــي النات ــة( وأن يتســاويا ف ــل وآل وعم

فهــذه الصــورة فاســدة، ألن األرض لهــا قيمــة وإلغاؤهــا يُحــدث تفاوتــاً بيــن الطرفيــن فــال 
يكــون أحدهمــا مســاوياً لصاحبــه فــي رأس المــال، إال إذا دفــع المــزارع لصاحــب األرض 

نصــف أجــرة األرض فتجــوز فــي هــذه الحالــة.
1  الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج275/3، القوانين الفقهية ص185.

2  المصادر السابقة.
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أن يكــون ألحدهمــا أرض رخيصــة ال قيمــة لهــا وعليــه العمــل ويكــون علــى المــزارع . 2
البــذر فــال تصــح المزارعــة، ألن بعــض البــذر فــي هــذه الصــورة يكــون واقعــاً فــي مقابلــة 

األرض وهــذا غيــر جائز.
ــذ . 3 ــذر، ويأخ ــض الب ــل وبع ــر العم ــذر، واآلخ ــض الب ــا األرض وبع ــع أحدهم أن يدف

ــذر. ــل مــن نســبة الب ــزرع أق المــزارع مــن حاصــل ال
ــذر . 4 ــن الب ــاً م ــا نصيب ــد منهم ــع كل واح ــاً، ودف ــا مع ــةً لهم ــون األرض مملوك أن تك

واختــص أحدهمــا بالعمــل، ال تجــوز هــذه الصــورة للتفــاوت فــي رأس المــال، ألن الــذي 
ــإذا  ــل، ف ــو العم ــر - وه ــن اآلخ ــه ع ــا أخرج ــداً فيم ــون زائ ــده يك ــل وح ــص بالعم اخت
اشــترطا التســاوي فــي الحاصــل بعــد ذلــك كان ذلــك إجحافــاً بالــذي عليــه ُشــرط العمــل.

ــى  ــاً للمســاقاة عل ــزون المزارعــة إال تبع ــا أنهــم ال يجي أمــا الشــافعية: فســبق وأن ذكرن
الوجــه الغالــب.
انتهاء المزارعة

المزارعة إذا ما انعقدت صحيحة فإنها تنتهي بانتهاء المدة المضروبة لها في العقد.
ونتناول هنا - فقط - حالة انتهاء عقد المزارعة بمضي المدة وما يترتب عليها.

ــبقاً  ــان مس ــا الطرف ــي حدده ــدة الت ــت الم ــا انته ــي إذا م ــكل طبيع ــة بش ــي المزارع تنته
فيتصــور حالتــان:-

إما أن يكون الزرع قد أدرك، وإما أن ال يكون قد أدرك.
- األولــى: فــإذا مــا انتهــت مــدة المزارعــة والــزرع قــد أدرك، يكــون الخــارج مــن الــزرع 

بينهمــا بنســبة مــا اتفقــا عليــه ســلفاً.
- الثانيــة: - أمــا إذا انتهــت المــدة ولــم يـُـدرك الــزرع، فــإن المصلحــة تقتضي بقــاء الزرع، 
حتــى ال يتضــرر المــزارع. ويعطــي المــزارع صاحــب األرض أجــر مثــل حصتــه ألنــه 
قــد اســتوفى منفعــة بعــض األرض إلنمــاء حصتــه إلــى وقــت اإلدراك. ويجــب أن تــؤدى 
نفقــة الــزرع بعــد انتهــاء مــدة المزارعــة مــن المــزارع وصاحــب األرض بنســبة حصــة 
كل واحــد منهمــا مــن الحاصــالت ألنهــا مشــتركة بينهمــا ســواء كانــت هــذه النفقــة مــن 
النفقــة التــي قبــل اإلدراك أم مــن بعــده ألن المــزارع بعــد انتهــاء مــدة المزارعــة ال يكــون 

مجبــوراً علــى العمــل، والعمــل كنفقــة العبــد المشــترك العاجــز عــن الكســب1.

1  انظر: بدائع الصنائع: الكاساني ج184/6، العناية على الهداية البابرني ج43/8.

الباب الثاني
المساقاة

يتكون هذا الباب من ثالثة فصول:
الفصل األول: تعريف المساقاة.

الفصل الثاني: مشروعية المساقاة وحكمتها
الفصل الثالث: أركان المساقاة وشروطها وانتهاؤها.

الفصل األول
تعريف المساقاة

أوالً: في اللغة:
لقد ذُكر تعريف المساقاة في كتب اللغة:-

- ففــي القامــوس المحيــط: »ســقاه: يســقيه وســقّاه وأســقاه أو ســقاه وســقّاه بالّشــفة وأســقاه 
دلــه علــى المــاء، أو ســقى ماشــيته وأرضــه أو كالهمــا جعــل لــه مــاء، وهــو ســاق مــن 

ُســقّّي وُســقّاء وَســقّاء مــن ســقّائين وهــي ســقّاءة وســقّاية والســقي كالســعي...«1.
ــاً  ــاً مــاًء أو شــراباً أو كأســاً: ســقاهُ، وســاقى فالن ــي المعجــم الوســيط: »ســاقى فالن - وف
ــوم بإصالحهــا  ــه واســتعمله ليعمرهــا ويســقيها ويق شــجرهُ أو أرضــه، وفيهــا: دفعهــا إلي

ــع والمحصــول«2. ــوم مــن الري ــه ســهم معل ــى أن يكــون ل عل
- وفــي تــاج العــروس: »مأخــوذة مــن ســقى، وهــي أن يســتعمل رجــٌل رجــالً فــي تخيــل 

أو كــروم ليقــوم بإصالحهــا علــى أن يكــون لــه ســهم معلــوم ممــا تغلّــه«3.
- ثانياً: تعريف المساقاة في اصطالح الفقهاء:-

إذا بحثنــا فــي تعريــف المســاقاة عنــد فقهــاء المذاهــب األربعــة، نجــد تشــابهاً كبيــراً بينهــا، 
وهــذا مــا ذكــروه:-

- تعريــف الحنيفــة:- المســاقاة: »عبــارة عــن العقــد علــى العمــل ببعــض الخــارج مــع 
ســائر شــرائط الجــواز«4.

1  القاموس المحيط: الفيروزأبادي، ج343/4.
2  المعجم الوسيط: ج453/1.

3  تاج العروس: ج180/10 وانظر: القوانين الفقهية البن جزي ص184.
4  بدائع الصنائع للكاساني ج185/6.
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ــة: »... أن يُعطــي الرجــُل الرجــل  ــي المدون ــا جــاء ف ــة: للمســاقاة كم ــف المالكي - تعري
ــر«1. ــك أو أكث ــل مــن ذل ــث أو أق ــى النصــف أو الثل حائطــه يســقيه عل

- تعريــف الشــافعية: فــي مغنــي المحتــاج للخطيــب الشــربيني: »المســاقاة«: »أن يعامــل 
غيــره علــى نخــل أو شــجر عنــب ليتعهــده بالســقي والتربيــة علــى أن الثمــرة لهمــا«2.

ــل  ــا )النخ ــجر وهم ــن الش ــن م ــوع معيّ ــي ن ــاقاة ف ــترطوا المس ــافعية اش ــظ أن الش نالح
ــا. ــي غيرهم ــوز ف ــط وال تج ــب( فق والعن

- تعريــف الحنابلــة:- وعرفــوا المســاقاة بأنهــا: »دفــع شــجر مغــروس معلــوم، لــه ثمــر 
مأكــول لمــن يعمــل عليــه بجــزء مشــاع معلــوم مــن ثمــره«3.

وأرجــح هــذه التعريفــات - كمــا يبــدو - تعريــف الحنابلــة، ألنــه أدّق مــن تعريفــات 
اآلخريــن فــي تحديــد عقــد المســاقاة:-

إذ بيّــن أن الشــجر مغــروس ومعلــوم )أي ال جهالــة فــي الشــجر عنــد بــدء المســاقاة( ثــم 
حــّدد بقولــه )لــه ثمــر مأكــول( أن كل األشــجار التــي تؤتــي ثمــاراً يُســتفاد منهــا فــي األكل 

تصــح المســاقاة عليهــا.
ثــم حــّدد بــأن علــى العامــل أن يعمــل علــى هــذا الشــجر، أي بمــا يحقــق النتيجــة النهائيــة 

وهــي إخــراج الثمــر الــذي يــؤكل.
ــة  ــي الجهال ــداً ينف ــل تحدي ــره( حــّدد أجــرة العام ــن ثم ــوم م ــه: )بجــزء مشــاع معل وبقول
ــه ال يجــوز تخصيــص ثمــرة جهــة ألحدهمــا،  ــى أن ــال: )مشــاع( بمعن والغــرر حينمــا ق
وبقولــه )معلــوم( بيّــن ضــرورة تحديــد النســبة: الربــع أو الثلــث أو النصــف أو غيرهــا.
ــه  ــن أن العامــل يأخــذ مــن ثمــر نفــس البســتان التــي عليهــا عمل ــه )مــن ثمــره( بيّ وبقول
ــه شــيئاً آخــر يحــدده المالــك، غيــر الثمــر التــي عمــل لهــا  أي ال يجــوز أن تكــون أجرت

ــا. وعليه
* * * * * *

1  المدونة ج2/11.
2  مغني المحتاج للخطيب الشربيني على متن المنهاج للنووي ج322/5.

3  المغني البن قدامة ج360/5.

الفصل الثاني: مشروعية المساقاة

اختلــف الفقهــاء فــي مشــروعية عقــد المســاقاة - كمــا اختلفــوا ســابقاً فــي مشــروعية عقــد 
المزارعــة - فانقســموا إلــى فريقيــن:-

المذهب األول: وهم المجّوزون:
وهــؤالء يــرون أن عقــد المســاقاة مشــروع وجائــز، وهــم الجمهــور:- الشــافعية والمالكيــة 
والحنابلــة والصاحبــان مــن الحنفيــة )أبــو يوســف ومحمــد( وهــو قــول اإلمــام األوزاعــي 

وابــن أبــي ليلــى وســفيان الثــوري وداؤود الظاهــري«1.
المذهب الثاني: وهم المانعون:-

وهــؤالء لــم يجــّوزوا عقــد المســاقاة - كمــا لــم يجــّوزوا قبــل ذلــك عقــد المزارعــة - وهــم: 
اإلمــام أبــو حنيفــة وزفــر رحمهمــا هللا، وذلــك ألن المســاقاة اســتئجار ببعــض الخــارج مــن 
األرض وهــو منهــي عنــه، وهــو نفــس الــكالم الــذي قيــل فــي أدلــة القائليــن بعــدم جــواز 

عقــد المزارعــة، وقــد ُرّد عليهــم فــي البــاب األول مــن هــذا البحــث.

أدلة المجّوزين

ــة مــن الســنة واإلجمــاع  ــى أدل ــد المســاقاة عل اعتمــد أصحــاب هــذا المذهــب لجــواز عق
ــول:- والمعق

أوالً: أدلّتهم من السنة:
اســتدّل هــذا الفريــق بمجموعــة مــن أحاديــث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم الصحيحــة، 

-: منها
عــن عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا، قــال: »عامــل رســول هللا صلــى هللا عليــه . 1

وســلم أهــل خيبــر علــى شــطر مــا يخــرج منهــا مــن ثمــر أو زرع«2.
عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا أنــه قــال: »افتتــح رســول هللا صلــى هللا عليــه . 2

وســلم خيبــر علــى أن لــه األرض، وكل صفــراء وبيضــاء - يعنــي الذهــب والفضــة 
- فقالــوا: نحــن أعلــم بــاألرض منكــم، فأعطونــا علــى أّن لنــا النصــف ولكــم النصــف 

1  انظر: المحلى البن حزم، ج229/8.
2  صحيح مسلم ج25/5.
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فأعطاهــم، فلمــا كان وقــت الثمــرة بعــث إليهــم عبــد هللا بــن رواحــة ليحــرز الثمــرة 
فحرزهــا عليهــم«1.

عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه قــال: قالــت األنصــار للنبــي صلــى هللا عليــه وســلم: . 3
اقســم بيننــا وبيــن إخواننــا، قــال: ال، فقالــوا: تكفوننــا العمــل ونشــرككم فــي الثمــرة، 

فقالــوا ســمعنا وأطعنــا«2.
مــا رواه اإلمــام مالــك أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال ليهــود خيبــر يــوم . 4

ــال: وكان  ــا وبينكــم«، ق ــا أقركــم هللا، أن الثمــر بينن ــى م ــر: »أقركــم عل ــح خيب افتت
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يبعــث عبــد هللا بــن رواحــة فيخــرص بينــه وبينهــم، 

ثــم يقــول: »إن شــئتم فلكــم وإن شــئتم فلــي، فكانــوا يأخذونــه«3.
مــن مجمــوع هــذه األحاديــث يتبيَّــن لنــا أن المســاقاة جائــزة وهــي مــا عامــل بهــا رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم يهــود خيبــر، يعملــون علــى أشــجار خيبــر ونخيلهــا )مــن ســقي 

وتربيــة وعنايــة( ولهــم نصــف الثمــر بعــد ذلــك.

ثانياً: أدلة المجيزين من اإلجماع:
اســتدلوا باإلجمــاع، قــال أبــو جعفــر: عامــل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أهــل خيبــر 
ــث  ــوم يعطــون الثل ــى الي ــم إل ــم أهلوه ــي ث ــان وعل ــر وعثم ــر وعم ــو بك ــم أب بالشــطر ث
والربــع وهــذا عمــل بــه الخلفــاء الراشــدون فــي مــدة خالفتهــم واشــتهر ذلــك فلــم ينكــره 

أحــد فــكان إجماعــا4ً. 
وقــد رّد ابــن قدامــة فــي المغنــي علــى الذيــن قالــوا بــأن هــذا ليــس بإجمــاع، وذلــك ألن 
ابــن عمــر )راوي حديــث معاملــة خيبــر( قــد رجــع عنــه وقــال: »كنــا نخابــر أربعيــن ســنة 
حتــى حدثنــا رافــع بــن خديــج أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن المخابــرة«.
والــرد عليهــم: بأنــه ال يجــوز حمــل حديــث رافــع علــى مــا يخالــف اإلجمــاع، ألن النبــي 
ــاء مــن  ــم عمــل الخلف ــى مــات ث ــر حت ــزل يعامــل أهــل خيب ــم ي ــه وســلم ل ــى هللا علي صل
ــه،  ــم يفعل ــه وســلم كان ينهــى عــن شــيء ث ــى هللا علي ــي صل ُر أن النب ــوَّ ــال يُتََص بعــده، ف
ر - أيضــاً - أن الصحابــة بعــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم كانــوا يعاملــون  كمــا ال يُتََصــوَّ

ويســكت مــن ســمع مــن الصحابــة بالنهــي وال ينبههــم.

1  سنن أبي داود ج235/2.
2  صحيح البخاري ج136/3.

3  موطأ مالك ج97/2.
4  صحيح البخاري ج137/3.

وقــد ســبق وذكرنــا أن حديــث رافــع ضــروب، كمــا قــال عنــه اإلمــام أحمــد وأثبتنــا أنــه 
ال يمكــن أن ينســخ حديــث رافــع حديــث خيبــر ألن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم مــات 
وهــو يفعلــه، ثــم أجمــع أصحابــه مــن بعــده عليــه. أّمــا رجــوع ابــن عمــر عــن المخابــرة 
بعــد ســماعه حديــث رافــع، فقــد ذكرنــاه أيضــاً فــي بــاب المزارعــة، بأنــه قــد يكــون مــن 
ــد يكــون رجــع عــن  ــا، أو ق ــن عمــر رضــي هللا عنهم ــه اب ــِرَف ب ــذي ُع ــورع ال ــاب ال ب

بعــض المعامــالت الفاســدة التــي كانــت موجــودة.
ثالثاً: أدلة المجيزين من المعقول:

وهــؤالء يــرون أن عقــد المســاقاة مــن عقــود المشــاركات، كالمضاربــة. وحاجــة النــاس 
إليهــا كحاجتهــم للمضاربــة، إذ قــد يكــون صاحــب شــجر وال يعــرف أو ال يتفــرغ لالعتنــاء 
ــاج كل  ــه شــجر، فيحت ــد يكــون عامــل يعــرف هــذه الصنعــة ولكــن ليــس ل بالشــجر، وق

منهمــا لآخــر كمــا فــي عقــد المضاربــة.
كمــا أنــه يشــابه عقــد المضاربــة مــن ناحيــة إشــتراك صاحــب الشــجر والعامــل فــي الثمــر، 
كمــا يشــترك صاحــب المــال والعامــل فــي عقــد المضاربــة فــي األربــاح بحســب االتفــاق 

بينهمــا - وقــد ســبق الحديــث عــن ذلــك أيضــاً -1.
المذهب الثاني: مذهب المانعين:

الذيــن منعــوا عقــد المزارعــة هــم أنفســهم الذيــن لــم يجــّوزوا عقــد المســاقاة ألنهــم يــرون 
أن المســاقاة اســتئجار ببعــض الخــارج مــن األرض وهــو منهــي عنــه، وهــي نفــس العلـّـة 
التــي لــم يجــّوزوا بســببها عقــد المزارعــة وقــد ســبق عــرض الــرّد عليهــم فــي موضعــه.

ونكتفــي هنــا بذكــر رد ابــن قدامــة عليهــم، إذ كان رده مقنعــاً، يقــول: »وقولهم إنهــا إجارة، 
غيــر صحيــح، إنمــا هــو عقــد علــى العمــل فــي المــال ببعــض نمائــه فهــي كالمضاربــة، 
وينكســر مــا ذكــروه بالمضاربــة فإنــه يعمــل فــي المــال بنمائــه وهــو معــدوم مجهــول، وقــد 
جــاز باإلجمــاع، وهــذا فــي معنــاه«. وال يكتفــي اإلمــام ابــن قدامــة بــرّد تشــبيه المســاقاة 
ــة »أّن كالهمــا معــدوم  ــه يشــبه المضارب ــرى أن ــه المانعــون وي ــول ب ــذي يق باإلجــارة ال
النمــاء أو مجهــول: الربــح فــي المضاربــة والناتــج فــي المســاقاة«، بــل ويــرى أن اإلجــارة 
تجــوز علــى المنافــع المعدومــة للحاجــة، وبالتالــي يــرى حتــى لــو اعتبرنــا أنهــا إجــارة 
فهــي جائــزة للحاجــة. ثــم إنــه يــرى أن رأي المانعيــن يُبطــل نصــاً ويخــرق إجماعــاً فــال 
ــم قــد جــّوز الشــارع العقــد فــي اإلجــارة  يصــّح بــأي حــال وإليكــم نــّص كالمــه: »... ث
علــى المنافــع المعدومــة للحاجــة فلــم ال يجــوز علــى الثمــرة المعدومــة للحاجــة، مــع أن 

1  في ص73 من هذا البحث.
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القيــاس يكــون فــي إلحــاق المســكوت عنــه بالمنصــوص عليــه أو المجمــع عليــه، فأمــا فــي 

إبطــال نــص وخــرق إجمــاع بقيــاس نــص آخــر فــال ســبيل إليــه«1.

القول الراجح

ــوة  ــك لق ــا أّن رأي الجمهــور هــو األرجــح وذل ــن لن ــر نظــر يتبي ــر كثي ــه بغي وال شــك أن

ــن. ــة والتابعي ــي اســتندوا إليهــا ســواء مــن الســنة الشــريفة أو إجمــاع الصحاب ــة الت األدلّ

وكذلــك الحاجــة والضــرورة تفــرض جــواز المســاقاة، ففيــه - كمــا ذكرنــا - تيســير علــى 

ــن  ــة المعارضي ــا وأّن أدل ــروع. كم ــه مش ــى وج ــاً عل ــم جميع ــاء لمصالحه ــاد وقض العب

يمكــن تأويلهــا بحيــث ال تتعــارض مــع أدلـّـة المجّوزيــن لعقــد المزارعــة والمســاقاة - كمــا 

وّضحنــا.

وكذلــك المســاقاة أنفــع مــن اإلجــارة وأدعــى لتحقيــق العدالــة، إذ أن فــي اإلجــارة يأخــذ 

العامــل أجــره ســواء أثمــرت األشــجار أو لــم تثمــر، فيخســر صاحــب الشــجر، أّمــا فــي 

المســاقاة فالطرفــان ســواء فــي الربــح والخســارة وكالهمــا يتحّمــل جــزءاً مــن الخســارة 

إن لــم تثمــر. كمــا إن إعطــاء العامــل حصــة مــن الثمــر كأجــرة علــى عملــه يدفعــه إلــى 

العمــل بــكل جهــد وإخــالص دون تهــاون؛ ألنــه كلمــا اجتهــد فــي عملــه زادت حصتــه مــن 

الثمــر، فينتفــع الطرفــان.

* * * * * *
1  المغني ج323/5.

الفصل الثالث
أركان المساقاة وشروطها وانتهاؤها

يتناول هذا الفصل المباحث اآلتية:-
أوالً: أركان المساقاة.
ثانياً: شروط المساقاة.
ثالثاً: انتهاء المساقاة.

أوالً: أركان عقد المساقاة:
ركــن المســاقاة عنــد الحنفيــة - كمــا فــي المزارعــة - اإليجــاب والقبــول، أمــا بقيــة األمــور 

مــن عاقديــن ومحــل عقــد والطرفيــن فكلهــا مــن مســتلزمات اإليجــاب والقبــول.
وقد ذُِكَر في بدائع الصنائع: »أما ركنها فهو اإليجاب والقبول«1.

وهــذا مــا ذهــب إليــه الحنابلــة - فهــو عندهــم ينعقــد بوجــود اإليجــاب والقبــول كأن يقــول 
صاحــب الشــجر للمســاقي: أعطيتــك هــذه األشــجار علــى وجــه المســاقاة علــى أن تأخــذ 

مــن ثمرتهــا كــذا حصــة، وقبــل العامــل.
ـق اإليجــاب والقبــول باللفــظ، مثــل »ســاقيتك أو فالحتــك أو أعطيتــك هــذه  - ويتحقَـّ

األشــجار، أو عاملتــك أو عقــدت معــك عقــد المســاقاة ونحوهــا...«.
أمــا المالكيــة فــال تجــوز المســاقاة إال بأحــد لفظيــن همــا: »المســاقاة والمعاملــة« وذلــك ألن 

المســاقاة أصــل فــي نفســها فــال تنعقــد إال بمــا يــدّل عليهــا خاصــة2.
وقد يتحقَّق اإليجاب والقبول بالكتابة، أو اإلشارة أو بالفعل.

- وقد اختلف الفقهاء في لفظ )اإلجارة( هل تنعقد بها المساقاة:- إلى فريقين:-
الفريــق األول: وهــم المالكيــة وقــول للشــافعية وأحــد قولــي الحنابلــة: وذهبــوا إلــى عــدم 
انعقــاد المســاقاة بلفــظ اإلجــارة، فــإذا قــال: اســتأجرتك لتتعهــد نخيلــي أو لتعمــل لــي فــي 
هــذا البســتان حتــى تكمــل ثمرتــه، بنصفهــا أو ثلثهــا« فإنهــا ال تنعقــد مســاقاة بــل إجــارة.
وذلــك ألن لفــظ اإلجــارة صريــح فــي غيــر المســاقاة، كمــا أن اإلجــارة والمســاقاة معنيــان 
مختلفــان، ال يُعبـّـر بأحدهمــا عــن اآلخــر، كمــا ويشــترط فــي اإلجــارة أن يكــون العــوض 

1  بدائع الصنائع، الكاساني، ج185/6.
2  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج540/3.
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معلومــاً والعمــل معلومــاً، وليســت المســاقاة كذلــك1.
الفريــق الثانــي: الشــافعية والحنابلــة فــي القــول الثانــي لــكل منهمــا: وذهبــوا إلــى انعقــاد 
ــذا  ــي ه ــي ف ــل ل ــي أو لتعم ــد نخيل ــتأجرتك لتتعه ــال: اس ــو ق ــارة، ل ــظ اإلج ــاقاة بلف المس
البســتان بنصــف ثمرتهــا أو ثلثهــا ..، جــاز، ألنــه قــد ُوِجــَد مــا يــدّل علــى أن المــراد عقــد 

ــن إليهــا. المســاقاة، وانصرفــت إرادة الطرفي
ثانياً: شروط المساقاة:

ذكرنــا أن عقــد المســاقاة ركنــه اإليجــاب والقبــول، وهــو يســتلزم وجــود عاقديــن )صاحــب 
الشــجر والمســاقي( والشــجر )محــل العقــد( والعمــل مــن قبــل المســاقي وحصــة لــكل مــن 

العاقديــن ومــدة يســري فيهــا العقــد.
ولكل نقطة مما سبق شروط يجب تحققها حتى تصح المساقاة.

وسنذكر ذلك فيما يلي:
شروط العاقدين.( 1)
شروط محل عقد المساقاة.( 2)
شروط حصة العاقدين.( 3)
شروط المدة.( 4)
 شروط العاقدين:( 1)

والحديث فيه يكون كالحديث في شروط العاقدين في المزارعة2.
 شروط محل عقد المساقاة:( 2)

محــل عقــد المســاقاة هــو الشــجر عنــد الجمهــور، وأضــاف المالكيــة إليــه األرض البيضــاء 
المتخللــة بيــن الشــجر، ولهــذا فإننــا نتنــاول الحديــث فــي نقطتيــن:

األولى: شروط الشجر.
الثانية: شروط األرض البيضاء المتخللة بين الشجر.

المسألة األولى: شروط الشجر:-
يُشترط في الشجر ليكون محالً لعقد المساقاة الشروط التالية:

ــة  ــك بالرؤي ــل وذل ــك والعام ــاً:- للمال ــاً معلوم ــجر ُمعين ــون الش ــرط األول: أن يك - الش
أو بالوصــف الــذي ال يختلــف الشــجر معهــا؛ ألن عقــد المســاقاة عقــد غــرر مــن حيــث 
العــوض، معــدوم فــي الحــال وهمــا جاهــالن بمــا يحصــل وبقــدره وصفاتــه، فــال يحتمــل 

1  انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج540/3، روضة الطالبين ج175/5.
2  في ص92.

فيهــا غــرر آخــر، وهــو عــدم الرؤيــة أو الوصــف ألنَّهــا معاملــة فــال بــد مــن المشــاهدة 
كمــا فــي اليبــع، وهــذا مــا صــّرح بــه الحنابلــة والحنفيــة والشــافعية1.

ــى  ــن حت ــى غرســه زم ــد مضــى عل ــون الشــجر مغروســاً، وق ــي: أن يك - الشــرط الثان
صــار بغــالً يصلــح ألن يُثمــر فــي عامــه الــذي وقــع فيــه عقــد المســاقاة ســواء كان الثمــر 

موجــوداً وقــت العقــد أو لــم يكــن موجــوداً.
ــل -  ــار النخ ــو صغ ــى ودي - وه ــاقاه عل ــو س ــا ل ــك، كم ــر ذل ــى غي ــاقاه عل ــا إذا س أم
مغــروس لــم يبلــغ اإلثمــار أو علــى صغــار الشــجر علــى أن يقــوم عليــه ويســقيه ويلقحــه 
وتكــون الثمــرة بينهمــا، فذهــب الحنفيــة والمالكيــة والشــافعي فــي قــول إلــى عــدم جــوازه 
إال إذا ســمى ســنين معلومــة، ألنــه ال يــدري فــي كــم ســنة تحمــل النخــل، كمــا أنــه يتفــاوت 
ــة صــار  ــدة معلوم ــا م ــإن بينّ ــاً ف ــوة وضعف ــن األرض ق ــه م ــاوت مواضع ــك بتف ــي ذل ف

مقــدار المعقــود عليــه مــن عمــل العامــل معلومــاً فجــاز2.
- الشرط الثالث: أن ال يكون الثمر قد أدرك:-

ــإن كان  ــد، ف ــد نضــج تمامــاً وقــت العق ــد المســاقاة أن ال يكــون الثمــر ق األصــل فــي عق
الثمــر وقــت العقــد صغيــراً لــم يظهــر صالحــه، صــّح عليــه عقــد المســاقاة، ألن المســاقاة 
تقــوم مــن جانــب العامــل علــى العمــل علــى هــذه الثمــار حتــى تنضــج بمعنــى أن يكــون 
عملــه عليهــا بمــا يزيــد فيهــا، وهــذا مذهــب الحنفيــة والمالكيــة وروايــة للحنابلــة وقــول 

عنــد الشــافعية3.
والمــراد بالعمــل الــذي يحتاجــه الشــجر للزيــادة، مثــل التأبيــر والســقي وإصــالح الثمــرة، 
فــإن بقــي مــن العمــل مــا ال تزيــد بــه الثمــرة كالجــذاذ والحفــظ والنقــل فــإن المســاقاة فــي 

هــذه ال تصــح.
- الشرط الرابع:

وهــذا شــرط انفــرد بــه المالكيــة، وهــو أن يكــون الشــجر ممــا ال يخلــف، واإلخــالف معناه: 
ــل قطفهــا شــجرة أخــرى  ــي نضجــت قب ــي فيهــا الثمــرة الت ــب الشــجر الت ــت بجان أن ينب
ــى جانبهــا  ــه بعــد أن تثمــر شــجرة المــوز تنبــت إل ــدة مثمــرة كالمــوز والقصــب فإن جدي
شــجرة أخــرى قبــل قطــع األولــى وهكــذا وحكــم الشــجر الــذي يخلفــه بعــد قطعــه كالمــوز: 
أنــه ال تصــح المســاقاة عليــه لمــا فيــه مــن الجهالــة وعــدم معرفــة مــا يتفــّرع مــن الشــجر4.

1  البدائع: ج186/6، المغني ج330/5، المهذب ج391/1.
2  انظر المبسوط ج103/23.

3  انظر: بدائع الصنائع للكاساني، ج186/6، المغني البن قدامة ج325/6.
4  انظر: المدونة ج12 ص23.
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وقــد رّد ابــن حــزم الظاهــري هــذا الشــرط ولــم يقبلــه، إذ قــال فــي المحلــى: »أمــا منــع 
المالكييــن مــن ذلــك )يقصــد جــواز المســاقاة( المــوز والبقــول فدعــوى بــال دليــل، وقــد كان 
بخيــر بــال شــك بقــل وكل مــا ينبــت فــي أرض العــرب مــن الرمــان والمــوز والقصــب 

والبقــول فعاملهــم عليــه الصــالة والســالم علــى نصــف مــا يخــرج منهــا...«1.
- الشرط الخامس: أن يكون الشجر له ثمر مقصود عرفاً:-

اختلــف المجيــزون لعقــد المســاقاة فــي األنــواع التــي يجــوز فيهــا هــذا العقــد إلــى أربعــة 
آراء:

]1[ جمهور العلماء:
وقالــوا بــأن المســاقاة جائــزة علــى جميــع أنــواع الشــجر، إذ قــال ابــن قدامــة فــي المغنــي: 
»قــال أبــو القاســم: »وتجــوز المســاقاة فــي النخــل والشــجر والكــرم بجــزء معلــوم يجعــل 
للعامــل مــن الثمــر«، وجملــة ذلــك أن المســاقاة جائــزة فــي جميــع الشــجر المثمــر، هــذا 
قــول الخلفــاء الراشــدين - رضــي هللا عنهــم - وبــه قــال ســعيد بــن المســيب وســالم ومالــك 

والثــوري واألوزاعــي وأبــو يوســف ومحمــد وإســحاق وأبــو ثــور«2. 
هللا  رضــي   - عمــر  ابــن  حديــث  إلــى  إليــه  ذهبــوا  لمــا  الجمهــور  اســتدّل   وقــد 
ــه وســلم عامــل أهــل خيبــر بشــطر مــا  ــال: »إن النبــي صلــى هللا علي عنهمــا - حينمــا ق
يخــرج مــن ثمــر أو زرع«. فالحديــث لــم يُحــّدد نــوع الثمــر، فيدخــل فيــه كل أنــواع الثمر.
كمــا اســتدلُّوا بالمعقــول: بأنــه يُقــاس علــى النخــل والعنــب بقيــة األشــجار التــي تثمــر فــي 

كل حــْول بهــذه العلَّــة3.
ــل والعنــب موجــودة فــي  ــى النخي ــى جــواز المســاقاة عل ــي دعــت إل كمــا أّن الحاجــة الت
غيرهمــا مــن األشــجار المثمــرة. ففــي إجــازة المســاقاة فيهــا دفــع للحاجــة وتحقيــق 

للمصلحــة4.
]2[ رأي داؤود الظاهري:

يقول ابن قدامة: »وقال داؤود: ال يجوز إال في النخيل« ألن الخبر إنما ورد فيه.
ويــرّد علــى هــذا الــرأي ابــن حــزم الظاهــري فيقــول: ».. وقــد كان بخيبــر بــال شــك بقــل 
وكل مــا ينبــت فــي أرض العــرب مــن الرمــان والمــوز والقصــب والبقــول فعاملهــم عليــه 

1  المحلى ج323/5.
2  المغني ج323/5.

3  انظر: المغني البن قدامة ج323/5.
4  المصدر السابق.

الصــالة والســالم علــى نصــف مــا يخــرج منهــا ...«1.
]3[ رأي اإلمام الشافعي:

اشــترط الشــافعي لصحــة المســاقاة أن تكــون فقــط فــي النخيــل والعنــب، وحجتــه أن الــزكاة 
تجــب فــي ثمرتها.

قــال ابــن قدامــة2: »وقــال الشــافعي إال فــي النخيــل والكــرم ألن الــزكاة تجــب فــي 
ثمرتهمــا..«، ويــرّد علــى حّجتــه فيقــول3: »وأمــا تخصيــص ذلــك بالنخيــل أو بــه وبالكــرم 
فيخالــف عمــوم قولــه: عامــل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أهــل خيبــر بشــطر مــا 
يخــرج منهــا مــن زرع أو ثمــر، وهــذا عــام فــي كل ثمــر، وال تــكاد بلــدة ذات أشــجار تخلو 
مــن شــجر غيــر الخيــل: وقــد جــاء فــي لفــظ بعــض األخبــار أن النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم عامــل أهــل خيبــر بشــطر مــا يخــرج مــن النخــل والشــجر، وألنــه شــجر يثمــر كّل 
حــْول فأشــبه النخيــل والكــرم، وألن الحاجــة تدعــو إلــى المســاقاة عليــه كالنخــل، وأكثــر، 
ــّوزة  ــة المج ــن العلّ ــس م ــزكاة لي ــل، ووجــوب ال ــه كالنخ ــاقاة علي ــازت المس ــه فج لكثرت

ــة مــا ذكرنــاه«.  للمســاقاة، وال أثــر لــه فيهــا وإنمــا العلّ
]4[ رأي صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد:

أن المســاقاة تجــوز فــي الشــجر مطلقــاً ســواء كان لــه ثمــر كالنخــل أم ال كاألثــل والكافور، 
أو يقصــد بالثمــر عرفــاً كالمانجــو أو كاألرز والصنوبــر ومــن الشــجر عندهــم: الرطــاب 

)البرســيم( وأصــول الباذنجــان وغيــره4.
وقــد اســتدلّوا علــى جــواز المســاقاة علــى الشــجر الــذي ال ثمــر لــه أو لــه ثمــر ال يُقصــد 
ــي هــذه  ــك توجــد أيضــاً ف ــي تل ــى جــواز المســاقاة ف ــي دعــت إل ــأن الحاجــة الت ــاً ب ُعرف

ــا شــجر ال يثمــر.   ــى ســعتها ال يبعــد أن يكــون فيه ــر عل ــا أّن خيب ــواع كم األن
المسألة الثانية: شروط األرض البيضاء:

يــرى المالكيــة جــواز المســاقاة علــى البيــاض - األرض التــي ال شــجر وال زرع فيهــا - 
المتخللــة بيــن األشــجار أو الــزرع بشــروط خاصــة:

أن يوافق الجزء في البياض المجعول في المساقاة في الشجر أو الزرع. -1
أن يكــون بــذر البيــاض علــى العامــل، ودليلهــم أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لــم  -2

يدفــع ألهــل خيبــر شــيئاً لّمــا عاملهــم عليهــا.

1  المحلى البن حزم ج288/5.
2  المغني: ج323/5.

3  المصدر السابق ج325/5.
4  انظر: حاشية ابن عابدين ج184/5.
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أن يكون كراء األرض البيضاء منفرداً ثلث قيمة الثمرة فأقل. -3
أن يكون حرث البياض وعمله على العامل. -4

ــإن كان قليــالً كان  ــد المســاقاة ف ــاء عق ــدان البيــاض ألحدهمــا أثن ــم يشــترط المتعاق وإذا ل
ــم يجــز أن تدخــل  للعامــل، أمــا إن كان كثيــراً - كــراؤه أكثــر مــن ثلــث قيمــة الثمــرة، ل

فــي عقــد المســاقاة1.
ــم يذكــروا ذلــك ولكنهــم - كمــا  ــة الفقهــاء فل ــة، أمــا بقي ــد المالكي وهــذا شــرط خــاص عن
ســبق وذكرنــا - أجــازوا المســاقاة علــى الشــجر والمزارعــة علــى البيــاض المتخلــل بيــن 

الشــجر ســواء قــّل البيــاض أو كثــر.
ثالثاً- شروط حصة العاقدين:

ــق بهــا  ــكل مــن العامــل وصاحــب الشــجر حصــة مــن الثمــر، تتعل ــد المســاقاة ل فــي عق
ــون المســاقاة صحيحــة:- ــى تك ــة حت شــروط معين

الشرط األول: أن تكون الحصة معلومة:-
إذا لــم تكــن الحصــة معلومــة ال تصــح المســاقاة لمــا فــي الجهالــة مــن غــرر، والــكالم هنــا 

مثــل المزارعــة فــي موضعــه.
الشرط الثاني: أن تكون الحصة جزءاً شائعاً:-

ويشــترط أن تكــون الحصــة جــزءاً شــائعاً مــن الثمــر كالنصــف أو الثلــث .. فــال تصــح 
ــن  ــة م ــجار معيّن ــر أش ــر، أو ثم ــن الثم ــة م ــالت معلوم ــت الحصــة كي ــاقاة إذا كان المس

ــط 2. الحائ
الشــرط الثالــث: لــو كانــت الثمــار األكثــر مــن جنــس مــن األشــجار أو أنــواع مختلفــة 

مــن جنــس معيــن:
ــرط  ــرم فش ــون والك ــن والزيت ــة كالتي ــاس مختلف ــن أجن ــجر م ــه ش ــتان في ــإذا كان البس ف
ــون أو كان  ــث مــن الزيت ــن، والثل ــر التي ــدراً كالنصــف مــن ثم ــس ق للعامــل مــن كل جن
البســتان فيــه أنــواع مــن جنــس واحــد. يصــّح أن يشــترط العامــل قــدراً مختلفــاً مــن كل 
ــن، فكأنهــا مســاقاة  ــدى الطرفي ــاً ل ــوع معلوم ــدر كل ن ــوع شــرط أن يكــون ق جنــس أو ن
علــى عــدة بســاتين )بســتان تيــن - وآخــر للزيتــون - وثالــث للكــرم ..( ســاقى علــى بســتان 

بقــدر مخالــف للقــدر المشــروط مــن اآلخــر.
أمــا إذا لــم يعلمــا - أو أحدهمــا لــم يعلــم - قــدره، لــم تجــز، الحتمــال الغــرر فقــد يكــون 

1  مواهب الجليل، للحطاب، ج379/5، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه، ج542/3.
2  انظر المغني: ج326/5.

أغلــب مــا فــي البســتان ممــا شــرط فيــه القليــل أو العكــس1.
رابعاً: شروط المدة:

ال شــك أن عقــد المســاقاة كغيــره مــن العقــود يتــّم فــي مــدة معيّنــة. ولكــن اختلــف الفقهــاء 
فــي اشــتراط تحديــد المــدة فــي المســاقاة أو عــدم االشــتراط إلــى قوليــن:-

القــول األول: يشــترط فــي مــدة المســاقاة أن تكــون معلومــة وهــذا مــا ذهــب إليــه الحنفيــة 
والشــافعية والمالكيــة وبعــض الحنابلــة2.

ــرك  ــارة، وت ــد اإلج ــدة كعق ــده بم ــن تحدي ــد م ــال ب ــد الزم ف ــاقاة عق ــم: أن المس - وحجته
تحديــد المــدة يــؤدي إلــى جهالــة، وال تصــح المســاقاة المطلقــة وال المؤبــدة وال المؤقتــة 
بمــدة ال يثمــر فيهــا الشــجر عــادة. كمــا أن عمــل المســاقاة مجهــول وإنمــا ينضبــط بالمــدة3.

القــول الثانــي: معلوميــة المــدة ليســت بشــرط، إذ تجــوز المســاقاة دون تحديــد المــدة فــي 
ــه  ــا اســتدل ب ــم: م ــة وحجته ــة والظاهري ــذا المذهــب بعــض الحنابل ــون به ــد، والقائل العق
ابــن حــزم أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لــم يحــدد مــدة فــي معاملــة خيبــر وإنمــا قــال: 

»نقركــم علــى ذلــك مــا شــئنا..«.
والراجــح: هــو تحديــد مــدة العقــد وذلــك دفعــاً للجهالــة فــي عمــل المســاقي، ومنعــاً للغــرر، 
أمــا إذا كان نضــج الثمــار منتظمــاً ومعلومــاً بــال خــالف فــال يشــترط التحديــد هنــا النتفــاء 

الجهالة.
بعد هذا العرض لشروط عقد المساقاة نقول:

متــى توافــرت شــروط المســاقاة ترتبــت عليــه آثارهــا، ومتــى لــم تتحقــق هــذه الشــروط أو 
انتفــت أحدهــا كانــت المســاقاة فاســدة.

انتهاء مدة المساقاة:
ــد  ــي العق ــا ف ــة له ــدة المضروب ــاء الم ــي بانته ــا تنته ــة فإنه ــاقاة صحيح ــدت المس إذا انعق

ــد. ــنة العق ــي س ــر يخــرج ف ــى أول ثم ــت عل ــدة بصراحــة أو حمل ــرت الم ســواء ذك
وفيها حالتان:-

إما أن تنتهي المدة ويدرك الثمر. -1
وإما أن تنتهي المدة قبل إدراك الثمر. -2

الحالــة األولــى: إذا انتهــت المــدة وقــد أدرك )نضــج( الثمــر تقاســم الطرفــان الثمــر بحســب 

1  المغني البن قدامة ج326/5.
2  انظر: المغني ج333/5، بدائع الصنائع، ج186/6، حاشية الدسوقي ج544/3.

3  البدائع، ج186/6، المهذب ج391/1.
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شروطهما.
الحالــة الثانيــة: أمــا إذا انتهــت المــدة ولــم يــدرك الثمــر فالخيــار يكــون للمســاقي إن شــاء 
ــا اشــترطاه، ألن األمــر  ــى م ــا عل ــغ الثمــر، ويكــون الثمــر بينهم ــى يبل ــه حت أكمــل عمل
بجــذاذ الثمــر قبــل نضوجــه إضــرار بهمــا، إال أنــه ال يجــب فــي المســاقاة علــى المســاقي 
ــي  ــن أن ف ــي حي ــتئجاره، ف ــوز اس ــجر ال يج ــجر، ألن الش ــب الش ــه لصاح ــر حصت أج
المزارعــة يجــب علــى المــزارع أجــر مثــل األرض إلــى أن يــدرك الــزرع ألن األرض 
يجــوز اســتئجارها. وكذلــك فــي المســاقاة: العمــل كلــه يكــون علــى العامــل، فــي حيــن أن 
فــي المزارعــة يكــون العمــل عليهمــا ألنــه لمــا وجــب أجــر المثــل لــأرض بعــد انتهــاء 
مــدة المزارعــة ال يســتحق العمــل علــى العامــل وحــده كمــا يســتحق عليــه قبــل انتهائهــا.
ــه فــي هــذه  ــم يعمــل - المســاقي - بعــد انتهــاء المــدة وقبــل إدراك الثمــر، ول وإن شــاء ل

الحالــة أجــر مثــل عملــه فيمــا مضــى. وهــذا عنــد الحنفيــة1.

1  انظر: المبسوط، للسرخسي ج57/23.

الباب الثالث: المغارسة

نقسم الحديث في هذا الباب إلى فصلين:
الفصل األول: تعريف المغارسة

الفصل الثاني: مشروعية المغارسة

الفصل األول
تعريف المغارسة

أوالً: في اللغة:
ذكرت كتب اللغة تعريف المغارسة:

ــاً.  ــها غرس ــجرة يغرس ــجر، والش ــرس الش ــور1: »غ ــن منظ ــرب الب ــان الع ــي لس - فف
والغــرس: الشــجر الــذي يغــرس، والجمــع: أغــراس. ويقــال للنخلــة أول مــا تنبت غريســة.

والغرس: َغْرَسك الشجر، والِغراس: زمن الغرس.
والَمغرس: موضع الغرس، والفعل: الغرس، والغَراس: ما يغرس من الشجر..«. 

- وفــي القامــوس المحيــط2: »غــرس الشــجر يغرســه، أثبتــه فــي األرض كأغرســه 
المْغــروس«. والغَــَرس 

ــو  ــي األرض، فه ــه ف ــاً: أثبت ــوه غرس ــجر ونح ــرس الش ــيط3: »غ ــم الوس ــي المعج - وف
ــه،  ــجر: غرس ــرس الش ــه، اغت ــجر: غرس ــرس الش ــْرس، أْغ ــس، وغ ــروس، وغري مغ
الِغــراس: مــا يغــرس مــن الشــجر ونحــوه، الِغراســة: قيــل النخــل، إجــراء الغَــرس 

وحرفتــه، الغَــرس: المغــروس مــن الشــجر«.
ثانياً: في اصطالح الفقهاء:

الحظــت أن أغلــب كتــب الفقــه لــم تفــرد للمغارســة بابــاً مســتقالً، بــل طرحتــه مــن خــالل 
بــاب المســاقاة.

ونعرض لتعريف المغارسة عند من ذكرها:-
ــع الرجــل  ــي: المغارســة: »هــي أن يدف ــن جــزي المالك ــول اب ــة يق ــن الفقهي ــي القواني فف

1  لسان العرب ج3/10.
2  القاموس المحيط ج234/2.
3  المعجم الوسيط ج673/2.
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ــا شــجراً«1. ــن يغــرس فيه أرضــه لم
ــة  ــدة معلوم ــم( أرضــاً بيضــاء م ــع )أحده ــا: »دف ــة بأنه ــن المغارس ــن عابدي وعــرف اب

ــا«2. ــون الشــجر بينهم ــا ويك ــرس فيه ليغ
- وذكــر ابــن قدامــة مــن الحنابلــة ذلــك فقــال: »وإن ســاقاه علــى شــجر يغرســه ويعمــل 

فيــه حتــى يحمــل ويكــون لــه جــزء مــن الثمــر معلــوم، صــح«3.
ــا أن نصــّور  ــة يمكنن ــة المذاهــب الفقهي ــد مختلف ــات الســابقة للمغارســة عن ــن التعريف وم

ــد المغارســة:- عق
بــأن يدفــع مالــك األرض أرضــه البيضــاء مــدة معلومــة إلــى مــن يقــوم بغرســها واالعتنــاء 

بهــا حتــى تثمــر ويكــون لــه جــزء معلــوم ومشــاع مــن الشــجر، أو مــن الثمــر أو منهمــا.

1  القوانين الفقهية البن جزي ص185.
2  حاشية ابن عابدين ج281/5.

3  المغني: ج341/5.

الفصل الثاني: مشروعية المغارسة

اختلف الفقهاء في حكم المغارسة، ولنا أن نتصّور ثالث اتجاهات في هذا الموضوع
األول: رأي الشافعية في المغارسة.

الثاني: رأي المالكية.
الثالث: رأي بقية الفقهاء.

أوالً: رأي الشافعية:
وهم ال يرون المغارسة جائزة بأي صورة.

ــه يُتصــّور أن تكــون هنــاك  وحجتهــم: أن الحاجــة إلــى المغارســة غيــر واردة، حيــث أنّ
ــة إجــارة الشــجر، ولكــن يمكــن االســتغناء عــن المغارســة  حاجــة للمســاقاة لعــدم إمكاني

ــتئجار األرض. باس
جــاء فــي بعــض كتبهــم: »وال تصــّح المشــاطرة المســماة أيضــاً بالمناصبــة كالتــي تفعــل 

فــي الشــام وهــي: أن يســلّم إليــه أرضــاً ليغرســها مــن عنــده، والشــجر بينهمــا«.
ثانياً: رأي المالكية:

وهــم أكثــر َمــْن فَّصــل فــي عقــد المغارســة، وهــي ثالثــة أنــواع عندهــم، كمــا ذُكــرت فــي 
كتبهــم، ففــي القوانيــن الفقهيــة، يقــول ابــن جــزي: » وهــي - المغارســة - علــى ثالثــة أوجه:

الوجه األول: إجارة، وهي أن يغرس له بأجرة معلومة.
الوجه الثاني: ُجْعل، وهو أن يغرس له شجراً على أن يكون له نصيب من ثمرها.

الوجــه الثالــث: متــردد بيــن اإلجــارة والُجْعــل، وهــو أن يغــرس لــه علــى أن يكــون لــه 
نصيــب منهــا كلهــا ومــن األرض فيجــوز بخمســة شــروط ...«1.

ويمكن تفصيل الكالم السابق: بأن المغارسة عند المالكية ثالثة أوجه وكلها جائزة وهي:
الوجه األول:

اإلجــارة: بــأن يدفــع المالــك أرضــه البيضــاء إلــى العامــل الــذي يقــوم بغرســها ويعتنــي 
بالغــراس حتــى تثمــر لقــاء أجــرة محــددة مــن المــال.

وهي جائزة حيث أنها إجارة على عمل.
الوجه الثاني:

ــا إذا  ــى أنه ــا عل ــي به ــها ويعتن ــوم بغرس ــل يق ــع أرضــه البيضــاء لعام ــأن يدف ــل: ب ُجع
ــدداً. ــاً ومح ــراً معلوم ــر أج ــجرة تثم ــن كل ش ــب ع ــه نصي ــرت فل أثم

1  القوانين الفقهية، ص185.
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وهــي جائــزة أيضــاً ألنهــا ُجعــل وشــرط، فــإذا أثمــرت كان لــه نصيبــه وإن لــم تثمــر لــم 
يحصــل علــى شــيء.

الوجه الثالث:
وهــي المتــرددة بيــن اإلجــارة والُجعــل: بــأن يدفــع أرضــه البيضــاء لعامــل ليغــرس فيهــا 
ويعتنــي بالشــجر حتــى تثمــر ويكــون لــه نصيــب معلــوم مشــاع مــن الثمــر ومــن األرض.

وهذا الوجه جائز - أيضاً - عند المالكية، ولكن بشروط خمسة:-
ــن جــزي  ــول اب ــي، يق ــس زرعــاً أو مقان ــه أصــول ولي ]1[ أن يكــون الغــراس شــجراً ل
فــي ذلــك: »أن يغــرس فيهــا أشــجاًر ثابتــة األصــول دون الــزرع والمقانــي والبقــول«1.

ــاً  ــإن اختلفــت اختالف ــارب فــي مــدة إطعامهــا ف ــاس أو تتق ــاف األجن ]2[ »أن تتفــق أصن
متباينــاً لــم يجــز«2.

بمعنــى أنــه يشــترط فــي المغارســة إذا كان الغــراس أكثــر مــن نــوع واحــد مــن الثمــار 
كأن يغــرس أشــجار البرتقــال والرمــان مثــالً. فيُشــترط أن تكــون مــدة بدّوهــا وصالحهــا 
متماثلــة أو متقاربــة فــي الزمــن، أمــا إذا كانــت مــدة إدراكهــا تختلــف وتتفــاوت بفتــرات 
طويلــة فــال تصــّح )بمعنــى أن يحتــاج أحدهــا إلــى إدراكــه ونضجــه ســنة واآلخــر يحتــاج 

ضعــف هــذه المــدة ..( فــال تجــوز فــي هــذه الحالــة.
]3[ »أن ال يضــرب لهــا أجــل، إلــى ســنين كثيــرة، فــإن ضــرب لهــا أجــل إلــى مــا فــوق 
اإلطعــام لــم يجــز وإن كان دون اإلطعــام جــاز، وإن كان إلــى اإلطعــام فقــوالن«3. فهــم 

يشــترطون أن ال تكــون المــدة المشــروطة للعقــد أكثــر مــن وقــت النضــج.
]4[ »أن يكــون للمالــك حظــه مــن األرض والشــجر فــإن كان لــه حظه مــن أحدهما خاصة 

لــم يجــز إال أن جعــل لــه مع الشــجر مواضعها من األرض دون ســائر األرض«4. 
ــب  ــل وصاح ــتراك العام ــترطون إش ــك يش ــة، لذل ــد المالكي ــراكة عن ــد ش ــة عق فالمغارس
األرض فــي الثمــر واألرض، وإذا تفــّرد أحدهمــا بشــيء منهمــا )األرض والشــجر( دون 

اآلخــر ال يجــوز عندهــم.
]5[ »أن ال تكون المغارسة في أرض محبسة ألن المغارسة بيع«5.

فالعامــل عندهــم يشــترك فــي الثمــر واألرض مــع مالــك األرض، بمعنــى أن جــزءاً متفقــاً 
عليــه مــن األرض يصبــح ملــكاً للعامــل بعــد انتهــاء المغارســة، أي كالبيــع يخــرج هــذا 
ــى  ــون المغارســة عل ــم أن تك ــال يجــوز عنده ــك ف ــك األرض، لذل ــك مال ــن مل الجــزء م

ــالً. ــة مث ــة أو المرهون أرض ال يصــح بيعهــا، كاألرض الموقوف
1 5- القوانين الفقهية، ص185.

ثالثاً- رأي بقيّة الفقهاء:
لــم يتفــق بقيــة الفقهــاء مــع فقهــاء المالكيــة فــي جــواز الصــورة األخيــرة مــن المغارســة، 

واعتــرض عليهــا كلٌّ مــن اإلمــام مالــك والشــافعي وأبــو يوســف ومحمــد والظاهريــة1.
فقــد ذُكــر فــي المغنــي: »ولــو دفــع أرضــه إلــى رجــل يغرســها علــى أن الشــجر بينهمــا 
لــم يجــز علــى مــا ســبق، ويحتمــل الجــواز بنــاء علــى المزارعــة، فــإن المــزارع يبــذر 
فــي األرض فيكــون الــزرع بينــه وبيــن صاحــب األرض، وهــذا نظيــره، وأن دفعهــا علــى 
ــك والشــافعي  ــال مال ــذا ق ــاً واحــداً وبه ــة فاســدة وجه ــا، فالمعامل األرض والشــجر بينهم
وأبــو يوســف ومحمــد وال نعلــم فيــه مخالفــاً ألنــه شــرط اشــتراكهما فــي األصــل ففســد، 
ــي  ــرط ف ــا أو ش ــرة بينهم ــل والثم ــون األص ــل ليك ــجر، والنخي ــه الش ــع إلي ــو دف ــا ل كم

ــزرع بينهمــا«2. المزارعــة كــون األرض وال
ــى رجــل ســنين  ــع أرضــاً بيضــاء إل ــن دف ــال: »وم ــك فق ــاب ذل ــا ذكــر صاحــب اللب كم
معلومــة يغــرس فيهــا شــجراً علــى أن يكــون األرض والشــجر بيــن رب األرض 
والغــارس نصفيــن لــم يجــز ذلــك الشــتراطه الشــركة فيمــا كان حاصــالً قبــل الشــركة ال 
بعملــه وجميــع الثمــر والغــرس لــرب األرض وللغــارس قيمــة غرســه وأجــرة مثلــه فيمــا 

ــل«2. عم
ــك:  ــال مال ــول:- »وق ــذه فيق ــة ه ــي صــورة المغارس ــة ف ــى المالكي ــن حــزم عل ــرّد اب وي
ــغ  ــى يبل ــا رأى حت ــه م ــن مال ــها م ــاء ليغرس ــي األرض البيض ــو أن يعط ــة ه المغارس
شــباباً مــا ثــم لــه مــا تعاقــدا عليــه مــن رقبــة األرض ومــن رقــاب مــا غــرس؛ وهــذا ال 
يجــوز أصــالً ألنــه جــارة مجهولــة ال يــدري فــي كــم يبلــغ ذلــك الشــباب ولعلهــا ال تبلغــه 
وال يــدري مــا غــرس وال عــدده، وأعجــب شــيء قولــه: حتــى بلــغ شــباباً مــا والغــروس 
تختلــف فــي ذلــك اختالفــاً شــديداً متباينــاً ال ينضبــط البتــة، فقــد يشــب بعــض مــا غــرس 
ويبطــل البعــض ويتأخــر شــباب البعــض، فهــذا أمــر ال ينحصــر أبــداً فيمــا يغــرس، ولعلــه 
ال يغــرس إال شــجرة واحــدة أو اثنتيــن فيكلــف لذلــك اســتحقاق تصــف أرض عظيمــة فهــو 
ــة  بيــع غــرر بثمــن مجهــول، وبيــع وإجــارة معــاً، وأكل مــال بالباطــل، وإجــارة مجهول

وشــرط ليــس فــي كتــاب هللا تعالــت، فهــو باطــل ...«3.
مــن العــرض الســابق: يتبيــن لنــا أن جمهــور الفقهــاء ال يتفقــون مــع المالكيــة فــي أن هــذه 

1 ،2 المغني البن قدامة ج341/5.
2  اللباب في شرح الكتاب، للشيخ عبد الغني الميداني، ص211.

3  المحلى البن حزم ج227/8.
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الصــورة مــن المغارســة صحيحــة، وحجتهــم فــي ذلــك:-
]1[ أن المغــارس يأخــذ جــزءاً مــن األرض مــع أن األرض لــم تكــن بعملــه فهــي موجــودة 

ــن األصل. م
]2[ لــو صّحــت هــذه الصــورة فهــي عمليــة بيــع وإجــارة، فــكأن المالــك اســتأجر 
فكأنــه  األرض،  مــن  العامــل  حصــة  بيعــه  لقــاء  أرضــه  فــي  ليغــرس  العامــل 
يــؤّد  لــم  ألنــه   - مجهــول  وهــو  وغرســه(  العامــل  )عمــل  الغــراس   يشــتري 

بَعُد - بجزء من األرض وهو بيع باطل.
ــد ال يغــرس العامــل إال شــيئاً يســيراً أو  ال  ــة فق ــك مــن الغــرر والجهال ــي ذل ــا ف ]3[ لم
تثمــر كل األشــجار وغيــر ذلــك، وفــي المقابــل يأخــذ العامــل جــزءاً مــن األرض وهــذا 

ــال بالباطــل1. أكل الم
وال شــك أن مــا ذهــب إليــه هــؤالء الفقهــاء يبــدو وجيهــاً ومعقــوالً وخاصــة أنهــم علّلــوا 

رأيهــم بأدلــة مختلفــة.
أمــا الصــورة - مــن المغارســة - التــي يجيزهــا غيــر المالكيــة مــن الفقهــاء فهــي:- »أن 
يدفــع صاحــب األرض أرضــه البيضــاء إلــى عامــل ليغــرس فيهــا ويقــوم عليــه حتــى تثمــر 

علــى جــزء معلــوم ومشــاع مــن الثمــر والشــجر
يقــول ابــن عابديــن: »دفــع أرضــاً بيضــاء مــدة معلومــة ليغــرس وتكــون األرض والشــجر 
بينهمــا تصــح، قــال فــي الخانيــة: دفــع إليــه أرضــاً مــدة معلومــة علــى أن يغــرس فيهــا 

غراســاً علــى أن مــا يحصــل مــن األغــراس والثمــار يكــون بينهمــا جــاز«2.
يقــول ابــن قدامــة: »وإن ســاقاه علــى شــجر يغرســه ويعمــل فيــه حتــى يحمــل ويكــون لــه 
جــزء مــن الثمــرة معلــوم صــّح .. وقــد قــال أحمــد فــي روايــة المــروزي فــي رجــل قــال 
لرجــل: اغــرس فــي أرضــي هــذه شــجراً أو نخــالً فمــا كان مــن غلــة فلــك بعمــل كــذا وكــذا 
ســهماً مــن كــذا وكــذا، فأجــازه واحتــج بحديــث خيبــر فــي الــزرع والنخيــل ولكــن بشــرط 
ــا إذا  ــن فيم ــى الروايتي ــإن كان العامــل خــرج عل أن يكــون الغــرس مــن رب األرض، ف

اشــترط البــذر فــي المزارعــة مــن العامــل ...«3.
ويقــول ابــن حــزم: ».. وإمــا بــأن يقــوم العامــل بــكل مــا ذكرنــا وبغرســه وبجذفــه ولــه 
مــن ذلــك كلــه مــا تعامــال عليــه مــن نصــف أو ثلــث أو ربــع أو جــزء مســمى كذلــك، وال 

1  المصدر السابق.
2  حاشية ابن عابدين ج281/5.

3  المغني ج341/5.

حــق لــه فــي األرض أصــالً«1.
ونالحــظ أن هــؤالء الفقهــاء لمــا أجــازوا المغارســة بهــذه الصــورة التــي ذكروهــا احتجــوا 

علــى مانعــي المغارســة باألدلــة التاليــة:-
]1[ استشــهدوا بحديــث خيبــر: أن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم أعطــى خيبــر لليهــود 

علــى أّن لهــم الشــطر مــن كل زرع ونخــل وشــيء..«.
يقــول ابــن حــزم فــي هــذا: »وهــذا عمــوم لــكل مــا خــرج منهــا بعملــه مــن شــجر أو زرع 
أو ثمــر، وكل ذلــك داخــل تحــت العمــل بأنفســهم وأموالهــم، وال فــرق بيــن غــرس أو زرع 

أو عمــارة شــجر«.
]2[ ثــم إن حاجــة النــاس تقتضــي جــواز المغارســة كحاجتهــم للمزارعــة والمســاقاة مــن 
قبــل ثــم إن خيبــر علــى اتِّســاعها ال شــك أن قــام اليهــود فيهــا بغــرس أشــجار علــى مــدى 
تلــك الســنين الطويلــة - حتــى أخرجهــم عمــر - وقــد أخــذوا جــزءاً معلومــاً ومشــاعاً مــن 

الثمــر والشــجر.
ــة  ــروطها وطريق ــا وش ــي أركانه ــاقاة ف ــة والمس ــد المزارع ــابه عق ــة تش ــد المغارس وعق

ــك. ــي ذل ــل ف ــم التفصي ــد ت ــا، وق انتهائه

1  المحلى ج223/8.
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الخاتمة
بعــد أن بحثــت فــي مشــروعية العقــود الثالثــة المتعلقــة باســتغالل األرض )المزارعــة – 
المســاقاة – المغارســة( وذكرنــا نبــذة يســيرة عــن أركانهــا وشــرائطها، وبعــض أحكامهــا، 

أســتطيع فــي نهايــة هــذا البحــث أن أســجل الخالصــة التاليــة:
أن الشــريعة اإلســالمية أباحــت لمالــك األرض اســتغالل أرضــه بــكل الصــور . 1

ــروط  ــق ش ــا وف ــر ليزرعه ــلمها للغي ــه أن يس ــه، ول ــا بنفس ــه أن يزرعه ــة فل المباح
معينــة فيســتغلها بطريــق المزارعــة أو المســاقاة أو المغارســة.

توصلنــا إلــى أن األحاديــث الناهيــة عــن كــراء األرض ببعــض مــا يخــرج منهــا إنمــا . 2
نهــت عــن صــورة كانــت شــائعةً بيــن النــاس أيــام النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وهــي 
ــك األرض  ــن تل ــج إال م ــد ال ينت ــا وق ــج أرض بعينه ــه نات ــى أن ل ــأن يزارعــه عل ب

فيلحــق الظلــم بالطــرف اآلخــر، وذلــك لمــا فيــه مــن غــرر وظلــم.
زيــن( ألنهــا واضحــة صحيحة . 3 ال مجــال للطعــن فــي حديــث خيبــر )عمــدة أدلـّـة المجّوِ

ــى جــواز المزارعــة والمســاقاة والمغارســة، وعليهــا عمــل  ــة عل ــي الدالل قاطعــة ف
ــة  ــه أجــالّء الصحاب ــم ســار علي ــاه هللا ث ــى توف ــلم حت ــه وس ــى هللا علي الرســول صل
وتابعهــم فــي ذلــك التابعــون وحتــى صــدر عهــد معاويــة – رضــي هللا عنهــم جميعــاً.

فــال . 4 متشــابهة  العقــود  هــذه  أن  يــرى  مــن  علــى  يُــرّد 
بينهــا:-  بَيِّنًــا  اختالفــاً  هنــاك  بــأن  بعضهــا،  إلباحــة   حاجــة 
لعامــل  أرضــه  األرض  صاحــب  فيــه  يدفــع  عقــد  هــي  فالمزارعــة: 
األرض. ناتــج  مــن  ومشــاع  معلــوم  جــزء  ولــه  لــه  يزرعهــا  أن   علــى 
يســقيها  أن  علــى  لعامــل  بســتانه  الشــجر  يدفــع صاحــب  أن  هــي  والمســاقاة: 
ناتــج األرض. تثمــر علــى نســبة معلومــة ومشــاعة مــن   ويعتنــي بهــا حتــى 
ــها  ــن يغرس ــى م ــه البيضــاء إل ــب األرض أرض ــع صاح ــي أن يدف ــة: ه والمغارس
بأشــجار ســنين معلومــة علــى نســبة معلومــة ومشــاعة مــن الثمــر والشــجر معــاً أو 

ــة«. ــي األشــجار ذات األصــول لســنين طويل ــا »وتكــون ف مــن أحدهم
ــتغل . 5 ــى تُس ــود، حت ــذه العق ــل ه ــواز مث ــي ج ــر تقتض ــي كل عص ــاس ف ــة الن حاج

األرض وال تهمــل، ويُيَسَّــر علــى النــاس فــي تحقيــق مصالحهــم وقضــاء حوائجهــم، 
فــد يملــك أحدهــم أرضــاً وال يعــرف العمــل عليهــا أو ليــس لديــه الوقــت وهــو بحاجــة 
لمحصولهــا، وآخــر يعــرف كيــف يــزرع ويعتنــي بالشــجر ولكــن ال يملــك أرضــاً.
ــدور بيــن  ــة التــي ت ــةٌ فــي دراســة مثــل هــذه العقــود الحيوي ــك: نجــد أن الحاجــة ُمِلحَّ لذل

النــاس وبحــث حكمهــا بالرجــوع إلــى النصــوص الشــرعية المذكــورة عنهــا وإلــى آراء 
ــات الموضــوع. ــة لجزئي ــة واضحــة ونتائــج عملي ــى رؤي الفقهــاء للوصــول إل

وأســأل هللا تعالــى: أن يوفقنــا جميعــاً لمــا فيــه الخيــر، وان يتجــاوز عــن أخطائنــا }َربَّنـَـا الَ 
تَُؤاِخْذنَــا إِن نَِّســينَا أَْو أَْخَطأْنَــا َربَّنَــا َوالَ تَْحِمــْل َعلَْينَــا إِْصــًرا َكَمــا َحَمْلتـَـهُ َعلَــى الَِّذيــَن ِمــن 
ْلنـَـا َمــا الَ َطاقـَـةَ لَنـَـا بِــِه َواْعــُف َعنَّــا َواْغِفــْر لَنـَـا َواْرَحْمنـَـا أَنــَت َمْوالَنـَـا  قَْبِلنـَـا َربَّنـَـا َوالَ تَُحّمِ

فَانُصْرنـَـا َعلـَـى اْلقـَـْوِم اْلَكافِِريَن{.ســورة البقــرة: آيــة 286



110111

األستاذة: نعيمة محمد يحيىاستغالل األراضي الزراعية في الفقه اإلسالمي

فهرس المصادر
أحــكام المعامــالت الماليــة فــي المذهــب الحنبلــي )عــرض منهجــي(، د. محمــد زكــي . 1

عبــد البــر، ط: أولــى، ســنة 1406هـــ - 1986م، دار الثقافــة، الدوحــة، قطــر.
األم، اإلمــام الشــافعي، )ت 204هـــ(، ط: أولــى، ســنة 1381هـــ-1961م، المطبعــة . 2

الكبــرى، بــوال، مصــر، طبعــة أخــرى: وبهامشــه مختصــر المزنــي: ط أولــى، ســنة 
1321هـــ، المطبعــة األميريــة الكبــرى – مصــر.

بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، لإلمــام عــالء الديــن أبــي بكــر مســعود . 3
الكاســاني، الملقــب بملــك العلمــاء، )ت 587هـــ(، ط: أولــى، مطبعــة الجماليــة بمصــر.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محــي الديــن أبــو الفيــض الزبيــدي )ت . 4
1205هـــ(.

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، للشــيخ شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن . 5
عرفــة الدســوقي، )ت 1230هـــ(، مطبعــة البابــي الحلبــي، بمصــر.

الخراج، لإلمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم )ت 182هـ(، ط: الثالثة، السلفية.. 6
ــن . 7 ــن ب ــد أمي ــن( للشــيخ محم ــن عابدي ــار )حاشــية اب ــدر المخت ــى ال ــار عل رد المحت

عمــر بــن عبــد الرحيــم الدمشــقي الشــهير بابــن عابديــن )ت 1252هـــ(، علــى شــرح 
تنويــر األبصــار، ط: ثانيــة، ســنة 1386هـــ-1966م، مصطفــى البابــي الحلبــي.

روضــة الطالبيــن، لإلمــام أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي الدمشــقي . 8
والنشــر. للطباعــة  اإلســالمي  المكتــب  )ت676هـــ(، 

زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، البــن القيــم، ط: الثانية، ســنة 1369هـــ-1950م، . 9
مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، ومطبعــة الســنة المحمديــة، القاهرة، ســنة 1961م.

ــد القزوينــي، )ت 273هـــ( . 10 ســنن ابــن ماجــه، لإلمــام أبــي عبــد هللا محمــد بــن يزي
ــرة. ــي وشــركاؤه القاه ــي الحلب ــي، عيســى الباب ــراث العرب ــاء الت ــة دار إحي مطبع

ــتاني األزدي )ت . 11 ــعث السجس ــن األش ــليمان ب ــي داود س ــام أب ــي داود، لإلم ــنن أب س
275هـ(.

ــي . 12 ــود البابرت ــن محم ــد ب ــن محم ــل الدي ــام أكم ــة: لإلم ــى الهداي ــة عل ــرح العناي ش
)ت 786هـــ(، المطبــوع بهامــش فتــح الديــر، ط: أولــى، ســنة 1316هـــ، المطبعــة 

ــر. ــوالق – مص ــة – ب األميري
ــن . 13 ــم ب ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــد هللا محم ــي عب ــام أب ــاري، لإلم ــح البخ صحي

ــنة 1378هـــ. ــعب، س ــع الش ــرة )ت 252هـــ(، مطاب المغي

صحيــح مســلم: لإلمــام أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــيري . 14
النيســابوري )ت 261هـــ(، مطبعــة محمــد علــي صبيــح وشــركاؤه، مصــر.

عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري: لإلمــام أبــي أحمــد بــدر الديــن محمــود بــن . 15
العينــي الحنفــي، )ت 855هـــ(، دار الطباعــة العامــرة.

ــة، 1405هـــ-1985م، دار . 16 ــي، ط: ثاني ــه الزحيل ــه: د. وهب ــالمي وأدلت ــه اإلس الفق
ــر – دمشــق. الفك

ــة . 17 ــة، المكتب ــري، ط: الخامس ــن الجزي ــد الرحم ــة، عب ــب األربع ــى المذاه ــه عل الفق
ــرى. ــة الكب التجاري

القاموس المحيط: الفيروزأبادي، دار الفكر – بيروت، سنة 1398هـ - 1978م.. 18
القوانيــن الفقهيــة، لفقيــه غرناطــة محمــد بــن أحمــد بن جــزي المالكــي، )ت 471هـ(، . 19

مطبعــة النهضــة، المغــرب، نســخة أخــرى: المكتبــة الثقافيــة – بيروت.
كشــاف القنــاع: لمنصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهوتــي )ت1051هـــ(، مكتبــة . 20

ــاض. النصــر – الري
اللبــاب فــي شــرح الكتــاب: للشــيخ عبــد الغنــي غنيمــي الدمشــقي الميدانــي الحنفــي، . 21

تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، ط: الرابعــة، ســنة 1381هـــ-1961م، 
مطابــع دار الكتــاب العربــي، القاهــرة، طبعــة أخــرى: ســنة 1354هـــ-1935م.

ــن . 22 ــن مكــرم اب ــد ب ــن محم ــال الدي ــي الفضــل جم ــة أب ــام العالم لســان العــرب: لإلم
ــوالق  ــة ب ــن طبع ــورة ع ــة مص ــري، ت711هـــ(، طبع ــي المص ــور اإلفريق منظ

ــر. ــرور، مص الدك
ــنة 1324هـــ - . 23 ــى، س ــي )ت483هـــ(، ط: أول ــن السرخس ــمس الدي ــوط: لش المبس

ــعادة. الس
المحلــى لإلمــام أبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم، )ت456هـــ( دار . 24

النشــر اآلفــاق، بيــروت.
المدونــة الكبــرى: لإلمــام مالــك بــن أنــس األصبحي إمــام دار الهجــرة، )ت 178هـ(، . 25

مكتبــة المثنــى بغــداد 1970م، طبعــة أخــرى: ط: أولــى، مطبعــة الســعادة، مصر.
مســألة ملكيــة األرض فــي اإلســالم: أبــو األعلــى المــودوي، ط: ثانيــة، 1389هـــ-. 26

ــت. ــم – الكوي 1969م، دار القل
ــم . 27 ــة، 1389هـــ-1969، دار القل ــة، ط: ثاني ــة العربي ــع اللغ المعجــم الوســيط، مجم

ــت. الكوي
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استغالل األراضي الزراعية في الفقه اإلسالمي

التوفيق بين مبدأ حياد القاضي وتعزيز 
دوره اإليجابي

في قانون األحوال الشخصية المصري 
الجديد ومشروع قانون األحوال 

الشخصية اإلماراتي

إعداد دكتور / محمود مصطفى يونس
أستاذ قانون المرافعات بكلية شرطة أبو ظبي

واألستاذ المساعد بكلية الحقوق - جامعة القاهرة

المغنــي: ألبــي محمــد عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي )ت . 28
ــة  ــي، طبع ــد الزين ــق: محم ــام، 1388هـــ-1968م، تحقي ــة اإلم 620هـــ(، مطبع

أخــرى: بتصحيــح د. محمــد خليــل هــراس.
مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، شــرح محمــد الشــربيني الخطيب . 29

)ت977هـ(.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط  اِميَن ِلَّ   } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ
ۖ َواَل يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَٰى أاَلَّ تَْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا ُهَو 
َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن{ َ ۚ إِنَّ للاَّ أَْقَرُب ِللتَّْقَوٰى ۖ َواتَّقُوا للاَّ

صدق هللا العظيم
آية رقم 8 من سورة المائدة

مقدمة
ــاد  ــدأ حي ــى مب ــره عل ــخصية وأث ــوال الش ــائل األح ــي مس ــي ف ــز دور القاض )1( تعزي

القاضــي:
مــن المقــرر فــي الفقــه أن القاضــي يمتنــع عليــه تلقيــن أحــد الخصــوم الحجــة أو أن ينبهــه 
إليهــا، فقــد ورد عــن القاضــي شــريح قولــه: »مــا لقّنــت خصمــاً قــط حجــة«1. فالقاضــي 

بهــذا المعنــى يلتــزم الحيــاد بشــكل عــام ومطلــق.
وعنــد إعــداد مشــروع قانــون تنظيــم أوضــاع التقاضــي فــي مســائل األحــوال الشــخصية 
)القانــون رقــم 1 لســنة 2000(، منــح المشــرع المصــري القاضــي دوراً إيجابيــاً ملموســاً 
ــال، نظــراً  ــس أو الم ــة بالنف ــة دعــاوي األحــوال الشــخصية، ســواء المتعلق ــق وطبيع يتف
للحاجــة الماســة لحســم النــزاع بشــأنها علــى نحــو ســريع وآمــن. وهــذا التطــور ال ريــب 

قــد مــّس مبــدأ حيــاد القاضــي بشــكل مباشــر.
ــدب  ــوى، ون ــي الدع ــير ف ــن الس ــق حس ــا يحق ــذه الصــور، تبصــرة الخصــوم بم ــن ه م
أخصائــي اجتماعــي لتقديــم تقريــره، وعــرض الصلــح علــى الخصــوم فــي دعــاوي 

ــق. ــاوي التطلي ــي دع ــم ف ــن حك ــوم بتعيي ــزام الخص ــس، وإل ــى النف ــة عل الوالي
والســؤال هــو مــا مــدى تأثيــر هــذه الصــور علــى مبــدأ حيــاد القاضــي؟ وهــل كان 
ــة  لهــذه النصــوص صــدى أمــام واضعــي مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية فــي دول

ــة؟ ــارات العربي اإلم
فــي قــراءة لمشــروع قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي نجــد بعــض هــذه الصــور فــي 
ــل الحكــم فــي  ــن قب ــى الزوجي ــح عل ــة. كواجــب القاضــي بعــرض الصل نصــوص متفرق
طلــب التطليــق )مــادة 117 مــن المشــروع(. وواجــب القاضــي بتعييــن حكميــن لإلصــالح 
بيــن الزوجيــن )مــادة 118 مــن المشــروع(. وواجــب عــرض أي دعــوى – إال مــا 
اســتثناه المشــرع فــي مســائل األحــوال الشــخصية – علــى لجنــة التوجيــه األســري قبــل 

عرضهــا علــى المحكمــة )مــادة 16 مــن المشــروع(.
وســوف نعــرض لهــذه التوجهــات وأثرهــا علــى مبــدأ الحيــاد فــي كل مــن القانــون 
المصــري نظــراً لحداثــة التجربــة مــن جهــة، وكثــرة شــروح الفقــه وغنــى أحــكام القضــاء 
ــي،  ــوال الشــخصية اإلمارات ــون األح ــروع قان ــي مش ــك ف ــرى. وكذل ــة أخ ــن جه ــه م في
نظــراً ألنــه مــا زال فــي مهــده ولــم يــر النــور بعــد، ومــن ثــم فــإن إمكانيــة االســتفادة مــن 
كافــة القوانيــن الحديثــة بمــا فيهــا القانــون المصــري قائمــة، وهــذا كان الدافــع الرئيســي 

1  أخبار القضاة، جزء 2 ص222.
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لموضــوع البحــث.
وقد قسمت هذا البحث إلى الفصول األربعة اآلتية:-

ــاول فكــرة تبصــرة المحكمــة للخصــوم بمــا يحقــق حســن ســير  ــي الفصــل األول: نتن فف
ــون المصــري. ــي القان الدعــوى ف

وفي الفصل الثاني: نتناول ضرورة ندب أخصائي اجتماعي لتقديم تقريره.
وفــي الفصــل الثالــث: واجــب المحكمــة فــي عــرض الصلــح فــي دعــاوى الواليــة علــى 

النفــس.
وفي الفصل الرابع: واجب المحكمة في تعيين حكم في بعض دعاوى التطليق.

الفصل األول
تبصرة المحكمة للخصوم بما يحقق حسن سير الدعوى

في القانون المصري

ــراءات  ــم إج ــون تنظي ــن قان ــادة 4 م ــن الم ــى م ــرة األول ــي الفق ــرع ف ــص المش )2( ن
التقاضــي فــي مســائل األحــوال الشــخصية رقــم 1 لســنة 2000 علــى أن يكــون للمحكمة 
ــه  ــة الدعــوى للحكــم – تبصــرة الخصــوم فــي مواجهتهــم بمــا يتطلب – فــي إطــار تهيئ

حســن ســير الدعــوى، ومنحهــم أجــالً لتقديــم دفاعهــم.
ــات  ــون المرافع ــي قان ــه ف ــذي اتبع ــج ال ــزز النه ــص، أن يع ــذا الن ــد أراد المشــرع به وق
ــاد القاضــي  ــدأ حي ــن مب ــق بي ــى أســاس التوفي ــوم عل ــذي يق ــم 13 لســنة 1968، وال رق
وفكــرة الــدور اإليجابــي للقاضــي فــي المســائل المدنيــة. فقــد أجــاز المشــرع فــي قانــون 
ــي  ــه ف ــرى إدخال ــن ت ــر بإدخــال م ــاء نفســها، أن تأم ــن تلق ــو م ــة ول ــات للمحكم المرافع
ــن  ــم يك ــن ل ــال م ــادة 118(. وإدخ ــة )م ــار الحقيق ــة، أو إلظه ــة العدال الدعــوى لمصلح
طرفــاً فــي خصومــة أول درجــة فــي االســتئناف، إذا كان ذلــك ضروريــاً لتقديــم مســتند 
تحــت يــده )مــادة 26 مــن قانــون اإلثبــات(. فــال تعــارض إذن بيــن حيــاد القاضــي إزاء 
ــى  ــه الدعــوى إل ــي أن يوج ــة القاضــي ف ــن إيجابي ــا، وبي ــة وأطرافه موضــوع الخصوم
مســارها الصحيــح، حتــى يبلــغ بهــا مرحلــة الفصــل فيهــا بالســرعة الواجبــة، فــال يتــرك 
الدعــوى ألهــواء أطرافهــا1. كمــا أراد المشــرع درء الكيــد واللــدد عــن أصحــاب الحقــوق، 

وكثيــر منهــم رقيــق الحــال2.
Le principe de la contradition :3( مضمون مبدأ المواجهة(

يعتبــر مبــدأ المواجهــة أحــد مبــادئ النظــام القضائــي المعاصــر3،  وإهــداره يعتبــر إهــداراً 
لحــق الدفــاع، وقــد قنَّنــه المشــرع الفرنســي فــي المــواد 14 – 17 مــن قانــون المرافعــات 
ــأن تتخــذ  ــي ب ــي 9 ســبتمبر 19714. وهــو يعن ــم 71 – 740 الصــادر ف الفنرســي رق
1  ويذهب الفقه الفرنسي إلى القول إلى أن دور القاضي في الخصومة المدنية في القانون الفرنسي بدأ 

يتعاظم كدوره في اإلجراءات الجنائية واإلدارية. انظر:
Vincent et Guinchard: procédure civile 24e éd: p: 411, No. 542.

2  المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000.
3  واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة لعزمي عبد الفتاح، ص35.

4  تنص المادة 14 على أنه »ال يجوز الحكم على خصم ما لم يكن قد استدعى أو استمعت إليه 
المحكمة. انظر:

 M. A. Fison – roche: Généralités sur le pincipe du contradictoire )Droit
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اإلجــراءات فــي مواجهــة الخصــوم، أي بعلمهــم. وال يتحقــق هــذا العلــم إال باتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات بحضــور الخصــوم أو إعالنهــم، أو تمكينهــم مــن االطــالع عليهــا ومناقشــة 
ــدأ  ــرام الخصــوم لمب ــة احت ــى القاضــي مراقب ــب عل ــدأ يوج ــذا المب ــا1. وه ــاء فيه ــا ج م
المواجهــة، كعــدم االعتــداد بــأي مســتند يقــدم بعــد إغــالق بــاب المرافعــة2. كمــا يوجــب 
علــى القاضــي إلــزام نفســه باحتــرام مبــدأ المواجهــة، فــال يؤســس حكمــه بنــاء علــى وقائــع 
لــم تكــن محــل مناقشــة بيــن الخصــوم. وأخيــراً، فإنــه يوجــب علــى القاضــي عــبء إعمــال 
ــه مــن  ــون، أي مــا يتعــرض ل ــاء نفســه مــن وســائل القان ــره مــن تلق المواجهــة فيمــا يثي
نصــوص أو قواعــد أو تكييفــات قانونيــة. والخالصــة هــي عــدم مباغتــة الخصــوم بواقــع 

أو تكييــف أو قانــون لــم يتــح للخصــوم حــق مناقشــته3.
وإعمــاالً لهــذا المبــدأ، فإنــه يجــب علــى القاضــي – علــى الرغــم مــن تعلــق القاعــدة بالنظام 
العــام – أن يعطــي للخصــوم فرصــة مناقشــة تطبيقهــا4. وإذا كان القانــون الفرنســي قــد 
أوجــب علــى القاضــي أال يؤســس قــراره علــى وســائل القانــون التــي يثيرهــا مــن تلقــاء 
نفســه دون دعــوة الخصــوم إلبــداء مالحظاتهــم عليهــا5، فــإن محكمــة النقــض المصريــة 
ــذي  ــح ال ــف الصحي ــى التكيي ــه الخصــوم إل ــة بتنبي ــر ملزم ــة غي ــى أن المحكم ــت إل ذهب
ــزام  ــى وجــوب االلت ــص المشــرع عل ــو ن ــذا ل ــه حب ــا بأن ــه6. وســبق أن طالبن انتهــت إلي
باحتــرام المواجهــة، وإلــزام القاضــي نفســه بهــا فيمــا يثيــره مــن وســائل القانــون، علــى 

نهــج المشــرع الفرنســي7.
واآلن نعــرض آلراء الفقــه حــول اتجــاه المشــرع فــي قانــون تنظيــم إجــراءات التقاضــي 

لمبــدأ المواجهــة فــي مســائل األحــوال الشــخصية.
الــرأي األول8: ويــرى بــأن المقصــود هــو تبصــرة المحكمــة للخصــوم فيمــا يتعلــق 
ــع  ــداء دف بإجــراءات ســير الدعــوى، كإدخــال بعــض الخصــوم أو إعــالن شــهود، أو إب
متعلــق بالنظــام العــام، وذلــك حتــى يســتقيم ســير الدعــوى وال يكــون هنــاك مبــرر لتأجيلهــا 

ــل أمــد التقاضــي فــي مســائل األحــوال الشــخصية. ــى نحــو يطي عل
.processuel( these. Pais 2, 1988 p.20

1  بحثنا في الحماية اإلجرائية لحقوق اإلنسان في القانون القضائي. ط2003.
2  الوسيط لفتحي والي، ص474 رقم 280.

3  مركز القانون األجنبي أمام القضاء الوطني لهشام علي صادق، ص36.
4  بحثنا في: نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام في قانون المرافعات، ص162.

5  مادة 3/16 من المرسوم 81-500 في مايو 1981.
6  نقض 28 مارس 1968 السنة 19 ص95.

7  بحثنا في: الحماية اإلجرائية لحقوق اإلنسان، ص187.
8  المحيط في شرح األحوال الشخصية لحسن منصور، ص86، 87.

ولكــن ال يجــوز للمحكمــة أن تطلــب مــن الخصــم تقديــم دفــاع معيــن يخــدم وجهــة نظــره 
فــي الموضــوع، وال يجــوز لهــا أن تطلــب مــن الخصــم تقديــم مســتند أو مذكــرة مكتوبــة 

بدفاعــه.
الــرأي الثانــي1: ويــرى أنــه إذا كان منهــج قانــون المرافعــات المصــري، هــو أن للخصــوم 
ــة  ــي الخصوم ــا ف ــاحة م ــي مس ــح القاض ــة، ومن ــيير الخصوم ــي تس ــي ف ــدور الرئيس ال
المدنيــة، إال أن المشــرع فــي قانــون إجــراءات التقاضــي أعطــى للقاضــي دوراً يتجــاوز 
ــرة  ــك بتبص ــدور، وذل ــذا ال ــأن ه ــدة بش ــوات عدي ــز خط ــل قف ــدي، ب ــدور التقلي ــذا ال ه
الخصــوم بمــا يتطلبــه حســن ســير الدعــوى، ســواء فــي مجــال الواقــع أو القانــون. فــإذا 
كان الخصــوم هــم الذيــن يحــددون وقائــع الدعــوى وفقــاً لقواعــد قانــون المرافعــات، فــإن 
مضمــون المــادة 4 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2000 تجيــز للقاضــي أن يثيــر مــن تلقــاء 
نفســه واقعــة لــم يثرهــا الخصــوم. فللقاضــي مثــالً فــي دعــوى تطليــق، أن ينبــه الزوجــة 
ــوز  ــك يج ــوى. وكذل ــا أوراق الدع ــت منه ــة الضــرب إذا خل ــم واقع ــى ضــرورة تقدي إل
للمحكمــة أن تنبــه أحــد الخصــوم إلــى التمســك بواقعــة ثابتــة فــي ملــف الدعــوى. وهكــذا 

بالنســبة لتقديــم أي مســتند يــراه منتجــاً.
ــون. بمعنــى أن المــادة 4 تخــول القاضــي  ــع ينطبــق بشــأن القان ــى الواق ومــا ينطبــق عل
فــي نطــاق تبصــرة الخصــوم فــي مواجهتهــم بمــا يــراه متعلقــاً بالمســألة المطروحــة مــن 
تكييــف أو نصــوص قانونيــة لــم يتناولهــا الخصــوم فــي دفاعهــم، ويثيرهــا هــو مــن تلقــاء 
ــدم  ــكلية أو ع ــوع الش ــي كالدف ــب اإلجرائ ــوص بالجان ــذه النص ــت ه ــواء تعلق ــه. س نفس
القبــول أو الجانــب الموضوعــي للنــزاع. وكل مــا علــى القاضــي هــو أن يمنــح الخصــوم 

أجــالً لتقديــم مالحظاتهــم وتنظيــم أوجــه دفاعهــم.
)4( رأينا الخاص:

فــي تقديــري أن المقصــود بتبصــرة الخصــوم فــي المــادة الرابعــة، أنهــا وجــه مــن وجــوه 
العدالــة علــى نحــو ســريع ومتــوازن. فيجــب أال يتــرك القاضــي الخصــوم وشــأنهم فــي 
ــر، أو أن  ــم اآلخ ــة بالخص ــدد أو النكاي ــيلة لل ــا وس ــا يجعله ــة بم ــة الخصوم ــيير دفع تس
يتركهــم يقطعــون شــوطاً طويــالً فــي الدعــوى علــى نحــو خاطــئ يضطــرون معــه بــدء 
الدعــوى مــن جديــد، بســبب خطــأ ظاهــر فــي مباشــرة اإلجــراءات، الســيما وأن المشــرع 
لــم يتطلــب أن توقــع الصحيفــة مــن محــام كشــرط لقبولهــا، وكان هــذا الخطــأ مــن الجائــز 

1  خصوصيات التقاضي ألحمد خليل، ص139 وما بعدها.
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تداركــه فــي وقــت مبكــر مــن عمــر الدعــوى1. وال أدل علــى ذلــك ممــا ذكرتــه المذكــرة 
اإليضاحيــة بقولهــا: »أن القصــد مــن هــذا النــص هــو تصحيــح مســار الدعــوى فــي توقيت 

يجــري بــه تجنــب إضاعــة الوقــت فــي أمــور كان يمكــن تجنبهــا«2.
فتبصــرة المحكمــة للخصــوم بمــا يتطلبــه حســن ســير الدعــوى تعنــي إذن منــع الخصومــة 
ــا دون  ــى يفصــل فيه ــا حت ــا يعوقه ــة م ــا األساســي، أو إزال ــن االنحــراف عــن قصده م
تأخيــر. فللمحكمــة حــق توجيههــم إلــى تصحيــح شــكل الدعــوى، أو صحــة التمثيــل 
اإلجرائــي أو االســتعانة بمحــام أو التمســك بوســائل الدفــاع الصحيحــة المنتجــة المقدمــة 
ــه  ــا تأمــر ب ــال لم ــى عــدم االمتث ــة عل ــان الجــزاءات المترتب مــن الخصــوم أنفســهم، وبي
ــي  ــم ف ــي اســتعمال حقه ــون3، أو عــدم التعســف ف ــة أحــكام هــذا القان ــة أو مخالف المحكم
الدعــوى، أو تبصرتهــم بــأن األحــكام تصــدر فيمــا لــم يــرد بــه نــص فــي قوانيــن األحــوال 
الشــخصية بأرجــح األقــوال مــن مذهــب اإلمــام أبــي حنيفــة4، أو إدخــال بعــض الخصــوم 
أو إعــالن شــاهد، وال يتــم ذلــك إال فــي مواجهــة الخصــوم. وال يخــل هــذا بمبــدأ الحيــاد، 

وإن كان يمــس بــه علــى نحــو مــا5.
وأمــا القــول بــأن المشــرع وهكــذا بمجــرد عبــارة واســعة غيــر محــددة تحمــل عــدة أوجــه 
مــن التفســير، قنــن مــا نــص عليــه المشــرع الفرنســي علــى مراحــل متعــددة، أمــر يصعــب 
الموافقــة عليــه. فالمشــرع الفرنســي عندمــا أراد األخــذ بهــذا المبــدأ نــص عليــه صراحــة، 
وفــي صلــب قانــون المرافعــات، الــذي يعــد الشــريعة العامــة إلجــراءات التقاضــي. فقــد 
أوجــب علــى القاضــي أال يؤســس قــراره علــى وســائل القانــون التــي يثيرهــا مــن تلقــاء 
ــو أراد المشــرع المصــري  ــا. ول ــم عليه ــداء مالحظاته نفســه، دون دعــوة الخصــوم إلب
تحقيــق تلــك النتيجــة لنــص عليهــا صراحــة. ومــع ذلــك فــإن هــذا ال ينفــي أن مــا جــاء 
ــا  ــدأ، تتلوه ــذا المب ــال ه ــي إعم ــد خطــوة جــادة ف ــم 1 لســنة 2000، يع ــون رق ــه القان ب

خطــوات أخــرى.
ــاً للجــدل  ــي بهــذا النــص، تجنب ــون األحــوال الشــخصية اإلمارات ــم يأخــذ مشــروع قان ول

ــكل لبــس. الواســع حــول تفســيره ومنعــاً ل
* * * * *

1  قراءة في قانون إجراءات التقاضي لمحمد الجندي، ص80.
2  المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000.

3  تنص المادة 31 على أنه »يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد اإلضرار ماالً مملوكاً لعديم األهلية 
أو ناقصها أو الغائب«.

4  المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000.
5  قراءة في قانون إجراءات التقاضي لمحمد الجندي، ص80.

الفصل الثاني
ندب أخصائي اجتماعي لتقديم تقريره

)6( أجــاز المشــرع للمحكمــة بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 4 مــن القانــون رقــم 1 
لســنة 2000 نــدب أخصائــي اجتماعــي أو أكثــر، لتقديــم تقريــر عــن الحالــة المعروضــة 
ــة  ــون الدراس ــاب ألن تك ــح الب ــص فت ــذا الن ــد قصــد به ــا. وق ــألة فيه ــن مس ــا أو ع عليه
ــن خــالل  ــق إال م ــة ال تتحق ــة. والعدال ــق العدال ــن عناصــر تحقي ــة عنصــراً م االجتماعي
واقــع تســتند إليــه. واألخصائــي االجتماعــي بموجــب مــا يعرضــه مــن تقريــر حــول الحالة 
المعروضــة، يحيــط المحكمــة بظــروف حيــاة الزوجيــن فــي دعــاوى التطليــق أو الخلــع 
أو التفريــق الجســماني وغيرهــا. أي الوقــوف علــى مكانــة كل مــن الزوجيــن االجتماعيــة 
ــة  ــة والرؤي ــة والحضان ــاوى النفق ــى دع ــه عل ــال نفس ــق الح ــة، وينطب ــية واألدبي والنفس
والحفــظ والضــم واالنتقــال بالصغيــر وغيرهــا مــن دعــاوى األحــوال الشــخصية1، مــن 
أجــل الوقــوف علــى حقيقــة المســتوى االجتماعــي لأســرة واألبنــاء. ويســتقي األخصائــي 
االجتماعــي تقريــره مــن خــالل المــدارس التــي يتعلمــون بهــا، ومســتوى تفوقهــم 
الدراســي، والبيئــة التــي يعيشــون فيهــا، ومــا يدلــي بــه المحيطــون بهــؤالء جميعــاً مــن 
األهــل واألصدقــاء والزمــالء. فيكــون حكــم المحكمــة نابعــاً مــن الواقــع العملــي، ال بمــا 
ــاً للحقيقــة الواقعيــة والقانونيــة2. يصــوره الخصــوم لهــا، ومــن ثــم يجــيء حكمهــا عنوان

فليــس مــن شــك، أنــه مــن الصعوبــة بمــكان أن تضطلــع المحكمــة بهــذا الــدور وحدهــا3، 
ــرع  ــزم المش ــا أل ــوط به ــا المن ــة بدوره ــام المحكم ــي قي ــرعة ف ــق الس ــل تحقي ــن أج فم
األخصائــي االجتماعــي بــأن يقــدم تقريــره فــي موعــد ال يتجــاوز أســبوعين مــن تكليفــه 

1  وال يعمل بنظام األخصائي االجتماعي إال أمام محاكم الموضوع، فال يعمل به أمام محكمة النقض 
أو محكمة التماس إعادة النظر ما لم تكن الدعوى من الدعاوى التي نصت عليها المادة 63 من هذا 

القانون، والتي تنص على أنه »ال تنفذ األحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطالنها أو بالطالق أو 
التطليق إال بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض. فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر 
عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن. وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن 

مباشرة أمام المحكمة في موعد ال يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتّاب المحكمة أو 
وصولها إليه .. وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع. انظر: المحيط في شرح 

األحوال الشخصية لحسن منصور، ص86، 87.«
2  المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000. قراءة في قانون إجراءات التقاضي لمحمد الجندي، 

ص81. 
3  المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000. قراءة في قانون إجراءات التقاضي لمحمد الجندي، 

ص81. 
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به1.
ــرد  ــو مج ــا ه ــم، وإنم ــن التحكي ــالً ع ــي بدي ــي االجتماع ــام األخصائ ــر نظ ــذا وال يعتب ه
ــن  ــي أي م ــبيل الفصــل ف ــا س ــا وييســر له ــا دوره ــزز به ــة يع ــاعدة للمحكم ــيلة مس وس
دعــاوى األحــوال الشــخصية، وال يؤثــر علــى حيــاده، فهــو كالخبيــر الــذي تنتدبــه المحكمة 

ــة عنــد الفصــل فيهــا2. ويخضــع تقريــره لســلطتها التقديريــة الكامل
ــار هــؤالء األخصائييــن االجتماعييــن فيكــون عــن طريــق ندبهــم  ــة اختي وأمــا عــن كيفي
ــاًء  مــن قوائــم األخصائييــن االجتماعييــن التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل، بن
ــال يجــوز للمحكمــة االســتعانة  ــة. ف ــات والشــئون االجتماعي ــر التأمين ــى ترشــيح وزي عل

بغيرهــم3.
1  وهذا الميعاد ميعاد تنظيمي ال يترتب على مخالفته أي جزاء.

2  المحيط في شرح األحوال الشخصية لحسن منصور، ص86، 87.
3  وإعماالً للمادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أصدر السيد وزير العدل القرار رقم 1089 

لسنة 2000 بشأن قواعد وإجراءات أعمال األخصائيين االجتماعيين الملحقين بالمحاكم االبتدائية 
والمنشور بالوقائع المصرية، العدد 55 )تابع( في 7 مارس 2000، وقد نص على ما يلي:

المادة األولى: ينشأ بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب لأخصائيين االجتماعيين يخضع لإلشراف المباشر 
لرئيسها. ولرئيس المحكمة االبتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له، ويسند 

اإلشراف على أعمالها لقاضي المحكمة الجزئية.
المادة الثانية: يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب لأخصائيين االجتماعيين لقيد المأموريات 
التي تعهد بها المحكمة لهم. وتقيد المأمورية في السجل بأرقام مسلسلة مع بداية كل عام قضائي، وتتضمن 
بيانات السجل ما يلي: رقم الدعوى، أسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم، تاريخ قرار المحكمة 

وملخصاً لمضمون القرار، اسم األخصائي االجتماعي المنتدب، تاريخ استالم المأمورية وتوقيعه 
باالستالم، وتاريخ إيداع التقرير، وعدد أوراقه وتوقيع مقدمه.

المادة الثالثة: يقوم رئيس المحكمة االبتدائية أو من 
يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهرياً للوقوف على حسن سير العمل 
بمكتب األخصائيين االجتماعيين، ووضع القواعد الالزمة لضبط العمل به. ولرئيس المحكمة االبتدائية – 
عند اللزوم – أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صالحيته ألداء العمل 

من األخصائيين االجتماعيين.
المادة الرابعة: يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم 

األخصائيين االجتماعيين بالعمل كأخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم االبتدائية المبينة قرين اسم كل 
منهم.

المادة الخامسة: تعهد المحكمة بالمأمورية لأخصائي االجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف 
الخاص بها، وللمحكمة أن تعهد بالمأمورية ألخصائي يعينه دون التزام بالترتيب إذا رأت ذلك ألسباب 

تقدرها.
المادة السادسة: يتعين على األخصائي االجتماعي التواجد بالمكتب المشار إليه في المادة األولى من هذا 
القرار، خالل األيام التي يحددها رئيس المحكمة االبتدائية، وبصفة خاصة في األيام التي تنظر خاللها 
جلسات األحوال الشخصية واليوم التالي لها، الستالم اإلخطارات الخاصة بالمأموريات التي تأمر بها 

المحكمة. على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خالل تلك األيام الستالم إخطارات المأموريات أو 
إيداع التقارير بحسب األحوال.

المادة السابعة: يجب على أمين سر الدائرة، إثبات اسم األخصائي االجتماعي الذي عهد إليه بمأمورية 
على غالف ملف الدعوى، ويوقع األخصائي االجتماعي في السجل المبين في المادة الثانية من هذا 

)5( فــي ذات االتجــاه، نــص مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي فــي المــادة 
16 منــه علــى عــدم قبــول أي دعــوى أمــام المحكمــة فــي مســائل األحــوال الشــخصية 

إال بعــد عرضهــا علــى لجنــة التوجيــه األســري.
واســتثنى المشــروع مــن هــذا النــص: مســائل الوصيــة واإلرث ومــا فــي حكمهــا، الدعاوى 
المســتعجلة والوقتيــة، واألوامــر المســتعجلة والوقتيــة فــي النفقــة والحضانــة والوصايــة، 

القرار، بما يفيد اطالعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.
المادة الثامنة: يجب على األخصائي االجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على 

السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار، وأن يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة أيام.
المادة التاسعة: على األخصائي االجتماعي أن يثبت في تقريره كافة اإلجراءات التي اتخذها في سبيل 
مباشرة المأمورية وملخصاً للحالة أو المسألة المعروضة عليه، وكافة ما تكشف له من خالل البحث، 

وخاصة ما يتعلق باألمور اآلتية:
رقم الدعوى وأسماء أطراف الخصومة، ورقم قيد المأمورية في السجل، وتاريخ استالمه لها.

الحالة االجتماعية ألطراف الخصومة.

الحالة االقتصادية ألطراف الخصومة.
المستوى الثقافي والعلمي ألطراف الخصومة.

بحث الحالة من حيث محل اإلقامة وأوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة.
بحث المستوى الثقافي والعلمي ألبناء أطراف النزاع، ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي 

ومستوى التحصيل، وذلك من خالل الرجوع إلى المختصين بها، وعن طريق الحديث المباشر دون 
توجيه مكاتبات بهذا الخصوص.

إن كان األبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته، وما إذا كانت حالتهم 
الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة هذا العمل من عدمه، والدافع اللتحاق األبناء بهذه األعمال.

إن كان أحد أفراد الخصومة مريضاً بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية، تعين على األخصائي إثبات 
ذلك في تقريره، وما إذا كان يتلقى عالجاً من عدمه.

وعلى األخصائي أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة أطراف 
الخصومة وأبنائهم، وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر اإلمكان بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي 

للسكن بعد الحصول على إذن المقيمين به، والمنطقة التي يقع بها، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع 
الفعلي.

المادة العاشرة: يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، وتوقع جميع أوراقه من األخصائي االجتماعي، 
ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير، مع مراعاة ما يلي:

تسلم نسخة من التقرير لقلم ُكتّاب المحكمة بمعرفة األخصائي القائم بالمأمورية، ويوقع على السجل المبين 
بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية 

بما يفيد ذلك اإليداع، وعدد أوراق التقرير المودع منه.
يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة األخرى بالتوقيع على كافة أوراقها 

ويعيدها لأخصائي االجتماعي إليداعها سجل المكتب المبين بالمادة األولى.
يقوم رئيس قلم كتاب محكمة األحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا 

القرار بختم أوراق نسخة التقرير، وتحفظ بالمكتب، بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند 
الضرورة.

المادة الحادية عشرة: لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحكمة االبتدائية بعد 
موافقة وزير التأمينات والشئون االجتماعية، وله أن يرفع اسم أي أخصائي اجتماعي من القوائم الخاصة 
بكل محكمة، مع إخطار جهة عمله بذلك. وأن ينقل أياً منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية أخرى لمصلحة 

العمل.
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والدعــاوى التــي ال يتصــور الصلــح بشــأنها كدعــاوى إثبــات الــزواج والطــالق1. وهكــذا 
تتطابــق فكــرة واختصاصــات اإلخصائــي االجتماعــي الــذي أخــذ بــه القانــون المصــري 
مــع نظــام لجنــة التوجيــه األســري المزمــع األخــذ بهــا فــي مشــروع القانــون اإلماراتــي 

لأحــوال الشــخصية2.
* * * * * *

1  نصت الفقرة الثالثة من مشروع قانون األحوال الشخصية اإلماراتي على أنه يصدر وزير العدل 
والشؤون االجتماعية واألوقاف الالئحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه األسري.

2  ال يوجد تطابق ألن مهمة لجنة التوجيه األسري السعي للصلح ومن ثم التصديق على هذا الصلح 
من قبل القاضي، بينما تنحصر مهمة األخصائي االجتماعي في دراسة حالة المتخاصمين أمام القاضي ... 

المجلة. 

الفصل الثالث
واجب المحكمة في عرض الصلح

في دعاوى الوالية على النفس

)8( االلتزام بعرض الصلح خروج على مبدأ حياد القاضي:
أوجــب المشــرع المصــري فــي القانــون رقــم 1 لســنة 2000 علــى المحكمــة فــي دعــاوى 
الواليــة علــى النفــس عــرض الصلــح علــى الخصــوم )مــادة 1/18(. وهــذا الحكــم ليــس 
جديــداً علــى النظــام القانونــي المصــري باعتبــاره أحــد األبعــاد االجتماعيــة التــي تبناهــا 
المشــرع للحفــاظ علــى كيــان األســرة1. فقــد نصــت عليــه المــادة 11، 6 مكــرراً »ثانيــاً« 
مــن المرســوم بقانــون رقــم 25 لســنة 1929 المعــدل بالقانــون رقــم 100 لســنة 1985، 
ــن اإلصــالح كشــرط للحكــم بالتطليــق، وتدخــل  بخصــوص ثبــوت الضــرر والعجــز عل
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها إلنهــاء النــزاع صلحــاً عنــد نظــر دعــوى االعتــراض علــى 
ــه المــادة 82 مــن الئحــة ترتيــب المحاكــم الشــرعية3  ــذار الطاعــة2، كمــا نصــت علي إن
كمــا نصــت عليــه المــادة 64 مــن قانــون المرافعــات فــي الدعــاوى الجزئيــة أو مــا يعــرف 

بمجلــس الصلــح4.
ومن ثم جاء النص منسجماً مع ما سبق للمشرع المصري أن أخذ به. 

ويشــكل مجلــس الصلــح المشــار إليــه برياســة أحــد وكالء النائــب العــام، ويعقــد جلســاته 
فــي مقــر محكمــة المــواد الجزئيــة المختصــة بنظــر النــزاع، وعليــه أن ينتهــي مــن مهمتــه 
ــن  ــدة ال تجــاوز ثالثي ــن ولم ــاق الطرفي ــا إال باتف ــاً ال يجــوز مده ــن يوم ــدى ثالثي ــي م ف
ــوة  ــه ق ــون ل ــك محضــراً تك ــذا األجــل، أعــد بذل ــي ه ــح ف ــم الصل ــإذا ت ــاً أخــرى، ف يوم
الســندات واجبــة التنفيــذ. وإذا لــم يتــم الصلــح فــي األجــل المذكــور أحــال الدعــوى إلــى 
المحكمــة لنظرهــا فــي جلســة يحددهــا. ويصــدر بتنظيــم هــذا المجلــس وبيــان اإلجــراءات 
التــي تتبــع أمامــه قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة ويحــدد وزيــر العــدل بقــرار منــه المحاكــم 
الجزئيــة التــي تشــكل مجالــس الصلــح بدائرتهــا. وإذا عرضــت الدعــاوى المشــار إليهــا 

1  المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000.
2  نقض أحوال شخصية 22 فبراير 2000 الطعن رقم 461 لسنة 64 ق.

3  وذلك قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955.
4  تنص المادة 64 مرافعات على أنه »يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء 
في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك 
فيما عدا الدعاوى التي ال يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة 

بأوامر األداء.
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فــي الفقــرة األولــى علــى المحكمــة شــكل مجلــس صلــح بدائرتهــا قبــل عرضهــا علــى هــذا 
المجلــس وجــب علــى المحكمــة إحالتــه إليــه. وحتــى اليــوم هــذا النــص مــا زال معطــالً إذ 
لــم يصــدر بعــد القــرار الجمهــوري الــذي يضــع هــذا النــص موضــع التنفيــذ، وهــو أمــر 

يثيــر الدهشــة بحــق.
وقــد أبقــت المــادة 18 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2000، علــى المبــدأ العــام فــي الدعــوة 
إلــى الصلــح، علــى الرغــم مــن خروجــه علــى مبــدأ حيــاد القاضــي فــي الخصومــة المدنيــة 

كأصــل مــن أصــول التقاضــي فــي اإلجــراءات المدنيــة.
ــم إجــراءات  ــون تنظي ــي قان ــى الخصــوم ف ــح عل ــزام بعــرض الصل )9( خصائــص االلت

التقاضــي:
ــاً للقانــون رقــم 1 لســنة  االلتــزام بعــرض الصلــح فــي مســائل الواليــة علــى النفــس وفق
2000 يتميــز بأنــه واجــب إجرائــي علــى المحكمــة مــن جهــة، وهــو التــزام إيجابــي مــن 

جهــة ثانيــة، وأخيــراً فقــد أصبــح التزامــاً عامــاً مــن جهــة ثالثــة.
1- إلتزام وجوبي:

إن التــزام المحكمــة بعــرض الصلــح علــى الخصــوم فــي مســائل الواليــة علــى النفــس – 
كمــا كان فــي القانــون رقــم 25 لســنة 1929 المعــدل بالقانــون رقــم 100 لســنة 1985 
– يعــد وجوبيــاً. وهــذا العــرض ال يكــون بطبيعــة الحــال إال بالنســبة للمســائل التــي يوجــد 
ــات  ــة أو النفق ــة أو الحفــظ أو الرؤي ــة بالحضان ــزاع حقيقــي، كالدعــاوى المتعلق بشــأنها ن

والمهــر والجهــاز وغيرهــا1.
ــن ال  ــزواج م ــخصية، أو اإلذن ب ــوال الش ــة باألح ــود المتعلق ــح القي ــاوى تصحي ــا دع أم
ــاة  ــق الوف ــه ذوو الشــأن فيمــا يجــوز شــرعاً، أو تحقي ــق علي ــق مــا يتف ــه، أو توثي ــي ل ول
والوراثــة والوصيــة الواجبــة، فبالرغــم مــن تعلقهــا بمــواد الواليــة علــى النفــس، إال أنــه 
ال يثــار بشــأنها منازعــة، حتــى يمكــن القــول بعــرض الصلــح علــى الخصــوم فيهــا. فــإذا 
أثيــر بشــأنها نــزاع، وجــب علــى المحكمــة عــرض الصلــح علــى الخصــوم فيهــا2. وإذا 
أغفلــت المحكمــة عــرض الصلــح علــى الخصــوم وقضــت فــي الدعــوى اعتبــر حكمهــا 

1  تقرير المستشار بدر المنياوي عن مشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 بمجمع البحوث اإلسالمية 
باألزهر الشريف. وأوجب المشرع في المادة 21 من قانون إجراءات التقاضي الجديد، على الموثق عند 

طلب اإلشهاد وتوثيق الطالق أن يبصر الزوجين بمخاطر الطالق ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله 
وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. 

2  وإلى ذلك أشارت الفقرة رقم 8 من المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

معيبــاً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون1.
2- إلتزام إيجابي:

ال تكتفــي المحكمــة بمجــرد عــرض الصلــح علــى الخصــوم، أو إلقــاء ســؤال عابــر عــن 
مــدى اســتعدادهم للصلــح، إنمــا يجــب عليهــا اإلحاطــة بأســباب النــزاع وأال تألــوا جهــداً 

إليجــاد ســبل فضهــا علــى وجــه يرضــي كافــة أطرافــه.
وإذا كان المشــرع خــّص دعــاوى الطــالق أو التطليــق ببــذل الجهــد للصلــح، فليــس معنــى 

ذلــك أنهــا ال تبــذل جهــداً فيمــا ســواها2.
وتبلــغ درجــة إيجابيــة المحكمــة أقصاهــا فــي دعــاوى الطــالق أو التطليــق، إذا كان 
للزوجيــن ولــد أو أكثــر، فقــد أوجــب المشــرع علــى المحكمــة أن تعــرض الصلــح مرتيــن، 

تفصــل بينهمــا مــدة ال تقــل عــن ثالثيــن يومــاً وال تزيــد علــى ســتين يومــا3ً.
وهــذا الميعــاد مــن المواعيــد التنظيميــة التــي ال يترتــب علــى مخالفتهــا أي جــزاء، 
ــاً بغــي منــه تعجيــل الســير فــي الدعــوى بعــد أن تكــون نفــوس  باعتبــاره إجــراًء تنظيمي
الزوجيــن قــد هــدأت4. وتعــد مســألة الجهــد الــذي تبذلــه المحكمــة لمحاولــة الصلــح، ممــا 

ــة النقــض5. ــن محكم ــا م ــب عليه ــة الموضــوع دون معق ــره لمحكم ــرك تقدي يت

1  واعتبرته محكمة النقض مما ينحدر إلى مرتبة البطالن. باعتبار أن شرطّي الحكم بالتطليق للضرر 
هما ثبوت الضرر والعجز عن اإلصالح. حكمها في 21 إبريل 1984 الطعن رقم 53 لسنة 2 ق.

2  تنص المادة 375 من قانون أصول المحاكمات اللبناني على أنه يعتبر التوفيق بين الخصوم من 
ضمن مهمة القاضي. كما أنه فوض المحكم أو المحكمين بالتوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي. 

كما أنه فوض المحكم أو المحكمين بالتوفيق بين الخصوم )مادة 775(. انظر مروان كركبي: مبادئ 
أصول المحاكمات المدنية ط2000 ص329، كذلك نصت المادة 21 من قانون المرافعات الفرنسي على 

مهمة القاضي في الصلح والتوفيق بين الخصوم. أحمد خليل: خصوصيات التقاضي، ص118، 119. 
3  ومن البديهي أن المحكمة غير مقيدة في أن تعرض الصلح أكثر من مرتين طالما التزمت بمدة 
الستين يوماً. المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000. وقد شهدت هذه المادة نقاشاً كبيراً عند 

عرض مشروع القانون على مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف. فقد أوضح السيد المستشار بدر 
المنياوي أن النص على حالة وجود ولد يحتاج إلى ضبط، ألنه قد يكون الولد قد تجاوز سن العشرين أو 

الثالثين فلماذا عرض الصلح مرتين. ولهذا يرى أنه كان من األوفق أن يكون هناك ولد في سن الحضانة 
حفاظاً نتيجة اآلثار السلبية للطالق. كما أن المقصود بالفترة البينية لعرض الصلح يقتضي أن يكون المدة 
30 يوماً على األقل وليس على األكثر. وكان رد السيد المستشار محمد فتحي نجيب مصيباً، حيث ذهب 
إلى أن إطالق النص فيما يتعلق بعرض الصلح مرتين إذا كان لدى الزوجين بنات في سن الزواج، أي 

بالغات وراشدات، فإن بنيان األسرة وبقاء العالقة الزوجية خير لهؤالء البنات عند اإلقبال على الزواج. 
ولذلك فإنه من األوفق ترك سلطة للمحكمة بهذا الشأن تعمل تقديرها في كل حالة على حدة، دون التقيد 

بأن يكون األوالد في سن الحضانة. وأما اشتراط أال تزيد المدة على ثالثين يوماً فهو توازن مطلوب 
لسرعة الفصل في القضايا والهدف أن تهدأ النفوس وال مانع من أن تكون المدة ال تزيد على شهرين. 

فعرض فضيلة شيخ األزهر أال تزيد المدة على ستين يوماً فكانت الموافقة، وهو ما أخذ به القانون. انظر 
المحيط في شرح األحوال الشخصية لحسن منصور، ص161، وما بعدها. 

4  تقرير المستشار بدر المنياوي عن مشروع القانون بمجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف.
5  ويقع على عاتق المحكمة، أن تثبت في محضر الجلسة، قيامها بعرض الصلح وعجزها عن 
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3- التزام عام في كافة دعاوى الوالية على النفس:
يجــب علــى المحكمــة أن تقــوم بعــرض الصلــح فــي كل خصومــة متعلقــة بالواليــة علــى 
ــن  ــاك م ــح أن هن ــب. صحي ــق وحس ــة بالطــالق أو التطلي ــك المتعلق ــت تل ــس، وليس النف
ــود  ــح القي ــزاع، كتصحي ــور بشــأنها ن ــى النفــس مــا ال يث ــة عل ــة بالوالي الدعــاوى المتعلق
وتوثيــق مــا يتفــق عليــه ذوو الشــأن وتحقيــق الوفــاة والوراثــة وغيرهــا1. فهــذه ال مجــال 
ــا  ــون فيه ــي تك ــاالت الت ــى الح ــق عل ــا تنطب ــح. وإنم ــدأ الصل ــال مب ــا إلعم ــبة له بالنس
ــات  ــن األجــور والمصروف ــا م ــي حكمه ــا ف ــات وم ــاوى النســب والنفق ــة2، كدع خصوم

ــا3. ــاز وغيره ــر والجه ــظ، والمه ــة والحف ــة والرؤي والحضان
مــن جهــة ثانيــة، فــإن االلتــزام بعــرض الصلــح ال ينطبــق علــى دعــاوى الطــالق 
ــق الجســماني،  ــع4 والتفري ــى دعــاوى الخل ــك عل ــق كذل ــا ينطب ــق وحســب، وإنم والتطلي
والدعــاوى المتعلقــة بــاإلذن للزوجــة بمباشــرة حقوقهــا، متــى كان القانــون الواجــب 
التطبيــق يقضــي بضــرورة الحصــول علــى إذن الــزوج، لمباشــرة تلــك الحقــوق ودعــاوى 

ــا. ــة وغيره ــات والحضان النفق
وأخيــراً وليــس آخــراً، فــإن المبــدأ ينطبــق ليــس فقــط بالنســبة لدعــاوى التطليــق ومــا فــي 
حكمهــا التــي يكــون أطرافهــا مصرييــن مســلمين فقــط، وإنمــا يمتــد نطــاق تطبيقــه علــى 

دعــاوى الواليــة علــى النفــس لغيــر المســلمين واألجانــب5.
)10( إجراءات عرض الصلح على الخصوم في دعاوى الوالية على النفس:

التوفيق، وإال كان حكمها باطالً. وهو بطالن يتعلق بالنظام العام، باعتباره إجراًء قضائياً أوجبه المشرع 
عند الفصل في دعاوى الوالية على النفس. انظر: حسن منصور: المحيط في شرح األحوال الشخصية، 

ص158. وبطالن الحكم هنا أساسه قيامه على إجراءات باطلة. ومن ثم يجوز الطعن فيه باالستئناف ولو 
فات ميعاد الطعن فيه وفقاً لما تنص عليه المادة 221 من قانون المرافعات. أحمد خليل: خصوصيات 

التقاضي، ص121. وقد قضت محكمة النقض بأن خلو محضر جلسات محكمة أول درجة وثاني درجة 
من إثبات أن محاوالت اإلصالح بين الزوجين قد بذلت تمثل مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم 

بالتطليق. حكمها في 18 ديسمبر 1995 الطعن رقم 21 لسنة 62 ق. أحوال شخصية. وأيضاً في 29 
مايو 1997 الطعن رقم 264 لسنة 63 ق. أحوال شخصية.

1  تقرير السيد المستشار بدر المنياوي عن مشروع القانون بمجمع البحوث اإلسالمية باألزهر 
الشريف.

2  تقرير السيد المستشار فتحي نجيب عن مشروع القانون بمجمع البحوث اإلسالمية.
3  خصوصيات التقاضي ألحمد خليل، ص120، 121.

4  تنص المادة 2/20 من قانون تنظيم إجراءات التقاضي على أنه »وال تحكم المحكمة بالتطليق 
للخلع، إال بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لمواالة الصلح بينهما، خالل مدة ال تجاوز 

ثالثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين األولى والثانية من المادة 19 من 
هذا القانون. 

5  وهذا الحكم يعد مستحدثاً، لم يكن يأخذ به القانون السابق، انظر المادتين 6 و11 من القانون رقم 
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

ــس  ــوم، فلي ــى الخص ــح عل ــرض الصل ــة ع ــى المحكم ــب عل ــد أوج ــرع ق إذا كان المش
المقصــود مــن ذلــك هــو مجــر العــرض، وإنمــا الســعي إليــه1. فيجــب علــى المحكمــة أن 
تثبــت الــدور الــذي قامــت بــه فــي محضــر الجلســة وفــي أســباب الحكــم، باعتبــاره إجــراًء 
جوهريــاً أوجبــه القانــون ولصيــق بالنظــام العــام2. ألن المحكمــة تكــون بيــن أمريــن، إمــا 
ــح وتصــدق  ــذا الصل ــت ه ــا تثب ــن األطــراف، فعنده ــوالً م ــح قب ــى عــرض الصل أن يلق
عليــه، ويكــون حكمهــا بالتصديــق علــى محضــر الصلــح ســنداً تنفيذيــاً للحــق أو الشــيء 
الــذي يمكــن اقتضــاؤه جبــراً وفقــاً ألحــكام المــادة 280 مرافعــات. وإمــا أال يلقــى عــرض 
الصلــح قبــوالً مــن األطــراف، فإنهــا تنتقــل لنظــر الموضــوع بعــد أن تثبــت فــي محضــر 

الجلســة هــذا الرفــض.
وحتــى تتمكــن المحكمــة مــن مباشــرة هــذا الــدور، يجــب أن يتــم عــرض الصلــح علــى 
الخصــوم فــي الجلســة بحضورهــم أو بحضــور ممثليهــم3، فــي أي مرحلــة  مــن مراحــل 
الخصومــة. إذا لــم يكــن أحدهــم حاضــراً، وجــب إعالنــه بجلســة الصلــح. فــإذا لــم يحضــر 
جلســة الصلــح، وجــب إعــادة إعالنــه الحتمــال عــدم علمــه بهــا، أو وجــود عــذر لتخلفــه 
ــدون  ــا، وب ــه به ــع علم ــح م ــة الصل ــف عــن حضــور جلس ــا إذا تخل ــة. أم ــه المحكم تقبل
إبــداء عــذر مقبــول، أو تخلــف عــن الحضــور رغــم إعــادة إعالنــه، فإنــه يعتبــر رافضــاً 
للصلــح حكمــاً )م1/18(، وذلــك حتــى ال يتخــذ عــرض الصلــح، وســلة لعرقلــة الفصــل 
فــي القضايــا4. ويكفــي عــرض الصلــح علــى الخصــوم مــن محكمــة أول درجــة، إلثبــات 
ــال  ــا، ف ــا أو كالهم ــإذا رفضــه أحدهم ــن. ف ــن الزوجي عجــز المحكمــة عــن اإلصــالح بي
حاجــة بعدهــا ألن تعرضــه محكمــة االســتئناف مــرة أخــرى عنــد الطعــن علــى حكــم أول 
درجــة5. ولكــن ليــس هنــاك مــا يمنــع محكمــة االســتئناف مــن إعــادة عــرض الصلــح علــى 
الخصــوم علــى الرغــم مــن ســبق عرضــه مــن محكمــة أول درجــة، ألن المشــرع ينــص 
علــى أن تلتــزم المحكمــة، أي محكمــة الموضــوع، بعــرض الصلــح علــى الخصــوم، وهــذا 

1  ويكفي لتحقيق عرض الصلح أن يعرضه القاضي شفاهة، ولكن يجب أن يثبت ذلك في محضر 
الجلسة بما يفيد ذلك. المحيط، لحسن منصور ص157.

2  نقض أحوال شخصية 22 فبراير 2000 الطعن رقم 461 لسنة 64 ق.
3  نقض أحوال شخصية 8 يناير 1996 الطعن رقم 487 لسنة 64 ق. وال تكفي هنا الوكالة العامة. 
وإنما يجب أن يكون الوكيل مفوضاً بالصلح عن كل زوج. ويكون رفض الصلح من أحدهما كافياً إلثبات 

عجز المحكمة عن اإلصالح بين الزوجين. نقض »أحوال شخصية« 5 مارس 1980.
4  المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000.

5  نقض أحوال شخصية 17 مارس 1987 الطعن رقم 107 لسنة 55 ق. 15 يونيه 1993 الطعن 
رقم 86 لسنة 60 ق. 17 مارس 1997 الطعن رقم 54 لسنة 63 ق.
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التوفيق بين مبدأ حياد القاضي وتعزيز دوره اإليجابي في قانون األحوال 
الدكتور: محمود مصطفى يونسالشخصية المصري الجديد ومشروع قانون األحوال الشخصية اإلماراتي

يشــمل محكمــة أول درجــة ومحكمــة ثانــي درجــة1.
)11( وقــد تبنــى مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي فكــرة عــرض الصلــح 

علــى الخصــوم فــي المــادة 117 منــه فــي فقرتهــا الثانيــة:
وذلــك بعــد أن تكــون لجنــة التوجيــه األســري قــد عجــزت عــن اإلصــالح بيــن الزوجيــن، 
فــإذا ثبــت تعــذر المحكمــة هــي األخــرى فــي اإلصــالح وثبــت الضــرر حكمــت بالتطليــق.

:L’état civil 12( مدى إلزامية الصلح بشأن حالة الشخص(
ــم إجــراءات التقاضــي، يوجــب علــى  إذا كان المشــرع فــي المــادة 18 مــن قانــون تنظي
محكمــة الموضــوع عــرض الصلــح علــى الخصــوم، فإننــا قــد نصطــدم بنص المــادة 551 
مــن القانــون المدنــي، التــي ال تجيــز الصلــح فــي المســائل المتعلقــة بالحالــة الشــخصية. 
فهــل يعطــل هــذا النــص إجــراءات الصلــح المنصــوص عليهــا فــي مســائل الواليــة علــى 

النفــس؟
الحــق أن المــادة 551 مدنــي ردت بنفســها علــى هــذا التســاؤل، بنصهــا علــى أنــه »ولكــن 
يجــوز الصلــح علــى المصالــح الماليــة التــي تترتــب علــى الحالــة الشــخصية«. ومثالهــا 
الدعــاوى المتعلقــة بالنفقــات ومــا فــي حكمهــا مــن األجــور والمصروفــات، ممــا نصــت 

عليــه المــادة 9 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2000.
أمــا المصالــح غيــر الماليــة، فمــن المقــرر أن حالــة الشــخص هــي مجموعــة مــن 
األوصــاف التــي تلحــق بشــخصيته، والتــي مــن شــأنها التأثيــر فــي مركــزه القانونــي أو 
حقوقــه وواجباتــه فــي المجتمــع. فهنــاك الحالــة العائليــة، أي مركــز الفــرد فــي األســرة مــن 
حيــث كونــه ابنــاً أو زوجــاً أو أخــاً. وهنــاك الحالــة السياســية، أي كــون الفــرد مواطنــاً أو 
أجنبيــاً، وهنــاك حالــة الشــخص الدينيــة، والتــي يتحــدد بموجبهــا حقوقــه وواجباتــه، كعــدم 

التــوارث بيــن المســلم وغيــر المســلم، أو تحريــم الــزواج بغيــر المســلم.
هنــا يثــار التســاؤل عــن الصلــح فــي المســائل غيــر الماليــة، كالدعــاوى المتعلقــة بالحضانة 
أو الرؤيــة أو بــاإلذن للزوجــة بمباشــرة حقوهــا. فقــد ذهــب رأي2 إلــى أن الصلــح فــي هــذه 
المســائل، ال يعنــي أن يكــون هــو نفــس الصلــح الــذي يعنيــه القانــون المدنــي، أي تنــازل 

1  أما إذا كانت محكمة االستئناف قد تصدت للفصل في موضوع الدعوى )الطالق أو التطليق أو 
الخلع أو التفريق الجسماني( والفرض أن محكمة أول درجة لم تفصل في الموضوع، كالحكم بعدم قبول 

الدعوى، فإنه يجب على محكمة االستئناف في هذا الفرض االلتزام بعرض الصلح على الخصوم وإال 
كان حكمها باطالً، ألنه لم يتم العرض بالصلح الواجب قانوناً في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو في 

حالة كانت عليها. خصوصيات التقاضي ألحمد خليل، ص122. 
2  خصوصيات التقاضي ألحمد خليل، ص124.

ــح  ــد يكــون الصل ــى وجــه التقابــل1. إذ ق ــه عل كل مــن الطرفيــن عــن جــزء مــن ادعاءات
بتســليم المدعــى عليــه بالحــق الــذي يدعيــه اآلخــر، أو تــرك الخصومــة، أو أي اتفــاق آخــر 

ينهــي النــزاع بيــن الخصــوم.
ــراءات  ــم إج ــون تنظي ــن قان ــادة 18 م ــص الم ــن ن ــارض بي ــه ال تع ــري، أن ــي تقدي وف
التقاضــي والمــادة 551 مدنــي، لــن المقصــود هــو أنــه ال يجــوز الصلــح علــى مــا يخالــف 
القواعــد القانونيــة المنظمــة لحالــة الشــخص، وآيــة ذلــك أن المشــرع نــص علــى أنــه ال 
يجــوز الصلــح فــي المســائل المتعلقــة بالحالــة أو بالنظــام العــام. باعتبارهــا قواعــد آمــرة 
تعلــق بالنظــام العــام فــي المجتمــع. ولهــذا يبطــل كل اتفــاق بيــن األفــراد علــى مخالفتهــا2.

ــة  ــائل المتعلق ــي المس ــح ف ــواز الصل ــدم ج ــو ع ــة، إذا كان المقصــود ه ــة ثاني ــن جه وم
بالحالــة فــي جميــع حاالتهــا لــكان النــص غيــر دســتوري. ألن الصلــح أمــر تقــره الشــريعة 
وتدعــو إليــه. ووفقــاً للمــادة الثانيــة مــن الدســتور المصــري فــإن الشــريعة اإلســالمية هــي 

المصــدر الرئيســي للتشــريع.
وأخيــراً، فإنــه لــم يثــر يومــاً مــا، فكــرة وجــود تناقــض بيــن عــرض الصلــح فــي مســائل 
الواليــة علــى النفــس حتــى فــي ظــل المرســوم بقانــون رقــم 25 لســنة 1929 والمعــدل 
بالقانــون رقــم 100 لســنة 1985 ومــا ذكرتــه المــادة 551 مدنــي، بشــأن عــدم جــواز 
الصلــح فــي المســائل المتعلقــة بالحالــة، وعلــى فــرض إثارتــه، فــإن نــص المــادة 18 نــص 

خــاص والحــق فــي اإلصــدار علــى نــص المــادة 551 مدنــي.
* * * * * *

1  المادة 549 من القانون المدني المصري.
2  مدخل علم القانون، نظرية القانون لعلي سيد قاسم، ص153 وما بعدها.
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الفصل الرابع
واجب المحكمة في تعيين حكم في بعض دعاوى التطليق

في القانون المصري

ــنة 2000  ــم 1 لس ــون رق ــن القان ــادة 19 م ــي الم ــري ف ــرع المص ــب المش )13( أوج
ــف كالً  ــن أن تكل ــدب حكمي ــا ن ــب فيه ــي يوج ــق الت ــاوى التطلي ــي دع ــة ف ــى المحكم عل
مــن الزوجيــن بتســمية حكــم مــن أهلــه قــدر اإلمــكان، فــي الجلســة التاليــة علــى األكثــر، 
ــت  ــة عيّن ــذه الجلس ــور ه ــن حض ــف ع ــه أو تخل ــن حكم ــن تعيي ــا ع ــس أيهم ــإن تقاع ف
المحكمــة حكمــاً عنــه. وهــذا االلتــزام يطــرح تســاؤالت عــدة بشــأن الدعــاوى التــي يوجــب 
فيهــا القانــون اللجــوء إلــى التحكيــم، وإجــراءات تعييــن الحكميــن، وكيفيــة مثولهمــا أمــام 
المحكمــة، والمهمــة الموكولــة إليهمــا، ومــدى الســلطة التقديريــة للمحكمــة بشــأن مــا انتهيــا 

إليــه، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
1- اللجوء إلى التحكيم قاصر على دعاوى التطليق التي يجب فيها ندب حكمين:

إن االلتــزام بالســير فــي إجــراءات التحكيــم، وفقــاً لمــا اســتقر عليــه النقــض1، فــي دعــاوى 
التطليــق ال يكــون إال فــي الحــاالت الثالثــة اآلتيــة:

الحالــة األولــى: إذا طلبــت الزوجــة التطليــق مــن خــالل دعواهــا باالعتــراض علــى دعــوة 
زوجهــا لهــا بالعــودة إلــى منــزل الزوجيــة:

أي طلــب التطليــق واالعتــراض علــى إنــذار الطاعــة. فوفقــاً للمــادة 11 مكــرر »ثانيــاً« 
ــنة  ــم 100 لس ــون رق ــدل بالقان ــنة 1929 المع ــم 25 لس ــون رق ــن القان ــرة م ــرة أخي فق
ــن  ــد الزوجي ــب أح ــى طل ــاًء عل ــراض، أو بن ــر االعت ــد نظ ــة عن ــى المحكم 1985 عل
التدخــل إلنهــاء النــزاع بينهمــا صلحــاً باســتمرار الزوجيــة وحســن المعاشــرة، فــإذا بــان 
لهــا أن الخــالف مســتحكم وطلبــت الزوجــة التطليــق، اتخــذت المحكمــة إجــراءات التحكيــم 
ــى  ــراض عل ــن االعت ــا إذا تضم ــون2. أم ــذا القان ــن ه ــواد 7: 11 م ــي الم ــة ف الموضح
1  نقض أحوال شخصية 14 مارس 1989 الطعن رقم 41 لسنة 57 ق. 16 ديسمبر 1996 الطعن 

رقم 299 لسنة 62 ق. 29 نوفمبر 1988 الطعن رقم 77 لسنة 56 ق. 16 ديسمبر 1996 الطعن رقم 
299 لسنة 62 ق.

2  تنص المادة 7 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على 
أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإال فمن غيرهم ممن لهم خبرة 

بحالهما وقدرة على اإلصالح بينهما. وتنص المادة 8 على تاريخ بدء وانتهاء مأمورية الحكمين، والمهلة 
الممنوحة لهما إلجراء الصلح، وهي مدة ستة أشهر على األكثر مع جواز إعطائهما مدة أخرى على أال 

تجاوز ثالثة أشهر )وهذه المدد تعتبر ملغاة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الذي أوجب على الحكمين المثول 
أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما لقرار ما خلصا إليه )مادة 19(، أو مدة ال تجاوز ثالثة أشهر في 

إنــذار الطاعــة طلــب التطليــق أو أن تكــون الزوجــة قــد أضافــت الطــالق إلــى طلباتهــا فــي 
االعتــراض قبــل عــرض الصلــح كان طلــب الطــالق خاضعــاً للقاعــدة العامــة فــي اإلثبــات 
وال يجــوز الســير فــي إجــراءات التحكيــم مــا لــم تكــن دعــوى الطــالق هــي الدعــوى الثانية 

بعــد رفض الدعــوى األولى1.
ــق للضــرر بعــد رفــض طلبهــا  ــة: إذا تكــرر رفــع الزوجــة لدعــوى التطلي ــة الثاني الحال

األول مــع عجزهــا عــن إثبــات مــا تتضــرر منــه:
فــإذا ادعــت الزوجــة إضــرار الــزوج بهــا بمــا ال يســتطاع معــه دوام العشــرة بيــن أمثالهــا 
ــة إذا  ــة بائن ــا القاضــي طلق ــٍذ يطلقه ــق، وحينئ ــب مــن القاضــي التفري يجــوز لهــا أن تطل
ثبــت الضــرر وعجــز عــن اإلصــالح بينهمــا. فــإذا رفــض الطلــب ثــم تكــررت الشــكوى 
ولــم يثبــت الضــرر بعــث القاضــي حكميــن علــى الوجــه المبيــن بالمــواد 7: 11 مــن هــذا 

القانــون )مــادة 6 مــن القانــون رقــم 25 لســنة 1929(2.
ــم 1 لســنة  ــع )مــادة 20 مــن القانــون رق ــة: وهــي دعــوى التطليــق للخل ــة الثالث الحال

:)2000
ــا  ــن، وندبه ــن الزوجي ــح بي ــة الصل ــد محاول ــع إال بع ــق للخل ــة بالتطلي ــم المحكم ــال تحك ف
ــى  ــة أشــهر، عل ــدة ال تتجــاوز ثالث ــا، خــالل م ــح بينهم ــواالة مســاعي الصل ــن لم لحكمي
الوجــه المبيــن فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 18، والفقرتيــن األولــى والثانيــة مــن المــادة 

19 مــن هــذا القانــون3.
وهــذه الحــاالت الثالثــة وردت حصــراً، فــال يجــوز القيــاس عليهــا. ومــن ثــم فــال يســتلزم 
ــق للضــرر  ــوى التطلي ــرى، كدع ــق األخ ــاوى التطلي ــي دع ــم ف ــراءات التحكي ــاذ إج اتخ
ــد  ــق للضــرر أن يكــون ق ــي دعــوى التطلي ــم ف ألول مــرة. ألن المشــرع يســتلزم للتحكي
ــا  ــات م ــرار الشــكوى وعــدم إثب ــم تك ــق، ث ــب التفري ــض دعــوى الزوجــة بطل ســبق رف

دعاوى التطليق للخلع )مادة 20(. وتنص المادة 9 على مهمة الحكمين في اإلصالح. وتنص المادة 10 
على حالة عجز الحكمين عن اإلصالح. فإن كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق 

بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق. أما إذا كانت اإلساءة 
كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أن تلتزم به الزوجة. أما إذا كانت اإلساءة 

مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة. وأما إذا جهال السبب فلم يعرف 
المسيئ منهما اقترح الحكمان التطليق دون بدل. 

1  نقض أحوال شخصية 14 مارس 1989 الطعن رقم 41 لسنة 57 ق.
2  نقض »أحوال شخصية« 14 مارس 1989 الطعن رقم 41 لسنة 57 ق. 29 مايو 1984 السنة 
35 ص 1480 الطعن رقم 3 لسنة 53 ق. 31 مارس 1987 الطعن رقم 82، 83 لسنة 54 ق. 21 

فبراير 1989 الطعن رقم 58 لسنة 57 ق.
3  قراءة في قانون تنظيم إجراءات التقاضي لمحمد الجندي، ص256.
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تشــكو منــه1 أو دعــوى التطليــق للغيبــة أو للحبــس2، ألن مهمــة الحكميــن لإلصــالح بيــن 
لزوجيــن والفــرض هنــا عــدم وجــود الــزوج. أو دعــوى التطليــق للعيــب المســتحكم3 ألن 
المحكمــة إذا ثبــت لهــا وجــود العيــب وتضــررت الزوجــة مــن ذلــك قضــت بتطليقهــا طلقــة 
ــزوج  ــران ال ــاق4 أو اقت ــدم اإلنف ــق األخــرى، كع ــبة لدعــاوى التطلي ــذا بالنس ــة. وهك بائن
بأخــرى5. فالمشــرع فــي هــذه الدعــاوى لــم يوجــب علــى المحكمــة اللجــوء إلــى التحكيــم6.
ــام  ــك أم ــم ســواء كان ذل ــى التحكي ــذه الحــاالت وجــب اللجــوء إل ــت إحــدى ه ــإذا تحقق ف
ــاً  ــم وجوبي ــى التحكي ــي درجــة، وال يكــون اللجــوء إل محكمــة أول درجــة أو محكمــة ثان

ــة: ــي الحــاالت اآلتي ــي درجــة ألول مــرة إال ف ــة ثان ــام محكم أم
الحالــة األولــى: إذا قضــت محكمــة أول درجــة برفــض دعــوى التطليــق، فطعنــت المدعية 

علــى الحكــم، وثبــت أمــام محكمــة االســتئناف تكرار الشــكوى7.
الحالــة الثانيــة: إذا قضــت محكمــة االســتئناف ببطــالن حكــم أول درجــة، لعــدم اللجــوء 
إلــى التحكيــم، فــي دعــوى يوجــب فيهــا القانــون هــذا اإلجــراء، أو كانــت إجراءاتــه باطلــة.
ــن أمــام  ــدب حكمي ــون ن ــة الثالثــة: إذا رفعــت دعــوى تطليــق ال يوجــب فيهــا القان الحال
محكمــة أول درجــة، وأمــام محكمــة االســتئناف تمســكت بســبب جديــد للضــرر ولــم تثبــت 
مــا تشــكو منــه، إذ فــي هــذه الحالــة يكــون مــن الواجــب اتخــاذ إجــراءات التحكيــم رغــم 

أنهــا أمــام محكمــة أول درجــة لــم تكــن تســتوجبه8.
)14( وفــي مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي فــإن تعييــن الحكميــن مرهون 
بعــدم ثبــوت الضــرر الــذي تدعيــه الزوجــة، واســتمرار الشــقاق بيــن الزوجيــن، وتعــذر 
علــى لجنــة التوجيــه األســري والقاضــي اإلصــالح بينهمــا. ويكــون تعييــن الحكميــن مــن 
أهليهمــا إن أمكــن، وإال فممــن يتوســم فيــه الخبــرة والقــدرة علــى اإلصــالح )مــادة 118(. 
وهنــا يالحــظ الفــرق الكبيــر بيــن أســباب تعييــن الحكميــن فــي كل مــن القانــون المصــري 

ومشــروع القانــون اإلماراتــي.
المشــرع  إليهمــا: اختصــر  الموكولــة  الحكميــن والمهمــة  تعييــن  إجــراءات   )15(

1  نقض أحوال شخصية 29 مايو 1984 الطعن رقم 3 لسنة 53 ق.
2  مادة 12، 13، 14، من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

3  مادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
4  مادة 4من القانون رقم 25 لسنة 1929.

5  مادة 11 مكرر »أوالً« مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
6  نقض أحوال شخصية 14 مارس 1989 الطعن رقم 41 لسنة 57 ق.

7  نقض أحوال شخصية جلسة 20 فبراير 1974. مشار إليه في قراءة في قانون إجراءات التقاضي 
للمستشار محمد الجندي، ص259.

8  خصوصيات التقاضي ألحمد خليل، ص138.

إجــراءات تعييــن الحكميــن فــي دعــاوى التطليــق التــي يجــب فيهــا علــى المحكمــة القيــام 
ــر1.  ــى األكث ــن عل ــتين متعاقبتي ــر خــالل جلس ــذا األم ــم ه ــراء، وأوجــب حس ــذا اإلج به
ــم  ــمية حك ــن بتس ــن الزوجي ــف كالً م ــة أن تكل ــى المحكم ــادة 19 عل ــت الم ــذا أوجب وله
مــن أهلــه قــدر اإلمــكان. فــإذا لــم يقــدر علــى تســمية أحــد مــن أهلــه، كان لــه الحــق فــي 
ــا2  ــى اإلصــالح بينهم ــدرة عل ــا وق ــرة بحالهم ــه خب ــن ل ــر مم ــن الغي ــار شــخص م اختي
وذلــك فــي الجلســة التاليــة لنظــر دعــوى التطليــق علــى األكثــر. وحتــى ال يتخــذ التحكيــم 
تكئــة لتعطيــل الفصــل فــي الدعــوى أو إلطالــة أمــد النــزاع، واجــه المشــرع الفــرض الــذي 
يتقاعــس فيــه أحــد الزوجيــن عــن تســمية حكمــه، أو تخلفــه عــن الجلســة التاليــة )جلســة 
تســمية الحكميــن(، فقــد أوجــب علــى المحكمــة أن تقــوم هــي بتعييــن حكــم عــن الخصــم 
ــاً للقواعــد العامــة فــي اإلعــالن4.  ــه وفق المتقاعــس أو الغائــب3. وتقــوم المحكمــة بإعالن
ويعتبــر الخصــم غائبــاً إذا لــم يحضــر الجلســة األولــى والثانيــة، ألن المشــرع وضــع حــّداً 
ــر.  ــى األكث ــة عل ــن، وهــي الجلســة التالي ــا تســمية الحكمي ــي يجــب فهي ــدة الت أقصــى للم
وهــذا الفــرض ال ينطبــق علــى حالــة المدعــي ألنــه يعتبــر حاضــراً دائمــاً بتقديمــه صحيفــة 
الدعــوى، إذ يفتــرض علمــه بوجودهــا وأمامــه تحديــات الجلســات المقــررة لنظرهــا، حتى 
ولــو لــم يحضــر أيــة جلســة. ومــن ثــم يجــوز تكليفــه بتســمية حكمــه فــي الجلســة التاليــة 
علــى األكثــر، وال حاجــة إلعالنــة بــه. فــإن تقاعــس أو تخلــف عــن حضــور هــذه الجلســة 

عيّنــت لــه المحكمــة حكمــاً عنــه.
أمــا بالنســبة للمدعــى عليــه، فإنــه يكــون حاضــراً إذا حضــر الجلســة األولــى، ولــو تخلــف 
ــة  ــاب المحكم ــم كت ــا قل ــه وأودعه ــرة بدفاع ــدم مذك ــة، أو ق ــة الثاني ــن حضــور الجلس ع
وأعلنهــا للخصــم )مــادة 83 مرافعــات(، أو كانــت صحيفــة الدعــوى قــد أعلنــت لشــخصه 
ــم يقــدم  ــإذا تخلــف المدعــى عليــه عــن الحضــور فــي الجلســة األولــى ول )مــادة 84(. ف
مذكــرة بدافعــه وجــب إعــادة إعالنــه، فــإذا لــم يحضــر اعتبــر الحكــم فــي حقــه حضوريــاً، 

1  المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000.
2  واشتراط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين هو من قبيل االستحسان فال يترتب بطالن إذا لم يكن 
الحكمان أو أحدهما من أهل الزوجين، بدليل أن المشرع أضاف عبارة »إن أمكن« لصرفها عن الوجوب 
المطلق. حكم محكمة االستئناف القاهرة رقم 1108 لسنة 3 ق. جلسة 9 يناير 2000 دائرة 79 أحوال 

شخصية.
3  بمقتضى هذا التعيين يباشر كل من الحكمين مهمته في اإلصالح بين الزوجين دون شرط حلف 

اليمين الذي كان ينص عليه المشرع في المادة 8 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 
100 لسنة 1985. المحيط في شرح األحوال الشخصية لحسن منصور، ص168. إذ إن تحليف اليمين 

أصبح في القانون الجديد عند اختالف الحكمين أو تخلف أحدهما عن الحضور بالجلسة التالية لتعيينهما.
4  خصوصيات التقاضي ألحمد خليل، ص134.



136137

التوفيق بين مبدأ حياد القاضي وتعزيز دوره اإليجابي في قانون األحوال 
الدكتور: محمود مصطفى يونسالشخصية المصري الجديد ومشروع قانون األحوال الشخصية اإلماراتي

وعلــى المحكمــة تكليفــه بتســمية حكمــه فــي الجلــة التاليــة. ولكــن يجــب فــي هــذا الفــرض 
ــا  ــه. أم ــرار تكليف ــة أو ق ــه بالجلس ــدم علم ــراض ع ــه بافت ــمية حكم ــه بتس ــه بتكليف إعالن
إذا كان حاضــراً الجلســة األولــى أو قــدم مذكــرة بدفاعــه أو كان اإلعــالن لشــخصه، 
ــن عــن  ــف الزوجي ــة تخل ــه بتســمية حكمــه1. وفــي حال ــرار تكليف ــه بق فــال حاجــة إلعالن
الحضــور، فــإن المحكمــة تقضــي بشــطب الدعــوى، إذ تكــون غيــر صالحــة للفصــل فيهــا، 

لتخلــف شــرط اللجــوء إلــى التحكيــم قبــل الفصــل فيهــا2.
وإذا تمــت تســمية الحكميــن على الوجه الســابق، شــرع الحكمان بمباشــرة المهمــة المنوطة 
بهمــا بالتوفيــق بيــن الطرفيــن، حتــى ال يتعطــل ســير الخصومــة، ال ســيما وأن المشــرع 
يوجــب عليهمــا المثــول أمــام المحكمــة فــي الجلســة التاليــة لتعيينهمــا3. فــإن اتفــق الحكمــان 
علــى حــّل معيّــن، مثــالً أمــام المحكمــة فــي الجلســة التاليــة لتعيينهمــا ليقــررا مــا خلصــا 
إليــه معــا4ً. أمــا إذا اختلفــا فيمــا بينهمــا أو تخلــف أحدهمــا عــن المثــول أمــام المحكمــة فــي 
الجلســة المحــددة5، فــإن المحكمــة تســمع ألقوالهمــا أو أقــوال الحاضــر منهمــا عــن المهمــة 
التــي باشــرها بعــد تحليــف اليميــن6. فــإذا تخلــف الحكمــان قــام تقريرهمــا مقامهمــا، أمــا 
إذا لــم يكونــا قــد قدمــا تقريرهمــا فــي الجلســة المحــددة، كان للمحكمــة أن تمهلهمــا إلــى 
الجلســة التــي تليهــا، أو أن تقــرر انتهــاء المهمــة التحكيميــة باعتبارهمــا غيــر متفقيــن وفــاً 

1  وفقاً ألحكام المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات، فإنه يعتبر النطق باألحكام التي تصدر أثناء 
سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعالناً للخصوم الذين حضروا 

إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم.  
2  خصوصيات التقاضي ألحمد خليل، ص132، 133.

3  لم يحدد المشرع زمناً معيناً ينتهي إليه الحكمان كما كان عليه الحال في القانون رقم 25 لسنة 
1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. إذا كانت المهلة ال تجاوز ستة أشهر )مادة 8(. أما 

تحديد الجلسة التالية لتعينهما في القانون الجديد، فهو مجر توجيه إلى القاضي لسرعة البّت في الخصومة 
وال يترتب على مدة لجلسة أو لجلسات أخرى جزاء إجرائياً. ولكن ال يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة 

لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، ويجب أال تتجاوز فترة التأجيل ثالثة أسابيع )مادة 98 مرافعات(.
4  ويذهب رأي في الفقه إلى أنه من الجائز أن يكون التقرير مكتوباً أو شفاهة في الجلسة. المحيط 

في شرح األحوال الشخصية لحسن منصور، ص168. ولكننا نرى أنه يجب أن يكون التقرير مكتوباً، 
حتى ولو كان أحد الحكمين أو كالهما ال يجيد الكتابة. وهذا ما كانت تنص عليه المادة 11 من القانون 

25 لسنة 1929 فكان نصها »على الحكمين أن يرفعا تقريرها إلى المحكمة مشتمالً على األسباب 
التي بني عليها«. ومن جهة ثانية، فإن المقرر في قضاء النقض، أن الحكمين طريقهما الحكم ال الشهادة 
وال الوكالة. نقض أحوال شخصية 28 مايو 1975 الطعن رقم 13 لسنة 42 ق. السنة 26 ص206. 

وأخيراً فإن الواقع العملي يفرضه، الزدحام المحاكم بأرتال القضايا والتي ال يستطيع القاضي فيها مجرد 
االستماع للخصوم أنفسهم فما بالنا باالستماع لغيرهما؟!

5  ويكفي أن يقدم تقريره كتابة في الجلسة المحددة، فيقوم التقرير مقام الحضور.
6  كان المشرع في القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في المادة 

11 منه يوجب على المحكمة في حالة اختالف الحكمين أن تبعث حكماً ثالثاً له خبرة بالحال وقدرة على 
اإلصالح وتحلفه اليمين. فإن اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في اإلثبات.

لسلطتها التقديرية1.
)16( التوفيــق بيــن أحــكام قانــون إجــراءات التقاضــي الجديــد والقانــون رقــم 25 
ــة  ــا وحجي ــة إليهم ــة الموكول ــن والمهم ــن الحكمي ــراءات تعيي لســنة 1929 بشــأن إج

تقريرهمــا:
نظــم المرســوم بقانــون رقــم 25 لســنة 1929 المعــدل بالقانــون رقــم 100 لســنة 
1985 فــي المــواد 7: 11 الشــروط التــي يجــب توافرهــا فــي الحكميــن وبــدء وانتهــاء 
مأموريتهمــا، وكيفيــة اإلصــالح بيــن الزوجيــن، واألســباب التــي يبنــى عليــه تقريرهمــا، 
وســلطة المحكمــة إزاء تقريرهمــا. وفــي المــادة 19 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2000 
نظــم المشــرع حــاالت نــدب الحكميــن، وكيفيــة مثولهمــا أمــام المحكمــة، وحــاالت حلــف 
ــن نصــوص  ــن بي ــة تباي ــب أن ثم ــن. وال ري ــر الحكمي ــة لتقري ــة القانوني ــن، والقيم اليمي

ــدة. ــي حــاالت عدي ــون 25 لســنة 1929 ف ــد والقان ــون الجدي القان
ــص  ــع الن ــابق م ــص الس ــارض الن ــد تع ــون عن ــق القان ــريان تطبي ــد س ــاالً لقواع وإعم
الالحــق، فإنــه يعمــل بمــا ورد فــي القانــون 25 لســنة 1929 فيمــا ال يتعــارض مــع نــص 

ــاره النــص األحــدث أو الالحــق. ــد، باعتب ــون الجدي المــادة 19 مــن القان
ــة  ــنة 1929 المتعلق ــون 25 لس ــن القان ــن 8 و11 م ــص المادتي ــر ن ــه يعتب ــذا، فإن وله
ــا منســوخة  ــة الممنوحــة لهم ــن والمهل ــدب الحكمي ــار ون ــة بشــأن اختي بالقواعــد اإلجرائي
بنــص المــادة 19 مــن القانــون الجديــد، دون األحــكام الموضوعيــة المتعلقــة بعمليــة 

ــه: ــك أن ــى ذل ــب عل ــم. ويترت التحكي
ــا، . 1 ــاء مأموريتهم ــدء وانته ــخ ب ــى تاري ــتمالً عل ــن مش ــدب الحكمي ــرار ن ــد ق ــم يع ل

وألغيــت مهلــة الســتة أشــهر وهــي الحــد األقصــى لمهمــة التحكيــم، ومهلــة الثالثــة أشــهر 
ــن جلســة تســمية  ــا بي ــن هــي م ــة الحكمي ــد أصبحــت مهل ــم. فق ــة التحكي ــة لعملي اإلضافي

ــا2. ــة له ــن والجلســة التالي المحكمي
لــم يعــد يشــترط حلــف الحكميــن اليميــن قبــل أداء مهمتهمــا، وإنمــا أصبــح تحليــف . 2

الحكميــن فــي حالــة اختالفهمــا أو تخلفهمــا عــن حضــور الجلســة التاليــة لتعيينهمــا.
ــة . 3 ــة عملي ــن إرســال حكــم ثالــث لمحاول ــة اختــالف الحكمي ــم يعــد يشــترط فــي حال ل

ــاً. ــه مع ــا خلصــا إلي ــى المحكمــة أن تنظــر فيم ــا عل اإلصــالح مجــدداً، وإنم

1  كانت المادة 8/ب من القانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على هذا الحكم صراحة. إذ كانت تجيز 
للمحكمة أن تعطى مهلة أخرى لمرة واحدة .. فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين.

2  إذا كان التطليق للخلع، فإن المحكمة ال تحكم بالتطليق إال بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها 
لحكمين لمواالة مساعي الصلح بينهما خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر.
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ــواردة بالقانــون 25 لســنة 1929  أمــا األحــكام الموضوعيــة المتعلقــة بالمحكميــن، وال
المعــدل بالقانــون رقــم 100 لســنة 1985 فيظــل العمــل بــه قائمــاً. ويترتــب علــى ذلــك:

يشــترط فــي الحكميــن أن يكونــا عدليــن، حتــى مــع فــرض أن كالً منهمــا هــو الــذي . 1
يختــار حكمــه )مــادة 7(. وأن يكــون المحكــم رجــالً، فقــد قضــت محكمــة النقــض بأنــه 
إذا كان مــن بيــن الحــكام امــرأة بطــل التقريــر المقــدم منهــم وبطــل لذلــك حكــم التطليــق 

المبنــي علــى هــذا التقريــر الباطــل1.
ــس . 2 ــن عــن حضــور مجل ــد الزوجي ــاع أح ــن امتن ــل المحكمي ــي ســير عم ــر ف ال يؤث

ــذال  ــقاق ويب ــباب الش ــى أس ــا عل ــن أن يتعرف ــى الحكمي ــاره وعل ــم إخط ــى ت ــم مت التحكي
ــادة 9(. ــة )م ــة مرضي ــأي طريق ــي اإلصــالح ب ــا ف جهدهم

إذا عجــز الحكمــان عــن اإلصــالح، وكانــت اإلســاءة كلهــا مــن قبــل الــزوج، اقتــرح . 3
الحكمــان التطليــق بطلقــة بائنــة وحفــظ كافــة حقــوق الزوجــة. أمــا إذا كانــت اإلســاءة كلهــا 
مــن قبــل الزوجــة، اقترحــا التطليــق مقابــل بــدل مناســب يقدرانــه. أمــا إذا كانــت اإلســاءة 
ــال  ــاءة. وإذا جه ــدر اإلس ــا حســب ق ــكل منهم ــدل ل ــل ب ــق مقاب ــا التطلي ــتركة، اقترح مش

ســبب الشــقاق اقترحــا التطليــق وحســب دون أي بــدل )مــادة 10(.
وهذه األحكام مقابلة للمادة 120 من مشروع القانون اإلماراتي.

)17( أمــا عــن حجيــة تقريــر الحكميــن أمــام المحكمــة، فقــد كان الفقه والقضــاء المصري 
فــي ظــل القانــون 25 لســنة 1929 المعــدل بالقانــون رقــم 100 لســنة 1985 مســتقراً 

علــى التــزام المحكمــة بمــا انتهــى إليــه الحكمــان2.
ــاً، إذ جعــل  ــد نهجــاً مختلف ــون الجدي ــي القان ــر مســبوق نهــج المشــرع ف وفــي تطــور غي
رأي الحكميــن استشــارياً. فللمحكمــة أن تأخــذ بمــا انتهــى إليــه الحكمــان بصفتهــا حكميــن، 
ــو اتفقــا علــى رأي واحــد. وللمحكمــة أن تأخــذ بأقــوال أيهمــا  ــاً حتــى ول أو طرحــه جانب
عنــد اختــالف الــرأي بينهمــا بعــد حلــف اليميــن، أو بغيــر ذلــك ممــا تســتقيه مــن أوراق 
ــه وقــد اســتغنت عــن  الدعــوى )مــادة 3/19(، لتقــف علــى حقيقــة النــزاع ووســائل فّضِ
مرحلــة التحقيــق التــي قــد تســتغرق مــدة طويلــة مــن الزمــن3.  فحجيــة تقريــر الحكميــن 

1  نقض أحوال شخصية 11 مارس 1986 الطعن رقم 13 لسنة 55 ق.
2  وقد قضت محكمة النقض بأنه »من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم ال 
الشهادة وال الوكالة. وإذا اتفقا على رأي نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب«. حكمها 
في 28 مايو 1975 الطعن رقم 13 لسنة 42 ق. أحوال شخصية. 11 مارس 1986 الطعن رقم 13 

لسنة 55 ق. ولكن يشترط في جميع األحوال أال يخالف ما انتهيا إليه للشرع أو القانون. محكمة كفر 
الشيخ 29 أكتوبر 1931 القضية رقم 1067 لسنة 30 ق.

3  المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000.

فــي قانــون إجــراءات التقاضــي الجديــد كــرأي الخبيــر ال يلــزم المحكمــة )مــادة 156 مــن 
قانــون اإلثبــات(. وقــد ذهــب بعــض الفقــه إلــى أن الحكميــن بمثابــة شــهود علــى واقعــة 
معينــة1.وال ريــب فــإن ثمــة صعوبــة فــي تكييــف وظيفــة الحكميــن بأنهــا شــهادة. فالشــاهد 
ليســت مــن طبيعــة دوره محاولــة اإلصــالح بيــن الخصــوم، والشــاهد ال يكلــف الخصــم 
بتســميته مــن أهلــه أو مــن غيــره، وال تعينــه المحكمــة عنــد تقاعــس أحــد الخصــوم عــن 
تســميته. وال يلــزم بعمــل تقريــر عــن مهمتــه، وال يشــترط فــي الشــاهد أن يكــون رجــالً. 
لذلــك فــإذا أردنــا أن نكيــف دور الحكميــن، نقــول أنــه واجــب إجرائــي اســتلزمه المشــرع 
لصحــة الحكــم فــي الدعــوى، فهــو إجــراء شــكلي جوهــري، تتطلبــه الشــريعة اإلســالمية 
ــوا  ُ ــا فَاْبعَث ــقَاَق بَْينِِهِم ــْم ِش ــى: }َوإِْن ِخْفتُ ــه تعال ــن، لقول ــن الزوجي ــد حــدوث الشــقاق بي عن
َحَكَمــاً ِمــْن أَْهِلــِه وَحَكَمــاً ِمــْن أَْهِلَهــا إِْن يُِرْيــَدا إِْصالحــاً يَُوفِّــِق هللاُ بَْينَُهَمــا{ ]النســاء:35[.

ــباب  ــث اإلحاطــة بأس ــن حي ــر، م ــاري للخبي ــدور االستش ــن ال ــع بي ــذا اإلجــراء يجم وه
النــزاع وعــدم إلزاميــة مــا انتهيــا إليــه بالنســبة للمحكمــة، والــدور االســتثنائي للشــاهد مــن 
حيــث حلــف اليميــن عنــد المثــول أمــام المحكمــة فــي حالــة اختــالف الحكميــن أو تخلــف 

أحدهمــا عــن حضــور الجلســة المحــددة وعــدم وجــوب األخــذ برأيهمــا.
)18( وأما عن حجية رأي الحكمين في مشروع قانون األحوال  

ــة اتفاقهمــا.  ــن ملزمــاً فــي حال ــد جعــل المشــروع رأي الحكمي الشــخصية اإلماراتــي: فق
ــم القاضــي  ــه »يحك ــى أن ــن المشــروع عل ــادة 121 م ــن الم ــة م ــرة الثاني إذ نصــت الفق
ــون  ــه القان ــذ ب ــا أخ ــاً لم ــر تمام ــج مغاي ــو منه ــا«. وه ــن إن اتفق ــم الحكمي بمقتضــى حك
ــون 1929  ــل قان ــي ظ ــه والقضــاء ف ــه الفق ــا كان علي ــع م ــق م ــد ويتف المصــري الجدي
وقانــون 1985. وأمــا فــي حالــة اختالفهمــا فــإن علــى القاضــي أن يعيــن غيرهمــا أو أن 
يضــم إليهمــا حكمــاً ثالثــاً لكــي يرجــح رأي أحــد الحكميــن )مــادة 2/121 مــن المشــروع(. 
وهــذا يعنــي إلتــزام القاضــي بالنتيجــة التــي يفصــح عنهــا رأي الحكميــن الجديديــن فــي 
حالــة اســتبدال األوليــن، أو تلــك التــي يرجحهــا الحكــم الثالــث فــي حالــة انضمامــه إليهمــا. 

ــون المصــري. ــي القان ــال ف ــو الح ــا ه ــارياً كم ــن استش ــس رأي الحكمي فلي
والحالــة الوحيــدة التــي يرفــض فيهــا القاضــي رأي الحكميــن هــي مخالفــة حكمهمــا ألحكام 
هــذا القانــون، فيكــون مــن حقــه تعديــل هــذا الحكــم بمــا يــراه القاضــي متفقــاً مــع أحكامــه 

)م3/121 مــن المشــروع(.
* * * * * *

1  قراءة في قانون إجراءات التقاضي لمحمد الجندي، ص255.
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خاتمة
إذا أردنــا أن نعــرض لمــا انتهينــا إليــه فــي هــذا البحــث، فإنــه يمكــن القــول بأنــه مشــروع 
ــاد القاضــي  ــدي لحي ــدأ التقلي ــم يتخــل عــن المب ــي ل ــون األحــوال الشــخصية اإلمارات قان
تحــت ســتار تعزيــز دوره اإليجابــي فــي مســائل األحــوال الشــخصية. فلــم يأخــذ المشــروع 
ــنة  ــم 1 لس ــون رق ــن القان ــة م ــادة الرابع ــي الم ــروع المصــري ف ــه المش ــص علي ــا ن بم
2000 مــن واجــب القاضــي بتبصــرة الخصــوم بمــا يحقــق حســن الســير فــي الدعــوى، 
وذلــك تجنبــاً للجــدل الواســع فــي الفقــه المصــري حــول تفســيره ومنعــاً لــكل لبــس حــول 
التوفيــق بيــن مبــدأ الحيــاد ومبــدأ المواجهــة. ألن المشــروع أراد أن ييســر مــن إجــراءات 
التقاضــي فــي هــذه المســائل. وكان رأينــا أن القاضــي عليــه – أن يوجــه الخصــوم إلــى 
ــم  ــى عل ــالً وهــو عل ــة شــوطاً طوي ــى ال تقطــع القضي ــح إجــراءات الدعــوى، حت تصحي
ببطــالن إجراءاتهــا، إال أنــه يقــف مكتــوف األيــدي ال يســتطيع حيالهــا ســبيالً ألن الخصــم 

لــم يتمســك بهــا، الســيما فــي الحــاالت التــي ال يتعلــق البطــالن فيهــا بالنظــام العــام.
ــن  ــل تعيي ــي جع ــخصية اإلمارات ــوال الش ــون األح ــروع قان ــإن مش ــة ف ــة ثاني ــن جه وم
الحكميــن مرهونــاً بعــدم ثبــوت الضــرر الــذي تدعيــه الزوجــة، واســتمرار الشــقاق بيــن 
الزوجيــن، وتعــذر علــى لجنــة التوجيــه األســري والقاضــي اإلصــالح بنيهمــا. وهــذا أمــر 
ــح. وكان  ــن بعــد عجــز القاضــي عــن الصل ــن الحكمي ــاً، إذ جعــل تعيي ــر الدهشــة حق يثي
ــرض القاضــي  ــل أن يع ــابقة أي قب ــة س ــي مرحل ــن ف ــن  الحكمي ــون تعيي ــق أن يك األوف
ــم ينتصــح  ــداً ول ــون محاي ــن القاضــي أن يك ــب م ــف نطل ــن. إذ كي ــن الطرفي ــح بي للصل
ــن  ــه م ــام ب ــح ق ــى صل ــق عل ــه التصدي ــب من ــا نطل ــه، وبعده ــدهم ب ــا أرش الخصــوم لم

ــم؟!1 عينه
ومــن جهــة ثالثــة، فقــد جعــل مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي رأي 
ــة  ــى حال ــه، وإن كان النــص فــي ظاهــره يقصــره عل ــع حاالت ــن ملزمــاً فــي جمي الحكمي
اتفاقهمــا فقــط. والــذي دفعنــي لهــذا التفســير، هــو أنــه حتــى فــي حالــة اختــالف الحكميــن, 
وجــب علــى القاضــي أن يعيــن غيرهمــا أو يضــم إليهمــا شــخصاً ثالثــاً ليرجــح رأي أحــد 

الحكميــن، ويكــون رأيهمــا ملزمــاً لــه فــي هــذه الحالــة كذلــك.

1  ال نرى ما يقدح في هذا اإلجراء ألن األصل أن يتصدى القاضي للصلح ابتداًء فإن وفق إلى ذلك 
حكم في الدعوى دون إطالة ألمد النزاع وإن تعذر عليه انتدب حكمين يفترض أن تكون لهما دراية 

كافية بحال الزوجين مع الوقت الكافي لتعدد جلسات الصلح واالتفاق ومرونة االتصال بمن قد يساهم في 
الصلح. والصلح خير يتغياه القاضي سواء كان نتيجة لسعيه أو سعي من يندبه لذلك. ..

المجلة

ومــن جهــة رابعــة، إذا كان مشــروع قانــون األحــوال الشــخصية اإلماراتــي قــد أوجــب 
علــى القاضــي عــرض الصلــح علــى الخصــوم، فليــس المقصــود مــن ذلــك هــو مجــرد 
ــاء  ــه والقض ــب الفق ــا يذه ــة – كم ــى المحكم ــب عل ــه. فيج ــعي إلي ــا الس ــرض، وإنم الع
المصــري – أن تثبــت الــدور الــذي قامــت بــه فــي محضــر الجلســة وفــي أســباب الحكــم، 

ــه القانــون. ــاً أوجب ــاره إجــراًء جوهري باعتب
وأخيــراً وليــس آخــراً، فــإن نظــام األخصائــي االجتماعــي ال يعتبــر بديــالً عــن التحكيــم، 
وإنمــا هــو مجــرد وســيلة ييســر للمحكمــة ســبيل الفصــل فــي دعــاوى األحــوال الشــخصية، 

وال يؤثــر علــى حيــاده، ويخضــع تقريــره لســلطتها التقديريــة الكاملــة.
تم بحمد هللا وتوفيقه
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المقدمة

يمــر العديــد مــن التجــار وأثنــاء ممارســتهم للتجــارة بالعديــد مــن الصعوبــات االقتصاديــة 
ــب  ــت أغل ــد اهتم ــك فق ــتقبلهم لذل ــى مس ــاً خطــرة عل ــون أحيان ــي تك ــا الحال ــي عصرن ف
ــن  ــروج م ــى الخ ــاعدتهم عل ــذا الوضــع لمس ــة ه ــة معالج ــم بمحاول ــي العال ــاريع ف التش
ــة  ــا دول ــن ضمنه ــات وم ــذه التوجه ــة ه ــريعات العربي ــل التش ــم تتجاه ــم1 ول صعوباته
اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي وجــدت فــي نظــام الصلــح الواقــي المــالذ اآلمــن الــذي 
يمكــن للمدنييــن اللجــوء إليــه، حيــث أفــرد لــه المشــرع البــاب الثانــي مــن الكتــاب الخامــس 
مــن قانــون المعامــالت التجاريــة االتحــادي رقــم 18 لســنو 1993 المــؤرخ فــي 7 

ــى 878(2. ــواد )831 إل ــه الم ــبتمبر 1993 مخصصــاً ل س

1  تعتبــر أســبانيا مــن أولــى الــدول التــي أخــذت بالصلــح الواقــي مــن اإلفــالس كنظــام يُمّكــن المدينيــن 
ــد أوجــده المشــرع األســباني  ــم فق ــد تعترضه ــي ق ــات الت ــة الصعوب ــالس ولمواجه ــاد عــن اإلف ــن االبتع م
ألول مــرة فــي القانــون الصــادر فــي 1881/2/13 بحيــث قصــر تطبيقــه علــى المدينيــن غيــر التجــار ثــم 
جــرى العمــل علــى تطبيقــه علــى التجــار بموجــب قانــون 1887/6/10، علــى أن هنــاك مــن يــرى بــأن 
ــر  ــن، وتعتب ــر المدي ــج تعث ــي أقــرت نظمــاً خاصــة تعال ــى البــالد الت المقاطعــات السويســرية تعــد مــن أول
مقاطعــة جنيــف مهــد الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس مثــالً إذ عرفتــه ألول مــرة بموجــب القانــون الصــادر فــي 
1877/7/7 الــذي كان يســمى بقانــون المهلــة الصلحيــة ليعــم بعــد ذلــك سويســرا جميعهــا، وذلــك بموجــب 
القانــون السويســري التعاهــدي المــؤرخ فــي 1889/4/11 المتعلــق بالخصومــة بســبب الديــون واإلفــالس. 

انظــر: الصلــح الواقــي مــن التفليــس فــي التشــريع المصــري، للدكتــور أميــن بــدر، ص20.
كمــا تعــد بلجيــكا مــن أولــى الــدول التــي أوجــدت نظامــاً يقــي التجــار مــن خطــر شــهر اإلفــالس أو التصفيــة 
وهــو نظــام الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس بحيــث أخــذ بــه المشــرع البلجيكــي ألول مــرة بصــورة مؤقتــة 
ــو 1887 وجــرى  ــي 29 يوني ــون ف ــة وصــدر بموجــب قان ــه بصــورة نهائي ــام بتنظيم ــم ق عــام 1883 ث
عليــه تنقيــح كامــل إلــى أن اســتقر بموجــب القانــون الصــادر فــي مايــو 1946، انظــر: القانــون التجــاري 

اللبنانــي، للدكتــور علــي البــارودي، ص362.
ــما أخــذت بــه اليونــان فــي قانــون 1893/2/6 وكذلــك النرويــج فــي قانــون 1899/5/6 وإيطاليــا  ك
فــي قانــون 1903/5/24 كمــا أخــذ المشــرع األلمانــي بنظــام الصلــح الواقــي ألول مــرة بالقانــون المــؤرخ 
فــي 1927/7/5 والــذي اســتبدل فيمــا بعــد بالقانــون المــؤرخ فــي 1935/2/26 الــذي جعــل ذلــك النظــام 
يتنــاول المدينيــن عمومــاً دون تفرقــة بيــن التجــار وغيرهــم. كمــا أخــذ بــه المشــروع البلغــاري فــي القانــون 
ــهر  ــى ش ــابق عل ــح الس ــن الصل ــن م ــن نوعي ــن بي ــزت الصي ــن مي ــي حي ــي 1932/3/28 ف ــؤرخ ف الم
اإلفــالس بالقانــون الصــادر فــي 1935/7/17، األول يتمثــل فــي الصلــح الــذي يتــم عــن طريــق المحكمــة 
والثانــي يتــم عــن طريــق الغــرف التجاريــة، انظــر: الصلــح الواقــي مــن التفليــس فــي التشــريع المصــري، 

ص26 ومــا بعدهــا.
2  كمــا وجــدت معظــم التشــريعات العربيــة فــي نظــام الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس خيــر معيــن للمدينيــن 
ــون التجــارة  ــي قان ــي ف ــه المشــرع األردن ــد أخــذ ب ــالس فق ــاد عــن خطــر شــهر اإلف ــم مــن االبتع لتمكينه
رقــم 12 لســنة 1966 المــؤرخ فــي 1966/2/30 مخصصــاً لــه المــواد مــن 290 إلــى 315 كمــا كان 
يأخــذ بــه المشــرع التونســي ضمــن أحــكام المجلــة التجاريــة الصــادرة بالقانــون عــدد 129 المــؤرخ فــي 
ــدد  ــون ع ــت بموجــب القان ــي أغلي ــى 444 والت ــن 413 إل ــه الفصــول م ــر 1959 مخصصــاً ل 5 أكتوب
35 لســنة 1995 المــؤرخ فــي 17 إبريــل 1995 المتعلــق بتنقيــح بعــض أحــكام المجلــة التجاريــة بحيــث 
ألغــي نظــام الصلــح االحتياطــي وصــدر نظــام إنقــاذ المؤسســات التــي تمــر بصعوبــات اقتصاديــة كبديــل لــه 
بموجــب القانــون عــدد 34 لســنة 1999 المــؤرخ فــي 17 إبريــل 1995، كمــا أخ بــه المشــرع المصــري 
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فالعديــد مــن التشــريعات وعنــد تدخلهــا لمواجهــة وقــوع المديــن شــخصاً طبيعيــاً أو معنوياً 
فــي أزمــات اقتصاديــة جعلــت مــن حمايــة الدائنيــن وتحقيــق المســاواة بينهــم هدفــاً رئيســياً 
ــض  ــي بع ــال ف ــه الح ــو علي ــا ه ــالف م ــك. بخ ــر كذل ــي األم ــث بق ــه حي ــعى لتحقيق تس
التشــريعات األخــرى كالتشــريع الفرنســي – الــذي يعــد المصــدر األساســي للعديــد مــن 
ــل هــذه  ــى مث ــه إل ــر فــي نظرت ــوادر التغيي ــدأت تظهــر ب ــة – حيــث ب التشــريعات العربي
األنظمــة نتيجــة ظهــور عجــز نظــام اإلجــراءات الجماعيــة والحلــول الــواردة عليــه ســواًء 
قبــل الحكــم بشــهر اإلفــالس أو بعــده عــن حمايــة المدينيــن1. وكذلــك الوصــول إلــى قناعــة 
مفادهــا أن األزمــات االقتصاديــة التــي تواجــه التجــار عمومــاً ال تهــم دائنيهــا فقــط بــل تهــم 
المجتمــع بأكملــه باعتبــار أن ممارســة التجــارة خاصــة فــي شــكل المؤسســات االقتصاديــة 
ــا بيعــد  ــدم المجتمعــات وازدهارهــا، وإن المحافظــة عليه ــة تعــد مــن وســائل تق الجماعي
الســبيل لتحقيــق أعلــى درجــات الحفــاظ علــى النظاميــن العاميــن المترابطيــن االقتصــادي 

واالجتماعــي2.
ــذ إقرارهــا  ــى الســكون من ــة إل ــد مــن التشــريعات العربي ــود العدي ــى الرغــم مــن خل وعل
لنظــام اإلجــراءات الجماعيــة والحلــول الــواردة عليــه3 وقناعتهــا بجــدوى نظــام الصلــح 
الواقــي مــن اإلفــالس باعتبــاره نظامــاً قــد يقــي التاجــر مــن خطــر شــهر اإلفــالس إال أن 

الواقــع العملــي يشــير إلــى خــالف ذلــك كمــا ســنرى.
فاإلشــكالية األساســية التــي يطرحهــا هــذا البحــث تكمــن فــي التســاؤل التالــي: مــا مــدى 
قــدرة وقناعــة التاجــر المديــن بعقــد الصلــح الواقــي مــع دائنيــه فــي ظــل قانــون المعامــالت 
التجاريــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟ بالتالــي تحقيــق مقاصــد المشــرع المتمثلــة 
ــة  ــه4 ومواصل ــن كبوت ــن النهــوض م ــن م ــالس ليتمك ــاده عــن خطــر شــهر اإلف ــي إبع ف

فــي قانــون التجــارة الجديــد رقــم 17 لســنة 1999 المــؤرخ فــي 17 مايــو 1999 فــي المــواد مــن 725 
ــي 1949/6/22  ــم 149 المــؤرخ ف ــون التجــارة رق ــي قان ــل المشــرع الســوري ف ــك فع ــى 768. كذل إل
ــث خصــص المــواد مــن  ــي حي ــك الحــال بالنســبة للمشــرع اللبنان ــى 606 وكذل ــي المــواد مــن 576 إل ف
459 إلــى 489 مــن قانــون التجــارة البريــة رقــم 304 المــؤرخ فــي 1942/12/24، كمــا وجــد المشــرع 
العمانــي فــي نظــام الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس خيــر معيــن للمدينيــن لالبتعــاد عــن حكــم شــهر اإلفــالس 
ولمحاولــة إيجــاد تســوية مــع الدائنيــن حيــث خصــص لــه المــواد مــن 753 إلــى 786 مــن قانــون التجــارة 
ــون  ــى 788 مــن قان ــه المــواد مــن 743 إل ــرد ل ــث أف ــي حي ــك حــال المشــرع الكويت ــم 90/55 وكذل رق

التجــار الصــادر بالمرســوم رقــم 68 لســنة 1980.
ــون  ــن قان ــى 800 م ــن 767 إل ــواد م ــي الم ــة ف ــاء التفليس ــاالت انته ــي ح ــرع اإلمارات ــي المش 1  بن
ــح  ــن والصل ــة الدائني ــزوال مصلح ــة ل ــاء التفليس ــا بانته ــث حصره ــادي بحي ــة االتح ــالت التجاري المعام
القضائــي والصلــح مــع التخلــي عــن األمــوال وأخيــراً اتحــاد الدائنيــن الــذي يعــد أشــد حلــول التفليســة قســاوة 
بالمديــن. للمزيــد حــول هــذه الحــاالت انظــر: أصــول قانــون المعامــالت التجاريــة رقــم 18 لســنة 1993، 
الجــزء الثانــي، األوراق التجاريــة واإلفــالس، للدكتــور عبــد الحكــم محمــد عثمــان، ص563 ومــا بعدهــا.

2  األمن االجتماعي، للدكتور مصطفى العوجي، ص94.
ــون  ــن قان ــى 800 م ــن 767 إل ــواد م ــي الم ــة ف ــاء التفليس ــاالت انته ــي ح ــرع اإلمارات ــن المش 3  بي
ــح  ــن والصل ــة الدائني ــزوال مصلح ــة ل ــاء التفليس ــا بانته ــث حصره ــادي بحي ــة االتح ــالت التجاري المعام
القضائــي والصلــح مــع التخلــي عــن األمــوال وأخيــراً اتحــاد الدائنيــن الــذي يعــد أشــد حلــول التفليســة قســاوة 
بالمديــن، للمزيــد حــول هــذه الحــاالت انظــر: أصــول قانــون المعامــالت التجاريــة رقــم 18 لســنة 1993، 
الجــزء الثانــي، األوراق التجاريــة واإلفــالس، للدكتــور عبــد الحكــم محمــد عثمــان، ص563 ومــا بعدهــا.

4  اإلفالس التجاري، للدكتور فايز نعيم رضوان، ص244.

نشاطه وخالص ديونه.
ولإلجابــة علــى ذلــك التســاؤل فــإن األمــر يقتضــي التعــرض إلــى القواعــد القانونيــة التــي 
تبيــن كيفيــة انعقــاد الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس وذلــك بتحديــد شــروطه التــي ســتناولها 
)الفصــل األول( ومــن ثــم إجــراءات انعقــاده النهائيــة المتمثلــة بالمداولــة فيــه والتصويــت 

عليــه تمهيــداً لتصديــه مــن قبــل المحكمــة المختصــة وهــي موضــوع )الفصــل الثانــي(.
الفصل األول: شروط الصلح الواقي من اإلفالس.

الفصل الثاني: المداولة في الصلح الواقي تمهيداً للتصديق عليه.

الفصل األول
شروط الصلح الواقي من اإلفالس

ــا  ــب النعقاده ــق القضــاء وتتطل ــن طري ــم ع ــوية تت ــه: »تس ــي بأن ــح الواق ــرف الصل يع
رضــاء أغلبيــة معينــة مــن الدائنيــن، يحصــل عليهــا المديــن حســن النيــة ســيئ الحــظ فتقيــه 
ــه مــن النهــوض مــن  ــي تمكن ــه المســاعدة الت ــل ل ــه وتكف ــرع عن ــا يتف ــالس وم شــر اإلف
كبوتــه واســتعادة مركــزه عــن طريــق تأجيــل موعــد اســتحقاق الديــون أو الحــط منهــا أو 

ــن معــاً«1. األمري
ــه  ــر مــن كون ــه أكث ــح وإجراءات ــة الصل ــد أن هــذا التعريــف مــا هــو إال وصــف لعملي بي
تعريفــاً وعليــه يتجــه األمــر إلــى تعريــف الصلــح الواقــي بأنــه: »حالــة قانونيــة يتقــي بهــا 

التاجــر تعرضــه لشــهر اإلفــالس«.
وهــو بذلــك يختلــف عــن األنظمــة التــي تنهــي حالــة اإلفــالس حيــث أنهــا تعتبــر الحقــة 
علــى صــدور الحكــم بشــهر اإلفــالس، فانتهــاء اإلفــالس يعنــي بشــكل عــام انتهــاء آثــاره 
وال يتــرك أي اثــر ســوى حرمــان المفلــس مــن بعــض حقوقــه والتــي ال تــرد إال باتخــاذ 

إجــراءات رد االعتبــار2.
فقــد يــرى الدائنــون ان مــن الخيــر لهــم أن يأخــذوا بيــد المديــن المتوقــف عــن الدفــع أو 
الــذي يوشــك علــى التوقــف عــن الدفــع، وذلــك بمعاونتــه علــى اســتعادة مركــزه المالــي 
فيعقــدون معــه صلحــاً واقيــاً مــن اإلفــالس وضــع المشــرع الشــروط الخاصــة بــه والتــي 
يمكــن تقســيمها إلــى شــروط موضوعيــة تتعلــق بالمديــن )المبحــث األول( وأخــرى شــكلية 

تتعلــق باإلجــراءات التمهيديــة الواجــب اتباعهــا )المبحــث الثانــي(.

1  الصلح الواقي من التفليس في التشريع المصري، ص15.
ــة لشــروط  ــي المبين ــة اإلمارات ــون المعامــالت التجاري ــى 831 مــن قان 2  انظــر: المــواد مــن 817 إل

ــس. ــار المفل وإجــراءات رد اعتب
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المبحث األول
الشروط الموضوعية

ــة  ــب األول( المضطرب ــاً مــن المشــرع للتاجــر )المطل ــي ثواب ــح الواق ــر نظــام الصل يعتب
أعمالــه التجاريــة اضطرابــاً مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى انهيــار مركــزه المالــي )المطلــب 

الثانــي(1.

المطلب األول
الصفة التجارية2

اشــترطت التشــريعات التــي ال تعــرف غيــر اإلفــالس التجــاري3 توافــر الصفــة التجاريــة 
فيمــن يتقــدم بطلــب الصلــح الواقــي، وهــذا مــا ينطبــق علــى قانــون المعامــالت التجاريــة 

1  درج العديــد مــن الفقهــاء علــى إضافــة شــرط ثالــث كشــرط موضوعــي لقبــول طلــب الصلــح الواقــي 
وهــو حســن نــي المديــن وســوء حظــه. انظــر: أصــول قانــون المعامــالت التجاريــة رقــم 18 لســنة 1993 
الجــزء الثانــي، ص400، أحــكام اإلفــالس والصلــح الواقــي، للدكتــور عزيــز العكيلــي ص328، وكذلــك 

اإلفــالس، إليــاس ناصيــف ص30.
إال أننــا نــرى بخــالف ذلــك ألن شــرط حســن النيــة وســوء الحــظ لــم تتطلبــه بعــض التشــريعات صراحــة 
ــي، بخــالف مــا كان  ــون التجــارة األردن ــك حــال قان ــي وكذل ــة اإلمارات ــون المعامــالت التجاري ــا قان ومنه
ينــص عليــه القانــون المصــري رقــم 56  لســنة 1945 الخــاص بالصلــح الواقــي مــن التفليــس الــذي عــدل 
وأدمــج بالقانــون المعــدل لقانــون التجــارة رقــم 17 لســنة 1999 حيــث كانــت المــادة الثانيــة منــه تنــص 
علــى أنــه »لــكل تاجــر حســن النيــة اضطربــت أعمالــه الماليــة اضطرابــاً قــد يــؤدي إلــى إضعــاف انتمائــه 
إثــر ظــروف لــم يتوقعهــا ولــم يســتطع تجنبهــا أن يطلــب الصلــح الواقــي مــن التفليــس«. حتــى أن المشــرع 
ــة بشــرط عــدم ارتــكاب التاجــر لغــش أو لخطــأ حيــث جــاء فــي  المصــري قــد اســتبدل شــرط حســن الني
المــادة 725 مــن القانــون رقــم 17 لســنة 1999 بأنــه »لــكل تاجــر يجــوز شــهر إفالســه ولــم يرتكــب غشــاً 
ــه  ــت أعمال ــي مــن اإلفــالس إذا اضطرب ــح الواق ــب الصل أو خطــأً ال يصــدر عــن التاجــر العــادي أن يطل

اضطرابــاً مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى وقوفــه عــن الدفــع«.
ــادئ  ــر: مب ــي انظ ــريع اإلمارات ــي التش ــابها ف ــروط اكتس ــة وش ــة التجاري ــام الصف ــول قي ــد ح 2  للمزي
القانــون التجــاري وفقــاً لمشــروع قانــون التجــارة االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ص 202 
ــة  ــة لدول ــون المعامــالت التجاري ــي ضــوء قان ــون التجــاري ف ــة للقان ــة العام ــك النظري ــا، وكذل ــا بعده وم

ــا. ــا بعده ــة المتحــدة، ص 233 وم ــارات العربي اإلم
3  إن التشــريعات المقتبســة عــن التشــريع الفرنســي ميــزت اإلفــالس عــن اإلعســار، إذ طبقــت نظــام 
اإلفــالس علــى التجــار وطبقــت اإلعســار علــى غيرهــم، بعكــس بعــض التشــريعات األخــرى التــي لــم تميــز 
ــزي والسويســري، انظــر: الوســائل  ــالس كالتشــريعين اإلنجلي ــق قواعــد اإلف ــن التجــار وغيرهــم لتطبي بي
ــون  ــول القان ــك أص ــالمية، ص35، وكذل ــريعة اإلس ــي والش ــون الوضع ــي القان ــالس ف ــن اإلف ــة م الواقي

ــي الزينــي بــك، الجــزء الثالــث، ص6، وفــي القانــون اإلنجليــزي، انظــر: التجــاري، للدكتــور عل
Berry Christopher and Bailey, Bankruptcy Law and Practice, But-

terworths, London, 1987, P 11.
وكذلك

ALFERED JAUFFRE, MANUL DROIT COMMERCIAL,
L. G. J, 5ed, PARIS, 1975, P 57. 

ــت ...«1  ــر اضطرب ــكل تاج ــه: »ل ــى أن ــادة 1/831 عل ــي الم ــث ورد ف ــي حي اإلمارات
ومــرد ذلــك يعــود إلــى أن نظــام الصلــح الواقــي قــد وجــد أصــالً لمعالجــة أوضــاع التاجــر 
– شــخصاً طبيعيــاً أم اعتباريــاً – الــذي ســيتوقف أو توقــف عــن الدفــع حمايــةً لــه ولدائنيه، 

لذلــك اســتثنت معظــم التشــريعات مــن لــم يكــن تاجــراً مــن االســتفادة مــن هــذا النظــام.
وقــد عرفــت المــادة 11 مــن قانــون المعامــالت التجاريــة اإلماراتــي التاجــر بأنــه: »كل 
مــن يشــتغل باســمه ولحســابه فــي األعمــال التجاريــة، وهــو حائــز لأهليــة الواجبــة متــى 
اتخــذ هــذه األعمــال حرفــة لــه. وكل شــركة تباشــر نشــاطاً تجاريــاً أو تتخــذ أحــد األشــكال 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة حتــى ولــو كان النشــاط الــذي تباشــره 

مدنيــاً«.
فالتاجــر إمــا أن يكــون فــرداً أو شــركة تجاريــة وفــي الحالــة األخيــرة يجــب أن يقــدم طلــب 
الصلــح مــن قبــل المديــر بعــد حصولــه علــى إذن مــن بقيــة الشــركاء ووفقــاً لآليــة التــي 

تتخــذ فيهــا القــرارات بالنســبة لــكل شــكل مــن أشــكال الشــركات التجاريــة2.
ولــم يكتــِف المشــرع بضــرورة تمتــع الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي بالصفــة التجاريــة 
ــب أن  ــل تطل ــه ب ــه مــن اإلفــالس مــع دائني ــح يقي ــى صل لكــي يتمكــن مــن الحصــول عل
يكــون التاجــر قــد زاول التجــارة وقــام بالواجبــات المهنيــة والقانونيــة التــي تترتــب علــى 
ــة بمســك الدفاتــر التجاريــة والقيــد فــي الســجل التجــاري  اكتســابه لهــذه الصفــة والمتمثل
خــالل الســنة الســابقة علــى طلبــه للصلــح وإال رفــض طلبــه3. ذلــك فيمــا يخــص التاجــر 

الحــي.
أمــا فيمــا يتعلــق بمــدى أحقيــة ورثــة التاجــر المتوفــى بطلــب الصلــح الواقــي فقــد أجــاز 
المشــرع اإلماراتــي وبنصــوص واضحــة لمــن آل إليهــم متجــر المتوفــى بطريــق اإلرث 

أو الوصيــة التقــدم بطلــب لعقــد الصلــح الواقــي ضمــن شــروط محــددة وهــي:
1( أن يكــون المتوفــى ممــن يجيــز لهــم القانــون الحصــول علــى الصلــح بحيــث يكــون 
ــنة  ــالل الس ــة خ ــة ومهني ــات قانوني ــن واجب ــة م ــه المهن ــا تفرضــه علي ــزم بم ــراً الت تاج

ــاة. ــى الوف الســابقة عل
2( توفــر النيــة لــدى مــن آل إليهــم المتجــر باالســتمرار بمواصلــة النشــاط وغــال انتفــت 
العلــة مــن عقــد الصلــح الواقــي الــذي يهــدف إلــى تمكيــن المديــن أو ورثتــه مــن مواصلــة 
نشــاطهم وإبعادهــم عــن شــهر اإلفــالس الــذي يعــد طريقــاً جماعيــاً لتصفيــة أمــوال التاجــر 
المتوقــف عــن دفــع ديونــه التجاريــة بهــدف حمايــة مصالــح الدائنيــن وتحقيــق المســاواة 

1  وهو موقف العديد من التشريعات العربية انظر على سبيل المثال المواد 290 من قانون التجارة 
األردني، 743 من قانون التجارة الكويتي 725 من قانون التجارة المصري، 753 من قانون التجارة 

العماني، 576 من قانون التجارة السوري، 459 من قانون التجارة اللبناني.
2  حول آلية اتخاذ القرارات في الشركات التجارية في التشريع اإلماراتي، انظر: الشركات التجارية 

وفقاً للقانون االتحادي رقم 18 لسنة 1984.
ــة بســيطة أو  ــون حرف ــى أن المشــرع اإلماراتــي أعفــى األفــراد الذيــن يزاول ــا إل 3  تجــدر اإلشــارة هن
تجــارة صغيــرة والتــي يعتمــدون فيهــا علــى عملهــم للحصــول علــى قــدر مــن الربــح يؤمــن معاشــاتهم أكثــر 
مــن اعتمادهــم علــى رأس مــال نقــدي مــن الخضــوع ألحــكام إلفــالس والصلــح الواقــي، انظــر: المــادة 17 
مــن قانــون المعامــالت التجاريــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبنفــس المعنــى المــواد 10 مــن قانــون 
التجــارة األردنــي، 10 مــن قانــون التجــارة اللبنانــي، 10 مــن قانــون التجــارة الســوري، 02 مــن قانــون 

التجــارة العمانــي، 17 مــن قانــون التجــارة الكويتــي.
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بينهــم1.
ــة  ــي خــالل الثالث ــح الواق ــب الصل ــم طل ــى بتقدي ــم متجــر المتوف ــن آل إليه ــادرة م 3( مب
ــرار  ــاذ الق ــر واتخ ــن التفكي ــخاص م ــؤالء األش ــن ه ــث يتمك ــاة بحي ــة للوف ــهر التالي أش
ــى أو االتجــاه  ــال المتوف ــة أعم ــرروا تصفي ــا أن يق ــم2 فإم ــق مصالحه ــا يحق المناســب بم
نحــو عقــد صلــح يتمكنــون بــه الصلــح الواقــي ليتمكنــوا مــن مواصلــة النشــاط ومحاولــة 

ــى. ــارة المتوف ــذي أصــاب تج ــي ال ــن االضطــراب المال الخــالص م

المطلب الثاني
اضطراب األعمال التجارية

إن معظــم التشــريعات التــي أخــذت بنظــام الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس لــم تشــترط لقبــول 
طلــب االنتفــاع بــه أن يكــون التاجــر قــد توقــف عــن الدفــع، إذ يتمكــن بالتقــدم بالطلــب قبــل 
توقفــه عــن الدفــع أو فــي خــالل مــدة زمنيــة مــن توقفــه عــن الدفــع، بالمقابــل ال يمنــح هــذا 
الحــق لتاجــر ميســور تمكنــه حالتــه الماديــة مــن مواجهــة التزاماتــه الماليــة بقصــد اســتبعاد 
طــرق التنفيــذ العاديــة علــى أموالــه، إنمــا يشــترط أن يكــون فــي حالــة اضطــراب فعلــي 

بحيــث يكفــي إلحــداث تصــدع فــي ائتمانــه3.
ــذي يهــدد التاجــر  ــر ال ــح الواقــي هــو: االضطــراب الجــدي والخطي ــب الصل فمبــرر طل

بحيــث يصبــح توقــف المديــن عــن الدفــع أمــراً مؤكــداً.
ــد معنــى االضطــراب فــي  ــر فــي تحدي ــع لهــا دور مؤث ــي عــن الدف ــة التوقــف الفعل فحال
األعمــال التجاريــة للتجــار، فــإذا كان هــذا االضطــراب ســوف يــؤدي إلــى حالــة التوقــف 
عــن الدفــع فــإن هــذا يتماشــى مــع الهــدف الــذي مــن أجلــه وضــع هــذا النظــام الــذي يحمــل 
معنــى درء خطــر شــهر اإلفــالس عــن التاجــر المديــن، حيــث أن المشــرع فــي العديــد مــن 
الــدول لــم يقصــر جــواز طلــب الصلــح الواقــي لمــن توقــف فعــالً عــن الدفــع، إنمــا تعــدى 
ذلــك فــأورد النــص ليؤكــد أحقيــة التاجــر بتقديــم الطلــب قبــل توقفــه الفعلــي حتــى ال يُقبِــل 

التاجــر علــى حالــة توقــف فعلــي، وبالتالــي يشــهر إفالســه.
فالغايــة مــن منــح التاجــر فرصــة تقديــم الطلــب قبــل فتــرة توقفــه عــن الدفــع هــي الحــد 
مــن اســتمرار تعثــره بحيــث ال تتراكــم ديونــه ويجبــر دائنــوه إلــى اللجــوء إلــى المحكمــة 

لشــهر إفالســه بحكــم قضائــي ومــا ســيتبعه مــن آثــار.
فمتــى شــعر التاجــر بارتبــاك أعمالــه التجاريــة وأنــه ســوف يتوقــف عــن الدفــع جــاز لــه 
اللجــوء إلــى المحكمــة لدعــوة دائنيــه ويعــرض عليهــا صلحــاً واقيــاً مــن اإلفــالس، على أن 
ذلــك ال يعنــي منــع التاجــر المديــن مــن اســتعمال هــذا الحــق بعــد ذلــك إذ ال يــزال طريــق 

الصلــح مفتوحــاً أمامــه مــا دام قــد تقــدم بطلــب خــالل المــدد المحــددة قانونــا4ً.
ولكن ماذا بالنسبة لما هية الدين الذي توقف التاجر عن أدائه؟

جــاء فــي المــادة 1/831مــن قانــون المعامــالت التجاريــة أنــه »لــكل تاجــر اضطربــت 
1  أحكام اإلفالس والصلح الواقي، للدكتور عزيز العكيلي، ص9.

2  أصول قانون المعامالت التجارية رقم 18 لسنة 1993 الجزء الثاني، ص400.
3  اإلفالس والصلح الواقي منه، للدكتور علي حسن يونس، ص611.

4  اإلفالس، الدكتور عبد الحميد الشواربي، ص335.

أعمالــه ماليــاً اضطرابــاً مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توقــه عــن الدفــع أو فــي خــال العشــرين 
يومــاً التــي تلــي هــذا التوقــف أن يطلــب الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس«.

يالحــظ مــن ذلــك النــص أن المشــرع قــد أورد عبــارة توقفــه عــن الدفــع ولــم يحــدد دفــع 
الديــن التجــاري بشــكل صريــح كمــا فعــل فــي بــاب اإلفــالس حينمــا نصــت المــادة 645 
ــي مــن  ــح الواق ــه »مــع مراعــاة أحــكام الصل ــى أن ــة عل ــون المعامــالت التجاري مــن قان

اإلفــالس يجــوز إشــهار إفــالس كل تاجــر توقــف عــن دفــع ديونــه التجاريــة ...«.
ومن هنا يثور تساؤل حول المقصود بالدفع الوارد في المادة 1/831 المشار إليها.

لقــد اســتقر فقــه القضــاء فــي العديــد مــن الــدول علــى أن المقصــود هــو الوفــاء التجــاري إذ 
ال يهــم نــوع الديــن ســواء أكان ناتجــاً عــن أعمــال تجــاري طبيعيــة أم بالتبعيــة، أمــا الديــن 
غيــر التجــاري كعــدم دفــع مهــر الزوجــة مثــالً فهــذا ال يدخــل فــي نطــاق نظــام الصلــح 
ــاً  ــاً تجاري ــه دين ــن أدائ ــر ع ــف التاج ــذي توق ــن ال ــون الدي ــي أن يك ــا ال يكف ــي1 كم الواق
إنمــا ال بــد مــن توفــر شــروط معينــة فــي هــذا الديــن أتــى الفقــه2 علــى ذكرهــا وهــي أن 
يكــون الديــن محقــق الوجــود غيــر متنــازع عليــه، وأن يكــون مســتحق األداء وقــت طلــب 
ــن  ــون المســتحقة لكــي يلجــأ المدي ــح الواقــي مــن اإلفــالس، وال يشــترط تعــدد الدي الصل
ــئ  ــرب موعــد اســتحقاقه وينب ــن واحــد أو ق ــي اســتحقاق دي ــل يكف ــح ب ــب الصل ــى طل إل
بارتبــاك واضطــراب فــي أعمــال التاجــر فيســتطيع التقــدم بمثــل هــذا الطلــب الــذي يعــد 

أحــد الشــروط الشــكلية.
* * * * * *

1  انظر قرار محكمة النقض المصرية رقم 399، سنة 22 ق المؤرخ في 1956/3/29، قضاء 
النقض التجاري في خمسين عاماً، للدكتور أحمد حسني، ص89.

2  الوجيز في اإلفالس، للدكتور حسني المصري، ص29. وبنفس المعنى: اإلفالس والصلح الواقي 
منه، للدكتورة مفيدة سويدان، الجزء األول. ص14.
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المبحث الثاني
الشروط الشكلية

ــم طلــب  ــدأ بتقدي ــة تب ــاع إجــراءات معين ــزم المشــرع اإلماراتــي التاجــر بضــرورة اتب أل
الصلــح إلــى المحكمــة  المختصــة )المطلــب األول( حتــى إذا تــم قبولــه اتخــذت المحكمــة 
قــراراً بافتتــاح إجــراءات الصلــح الــذي يرتــب التزامــات معينــة تجــاه أطرافــه )المطلــب 

الثانــي(.

المطلب األول
تقديم طلب الصلح الواقي

قصــر المشــرع اإلماراتــي حــق تقديــم طلــب الصلــح الواقــي مــن  اإلفــالس علــى المديــن 
ــوز  ــه ال يج ــي أن ــك يعن ــي1 ذل ــزه المال ــة مرك ــة حقيق ــى معرف ــدر عل ــه األق ــده، ألن وح
للدائنيــن طلــب عقــد هــذا الصلــح، وإن كان ســيعود عليهــم بالفائــدة، وهــذا مــا يميــز الصلح 
ــة  ــى النياب ــن وحت ــن والدائني الواقــي عــن نظــام اإلفــالس، فبينمــا يســتطيع كل مــن المدي
العامــة طلــب شــهر إفــالس المديــن حتــى أن للمحكمــة أن تقــرر ذلــك مــن تلقــاء نفســها2 
إال أن للمديــن وحــده الحــق فــي مثــل هــذا الطلــب فهــو صاحــب المصلحــة األولــى فــي 

تقديــم طلــب الصلــح.
ــز  ــا المرك ــون فيه ــي يك ــة الت ــي المنطق ــة ف ــة المدني ــى المحكم ــح إل ــب الصل ــدم طل ويق
التجــاري للمديــن وإذا تعــددت المراكــز انعقــد االختصــاص لمحكمــة المركــز الرئيســي.
ــن  ــادة 837 م ــا الم ــق حددته ــه وثائ ــق ب ــي مرف ــتدعاء كتاب ــب بصــورة اس ــدم الطل ويق
قانــون المعامــالت التجاريــة وهــي: الدفاتــر التجاريــة اإلجباريــة، بيــان مفصــل وتقديــري 
بأعمالــه مــع بيــان أســماء دائنيــه ومــا لــكل دائــن مــن ديــن، وأخيــراً وثيقــة تثبــت قيــده 
فــي ســجل التجــارة، وإذا كان الطلــب مقدمــاً مــن شــركة أيــاً كان نوعهــا فيجــب أن يرفــق 

الموافقــة علــى مباشــرة العمــل باإلضافــة إلــى الوثائــق المثبتــة لمقــدم الطلــب.
ــح  ــه ومقترحــات الصل ــن أســباب اضطــراب أعمال ــن أن يبي ــى التاجــر المدي وينبغــي عل
وضمانــات تنفيذهــا علــى أال تقــل التســوية المقترحــة عــن %50 مــن الديــن وال أن 

ــح3. ــى الصل ــق عل ــخ التصدي ــن تاري ــالث ســنوات م ــاء ث يجــاوز الوف
وللمحكمــة التــي تقــوم بالنظــر فــي الطلــب المقــدم إليهــا أن تأمــر باتخــاذ التدابيــر الالزمــة 
ــوالً أو  ــح قب ــب الصل ــي طل ــن الفصــل ف ــا لحي ــن وإدارته ــوال المدي ــى أم ــة عل للمحافظ
ــي  ــة ف ــلطة تقديري ــة س ــا أي ــب دون أن يمنحه ــض الطل ــرع برف ــا المش رفضــاً إذا ألزمه

حــاالت محــددة وهــي:
1  األوراق التجارية واإلفالس، للدكتور مصطفى كمال طه، ص650.

2  انظر المادة 647 من قانون المعامالت التجارية االتحادي.
3  بخالف ما هو عليه الحال في قانون التجارة األردني حيث لم تجز المادة 291 من القانون أن يكون 
معدل التوزيع المقترح الذي ينوي توزيعه المدين طالب الصلح أقل من %30 من أصل ديونه العادية إذا 
كانت مهلة الوفاء سنة واحدة وال أن يكون أقل من %50 إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً وال أقل من 

%75 إذا كانت المهلة ثالث سنوات.

ــي ســبق . 1 ــات الواجــب إرفاقهــا والت ــق والبيان ــح الوثائ ــب الصل ــدم طال ــم يق إذا ل
وأشــرنا إليهــا.

إذا صــدر حكــم بــات علــى طالــب الصلــح باإلدانــة فــي اإلفــالس بالتدليــس أو . 2
فــي إحــدى جرائــم التزويــر أو الســرقة أو االحتيــال أو خيانــة األمانــة أو اختــالس األمــوال 

العامة.
إذا لم يقم بما التزم به في صلحٍ واٍق سابق.. 3
إذا كان قــد أعلــن إفالســه ولــم يــوف جميــع دائنيــه جميــع ديونهــم األصليــة أو . 4

لــم يقــم بموجبــات الصلــح بتمامهــا.
إذا كان الطالب قد اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.. 5
إذا لم يقدم طالب الصلح ضماناٍت كافيةً للقيام بتوزيع المعدل المقترح.. 6

ــل  ــة ال تق ــر بغرام ــى التاج ــم عل ــب أن تحك ــض الطل ــة رف ــي حال ــة ف ــوز للمحكم ويج
ــام  ــد اإليه ــه تعم ــا أن ــن له ــى عشــرة آالف إذا تبي ــد عل عــن خمســة آالف درهــم وال تزي
باضطــراب أعمالــه الماليــة، أو إحــداث االضطــراب فيهــا كمــا أجــاز المشــرع للمحكمــة 
بــأن تقضــي بشــهر إفــالس ذلــك التاجــر ومــن تلقــاء نفســها إذا تحققــت مــن توافــر شــروط 

شــهر اإلفــالس1. 
ــح  ــراء الصل ــاح إج ــراراً بافتت ــذ ق ــا تتخ ــب، عنده ــول الطل ــة قب ــررت المحكم ــا إذا ق أم

ــي. الواق

المطلب الثاني
قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي وآثاره

إذا وجــدت المحكمــة أن طلــب الصلــح الواقــي قانونــي ومســتوٍف لجميــع الشــروط 
وقضــت بقبولــه يجــب عليهــا أن تأمــر بافتتــاح إجراءاتــه علــى أن يتضمــن قرارهــا تعييــن 
أحــد قضاتهــا لإلشــراف علــى الصلــح وأمينــاً أو أكثــر لمباشــرة اإلجــراءات، ويعــد قــرار 
المحكمــة بقبــول الطلــب نهائيــاً ال يقبــل أي طريــق مــن طــرق الطعــن، وهــدف ذلــك هــو 

اإلســراع فــي اتخــاذ اإلجــراءات.
كذلــك ألــزم المشــرع المديــن بإيــداع خزانــة المحكمــة مبلغــاً تحــدده يكــون أمانــة لمواجهــة 
مصروفــات اإلجــراءات وعلــى المحكمــة أن تأمــر بإلغــاء اإلجــراءات أو بوقفهــا إذا لــم 
يــودع المديــن األمانــة فــي الميعــاد المعيــن. وعلــى العكــس مــن ذلــك ســتتخذ المحكمــة 
ــن  ــس المدي ــات تم ــه إلتزام ــيترتب علي ــذي س ــراءات ال ــاح اإلج ــاص بافتت ــا الخ قراره

طالــب الصلــح والدائنيــن علــى حــد ســواء.
ــح المديــن مــن جهــة )أوالً( والدائنيــن  هــذه االلتزامــات وازن المشــرع فيهــا بيــن مصال

مــن جهــة أخــرى )ثانيــاً(.
أوالً: التزامات المدين:

ال يترتــب أي تغييــر جوهــري علــى مركــز المديــن حيــن يتقــدم بطلــب الصلــح الواقــي إذ 
ال ترفــع يــده عــن إدارة أموالــه كمــا هــو الحــال بعــد الحكــم بشــهر اإلفــالس، إنمــا يســتمر 

1  انظر: المادة 840 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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بــإدارة أموالــه تحــت رقابــة أميــن الصلــح بالمقابــل فقــد منعــه القانــون مــن إجــراء بعــض 
التصرفــات التــي قــد تــؤدي إلــى اإلضــرار بالدائنيــن.

1- استمرار المدين في إدارة أمواله:
ال يترتــب علــى تقديــم طلــب الصلــح وال علــى إجراءاتــه فــي أي مرحلــة مــن مراحلهــا 
ــه  ــة أعمال ــن المضطرب ــدف تشــجيع المدي ــك به ــه1 وذل ــن إدارة أموال ــن م ــان المدي حرم
علــى التقــدم بطلــب الصلــح الواقــي قبــل أن يطلــب الدائنــون شــهر إفــالس مدينهــم، وهــو 
مــا قــد يوفــر عليــه مــا كان يمكــن أن يــؤدي  إليــه شــهر اإلفــالس مــن غــل يــده عــن إدارة 

أموالــه وبالتالــي تريــده مــن وســائل كســبه وعيشــه.
2- منع المدين من القيام ببعض التصرفات:

هنــاك بعــض التصرفــات التــي يمتنــع علــى المديــن مباشــرتها أصــالً مــن تاريــخ تقديمــه 
الطلــب نظــراً لخطــورة هــذه التصرفــات علــى وضعــه المالــي والتــي مــن شــأنها زعزعــة 
مركــزه وجعلــه غيــر قــادر علــى الوفــاء بااللتزامــات التــي تعهــد بهــا فــي عقــد الصلــح 
كأن يقــوم باالقتــراض أو يعقــد صلحــاً أو رهنــاً أو يجــري تصرفــاً ناقــالً للملكيــة إال بعــد 
حصولــه علــى إذن مــن القاضــي المشــرف وكل تصــرف يتــم خــالف ذلــك ال يحتــج بــه 

علــى الدائنيــن2 الذيــن ســيتأثر مركزهــم نتيجــة قــرار افتتــاح إجــراءات الصلــح.
ثانياً: التزامات الدائنين:

ال بــد مــن تأثــر مركــز الدائنيــن جــّراء تقديــم طلــب الصلــح الواقــي مــن قبــل المديــن حيــث 
أن هنــاك العديــد مــن االلتزامــات المتعلقــة بهــم وهي:

ــم  ــخ تقدي ــذ تاري ــن: من ــة ضــد المدي ــة الموجه ــراءات التنفيذي ــاوي واإلج ــف الدع 1- وق
ــراء  ــح أي إج ــب الصل ــن طال ــوال المدي ــى أم ــر عل ــن أن يباش ــق ألي دائ ــب ال يح الطل
تنفيــذي حتــى إذا قــام أحــد الدائنيــن بمباشــرة مثــل هــذا اإلجــراء فإنــه يتوقــف حكمــاً منــذ 

ــم الطلــب3. تقدي
وقــد أحســن المشــرع صنعــاً عندمــا نــص علــى هــذا الحكــم خصوصــاً وأنــه أبــق المديــن 
علــى رأس تجارتــه حيــث لــوال وجــود مثــل هــذا النــص الــذي يمنــع إجــراء المعامــالت 
التنفيذيــة الموجهــة ضــد المديــن لتزاحــم الدائنــون لرفــع الدعــاوى الســتخالص ديونهــم 
مــن المديــن، علــى أن هــذا المنــع ال يشــمل إال اإلجــراءات الموجهــة ضــد المديــن، أمــا 
الدعــاوي التــي يقيمهــا المديــن ضــد الغيــر فتبقــى ســارية مــع إدخــال أميــن الصلــح فيهــا4.

ــن  ــجيل أي ره ــن أو تس ــوال المدي ــى أم ــاز عل ــاب أي امتي ــن اكتس ــن م ــع الدائني 2- من
أو تأميــن عقــاري وذلــك بهــدف المســاواة بيــن الدائنيــن، أمــا إذا حصــل أي دائــن علــى 
امتيــاز أو تســجيل رهــن أو تأميــن عقــاري علــى أمــوال المديــن فــال يجــوز االحتجــاج بــه 

وال ينفــذ بحــق جماعــة الدائنيــن.
ــي  ــرع اإلمارات ــأ المش ــم يش ــد ل ــريان الفوائ ــف س ــون أو وق ــال الدي ــقوط آج ــدم س 3- ع

1  انظر: المادة 846 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
2  انظر: المادة 1/841 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

3  انظر: المادة 2/841 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وكذلك المواد 
1/295 من قانون التجارة األردني، 1/464 قانون التجارة اللبناني، 1/581 قانون التجارة السوري، 

776 قانون التجارة العماني، 1/770 من قانون التجارة الكويتي.
4  اإلفالس التجاري، للدكتور فايز نعيم رضوان، ص252.

أن يســير علــى نهــج بعــض التشــريعات العربيــة األخــرى1 التــي أســقطت آجــال الديــون 
ــد  ــي عق ــن ف ــع الدائني ــراك جمي ــره بإش ــم تبري ــذي ت ــا ال ــريان فوائده ــف س ــة ووق العادي
الصلــح، إال أن ذلــك ال يعــد منطقيــاً ألن إســقاط آجــال الديــون يضيــف إلــى الديــون الحالــة 
التــي ال يقــوى المديــن علــى الوفــاء بهــا ديونــاً لــم تحــل بعــد فيزيــد فــي ذلــك اضطــراب 
ــا إلــى تأييــد موقــف المشــرع  أعمالــه ممــا ال يتفــق والغايــة مــن الصلــح وهــو مــا يدفعن

ــي. اإلمارات
تلــك اآلثــار تبقــى ســارية لحيــن انعقــاد الجمعيــة الصلحيــة، ليتولــى الدائنــون المداولــة فــي 

الصلــح تمهيــداً للتصديــق عليــه مــن المحكمــة المختصــة.
* * * * * *

1  فعلى سبيل المثال نصت المادة 295 من قانون التجارة األردني على سقوط آجال الديون العادية 
ووقف سريان فوائدها تجاه الدائنين فقط.
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الفصل الثاني
المداولة في الصلح تمهيداً للتصديق عليه

ــاع  ــى االجتم ــن إل ــي موضــوع دعــوة الدائني ــة اإلمارات ــون المعامــالت التجاري نظــم قان
)المبحــث األول( مــن أجــل التحقــق مــن حجــم الديــون للمداولــة بالصلــح والتصويــت عليــه 
ــه إمــا  ــة الالزمــة، تنظــر المحكمــة فــي أمــر التصديــق علي ــى األغلبي حتــى إذا حــاز عل

قبــوالً أو رفضــاً )المبحــث الثانــي(.

المبحث األول
اجتماع الدائنين

بعــد قبــول المحكمــة لطلــب الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس وصــدور الحكــم بافتتــاح 
ــن  ــات عــن المدي ــع المعلوم ــات وجم ــح بإجــراء التحقيق ــن الصل ــدأ دور أمي ــه يب إجراءات
والتأكــد مــن صحــة البيانــات المتوافــرة. علــى أن التحقيــق الــذي يجريــه األميــن ال يــؤدي 
حتمــاً إلــى ثبــوت هــذه الديــون وقبولهــا نهائيــاً إنمــا يقتصــر دوره علــى االطــالع علــى 
البيانــات التــي قدمهــا المديــن والتــي تشــمل أســماء الدائنيــن ومبلــغ ديــن كل منهــم، والــذي 

قــد يُجــري عليهــا بعــض التعديــالت التــي يــرى مــن الــالزم إدخالهــا1.
بعدهــا تتــم دعــوة الدائنيــن لعقــد جمعيــة الصلــح ويتــم تعييــن محــل االجتمــاع وتاريخــه 
وســاعته مــن قبــل القاضــي المشــرف علــى الصلــح، ويدعــى الدائنيــون أصحــاب االمتيــاز 
ــات.  ــذه الضمان ــن ه ــوا ع ــح إذا تنازل ــة الصل ــي جمعي ــتراك ف ــة لالش ــات العيني والتأمين
كمــا قــد يشــارك فــي االجتمــاع الدائنــون الذيــن نشــأت ديونهــم قبــل تاريــخ الحكــم بقبــول 
ــا  ــا، كم ــة أم متنازعــاً عليه ــون محقق ــت هــذه الدي ــا إذا كان ــح، بصــرف النظــر عم الصل
يحــق لــكل دائــن االشــتراك فــي االجتمــاع ولــو لــم يكــن اســمه وارداً فــي البيانــات التــي 

تقــدم بهــا المديــن.
وقــد أجــاز قانــون المعامــالت التجاريــة اإلماراتــي لــكل دائــن لــم يرغــب أو لــم يتمكــن من 
حضــور االجتمــاع أن يــوكل غيــره فــي الحضــور، بخــالف مــا هــو عليــه الحــال بالنســبة 
للمديــن إذا ألزمــه القانــون بحضــور االجتمــاع وال يقبــل التمثيــل بواســطة وكيــل إال إذا 
تعــذر حضــوره بوجــه مطلــق وتحقــق القاضــي المشــرف مــن وجاهــة العــذر2 والعلــة مــن 
ذلــك هــي أن الشــرط والمقترحــات التــي تقــدم بهــا ســوف يتــم مناقشــتها بحضــوره بحيــث 

يســتطيع تعديلهــا أثنــاء التــداول فــي شــروط الصلــح مــع الدائنيــن.
أمــا إذا لــم يحضــر المديــن طالــب الصلــح االجتمــاع مطلقــاً عندهــا يخضــع األمــر لســلطة 
المحكمــة التقديريــة إمــا أن تقــرر موعــداً آخــر لالجتمــاع أو تالحــظ بــأن عــدم حضــوره 
يعــد إشــارة علــى عــدم جديتــه بطلــب الصلــح. وهــذا مــا يدعــو المحكمــة إلــى اعتبــاره 
ــى االجتمــاع وترجــع عــن  ــٍذ أن تلغــي الدعــوة إل ــا عندئ ــة هــروب، ويجــوز له ــي حال ف
قرارهــا الســابق بقبــول الصلــح وقــد تعتبــر المديــن فــي حالــة توقــف عــن الدفــع وتقــرر 

1  أحكام اإلفالس والصلح الواقي، للدكتور عزيز العكيلي، ص342.
2  انظر: المادة 859 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

شــهر إفالســه.
أمــا فــي حالــة اكتمــال نصــاب الجمعيــة الصلحيــة وذلــك بحضــور كافــة األطــراف تبــدأ 
عندهــا عمليــة المداولــة فــي عقــد الصلــح )المطلــب األول( والتصويــت عليــه )المطلــب 

الثانــي(.

المطلب األول
المداولة في عقد الصلح

ــى  ــن تمــت دعوتهــم إل ــون الذي ــوم المحــدد حيــث يحضــره الدائن ــي الي ــد االجتمــاع ف يعق
االجتمــاع وكذلــك مــن لــم يــدع منهــم إذا علــم باالجتمــاع عــن أي طريــق آخــر ويــرأس 
االجتمــاع القاضــي المشــرف حيــث تبــدأ الجلســة بتــالوة تقريــر األميــن ثــم يقــوم المديــن 
بتقديــم مقترحاتــه النهائيــة، وقــد يــرى المديــن أن مــن مصلحتــه تعديــل المقترحــات التــي 
تقــدم بهــا مــع طلــب الصلــح، إال أنــه ال يســتطيع تقديــم أي مقتــرح مــن شــأنه مخالفــة الحــد 

األدنــى الــذي نــص عليــه القانــون.
ــح وشــروطه ويشــترك  ــب الصل ــي طل ــن ف ــن والمدي ــن الدائني ــدأ المناقشــات بي ــا تب بعده
ــن  ــن أن يبي ــكل دائ ــه، ويحــق ل ــة دين ــن طبيع ــن كل دائ ــث يبي ــن بحي ــع الدائني ــا جمي فيه
األســباب التــي تجعلــه يعتقــد بــأن أحــد الديــون مشــكوك فيهــا، كمــا يحــق للمديــن أن ينــازع 
فــي ديــن يعتبــره غيــر موجــود أو مبالغــاً فيــه علــى أن يقــوم كاتــب الجلســة بتدويــن هــذه 

المناقشــات.
وقــد يبــدي أحــد الدائنيــن اعتراضــه أثنــاء المداولــة فــي الصلــح علــى المقترحــات التــي 
تقــدم بهــا المديــن ســواء بالنســبة للضمانــات المقدمــة أو اآلجــال الممنوحــة أو المقترحــة 
للوفــاء إذا أجــاز القانــون للمديــن أن يعــدل فــي مقترحاتــه وذلــك بزيــادة المعــدل المقتــرح 
للتوزيــع أو الضمانــات التــي قدمهــا، وقــد تســتغرق المــداوالت أكثــر مــن اجتمــاع لحيــن 
ــا أو  ــت إلقراره ــتعرض علــى التصوي ــي س ــح الت ــة للصل ــل إلــى صيغــة نهائي التوص

رفضهــا.
* * * * * *

المطلب الثاني
التصويت على الصلح

بعــد االنتهــاء مــن المــداوالت وإقــرار الصيغــة النهائيــة للصلــح، تعــرض علــى الدائنيــن 
ــم  ــت ديونه ــن قبل ــون الذي ــون العادي ــت الدائن ــي التصوي ــترك ف ــا، ويش ــت عليه للتصوي
بصــورة نهائيــة أو مؤقتــة، وال يجــوز للدائنيــن أصحــاب حــق االمتيــاز أو الرهــون 
ــوا عــن  ــت إال إذا تنازل ــي التصوي ــة االشــتراك ف ــر العقاري ــة أو غي ــات العاري أو التأمين

ــن1. ــن العاديي ــة الدائني ــن مصلح ــم ع ــالف مصلحته ــم الخت تأميناته
1  لم يضع المشرع اإلماراتي حداً أدنى للجزء الذي يجب التنازل عنه بخالف موقف المشرع األردني 
الذي أجاز أن يقتصر التنازل عن قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معيناً 

وأن ال يقل عن ثلث مجموع الدين، انظر: المادة 769 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات 
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أمــا إذا اشــترك الدائــن الممتــاز فــي التصويــت علــى الصلــح دون أن يصــرح بالتنــازل 
عــن تأمينــه فإنهــم يُفهــم مــن ذلــك تنازلــه مــن التأميــن وإذا كان الضمــان أو االمتيــاز رهنــاً 
عقاريــاً فــال بــد مــن اتخــاذ اإلجــراء الــالزم لــدى دائــرة التســجيل العقــاري وذلــك لمنــع 
الدائنيــن مــن المطالبــة الفرديــة بالمــال المرهــون ويتخــذ هــذا القــرار مــن قبــل المحكمــة 
المختصــة ويــودع فــي ملــف العقــار ويؤشــر علــى ســجله، أمــا فــي حالــة إبطــال الصلــح 

أو فســخه ألي ســبب مــن األســباب عندهــا يســتعيد الدائنــون حقهــم فــي الضمــان.
ــح إال إذا  ــى الصل ــت عل ــن التصوي ــازة م ــون الممت ــان أصحــاب الدي ــن حرم ــدف م واله
ــن  ــون م ــات والره ــاب التأمين ــة أصح ــن مبالغ ــية م ــو الخش ــم، ه ــن تأميناته ــوا ع تنازل
ــن  ــع المدي ــددوا م ــن أو أن يتش ــن العاديي ــوق الدائني ــس إضــراراً بحق ــع المفل ــاهل م التس
فيحولــوا دون عقــد الصلــح بالرغــم مــن الفائــدة التــي ســتعود عليهــم، ألن ديونهــم مؤمنــة 
ــة عــن غيرهــم مــن الدائنيــن، فــال  ــات خاصــة تخولهــم اســتيفاء ديونهــم باألولوي بضمان
يوجــد لهــم مصلحــة فــي عقــد الصلــح أو عدمــه وهــذا مــا يدفعهــم إلــى التشــدد أو التســاهل 

مــع التاجــر المديــن عنــد التصويــت علــى الصلــح.
ــح،  ــى الصل ــت عل ــي التصوي ــتراك ف ــخاص االش ــض األش ــرع لبع ــز المش ــم يج ــا ل كم
ــن  ــز للمدي ــن التحي ــاً م ــة خوف ــى الدرجــة الرابع ــاره حت ــه وأصه ــن وأقربائ كــزوج المدي

ــن1. ــة الدائني ــاب بقي ــى حس ــه عل ومحابات
كمــا حــرم المشــرع مــن التصويــت، األشــخاص الذيــن تلقــوا الديــن أو أحــرزوه بطريــق 
التفــرغ أو المزايــدة بعــد صــدور القــرار بقبــول طلــب الصلــح الواقــي، فقــد يكــون هــذا 
التنــازل صوريــاً قــد تــم بقصــد الغــش واإلفــالت مــن تطبيــق نصــوص القانــون، ويبقــى 
ــل  ــت مح ــو كان ــم ول ــوا بديونه ــن صرح ــن الذي ــن العاديي ــع الدائني ــت لجمي ــق التصوي ح
ــار نتيجــة التصويــت  ــى هــذا القبــول ثبــوت الديــن وال يمكــن اعتب نــزاع وال يترتــب عل
نهائيــة إذ يعــود للمحكمــة عنــد عــرض الصلــح عليهــا للتصديــق عليــه أن تقــدر صحــة 
أو عــدم صحــة الديــن المتنــازع عليــه علــى أن تقديــر المحكمــة لصحــة الديــن هــو تقديــر 
مؤقــت تقــوم بــه لغايــات التصديــق فقــط إذ يبقــى لــذوي الشــأن حــق مراجعــة القضــاء فــي 

صــدد تلــك الديــون المتنــازع عليهــا2.
أمــا عــن األغلبيــة المطلوبــة النعقــاد الصلــح فلــم يشــترط موافقــة جميــع الدائنيــن، وذلــك 
لصعوبــة تحقــق مثــل هــذا اإلجمــاع3. إال أنــه اشــترط أغلبيــة الدائنيــن الذيــن قبلــت ديونهــم 
نهائيــاً أو مؤقتــاً شــريطة أن يكونــوا حائزيــن لثلثــي الديــون علــى أن ال تحســب فــي هاتيــن 

األغلبيتيــن الدائنــون الذيــن لــم يشــتركوا فــي التصويــت كمــا ال تحســب ديونهــم4.
ــى %20 مــن  ــوا عل ــح خاصــاً بشــركة أصــدرت ســندات قــرض ترب أمــا إذا كان الصل

العربية المتحدة، والمادة 302 من قانون التجارة األردني.
1  انظر: المادة 769 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

2  انظر: المادة 862 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمواد 303 
من قانون التجارة األردني، 472 من قانون التجارة اللبناني، 586 من قانون التجارة السوري، 776 من 

قانون التجارة الكويتي، 66 من قانون التجارة المصري، 702 من قانون التجارة العماني.
3  قرار محكمة استئناف القاهرة الصادر في 13 ديسمبر 1955، انظر: الوجيز في اإلفالس، للدكتور 

حسني المصري، ص568.
4  اإلفالس والصلح الواقي منه، للدكتور علي حسن يونس، ص597.

مجمــوع ديونهــا فــال يجــوز منحهــا الصلــح إال إذا وافقــت علــى شــروطه الجمعيــة العامــة 
ألصحــاب هــذه الســندات وتكــون الموافقــة الزمــة فــي جميــع األحــوال إذا تضمــن الصلــح 
شــرطاً ال يتفــق والشــروط التــي صــدرت الســندات بمقتضاهــا. وفــي حــال لــزوم الحصول 
علــى موافقــة الجمعيــة العموميــة ألصحــاب الســندات يتــم تأجيــل دعــوة الدائنيــن للمداولــة 

فــي الصلــح إلــى أن يصــدر قــرار الجمعيــة1.
ــض  ــم بالبع ــف بعضه ــن تعس ــن م ــة الدائني ــي حماي ــة ه ــن ازدواج األغلبي ــة م والحكم
اآلخــر، فهــدف األغلبيــة العدديــة هــي حمايــة أصحــاب الديــون التــي ال تشــكل ديونهــم إال 
نســبة ضئيلــة مــن تعســف وتحكــم أقليــة مــن الدائنيــن يملكــون الجــزء األكبــر مــن الديــون، 
أمــا هــدف األغلبيــة القيميــة فهــي عكــس الهــدف مــن العدديــة وتتمثــل فــي حمايــة كبــار 

الدائنيــن مــن تحكــم صغــار الدائنيــن2.
فالمشــرع اإلماراتــي بحســابه لأغلبيــة علــى ذلــك األســاس أراد االبتعــاد عمــا وجــه مــن 
نقــد إلــى بعــض التشــريعات التــي كانــت تحســب األغلبيــة العدديــة علــى أســاس مجمــوع 
عــدد الدائنيــن الذيــن لهــم حــق التصويــت3 فالدائــن الــذي يتخلــف عــن حضــور االجتمــاع 

المحــدد إلجــراء التصويــت يعتبــر رافضــاً للصلــح4.
هــذه القاعــدة قــد تلحــق الضــرر الكبيــر بحــق التاجــر المديــن بحيــث تــؤدي إلــى وضــع 
العقبــات أمامــه للحصــول علــى الصلــح، فقــد يمتنــع الدائنــون وعلــى األغلــب أصحــاب 
ــة  ــى األغلبي ــح عل ــة عــن حضــور االجتمــاع بقصــد عــدم حصــول الصل ــون الضئيل الدي

المطلوبــة وبالتالــي عــدم عقــد الصلــح5.
على أن نتيجة التصويت قد تؤدي إلى إحدى الحاالت التالية:

ــى  ــح وال يبق ــع الصل ــا يق ــة. عنده ــة والقيمي ــن العددي ــر األغلبيتي ــى - تواف ــة األول الحال
لتمامــه إال تصديــق المحكمــة عليــه، ويجــب فــي هــذه الحالــة أن يتــم توقيــع الدائنيــن الذيــن 
قبلــوا الصلــح علــى المحضــر الــذي حــرر بحضــور القاضــي وفــي الجلســة التــي يتــم فيهــا 

التصويــت علــى الصلــح6.

1  انظر: المادة 861 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة التي تقابل المواد 
706 من قانون التجارة العماني، 754 من قانون التجارة المصري، 767 من قانون التجارة الكويتي. 
في حين نص المشرع األردني في المادة 302 على ضرورة موافقة أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في 
التصويت وأن تمثل هذه األغلبية على األقل ثالثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو 

تأمين منقول أو غير منقول، وهو ما سار عليه كل من المشرع السوري )المادة 588 من قانون التجارة( 
والمشرع اللبناني )المادة 471 من قانون التجارة(.

2  يعرف سند القرض بأنه »صك قابل للتداول يثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض 
للشركة وحقه في الحصول على الفوائد المقررة واقتضاء دينه في الميعاد المحدد«.

انظر: الشركات التجارية، للدكتور فايز نعيم رضوان، ص286.
3  فالمادة 24 من قانون الصلح الواقي من التفليس المصري القديم رقم 56 لسنة 1945 كانت 

تنص على أنه »ال ينفذ الصلح إال إذا قررته أغلبية الدائنين بشرط أن يكون لها ثالثة أرباع الديون غير 
المتنازع فيها أو المحددة تحديداً مؤقتاً« إال أن المشرع عدل عن موقفه أيضاً وسار على نهج المشرع 

اإلماراتي حيث جاء في المادة 754 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بأنه »... وال يحسب 
في هاتين األغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في الصلح كما ال تحسب ديونهم«.
4  اإلفالس التجاري واإلعسار المدني، للدكتور أحمد محمود خليل، ص233.

5  أحكام اإلفالس والصلح الواقي منه، للدكتور عزيز العكيلي، ص347.
6  انظر: المادة 863 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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الدكتور: أسامة نائل المحيسنانعقاد الصلح الواقي من اإلفالس

فمــا دام الصلــح عقــداً ينعقــد بــإرادة طرفيــه فــإن التوقيــع علــى المحضــر يعتبــر إعالنــاً 
ــى إذا  ــح حت ــى الصل ــن عل ــة الدائني ــد موافق ــو إجــراء شــكلي ولتأكي عــن هــذه اإلرادة فه
ــر  ــة واعتب ــر حاصل ــه غي ــر موافقت ــى المحضــر اعتب ــع عل ــن التوقي ــد الدائني ــض أح رف

ــي التصويــت1. ــم يشــترك ف ــه ل ــي وكأن بالتال
الحالــة الثانيــة - عــدم توافــر أي مــن األغلبيتيــن العدديــة والقيميــة. كمــا فــي حالــة عــدم 
الحصــول علــى أغلبيــة الدائنيــن وكانــت مجمــوع ديونهــم ال تمثــل ثلثــي الديــون المقبولــة 
عندهــا يتــم تأجيــل المداولــة لمــدة عشــرة أيــام ال مهلــة بعدهــا فــإذا لــم يحــز علــى األغلبيــة 
المطلوبــة يعتبــر الصلــح مرفوضــاً، أمــا إذا انتهــت عمليــة المداولــة بالصلــح وحــاز علــى 

األغلبيــة المطلوبــة ال يبقــى لكــي يرتــب آثــاره إال تصديــق المحكمــة عليــه.

المبحث الثاني
تصديق المحكمة على الصلح

ال يكفــي النعقــاد الصلــح توافــر األغلبيتيــن العدديــة والقيميــة عنــد التصويــت عليــه فــي 
الجمعيــة الصلحيــة إنمــا ال بــد مــن تصديــق المحكمــة عليــه ضمانــة لحمايــة المصالــح.

وهــذا اإلجــراء يُعـَـدُّ ضروريــاً لحمايــة الدائنيــن الذيــن لــم يحضــروا جلســة التصديــق علــى 
ــاً ألحــكام القواعــد العامــة  ــح وخالف ــد الصل ــه ألن عق ــق علي ــح أو رفضــوا التصدي الصل
يســري مفعولــه علــى جميــع الدائنيــن الذيــن تتألــف منهــم جماعــة الدائنيــن حتــى ولــو لــم 

يحضــروا إجراءاتــه أو لــم يوافقــوا عليــه2.
فتدخــل المحكمــة للتصديــق علــى الصلــح مــا هــو إال حمايــة للمصلــح العامــة التــي تقضــي 
بعــدم منــح الصلــح لتاجــر غيــر جديــر بثقــة الدائنيــن ولتتأكــد المحكمــة مــن توافر الشــروط 

الموضوعية والشــكلية.
ــب  ــح )المطل ــى الصل ــق عل ــر التصدي ــا أم ــع إليه ــي رف ــة الت ــة المختص ــس للمحكم ولي

األول( أيــة ســلطة ســوى التصديــق علــى الصلــح أو رفضــه3 )المطلــب الثانــي(.

المطلب األول
رفع أمر التصديق على الصلح

إلى المحكمة المختصة
أوجبــت المــادة 864 مــن قانــون المعامــالت التجاريــة اإلماراتــي علــى القاضي المشــرف 
ــة الممنوحــة  ــام - مــن انقضــاء المهل ــة أي ــى المحكمــة خــالل ثالث أن يعــرض األمــر عل
ــح - لتصــدر قرارهــا إمــا بالموافقــة أو  ــكل ذي مصلحــة بتقديــم مالحظاتــه علــى الصل ل

الرفــض.
1  اإلفالس، إللياس ناصيف، ص56.

2  انظر: المادة 867 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة التي جاء فيها: 
»يسري الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقاً ألحكام اإلفالس ولو لم يشتركوا في 

 إجراءاته أو لم يوافقوا عليه«. وبنفس المعنى المادة 
761 ر/1 من قانون التجارة المصري.

3  اإلفالس والصلح الواقي منه، للدكتور علي حسن يونس، ص650.

المطلب الثاني
سلطة المحكمة بالتصديق على الصلح

بعــد أن تقــوم المحكمــة بإجــراء التحقيــق بخصــوص الديــون المذكــورة وتتأكــد مــن 
ــد  ــن المطلوبتيــن، ومتــى قــررت أن هــذا العق ــوم بعدهــا باحتســاب األغلبيتي صحتهــا، تق
صحيــح اتخــذت قرارهــا بالتصديــق علــى الصلــح )أوالً( وعلــى العكــس مــن ذلــك تقــرر 
ــاً(. ــه فــي حــال عــدم توافــر الشــروط التــي تطلبهــا القانــون )ثاني رفــض التصديــق علي

أوالً: القرار الصادر بالتصديق على الصلح
متــى تأكــدت المحكمــة مــن أن تعثــر المديــن فــي أعمالــه واضطــراب مركــزه المالــي كان 
نتيجــةً لظــروف خارجــة عــن إرادتــه وأنــه ســيتوقف عــن الدفــع أو توقــف فعــالً ومتــى 
توافــرت جميــع الشــروط الشــكلية والموضوعيــة. والتحقــق مــن مــدى جديــة ومشــروعية 
ــض  ــح بع ــدم من ــن ع ــا م ــح، وتأكده ــد الصل ــي عق ــن ف ــا المدي ــي ضمنه ــات الت المقترح
الدائنيــن مزايــا معينــة، فإنهــا ســتقرر المصادقــة علــى الصلــح ويكــون قرارهــا نهائيــاً غير 
قابــل للطعــن وتقــوم المحكمــة عندهــا بتعييــن مراقــب أو أكثــر مــن بيــن الدائنين لإلشــراف 
علــى تنفيــذ شــروط الصلــح وإبــالغ المحكمــة بمــا يقــع مــن المديــن مــن مخالفــات لهــذه 

الشــروط.
ثانياً: الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح:

إذا رأت المحكمــة بــأن الشــروط التــي يتطلبهــا القانــون غيــر متوافــرة ســواء الشــكلية أو 
ــا  ــون قراره ــى أن يك ــح عل ــى الصل ــق عل ــض التصدي ــا تقضــي برف ــة عنده الموضوعي

مســببا1ً.
ويجــب شــهر الحكــم الخــاص بالتصديــق علــى عقــد الصلــح وفقــاً للقواعــد التــي يتــم فيهــا 

شــهر اإلفــالس.
وقــد بينــت المــادة 866 مــن قانــون المعامــالت التجاريــة اإلماراتــي طريقــة النشــر، إذ 
ينشــر ملخــص الحكــم فــي صحيفــة يوميــة أو أكثــر تعينهــا المحكمــة خــالل خمســة عشــر 
يومــاً مــن تاريــخ صــدور القــرار علــى أن يشــتمل الملخــص علــى اســم المديــن ومحــل 
إقامتــه ورقــم قيــده فــي الســجل التجــاري وتاريــخ قــرار التصديــق وملخــص بأهــم شــروط 

الصلــح.
كمــا يتولــى المراقــب المشــرف علــى تنفيــذ الصلــح وبوصفــه نائبــاً عــن الدائنيــن وخــالل 
عشــرة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار التصديــق علــى الصلــح قيــد ملخــص القــرار في كل 
دائــرة تســجيل يقــع فــي منطقتهــا عقــار للمفلــس2 ويترتــب علــى هــذا القيــد إنشــاء رهــن 
علــى العقــارات المذكــورة لضمــان حقــوق الدائنيــن الذيــن يســري عليهــم الصلــح مــا لــم 
ينــص الصلــح علــى غيــر ذلــك كمــا يتولــى المراقــب مهمــة طلــب انقضــاء الرهــن بعــد 

1  انظر: المادة 864 من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
2  يالحظ في هذا المقام بأن المشرع اإلماراتي قد نص في المادة 866 على ضرورة نشر قيد لملخص 
قرار التصديق على الصلح في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار للمفلس. ونحن نرى من جانبنا بأنه 
يفضل استخدام عبارة طالب الصلح بدالً من المفلس ألن الصلح الواقي يهدف إلى إبعاد التاجر المدين عن 

اإلفالس فقد يعقد ذلك التاجر الصلح قبل أن يصل إلى مرحلة التوقف عن الدفع التي تعد أحد الشروط 
الموضوعية للحكم بشهر اإلفالس وهو ما لم يمكن تسميته بالمفلس.
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تنفيــذ شــروط الصلــح.
ممــا ســبق بيانــه يمكــن القــول بــأن الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس كنظــام قــد يحقــق مقاصــد 
ــة  ــة فــي إبعــاد المديــن عــن خطــر شــهر اإلفــالس ليتمكــن مــن مواصل المشــرع المتمثل
نشــاطه والوفــاء بديونــه وذلــك فــي حــال تمــام انعقــاده. إال أن الواقــع العملــي يشــير إلــى 

عكــس ذلــك اســتناداً إلــى مــا يلــي:
ــة اإلمــارات العربيــة  ــم يتــم العثــور علــى أحــكام صــادرة عــن المحاكــم فــي دول أوالً- ل
المتحــدة تتعلــق بالصلــح الواقــي مــن اإلفــالس ليتــم اإلشــارة إليهــا. ذلــك يعنــي أن نظــام 
الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس لــم يقنــع التجــار علــى األقــل ومستشــاريهم بمــدى فاعليتــه 
وهــو مــا يدفعهــم إلــى التوجــه لعقــد التســويات الوديــة مــع الدائنيــن التــي تشــكل مســلكاً 

ينتهجــه المديــن بدافــع تأجيــل شــهر إفالســه.
ــدول  ــة ل ــون المعامــالت التجاري ــي قان ــي مــن اإلفــالس ف ــح الواق ــم الصل ــاً- إن تنظي ثاني
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيــه بعــض المثالــب التــي قــد تبعــد التجــار عــن مجــرد التفكيــر 
بــه، فمجــرد إلــزام المشــرع اإلماراتــي لطالــب الصلــح بــأن يبيــن فــي طلبــه مقترحاتــه 
الصلحيــة وضمانــات تنفيذهــا وتحديدهــا بــأن ال تقــل عــن %50 مــن الديــن وال أن 
يجــاوز الوفــاء ثــالث ســنوات مــن تاريــخ التصديــق علــى الصلــح، مــن شــأنه أن يشــكل 

عقبــة تمكــن المديــن مــن تنفيــذ الشــروط التــي التــزم بهــا.
فمثــل هــذا الطلــب قــد يدفــع المديــن بدايــةً إلــى تقديــم مقترحاتــه وقبولهــا ليبعــد عــن نفســه 
خطــر شــهر اإلفــالس إال أنــه ســرعان مــا يخــل بتنفيــذ ذلــك االلتــزام ممــا يدفــع الدائنيــن 

إلــى التقــدم بطلــب فســخ الصلــح وشــهر إفــالس المديــن إن تحققــت شــروطه.
فكيــف لمديــن يمــر بأزمــة ماليــة أن يقيــد نفســه بالوفــاء بنســب معينــة مــن ديونــه وخــالل 

فتــرة ال تتجــاوز الثــالث ســنوات؟.
وعليــه فإننــا ال نملــك إال القــول بضــرورة تــرك تحديــد نســب الديــون ومهــل الوفــاء بهــا 
التفــاق األطــراف وهــو المنهــج الــذي ســار عليــه المشــرع المصــري فــي قانــون التجــارة 
الجديــد حيــث جــاء فــي المــادة 759 علــى أنــه »يجــوز أن يتضمــن الصلــح الواقــي منــح 
المديــن آجــاالً لوفــاء الديــن كمــا يجــوز أن يتضمــن إبــراء المديــن مــن جــزء مــن الدين«1.
كمــا أن إلــزام المشــرع اإلماراتــي فــي المــادة 2/841 مــن قانــون المعامــالت التجاريــة 
للمديــن طالــب الصلــح أن يــودع خزانــة المحكمــة مبلغــاً تحــدده ليكــون أمانــة لمواجهــة 

مصروفــات اإلجــراءات مــن شــأنه أن يُصعّــب علــى المديــن عقــد الصلــح الواقــي.
ــه ويعــرض  ــن توقــف أو ســيتوقف عــن الدفــع ويلجــأ للمحكمــة لتدعــو دائني فكيــف لمدي
عليهــم الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس ليطلــب منهــم تأجيــل الوفــاء بديونــه أو حــط جــزء 
منهــا أن يــودع خزانــة المحكمــة مبلغــاً تــرك تحديــده لســلطة المحكمــة التقديريــة لمواجهــة 
مصروفــات اإلجــراءات وهــو قــد ال يقــوى علــى الوفــاء ولــو بجــزء يســير مــن ديونــه.

فعــدم قــدرة المديــن طالــب الصلــح علــى إيــداع تلــك المصروفــات مــن شــأنها أن تدفــع 
ــيوقع  ــا س ــو م ــراءات وه ــاح اإلج ــق بافتت ــا المتعل ــن قراره ــوع ع ــى الرج ــة إل المحكم

ــع. ــاً عــن الدف ــا كان متوقف ــالس خاصــة إذا م ــي خطــر شــهر اإلف ــن ف المدي
1  وهو الموقف الذي سار عليه المشرع الكويتي حيث جاء في المادة 772 من قانون التجارة: »يجوز 

أن يتضمن الصلح منح المدين آجاالً لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين 
ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله اإلبراء بوصفه ديناً طبيعياً«,

الخالصة

تنــاول هــذا البحــث موضــوع انعقــاد الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس فــي التشــريع االتحــادي 
ــن مــن االبتعــاد عــن  ــن التاجــر المدي ــد يُمّك ــة المتحــدة كنظــام ق ــة اإلمــارات العربي لدول

خطــر شــهر اإلفــالس.
حيــث تــم التعــرض إلــى المراحــل التــي يمــر بهــا عقــد الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس ابتداًء 
ــق  ــاًء بالتصدي ــه وانته ــة في ــروراً بالمداول ــة والشــكلية م ــان الشــروط الموضوعي ــن بي م

عليــه مــن قبــل المحكمــة المختصــة.
وقــد خلــص البحــث إلــى أن عقــد الصلــح الواقــي مــن اإلفــالس قــد يحقــق مقاصــد المشــرع 
ــزه  ــتعادة مرك ــه واس ــن كبوت ــوض م ــى النه ــن عل ــي مســاعدة التاجــر المدي ــة ف والمتمثل
ــاده، إال أن  ــام انعق ــال تم ــي ح ــه ف ــاء بديون ــة نشــاطه والوف ــن مواصل ــن م ــي ليتمك المال
الواقــع العملــي يشــير إلــى عكــس ذلــك حيــث لــم يتــم العثــور علــى أيــة أحــكام صــادرة 
عــن المحاكــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تتعلــق بالصلــح الواقــي مــن اإلفــالس 
ليتــم اإلشــارة إليهــا فــي البحــث ممــا يعنــي عــدم قناعــة التجــار عمومــاً بمــدى فاعليتــه 
ممــا يدفعهــم إلــى التوجــه لعقــد التســويات الوديــة مــع الدائنيــن التــي تشــكل مســلكاً ينتهجــه 

المديــن بدافــع تأجيــل صــدور الحكــم بشــهر إفالســه فقــط.
* * * * * *
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المستشار / عبيد محمد إبراهيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة البحث

الحمــد هلل رّبِ العالميــن، والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن 
دعــا بدعوتــه واتبــع هــداه وســنته إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

فإننــي أمــام عالــم جليــل مــن أئمــة الفقــه اإلســالمي، قــال عنــد الحافــظ عمــر بــن الحاجــب: 
ــا  ــث فهــو ســابق فرســانه، وأم ــا الحدي ــة فأم ــة والعقلي ــق النقلي ــد أخــذ بمجامــع الحقائ »ق
الفقــه فهــو فــارس ميدانــه، أعــرف النــاس بالفتيــا« ذلكــم هــو اإلمــام موفــق الديــن عبــد 
هللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي الــذي قــال عنــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: »مــا دخــل 

الشــام بعــد األوزاعــي أفقــه مــن الشــيخ الموفــق«.
ــن  ــر م ــى كثي ــوع إل ــن الرج ــه ع ــب الفق ــه طال ــى ب ــه فأغن ــاب ألّف ــم كت ــي أعظ ــه ف مع
المؤلفــات حتــى أن الفقيــه العظيــم العــز بــن عبــد الســالم الشــافعي لــم تطــب نفســه بالفتيــا 
حتــى صــارت لديــه نســخة منــه، ذلــك هــو كتــاب »المغنــي« الــذي ذكــر فيــه ابــن قدامــة 
مــا يقــارب اإلحاطــة - مذاهــب الفقهــاء واســتدالالتهم، وقــارن بينهــا حتــى أصبــح مصــدراً 
ــه  ــي. ويكفــي فــي منزلت ــه الحنبل ــه مصــدر أساســي فــي الفق ــارن فــوق أن ــه المق فــي الفق
مــا تمنــاه الشــيخ رشــيد رضــا - رحمــه هللا - وهــو أن يطبــع؛ حتــى يمــوت مطمئنــاً علــى 

الفقــه اإلســالمي.
هذا وقد جاء البحث في بابين رئيسيين:

الباب األول: تكلمت فيه عن المؤلِّف وقّسمته إلى فصلين:
الفصــل األول: فــي شــخصية ابــن قدامــة. وذكــرت فيــه اســمه ونســبه، ومولــده، وقدومــه 
دمشــق، وزواجــه وأوالده، ووصفــه الَخْلِقــي، ووصفــه الُخلُقــي وعبادتــه، ووفاتــه ورثــاءه.
الفصــل الثانــي: عــن حياتــه العلميــة: وتحّدثــت فيــه عــن نشــأته العلميــة، رحالتــه العلميــة، 
شــيوخه، اشــتغاله بالتدريــس والمناظــرة وإمامــة الصــالة، إشــادة العلمــاء بعلمــه، تالميــذه، 

كتبــه، مســلكه فــي التأليــف.
الباب الثاني: تكلمت فيه عن »المغني« وقّسمته إلى فصلين:

الفصل األول: عن منزلة كتاب المغني وطريقة مؤلفه فيه.
الفصل الثاني: منهجه وقّسمته إلى ستة مطالب:-
- المطلب األول: في داللة األلفاظ على األحكام.

- المطلب الثاني: في داللة األلفاظ من حيث الشمول وعدمه.
- المطلب الثالث: في داللة األمر والنهي.

- المطلب الرابع: في داللة القواعد التي تتعلق بالقرآن والسنة.
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- المطلب الخامس: في داللة اإلجماع والقياس.
- المطلب السادس: في داللة األدلة المختلف فيها.

- ثم لّخصت منهجه رحمه هللا في 28 نقطة أنهيت به البحث.
وقــد نــال الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي منــي جهــداً ووقتــاً كبيريــن إذ اقتضــى البحــث 
ــة  ــر وجن ــة الناظ ــول، »روض ــي األص ــه ف ــى كتاب ــوع إل ــي الرج ــل من ــذا الفص ــي ه ف
المناظــر« لمعرفــة موقفــه مــن القواعــد األصوليــة ثــم بحــث كيــف طبــق هــذه القواعــد 
فــي كتــاب »المغنــي« وكيــف بنــى فروعــه الفقهيــة علــى تلــك األســس مــن أصــول الفقــه، 

وهــل التــزم بتلــك األصــول عنــد تفريعــه الفقهــي أم ال.
وأرجــو أن أكــون بفصــول هــذا البحــث قــد قّدمــت صــورة قريبــة عــن كتــاب »المغنــي« 

وكذلــك عــن مؤلفــه اإلمــام موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي.
وباهلل التوفيق.

الباب األول
أ- الفصل األول: شخصيته:

اسمه ونسبه. 1-
مولده. 2-
قدومه دمشق. 3-
زواجه وأوالده. 4-
وصفه الَخلقي. 5-
وصفه الُخلُقي وعبادته. 6-
وفاته ورثاؤه. 7-

ب- الفصل الثاني - حياته العلمية:
نشأته العلمية. 1-
رحالته العلمية. 2-
شيوخه. 3-
اشتغاله بالتدريس والمناظرة وإمامة الصالة. 4-
إشادة العلماء بسعة علمه ... شعره. 5-
تالميذه. 6-
كتبه .. مسلكه في التأليف. 7-

الباب األول - المؤلِّف
الفصل األول - شخصيته

 اسمه ونسبته: 1-
هو عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد هللا ابن حذيفة بن 
محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن محمد بن سالم بن 
عبد هللا بن عمر بن الخطاب، المقدسي الدمشقي، الصالحي العُمري، موفق الدين1.

 مولده2: 2-
ولد في شعبان سنة 541هـ. بجّماعيل من عمل نابلس.

 قدومه دمشق3: 3-
لما استولى الكفار الصليبيون على األرض المقدسة بفلسطين رحل مع أهله إلى 

دمشق وله عشر سنين حيث استقر بها.
 زواجه وأوالده4:  4-

تزوج ابنة عمه مرمي بنت أبي بكر بن عبد هللا بن سعد المقدسي ورزق منها بأبي 
المجد عيسى، وأبي الفضل محمد، وأبي العز يحيى، وصفية وفاطمة، ومات أوالده 

الثالثة في حياته، ولم يعقب من ولد الموفق سوى عيسى، خلف ولدين صالحين 
ج عّزية فماتت  وماتا وانقطع عقبه. ثم تسّرى الموفق بجارية، ثم بأخرى، ثم تزوَّ

قبل وفاته.
 وصفه الَخْلِقي5: 5-

 كان تام القامة، أبيضاً، مشرق الوجه، أدعج. كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، 
واسع الجبين، طويل اللحية، قائم األنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف 

اليدين والقدمين، نحيف الجسم، ممتعاً بحواسه.
وصفه الُخلُقي وعبادته: 6-

قــال ســبط بــن الجــوزي: »لــم يكــن فــي زمانــه بعــد أخيــه أبــي عمــر والعمــاد أورع وال 
أزهــد منــه. وكان معرضــاً عــن الدنيــا وأهلهــا هينــاً لينــاً متواضعــاً محبــاً للمســاكين حســن 

1  مقدمة نزهة الخاطر العاطر، ص3. قال ابن بدران: »ذكره ابن رجب في نسبه حتى نصر، وفي 
كتاب المورد األنسي في ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي بقية النسب حتى عمر بن الخطاب«.

2  المرجع نفسه.

3  المرجع نفسه.
4  مقدمة المغني، 10/1، طبعة هجر، تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح الحلو.

5  المرجع نفسه، 8/1.
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األخــالق جــواداً ســخياً، مــن رآه فكأنمــا رأى بعــض الصحابــة، وكأن النــور يخــرج مــن 
ــي الســنة إال فــي  ــرآن وال يصل ــبعاً مــن الق ــة ُس ــوم وليل ــرأ كل ي ــادة يق ــر العب وجهــه كثي

بيتــه«1.
وقــال ابــن النجــار فــي ذيلــه لتاريــخ الخطيــب: »كان نبيــالً غزيــر الفضــل كامــل العقــل 
شــديد التثبــت، دائــم الســكوت، حســن الســمت، نزهــاً ورعــاً، عابــداً على قانون الســلف«2.
وقــال الحافــظ عمــر بــن الحاجــب فــي معجمــه: »متواضــع عنــد الخاصــة والعامــة، حســن 
االعتقــاد، ذو أنــاة وِحلــم ووفــاء ... وكان كثيــر العبــادة دائــم التهجــد، لــم يــر مثلــه، ولــم 

يــر هــو مثــل نفســه«3.
وقال الحافظ ابن الحنبلي: »نشأ على سمت أبيه وأخيه في الخير والعبادة«4.

وقــال الشــيخ عبــد هللا اليونينــي: »مــا أعتقــد أن شــخصاً ممــن رأيتـُـه حصــل لــه مــن العلوم 
ــي  ــالً ف ــه هللا كان كام ــه رحم ــال ســواه، فإن ــا الكم ــي يحصــل به ــدة الت ــات الحمي والصف
صورتــه ومعنــاه مــن الحســن واإلحســان والحلــم والســؤدد والعلــوم المختلفــة واألخــالق 
الحميــدة، واألمــور التــي مــا رأيتهــا كملــت فــي غيــره. وقــد رأيــت كــرم أخالقــه وحســن 
عشــرته ووفــور حلمــه وكثــرة علمــه وغزيــر فطنتــه وكمــال مروءتــه وشــدة حيائــه ودوام 
بشــره. وعــزوف نفســه عــن الدنيــا وأهلهــا والمناصــب وأربابهــا ... وكــن قــد جبلــه هللا 
علــى ُخلــق شــريف، وأفــرغ عليــه المــكارم إفراغــاً، وأســبغ عليــه النعــم تطــوُف بــه فــي 

كل حــال«5.
وقــال اإلمــام شــمس الديــن محمــد بــن أبــي الفتــح بــن أبــي الفضــل البعلــي فــي آخــر كتابــه 
ــع«: »... وكان شــديد التواضــع حســن األخــالق والشــيم،  ــواب المقن ــى أب ــع عل »المطل
ذا رأي ومعرفــة، قليــل االهتمــام بالدنيــا، مفوضــاً أمــره إلــى هللا، كثيــر التعبــد حســنه ذا 

كرامــات ظاهــرة كثيــرة«6.
ــاء،  ــه أخــالق: الوف ــه اجتمعــت ل ــه نجــد أن ــاء علي ــاء العلم ــدم مــن ثن ــا تق فمــن خــالل م
ــن  ــم، حس ــكوت الدائ ــمت، الس ــن الس ــة، حس ــد، التواضــع، النزاه ــورع، الزه ــم، ال الحل
العشــرة، البشــارة، حــب المســاكين، حســن الخلــق، الجــود والســخاء، الــذكاء والفطانــة، 

1  مقدمة نزهة الخاطر العاطر البن بدران، ص4.
2  المرجع السابق نفسه، ص4.
3  المرجع السابق نفسه، ص4.

4  مقدمة المغني طبعة دار الكتاب العربي، ½.
5  المرجع نفسه، 1/ 4.

6  المرجع نفسه، 5/1، 6.

ــرآن. ــراءة الق ــى ق ــة عل ــرة وتهجــد ال ينقطــع ومواظب ــادة كثي المــروءة وعب
ومــن اجتهــاده فــي العبــادة مــا ذكــره الضيــاء المقدســي أنــه »كان يصلــي بيــن العشــائين 
ــَحر  ــوم السَّ ــكاد يخــل بهــن ويق ــارك( ال ي ــس( و)الدخــان( و)تب ــاً بـــ )الســجدة( و)ي أربع

ــبع«1. بُس
ومــن كرمــه وحبّــه الفقــراء مــا ذكــره ابــن كثيــر أنــه كان: »إذا صلــى العشــاء انصــرف 
إلــى منزلــه بــدرب الدولعــي بالرصيــف، وأخــذ معــه مــن الفقــراء مــن تيســر يأكلــون معــه 

مــن طعامــه«2.
ومــن زهــده وإعراضــه عــن الدنيــا مــا قالــه الضيــاء المقدســي أنــه: »جــاءه مــرة الملــك 
ــرغ مــن  ــى أن ف ــه إل ــرب من ــس بالق ــي، فجل ــه يصل ــزوره فصادف ــادل ي ــن الع ــز اب العزي

صالتــه، ثــم اجتمــع بــه ولــم يتجــوز فــي صالتــه«3.
ومــن ذكائــه: مــا حكــي عنــه أنــه كان يجعــل فــي عمامتــه ورقــة مصــرورة فيهــا رمــل 
رّمــل بــه مــا يكتبــه للنــاس مــن الفتــاوى واإلجــازات وغيرهــا، فاتفــق أن خطفــت عمامتــه 
ــا  ــة المصــرورة بم ــة الورق ــن العمام ــا أخــي خــذ م ــا: ي ــال لخاطفه ــي فق ــن الليال ــة م ليل
فيهــا وُردَّ العمامــة أغطــي بهــا رأســي وأنــت فــي أوســع حــل ممــا فــي الورقــة، وكانــت 
صغيــرة عتيقــة، فــرأى أخــذ الورقــة خيــراً منهــا بدرجــات، فخلـّـص الشــيخ عمامتــه بهــذا 

الوجــه اللطيــف4.
ــال:  ــه بالشــجاعة وق ــه ســمع البهــاء يصف ــاء المقدســي أن ــه الضي ومــن شــجاعته: مــا قال

ــه، وكان يرامــي العــدو«5. ــي كف ــدو، وجــرح ف ــى الع ــدم إل »كان يتق
ومــن كراماتــه: مــا حــكاه أبــو الحســن بــن حمــدان الجراعــي: »مرضــُت مرضــاً شــنج 
أعضائــي وأقمــت ســبعة عشــر يومــاً ال أتحــرك وتمنيــت المــوت فلمــا كان العشــاء جاءنــي 
الموفـّـق وقــرأ علــّي آيــات وقــال: »وننــزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء ورحمــة للمؤمنيــن« 

ومســح ظهــري فأحسســت بالعافيــة«6.
ومــا قالــه قــوام جامــع دمشــق: كان الموفــق ليلــة يبيــت بالجامــع تفتــح لــه األبــواب فيخــرج 

ويعــود فتنغلــق علــى حالها7.

1  المغني طبعة هجر، 9/1.
2  المرجع نفسه، 7/1، 8.

3  المغني طبعة هجر، 9/1.
4  المغني طبعة دار الكتاب العربي، 3/1.

5  مقدمة المغني طبعة هجر، 8/1.
6  المغني طبعة دار الكتاب العربي، 4/1، 5.

7  المرجع نفسه، 5/1.
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ومــا حدثــه العفيــف كتائــب بــن أحمــد بــن مهــدي البانياســي والفقيــه محمــد اليوســفي أنهمــا 
رأيــا الموفــق يمشــي علــى المــاء1.

وفاته ورثاؤه: 7-
توفــي يــوم عيــد الفطــر ســنة 620هـــ ودفــن بســفح جبــل قاســيون فــي صالحيــة دمشــق 
فــوق جامــع الحنابلــة إلــى الشــمال - ورثــاه الشــيخ صــالح الديــن ابــن راجــح المقدســي2:

ــة ــق رغب ــد الموف ــي بع ــق ل ــم يب فــي العيــش إن العيــش ُســّم منقــعل
المتــورعصــدر الزمــان وعينــه وطــرازه الزاهــد  األنــام  ركــن 
ــا ــل كله ــو الفضائ ــوم أب ــر العل يجمــعبح ال  بعــده  الشــريعة  شــمل 
ــد ــام محم ــي مق ــد ف ــن أحم يفزعــواكان اب إليــه  أمــر  هالهــم  إن 
ســره ويوضــح  مشــكله  ويدفــعفيبيــن  اإللــه  ديــن  عــن  ويــذب 
تتشعشــعببصيــرة يجلــو الظــالم ضياؤهــا نورهــا  العجائــب  تبــدي 
تتنــوعفاليــوم قــد أضحــى الزمــان وأهلــه بليــة  لــكل  غرضــاً 
بواكيــاً كأن  أمســى  قــد  متقطــعوالعلــم  وجلــه  عليــه  تبكــي 
....  ....  ....  ........    ..    ....
تقطــع.لــو كان يمكــن مــن فدائــك رخصــة عليــك  أفئــدة  لفدتــك 

هكذا رحل ابن قدامة عن الدنيا بجسده، لكنه يظل حياً غير منقطع العمل الصالح بعلمه 
الزاخر الذي يُنتفَع به.

الفصل الثاني - حياته العلمية
ــظ مختصــر  ــرآن، وحف ــرأ الق ــنين ق ــر س ــه عش ــق ول ــى دمش ــه هللا إل ــدم رحم ــذ ق 1- م

ــم. ــتغل بالعل ــي، واش الخرق
2- رحالته العلمية:

رحــل إلــى بغــداد ســنة 561هـــ فأقــام بهــا أربــع ســنوات أتقــن خاللهــا الفقــه والحديــث 
والخــالف، أقــام أوالً عنــد الشــيخ عبــد القــادر بــن عبــد هللا الجيلــّي الحنبلــي، ثــم عنــد ابــن 
الجــوزي ثــم ابــن المنـّـي. وعــاد إلــى بغــداد مــرة أخــرى ســنة 567هـــ فأقــام ســنة. وحــّج 
ــق حــّج ســنة 574 ورجــع  ــي: »إن الموف ــال ناصــح الحنبل ــة، ق ســنة 573 فســمع بمك
ــى  ــم عــاد إل ــي، ث ــن المنّ ــام بهــا ســنة، فســمع درس اب ــى بغــداد وأق ــد العــراق إل مــع وف

دمشــق«3.
1  المرجع نفسه، 5/1.

2  مقدمة المغني طبعة دار الكتاب العربي، 8/1، 9.
3  مقدمة نزهة الخاطر، ص7.

شيوخه1: 1-
تلقــى الموفــق العلــم علــى علمــاء عصــره؛ بدمشــق، وبغــداد ومكــة، والموصــل. وصنــع 

لنفســه مشــيخة حافلــة، وهــذا ذكــر مــن عــرف منهــم مرتبــاً علــى حــروف المعجــم.
ــم البغــدادي، الحافــظ وكان أحــد  1- ــّي ث ــح بــن شــافع الجيل أبــو الفضــل أحمــد بــن صال

العلمــاء المعدَّليــن، والفضــالء المحّدثيــن، توفــي ســنة 565هـــ. وســمع منــه ببغــداد. قــال 
الموفــق: »كان إمامــاً فــي الســنة، ثقــة، حافظــاً، يقــرأ قــراءة مليحــة بصــوت رفيــع«.

أبــو المعالــي أحمــد بــن عبــد الغنــي بــن عمــر بــن حنيفــة الباجرائــي، كان ثقــة، توفــي  2-
ســنة 563هـــ. ســمع منــه ببغداد.

أحمد بن محمد الرحبّي. سمع منه ببغداد. 3-
ــه بدمشــق، ســنة خمســمائة  4- ــده، ســمع من ــن قدامــة المقدســي، وال ــن محمــد ب أحمــد ب

ــف وســتين. وني
ــة،  5- ــنِد، كان ثق ــي الُمس ــدادي الكرخ ــين البغ ــن الحس ب ب ــرَّ ــن المق ــد ب ــر أحم ــو بك أب

ــداد. ــه ببغ ــي ســنة 563هـــ، ســمع من ــودداً، توف مت
حيدرة بنت عمر العلوي. سمع منها ببغداد. 6-
خديجــة بنــت أحمــد بــن الحســن النهروانيــة، كانــت صالحــة، وتوفيــت فــي رمضــان  7-

ســنة 570هـــ، ســمع منهــا ببغــداد.
أبو الحسن سعد هللا بن نصر بن الرجاجي، سمع منه ببغداد. 8-
شــهدة بنــت أحمــد بــن الفــرج الدينوريــة، الكاتبــة المســندة، فخــر النســاء، وصــارت  9-

مســندة العــراق، توفيــت ســنة 574هـــ، ســمع منهــا ببغــداد.
أبــو زرعــة طاهــر بــن محمــد بــن طاهــر المقدســّي، المتوفــي ســنة 566هـــ، ســمع  10-

منــه ببغــداد.
جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد بــن الجــوزي، البغــدادي  11-

ــده ببغــداد بعــد  ــام عن ــي ســنة 593هـــ، أق ــي، الواعــظ، صاحــب التصانيــف، توف الحنبل
إقامتــه عنــد عبــد القــادر الجيلــي، وســمع منــه. قــال الموفــق: »كان ابــن الجــوزي إمــام 
عصــره فــي الوعــظ، وصنــف فــي فنــون العلــم تصانيــف حســنة، وكان صاحــب قبــول، 
ــف فيــه، إال أننــا لــم نــرض  وكان يــدّرس الفقــه ويصنّــف، وكان حافظــاً للحديــث، وصنّ

ــنّة وال طريقتــه فيهــا«. تصانيفــه فــي السُّ
محيــي الديــن أبــو محمــد عبــد القــادر بــن عبــد هللا بــن جنكــي الجيلــّي الحنبلــي، شــيخ  12-

1  مقدمة المغني طبعة دار الكتاب العربي، 1/ 2، طبعة هجر، 7/1.
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بغــداد، توفــي ســنة 561هـــ. نــزل الموفــق عنــده بمدرســته أول قدومــه بغــداد، قبــل وفاتــه 
بأربعيــن يومــاً، وقــرأ عليــه مــن »الخرقــّي«.

أبــو محمــد عبــد هللا بــن أحمــد بــن أحمــد ابــن الخشــاب البغــدادي، العالّمــة، المحّدث،  13-
ــه: »كان إمــام عصــره  ــال عن ــه ببغــداد وق ــرأ علي ــي ســنة 567هـــ. ق إمــام النحــو، توف
فــي علــم العربيــة والنحــو واللغــة، وكان علمــاء عصــره يســتفتونه فيهــا، ويســألونه عــن 
مشــكالتها، وحضــرُت كثيــراً مــن مجالســه للقــراءة عليــه، ولكــن لــم أتمكــن مــن اإلكثــار 

عليــه لكثــرة الزحــام عليــه، وكان حســن الــكالم فــي الســنة وشــرحها«.
أبــو الفضــل عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد الطوســي، ثــم البغــدادي الشــافعي، خطيب  14-

الموصــل، توفــي ســنة 578هـــ. ســمع منــه بالموصــل وقــال عنــه: »كان شــيخاً حســناً لــم 
نــر منــه إال الخيــر«.

ــلمي  15- أبــو المعالــي عبــد هللا بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن علــي بــن صابــر السُّ
الدمشــقي، توفــي ســنة 576هـــ. ســمع منــه بدمشــق.

أبــو بكــر عبــد هللا بــن محمــد بــن أحمــد بــن النقـّـور البغــدادي المحــّدث الثقــة الخيـّـر،  16-
توفــي ســنة 565هـــ، ســمع منــه ببغداد.

ــدادي، كان  17- ــارزّي البغ ــد الواحــد الب ــن عب ــن الحســين ب ــد الواحــد ب ــد عب ــو محم أب
ــه ببغــداد. ــي ســنة 562هـــ، ســمع من ــة الســلف، توف ــى طريق ــاً عل صالحــاً متديِّن

ــقي  18- ــالل األزدي الدمش ــن ه ــلّم ب ــن المس ــد ب ــن محم ــد ب ــد الواح ــكارم عب ــو الم أب
ــق. ــه بدمش ــمع من ــنة 565هـــ، س ــي س ــنِد، توف ــن، المس األمي

ــاج  19- ــن ت ــدادي، اب ــي البغ ــد الطوس ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــي ب ــن عل ــو الحس أب
القــراء، الزاهــد، المعّمــر، توفــي ســنة 563هـــ. ســمع منــه ببغــداد، وقــال: »ســمعنا منــه 

ــا عــن البانياســي«. ــن يرويهم جزأي
أبــو الحســن علــي بــن عســاكر بــن المرحــّب البطائحــي، الضريــر، المقــرئ، تصــّدر  20-

لإلقــراء وأتقــن الفــّن، توفـّـي ســنة 572هـــ، تــال عليــه الموفــق فــي بغــداد بحــرف نافع.
ــاور  21- ــظ، المج ــّدث الحاف ــي، المح ــدادي الحنبل ــي البغ ــن عل ــارك ب ــد المب ــو محم أب

ــة. ــه بمك ــمع من ــنة 575هـــ. س ــي س ــة بالحــرم، توف ــام الحنابل ــة، وإم بمك
ــّدث  22- ــدادي، المح ــر، البغ ــن خضي ــد، اب ــن محم ــي ب ــن عل ــارك ب ــب المب ــو طال أب

ــداد. ــه ببغ ــمع من ــنة 562هـــ. س ــي س ــد، توف ــادق، المفي الص
ــر البادرائــي البغــدادي، الصالــح  23- أبــو المــكارم المبــارك بــن محمــد بــن المعمَّ

ــح  ــيخ صال ــو ش ــه: »ه ــال عن ــداد. وق ــه ببغ ــمع من ــنة 567هـــ. س ــي س ــدوق، توف الّص

ــاه، وكان يســألنا عــن الصــالة قاعــداً لعجــزه«. ضعيــف، أكثــر أوقاتــه مســتلٍق علــى قف
أبو شجاع محمد بن الحسين المادرائي. سمع منه ببغداد. 24-
ــدادي  25- ــي البغ ــن البّط ــن ســلمان، اب ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الباق ــن عب ــد ب ــح محم ــو الفت أب

د وُرِحــل إليــه، وروى شــيئاً كثيــراً، وتوفــي ســنة 564هـــ. ســمع  ــر، وتفــرَّ الحاجــب، ُعّمِ
منــه ببغــداد، وقــال عنــه: »هــو شــيخنا وشــيخ أهــل بغــداد فــي وقتــه، وكان ثقــةً ســهالً 

فــي الســماع«.
ــه،  26- ــي الفقي ــي الحنف ــي الخطيب ــي األصبهان ــن عل ــد هللا ب ــن عبي ــد ب ــة محم ــو حنيف أب

ــه ببغــداد. أملــى عــدة مجالــس، توفــي ســنة 571هـــ. ســمع من
محمد بن محمد بن السكن. سمع منه ببغداد. 27-
أبــو أحمــد َمْعَمــر بــن عبــد الواحــد بــن رجــاء، ابــن الفاخــر، القُرشــّي األصبهانــي،  28-

المعــدَّل، لــه ســبع رحــالت إلــى بغــداد، توفــي ســنة 564هـــ. ســمع منــه ببغــداد.
ــي  29- ــي النهروان ــن المنِّ ــر، اب ــن قط ــان ب ــن فتي ــح نصــر ب ــو الفت ــالم أب ناصــح اإلس

الحنبلــي، المفتــي، شــيخ الحنابلــة، توفــي ســنة 583هـــ. تــال عليــه بحــرف أبــي عمــرو 
ــه:  ــال عن ــرع، وق ــى ب ــه المذهــب والخــالف واألصــول حت ــرأ علي ــه وق ــداد، والزم ببغ
شــيخنا أبــو الفتــح كان رجــالً صالحــاً حســن النيــة والتعليــم، وكانــت لــه بركــة فــي التعليــم، 
قــلَّ مــن قــرأ عليــه إال انتفــع وخــرج مــن أصحابــه فقهــاء كثيــرون، منهــم ســادة، وكان 
يقنــع بالقليــل وربمــا يكتفــي ببعــض قُرصــه، ولــم يتــزوج، وقــرأُت عليــه القــرآن، وكان 
ــي المســائل ولمــا انقطــع  ــا ف ــه البشــُر إذا ســمع كالمن ــا، ويظهــر من ــر قلوبن ــا ويجب يُحبن
الحافــظ عبــد الغنــي عــن الــدرس جــاء إلينــا وظــن أن الحافــظ انقطــع لضيــق صــدره«. 

ــت ســنة  30- ــة، توفي ــّزازة البغدادي ــي الب ــن عل ــد ب ــت محم ــة، بن نفيســة، وتســمى فاطم
563هـــ. ســمع منهــا ببغــداد.

أبــو القاســم هبــة هللا بــن الحســن بــن هــالل الدقــاق العجلــي الّســامرّي ثــم البغــدادي،  31-
ــر، صحيــح الروايــة، توفــي ســنة 562هـــ. ســمع منــه ببغــداد، وقــال  الكاتــب شــيخ معمَّ

عنــه: »هــو فيمــا أظــن أقــدم مشــايخنا ســماعاً«.
أبــو القاســم يحيــى بــن ثابــت بــن بُنــدار الدينــورّي البغــدادي البقـّـال، الوكيل، الُمســنِد،  32-

توفــي ســنة 566هـ، ســمع منــه ببغداد.
اشتغاله بالتدريس والمناظرة وإمامة الصالة1: 2-

كان - كمــا يقــول أبــو شــامة - يــؤم بالجامــع المظفــري ويخطــب الجمعــة إذا حضــر، وكان 
1  انظر: المغني طبعة دار الكتاب العربي، 3/1، 4. وطبعة هجر، 1/ 9-7.
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يــؤم المصليــن بمحــراب الحنابلــة فــي جامــع دمشــق إذا كان فــي البلــد.
وكان يجتمــع إليــه الفقهــاء وطلبــة العلــم مــن بكــرة إلــى ارتفــاع النهــار ثــم يُقــرأ عليــه بعــد 
الظهــر إمــا الحديــث وإمــا مــن تصانيفــه إلــى المغــرب أو ربمــا قــرئ عليــه بعــد المغــرب 

وهــو يتعشــى.
ــة  ــم بمختصــر الهداي ــة ث ــي والهداي ــاس مــرة بالخرق ــه الن ــدي: »اشــتغل علي ــال الصف وق

ــه«. ــه بتصانيف ــك واشــتغلوا علي ــه بعــد ذل ــذي ل ال
ــع دمشــق  ــة بجام ــوم الجمع ــة ي ــل حلق ــدة يعم ــام م ــي المناظــرة أق ــوي الحجــة ف وكان ق
ــي  ــل ف ــه المث ــذي كان يضــرب ب ــافعي ال ــن فضــالن الش ــه ناظــر اب ــل أن للمناظــرة وقي
المناظــرة فقطعــه. ومــن أخالقــه أنــه كان ال يــكاد يناظــر أحــداً إال وهــو يبتســم، حتــى قــال 
بعــض النــاس: »هــذا الشــيخ يقتــل بتبســمه خصمــه«. إال أنــه كمــا يقــول ابــن رجــب لــم 

يكــن يــرى الخــوض مــع المتكلميــن فــي دقائــق الــكالم.
وذلــك ألنــه كمــا يقــول ســبط ابــن الجــوزي: »كان صحيــح االعتقــاد، مبغضــاً للمشــبهة«. 
وكمــا يقــول ابــن رجــب: »كان كثيــر المتابعــة للمنقــول فــي بــاب األصــول وغيــره، ال 
يــرى إطــالق مــا لــم يؤثــر مــن العبــادات ويأمــر باإلقــرار واإلمــرار لمــا جــاء فــي الكتــاب 
ــل  ــف وال تأوي ــل وال تحري ــف وال تمثي ــر تشــبيه وال تكيي ــات مــن غي والســنة مــن الصف

وال تعطيــل«.
5- إشادة العلماء بسعة علمه:

قال سبط بن الجوزي: »كان إماماً في فنون«.
وقال ابن النجار: »كان حسن المعرفة بالحديث وله يد في العربية«.

ــة  ــق النقلي ــع الحقائ ــذ بمجام ــد أخ ــه: »ق ــي معجم ــب ف ــن الحاج ــر ب ــظ عم ــال الحاف وق
ــه، أعــرف  ــارس ميدان ــو ف ــه فه ــا الفق ــو ســابق فرســانه، وأم ــث فه ــا الحدي ــة فأم والعقلي

ــا«. ــاس بالفتي الن
وقــال أبــو شــامة: »كان َعلَمــاً مــن أعــالم الديــن فــي العلــم والعمــل صنّــف كتبــاً حســاناً 

فــي الفقــه وغيــره، عارفــاً بمعانــي األخبــار واآلثــار«.
ــيخ  ــن الش ــه م ــي أفق ــد األوزاع ــام بع ــل الش ــا دخ ــة: »م ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــال ش وق

الموفــق رحمــه هللا«.
وقــال الضيــاء المقدســي: »كان رحمــه هللا إمامــاً فــي القــرآن وتفســيره، إمامــاً فــي علــم 
الحديــث ومشــكالته، إمامــاً فــي الفقــه أوحــد زمانــه فيــه، إمامــاً فــي علــم الخــالف أوحــد 
زمانــه فــي الفرائــض، إمامــاً فــي أصــول الفقــه، إمامــاً فــي النحــو، إمامــاً فــي الحســاب، 

إمامــاً فــي النجــوم الســيّارة والمنــازل«.
قــال الشــيخ أبــو بكــر محمــد بــن معالــي بــن غنيمــة: »مــا أعــرف أحــداً فــي زماننــا أدرك 

درجــة االجتهــاد إال الموفــق«.
مــن هــذه النقــول نــرى إمامــة الموفــق بــن قدامــة في علــوم مختلفــة هــي: القرآن وتفســيره، 
ــة  ــم الخــالف، والعربي ــه وعل ــا، وأصــول الفق ــه والفتي ــكالته، الفق ــه ومش ــث معاني الحدي
والنحــو، وكذلــك الحســاب والفلــك وبجانــب ذلــك كان شــاعراً، لــه نظــم كثيــر حســن منهــا:

ــبأتغفــل يــا ابــن أحمــد والمنايــا ــن قري ــك ع ــوارع يخترمن ش
الرزايــا تخطتــك  أن  ــبأغــرك  ــم للمــوت مــن ســهم ُمصي فك
علينــا دائــرة  المــوت  نصيــبكــؤوس  مــن  بــّد  للمــرء  ومــا 
ــا ــويف دأب ــل التس ــم تجع ــى ك المشــيبإل إنــذار  يكفيــك  أمــا 
حيــن كل  أنــك  يكفيــك  حبيــبأمــا  أو  ِخــّلٍ  بقبــر  تمــر 
ً قريبــا بهــم  لحقــت  قــد  النحيــبكأنّــك  إفــراط  يُغنيــك  وال 

وله أيضاً:
ً مســكنا أعمــر  الشــعر  بيــاض  ســوى القبــر؟ إنــي إن فعلــُت ألحمــقأبعــد 
ميــت بأنــي  شــيبي  فيصــدقيخبرنــي  إلــّي  وينعانــي  وشــيكاً 
وليلــة يــوم  كل  عمــري  يتخــرقتخــّرق  مــا  رقــَو  مســتطيع  فهــل 
ممــدداً نعشــي  فــوق  بجســمي  يتحــرقكأنــي  معــول  أو  ســاكن  فمــن 
وأعولــوا أجابــوا  عنــي  ســئلوا  الموفــقإذا  هــذا  تنهــل:  وأدمعهــم 
ــقوغيبــت فــي صــدع مــن األرض ضيــق ــر مطب ــوق الصخ ــداً ف ــت لح وأودع
مشــفقويحثــو علــّي التــرب أوثــق صاحــب هــو  مــن  للقبــر  ويســلمني 
لمصــدقفيــا رب كــن لــي مؤنســاً يــوم وحشــتي أنزلتــه  لمــا  فإنــي 
صائــر هللا  إلــى  أنــي  ضرنــي  وأرفــقومــا  أبــر  أهلــي  مــن  هــو  ومــن 

6- تالميذه1:
ــّي  1- ــّري البعل ــد المع ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــم ب ــحق إبراهي ــو إس ــن أب ــي الدي زك

ــه،  ــه وتفق ــنة، حضــر علي ــن 81 س ــنة 691هـــ، ع ــي س ــد، توف ــه الزاه ــي، الفقي الحنبل
وحفــظ »المقنــع«.

عــز الديــن أبــو إســحق إبراهيــم بــن عبــد هللا بــن محمــد المقدســي الحنبلــي الزاهــد،  2-
خطيــب الجبــل، وكان فقيهــاً بصيــراً بالمذهــب، توفــي ســنة 666هـــ. ســمع منــه وحــّدث 

عنــه.

1  المرجع نفسه.
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تقــي الديــن أبــو إســحق إبراهيــم بــن علــي بــن أحمــد بــن فضــل الواســطي الصالحــي  3-
الحنبلــي الحافــظ الفقيــه الزاهــد، توفــي ســنة 692هـــ. ســمع منــه بدمشــق، وحــدَّث عنــه.

ِريفينــي الحنبلــي الحافــظ،  4- تقــي الديــن أبــو إســحق إبراهيــم بــن محمــد بــن األزهــر الصَّ
توفــي ســنة 641هـــ. ذكــر ياقــوت الحمــوي، أن أبــا إســحق هــذا أخبــره أنــه آخــر مــن قــرأ 

علــى الشــيخ الموفــق.
عــز الديــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الواحــد المقدســّي الصالحــي، الــذي يعــرف  5-

بابــن العمــاد، توفــي ســنة 688هـــ. حــّدث عنــه.
شــرف الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن أحمــد بــن عبيــد هللا المقدســّي الصالحــي الحنبلــّي  6-

الفرضــي، توفــي ســنة 687هـــ. ســمع منــه وهــو جــّده ألمــه وعــّم أبيــه.
أبــو العبــاس أحمــد بــن ســالمة بــن أحمــد النجــار الحّرانــي الحنبلــي المحــّدث الزاهــد،  7-

توفــي ســنة 646هـــ، صحــب الشــيخ موفــق الديــن وســمع منــه.
زيــن الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الدايــم بــن نعمــة المقدســّي الصالحــي الحنبلي،  8-

الكاتــب المحــّدث، الخطيــب، المعّمــر، توفــي ســنة 686هـــ، تفقــه عليه وحــّدث عنه.
ســيف الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عيســى بــن عبــد هللا بــن قدامــة المقدســّي الصالحي  9-

الحنبلــي، المحــّدث، الحافــظ، توفــي ســنة 643هـ، وســمع مــن جده الموفــق الكبير.
ــي  10- ــي الصالح ــي المقدس ــد الغن ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي تق

الحنبلــي، شــيخ الحنابلــة، توفــي ســنة 643هـــ. لــزم جــده ألمــه الشــيخ موفــق الديــن حتــى 
ــه. بــرع، وحفــظ »الكافــي« ل

تقــي الديــن أحمــد بــن مؤمــن، قــال الذهبــي: حــّدث عنــه .. وخلــق، آخرهــم موتــاً  11-
التقــي أحمــد بــن مؤمــن، يــروي عنــد بالحضــور أحاديــث.

صفــي الديــن أبــو محمــد إســحق بــن إبراهيــم بن يحيــى الشــقراوي الحنبلــي القاضي،  12-
توفــي ســنة 678هـ. ســمع منه.

عــز الديــن أبــو الفــداء إســماعيل بــن عبــد الرحمــن بــن عمــرو المــرداوي الصالحــي  13-
الحنبلــي، ابــن الفــراء. توفــي ســنة 700هـــ. حــّدث عنه.

الجمال بن الصيرفي، حّدث عنه. 14-
شــرف الديــن أبــو محمــد حســن بــن عبــد هللا بــن عبــد الغنــي المقدســي الصالحــي  15-

الحنبلــي الفقيــه، توفــي ســنة 659هـــ. تفقــه علــى الشــيخ الموفــق وبــرع وأفتــى.
ــي،  16- ــق المراغــي الحنبل ــن صدي ــر ب ــي بك ــن أب ــل ب ــاء خلي ــو الصف ــن أب ــي الدي صف

الفقيــه األصولــي المقــرئ القاضــي نزيــل مصــر، توفــي ســنة 685هـــ ســمع مــن الشــيخ 

موفــق الديــن وتفقــه عليــه وبــرع وأفتــى.
زينب بن الواسطي. حّدثت عنه. 17-
ــن أحمــد الســعدي المقدســي  18- ــد الواحــد ب ــن عب ــد هللا محمــد ب ــو عب ــن أب ــاء الدي ضي

الجماعيلــي ثــم الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي الحافــظ المحقــق. توفــي ســنة 643هـــ. حــّدث 
عنــه.
عمــاد الديــن أبــو محمــد عبــد الحافــظ ابــن بــدران بــن شــبل بــن طرخــان المقدســي  19-

النابلســي الحنبلــي، توفــي ســنة 698هـــ. عــن نحــو 90 ســنة. ســمع منــه وحــّدث عنــه.
عبد الخالق، التاج، حّدث عنه. 20-
ــم بــن أحمــد المقدســي الحنبلــي،  21- ــد الرحمــن بــن إبراهي بهــاء الديــن أبــو محمــد عب

توفــي ســنة 624هـــ، تفقــه عليــه بدمشــق، والزمــه وعلــق عنــه الفقــه واللغــة وحــّدث عنه.
ــم  22- ــك المقدســي ث ــد المل ــن عب ــد ب ــن أحم ــد الرحمــن ب ــرج عب ــو الف ــن أب شــمس الدي

ــه بدمشــق. ــي ســنة 689هـــ. ســمع من ــد، توف ــي المحــدث الزاه الصالحــي الحنبل
شــهاب الديــن أبــو شــامة عبــد الرحمــن بــن إســماعيل بــن إبراهيــم المقدســي  23-

الدمشــقي الشــافعي اإلمــام المفنــن، توفــي ســن 665هـــ. قــال أبــو شــامة: »ســمعت عليــه 
مســند اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا، وفاتنــي منــه نحــو ورقتيــن عنــد بــاب اســتقبال القبلــة 
بســماعه مــن أبــي زرعــة وســمعت عليــه كتــاب النصيحــة البــن شــاهين وغيــر ذلــك«.

ســيف الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن رزيــن بــن عبــد العزيــز بــن أبــي الجيــش  24-
الغســاني الحورانــي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، قتــل شــهيداً بســيف التتــار ســنة 656هـــ. قــال 
ابــن رجــب: »صنـّـف تصانيــف منهــا: كتــاب التهذيــب فــي اختصــار المغنــي فــي مجلديــن 

وســمى فيــه الشــيخ موفــق الديــن شــيخنا، ولعلــه اشــتغل عليــه«.
جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن ســالم بــن يحيــى بــن خميــس األنصــاري  25-

األنبــاري ثــم الدمشــقي الحنبلــي، توفــي ســنة 661هـــ. تفقــه عليــه وبــرع وأفتــى.
جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن ســليمان بــن ســعيد البغــدادي الحّرانــي،  26-

الفقيــه الحنبلــي، توفــي ســنة 670هـــ، تفقــه عليــه وبــرع وأفتــى.
محيــي الديــن أبــو ســليمان عبــد الرحمــن بــن عبــد الغنــي بــن عبــد الواحــد المقدســي  27-

الحنبلــي الفقيــه الزاهــد، توفــي ســنة 643هـــ. تفقــه عليــه حتــى بــرع فــي الفقــه، وكان يــؤم 
معــه فــي جامــع بنــي أميــة بمحــراب الحنابلــة.

شــمس الديــن أبــو محمــد وأبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة  28-
المقدســي الجماعيلــي الحنبلــي، توفــي ســنة 682هـــ. ســمع مــن عمــه الموفــق وتفقــه عليــه 
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وعــرض عليــه كتــاب »المقنــع« وشــرحه عليــه وأذن لــه فــي إقرائــه وإصــالح مــا يــرى 
أنــه يحتــاج إلــى إصــالح فيــه، ثــم شــرحه بعــد ذلــك فــي مجلــدات واســتمد فيــه مــن المغنــي 

. لعمه
عــز الديــن أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الغنــي المقدســي الحنبلــي،  29-

توفــي ســنة 661هـــ، تفقــه عليه.
عــز الديــن أبــو محمــد عبــد الــرزاق بــن رزق هللا بــن أبــي بكــر الرســعني الحنبلــي  30-

الفقيــه المفســر المحــّدث. توفــي ســنة 660هـــ أو 661هـــ. ســمع منــه بدمشــق وتفقــه عليــه 
وحفــظ كتابــه المقنــع فــي الفقــه.

تقــي الديــن أبــو محمــد عبــد الســاتر بــن عبــد الحميــد بــن محمــد المقدســي الحنبلــي  31-
الفقيــه، توفــي ســنة 679هـــ. ســمع منــه.

أبو منصور عبد العزيز بن طاهر بن ثابت الخياط المقري، سمع منه ببغداد. 32-
زكــي الديــن أبــو محمــد عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي بــن عبــد هللا المنــذري  33-

المصــري الشــافعي الحافــظ الكبيــر، توفــي ســنة 656هـــ. قــال المنــذري: »لقيتــه بدمشــق 
ــه«. وســمعت من

ــي الزاهــد  34- ــدر محمــد الحربــي البغــدادي الحنبل ــد هللا بــن أبــي بكــر بــن أبــي الب عب
يعــرف بكتيلــه، توفــي ســنة 681هـــ أجــاز لــه.

ــي  35- ــد المقدس ــد الواح ــن عب ــي ب ــد الغن ــن عب ــد هللا ب ــى عب ــو موس ــن أب ــال الدي جم
ــه. ــه ب ــه وتفق ــّدث عن ــنة 629هـــ. ح ــي س ــظ، توف ــي الحاف ــقي الحنبل الدمش

شــرف الديــن أبــو محمــد عبــد هللا بــن محمــد بــن أحمد بــن قدامــة المقدســي الصالحي  36-
الحنبلــي الخطيــب، توفــي ســنة 643هـــ. تفقه علــى والده وعمــه الموفق.

أبــو محمــد عبــد المحســن بــن عبــد الكريــم بــن ظافــر الحصنــي المصــري الحنبلــي  37-
الفقيــه، توفــي ســنة 625هـــ. وكان قــد رحــل إلــى دمشــق فتفقــه بهــا عليــه، وانقطــع إليــه 

مــدة وتخــرج بــه.
ــعدي  38- ــد الس ــن أحم ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب ــن أحم ــي ب ــن عل ــو الحس ــن أب ــر الدي فخ

المقدســي الصالحــي الحنبلــي الفقيــه المحــّدث المعّمــر ســند الوقــت، توفــي ســنة 690هـــ. 
ــه. ــي إقرائ ــه ف ــع وأذن ل ــه المقن ــرأ علي ــه وق ــه علي ــه بدمشــق، وتفق ســمع من

أبو الفهم ابن النميس ذكر الذهبي أنه حّدث عنه. 39-
ضيــاء الديــن أبــو إبراهيــم محاســن بــن عبــد الملــك بــن علــي بــن نجــا الحمــوي ثــم  40-

الصالحــي الحنبلــي الفقيــه. توفــي ســنة 643هـــ. تفقــه عليــه حتــى بــرع وأفتــى.

ــي  41- ــي الحنبل ــد المقدس ــد الواح ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــو بك ــن أب ــمس الدي ش
قاضــي القضــاة ابــن العمــاد، نزيــل مصــر، توفــي ســنة 676هـــ. ســمع منــه وتفقــه عليــه.

تقــي الديــن أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن عبــد هللا اليونينــي البعلبكــي الحنبلــي  42-
المحــّدث الحافــظ، توفــي ســنة 658هـــ. تفقــه عليــه.

محمــد بــن داؤود بــن إليــاس البعلــي الحنبلــي توفــي فــي حــدود ســنة 679هـــ. ســمع  43-
 . منه
أبــو عبــد هللا محمــد بــن ســعيد بــن يحيــى بــن الدبيثــي الواســطي الشــافعي الحافــظ،  44-

توفــي ســنة 637هـــ. روى الحديــث عنــه.
ــعدي  45- ــد الس ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الرحي ــن عب ــد ب ــد هللا محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ش

المقدســي الصالحــي الحنبلــي، المحــّدث الزاهــد القــدوة. توفــي ســنة 688هـــ. ســمع منــه 
ــه. وحــّدث عن

معيــن الديــن أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الغنــي بــن أبــي بكــر البغــدادي الحنبلــي ابــن  46-
نقطــة الحافــظ، توفــي ســنة 629هـــ. حــّدث عنــه.

ــن النجــار البغــدادي  47- ــن الحســن اب ــن محمــود ب ــد هللا محمــد ب ــو عب ــن أب محــب الدي
الشــافعي، الحافــظ الكبيــر الثقــة، توفــي ســنة 643هـــ. حــّدث عنــه.

ــد المنعــم المراتبــي البغــدادي  48- ــد هللا محمــد بــن محمــود بــن عب ــو عب ــن أب تقــي الدي
الحنبلــي الفقيــه اإلمــام، نزيــل دمشــق، توفــي ســنة 644هـــ، صاحــب الشــيخ موفــق الديــن 

وتفقــه عليــه وبــرع وأفتــى.
جمــال الديــن أبــو زكريــا يحيــى بــن أبــي منصــور بــن أبــي الفتــح الحّرانــي الحنبلــي  49-

ابــن الصيرفــي، ويعــرف بابــن الجيشــي، توفــي ســنة 678هـــ. ســمع بدمشــق منــه، وأخــذ 
عنــه الفقــه.

شــمس الديــن أبــو إســحق يوســف بــن خليــل بــن قراجــا األَدمــي الدمشــقي المحــّدث  50-
الصــادق، توفــي ســنة 648هـــ. حــّدث عنــه.

أبــو علــي يوســف بــن أحمــد بــن أبــي بكــر الغَســولي الصالحــي الحجــر. توفــي ســنة  51-
700هـــ. حــّدث عنه.

ــن الجــوزي  52- ــبط اب ــي، س ــي الترك ــن قيزوغل ــر يوســف ب ــو المظف ــن أب شــمس الدي
الحنفــي الحافــظ المــؤرخ، توفــي ســنة 654هـــ. ذكــره فــي مــرآة الزمــان وقــال: »وفيهــا 
ــي  ــاً ف ــال: »وكان يحضــر مجالســي دائم ــم ق ــن المقدســي« ث ــق الدي ــام موف شــيخنا اإلم
جامــع دمشــق وقاســيون ويفــرح ويقــول: أحيــا هللا بــك الســنة وقمــع البدعــة وهــذه البــالد 
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فتوحــك كمــا فتــح القــدس يوســُف ســميُّك«.
ولكــي نــدرك مبلــغ العلــم الــذي بلغــه هــؤالء التالميــذ يقتضينــا البحــث أن نرجــع إلــى ذكــر 
ســعة علــم الشــيخ موفــق ابــن قدامــة وذلــك مــن خــالل الكتــب التــي ألّفهــا وتفقــه عليهــا 

التالميــذ واألصحــاب.
إذ اشــتغل موفــق الديــن بالتأليــف فــي أصــول الديــن وأصــول الفقــه والتفســير والحديــث 

والفقــه واألنســاب والفضائــل ويشــهد ثبــت كتبــه اآلتــي بالتبريــز فــي هــذه الفنــون.
7- كتبه1:

االستبصار في نسب األنصار. 1-
االعتقاد - وهو في جزء. 2-
ــي  3- ــرآن« و«البرهــان ف ــي الق ــي جــزء، وذكــر باســم »البرهــان ف البرهــان، وهــو ف

ــرآن«. مســألة الق
ــي  4- ــن ف ــة: »التبيي ــي خليف ــماه حاج ــر. س ــد صغي ــيين. مجل ــب القرش ــي نس ــن ف التبيي

ــش«. ــب قري ــم »نس ــي باس ــره الذهب ــيين« وذك ــاب القرش أنس
نحفة األحباب في بيان حكم األذناب. 5-
التوابين. مجلد. حققه عبد القادر أرناؤوط. 6-
جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن. 7-
ذم التأويل. مطبوع ضمن مجموعة. 8-
ذم ما عليه معاني التصوف من الغناء والرقص. 9-

ذم الوسواس. وطبع باسم: ذم الموسوسين والتحذير من الوسواس.  10-
الرد على ابن عقيل. 11-
رســالة إلــى الشــيخ فخــر الديــن ابــن تيميــة فــي تخليــد أهــل البــدع فــي النــار. وذكــره  12-

ابــن العمــاد باســم »عــدم التخليــد« والقنوجــي وبروكلمــان باســم »أهــل البــدع«.
رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. 13-
رسالة في التصوف. 14-
رسالة في المذاهب األربعة. 15-
الرقّة. في مجلد وذكر باسم »الرقة والبكاء«. 16-
الروضــة، فــي أصــول الفقــه »روضــة الناظــر وجنــة المناظــر« حققــه عبــد العزيــز  17-

بــن عبــد الرحمــن الســعيد.
1  المرجع السابق، 26/1 وما بعدها.

هد. في علوم القرآن وغيره. 18- الزُّ
الشافي. في مجلدين. 19-
صفة القلق في الحديث. 20-
ــن  21- ــادر اب ــد الق ــه الشــيخ عب ــال في ــد وذكــر باســم »عمــدة األحــكام« ق العمــدة. مجل

بــدران: »كتــاب مختصــر فــي الفقــه، جــرى فيــه علــى قــول واحــد ممــا اختــاره بحديــث 
مــن الصحــاح. يصلــح للمبتدئيــن. وطريقتــه فيــه أنــه يصــدر البــاب بحديــث مــن الصحــاح 
ثــم يذكــر مــن الفــروع مــا إذا أدققــت النظــر وجدتهــا مســتنبطة مــن ذلــك الحديــث فترتقــي 
همــة مطالعــه إلــى مرتبــة االســتنباط واالجتهــاد فــي األحــكام. ولنفاســته ولطــف مســلكه 
ــاس  ــن لب ــه م ــرغ علي ــة وأف ــالكه المعروف ــه بمس ــة فزين ــن تيمي ــد ب ــام أحم ــرحه اإلم ش
ــق  ــه بالح ــالف وزين ــر الخ ــي جواه ــاله بحل ــل وح ــل الدلي ــاه حل ــه وكس ــادة صنوف اإلج

واإلنصــاف«1.
عقيدة. مطبوع ضمن مجموعة. 22-
غايــة الكمــال فــي ســائر األمثــال، وأنســاب العــرب الجاهليــة والتبييــن فــي فضــل  23-

ــاء الراشــدين. الخلف
فتاوى ومسائل منثورة. 24-
فضائــل الصحابــة قيــل فــي مجيلــد وقيــل جــزءان وقــال ابــن رجــب: وأظنــه منهــاج  25-

القاصديــن فــي فضائــل الخلفــاء الراشــدين.
فضائــل عاشــوراء: وذكــر باســم »عاشــوراء« أو »فضــل عاشــوراء« قيــل جــزء  26-

وقيــل أجــزاء.
فضل العشر. جزء. 27-
فقه اإلمام. 28-
القدر. جزء وقيل جزءان. 29-
القُنعــة: مجلــد صغيــر ذكــر باســم »مختصــر فــي غريــب الحديــث« و«قُنعــة  30-

األريــب فــي الغريــب« و«قنعــة األريــب فــي تفســير الغريــب«.
ــة وال  31- ــروع الفقهي ــه الف ــدران: »يذكــر في ــن ب ــال اب ــدات. ق ــع مجل ــي أرب ــي. ف الكاف

يخلــو مــن ذكــر األدلــة والروايــات. قــال مصنفــه فــي خطبتــه: توســطت فيــه بيــن اإلطالــة 
واالختصــار وأومــأت إلــى أدلــة مســائل مــع االقتصــار وعــزوت أحاديثــه إلــى كتــب أئمــة 
األمصــار. خــرج أحاديثــه الحافــظ محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن 

1  المرجع نفسه.
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ــي  ــى 643هـــ ف ــاء الموف ــب بالضي ــن منصــور الســعدي المقدســي الملق ــن إســماعيل ب ب
كتــاب1.

لمعة االعتقاد. طبع ضمن مجموعة. 32-
المتحابين. جزء وقيل جزءان وذكر باسم »المتحابين في هللا«. 33-
مختصر العلل للخالل. مجلد وقيم ضخم. 34-
مختصــر الهدايــة فــي فــروع الحنابلــة ألبــي الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد الكلوذانــي  35-

المتوفــى ســنة 510هـــ. مجلــد وقيــل مجيلــد.
مسألة العلو. جزء وقيل جزءان. 36-
مســألة فــي تحريــم النظــر فــي علــم الــكالم. وذكــر باســم »مســألة فــي تحريــم النظــر  37-

فــي كتــب أهــل الــكالم« وباســم »تحريــم النظــر فــي كتــب أهــل الــكالم«.
مشيخته. جزءان وقيل: أجزاء. 38-
مقدمة في الفرائض. 39-
ــه  40- ــي جمع ــدت ف ــه: »اجته ــي خطبت ــال ف ــزاء. ق ــة أج ــي أربع ــوع ف ــع. مطب الُمقن

ــكام  ــر األح ــاً ألكث ــل وجامع ــر والطوي ــن القصي ــطاً بي ــه، وس ــازه وتقريب ــه وإيج وترتيب
ــل«2. ــل والتعلي ــن الدلي ــة ع عري

مناسك الحج. جزء. 41-
مناظرة بين الحنابلة والشافعية. 42-
المنتخب من األحاديث. 43-
منهاج القاصدين. 44-
الميزان في أصول الفقه. 45-
وصيته. جزء. 46-
المغني. وهو موضوع البحث. 47-

قال الشيخ يحيى الصرصري يثني على كتب ابن قدامة:
وفي عصرنا كان الموفق حجة ** على فقهه ثبت األصول معولي

كفى الخلق »بالكافي« وأقنع طالباً ** »بمقنع« فقه عن كتاب مطول
ِل وأغنى »بمغنى« الفقه من كان باحثاً ** و«عمدته« من يعتمدها يحّصِ
و«روضته« ذات األصول كروضة ** أماست بها األذهان أنفاس شْمأَِل

1  المرجع نفسه.

2  المرجع نفسه.

تدل على المنطوق أو في داللة ** وتحمل في المفهوم أحسن محمل
- مسلكه في التأليف في الفقه:

ــذه  ــي ه ــه - ف ــف - رضــي هللا عن ــلك المؤل ــدران1: »س ــن ب ــادر ب ــد الق ــيخ عب ــال الش ق
ــم يحيــره بهــا بــل جعلهــا علــى القــول  ــاً فجعــل العمــدة للمبتــدي، ول الكتــب مســلكاً لطيف
المعتمــد فــي المذهــب. وصــدر كل بــاب منهــا بحديــث صحيــح، ثــم أورد مــن المســائل 
مــا إن تأملــه العــارف لوجــده مفّرعــاً علــى ذلــك الحديــث ومــا ذلــك إال ليغــرس فــي ذهــن 
المبتــدي محبــة الحديــث ويبعثــه علــى النظــر حتــى ال يكــون جموديــاً فــي مبدئــه ولنفاســة 

هــذا الكتــاب شــرحه اإلمــام المجتهــد المطلــق شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة.
د قارئــه ويتــدرب علــى  ــف المقنــع وأطلــق فــي كثيــر مــن مســائله روايتيــن ليتعــوَّ ثــم ألَّ

ترجيــح الروايــات فيكــون لــه مبــدأ ميــل إلــى الدليــل.
ــى العمــل  ــب عل ــا يؤهــل الطال ــة م ــه فذكــر مــن األدل ــي وهــو أوســع من ــاله بالكاف ــم ت ث

ــل. بالدلي
لــه مطالعــه وكان فيــه أهليــة  ثــم ألــف المغنــي وذكــر فيــه المذاهــب واألدلــة ممــا لــو تأمَّ

لالجتهــاد لعلــم كيــف تكــون طرقــه.
ــص مــن األصــول فــي كتابــه »الروضــة« ليكــون الناظــر والمناظــر علــى بصيــرة  ثــم لخَّ

مــن أمــره.
هللف در هذا الرجل ما أوسع نظره وأشد نصيحته لإلسالم والمسلمين«.

* * * * * *

1  المرجع نفسه.
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الباب الثاني: المؤلِّف

الفصل األول - منزلة المغني وطريقة المؤلف فيه.
المطلب األول - منزلة كتاب المغني. 1-
المطلب الثاني - طريقة ابن قدامة في المغني. 2-

الفصل الثاني - منهج ابن قدامة في المغني:
- تمهيد - التعريف بالمنهج.

المطلب األول - داللة األلفاظ على األحكام. 1-
المطلب الثاني - داللة األلفاظ من حيث الشمول وعدمه. 2-
المطلب الثالث - األمر والنهي. 3-
المطلب الرابع - في القواعد التي يختص بها القرآن الكريم والسنة النبوية. 4-
المطلب الخامس - اإلجماع والقياس. 5-
المطلب السادس - في األدلة المختلف فيها. 6-

- خالصة منهج ابن قدامة.

الفصل األول - منزلة المغني وطريقة المؤلف فيه
المطلب األول - منزلة كتاب المغني

ــم يكتــف فيــه صاحبــه  يعــد كتــاب المغنــي البــن قدامــة موســوعة فــي الفقــه المقــارن، ل
بشــرح مختصــر الخرقــي وتوزيــع أبوابــه وذكــر فصولــه، وتحريــر مســائله، واالســتدالل 
عليهــا، وإنمــا ذكــر فيمــا يقــارب اإلحاطــة، مذاهــب الفقهــاء واســتدالالهم وقــارن بينهــا، 
ــم  ــه، ول ــه وإيضــاح دليل ــط قول ــن بس ــه، م ــاد حق ــّي االجته ــه ووف ــب إمام ــج لمذه واحت
يحملــه انتمــاؤه إلــى مذهــب اإلمــام الجليــل أحمــد ابــن حنبــل علــى االنتصــار لــه فــي كل 

مــا ذهــب إليــه علمــاء مذهبــه وإنمــا تنــاول ذلــك ببصــر الفقيــه وفطنــة المجتهــد.
ــد  ــرج عب ــو الف ــن أب ــده ناصــح الدي ــب بع ــة المذه ــي رئاس ــه ف ــه وخليفت ــه رفيق ــال عن ق
ــي  ــغ األمــل ف ــي )ت 634هـــ(: »بل ــن الحنبل ــد الوهــاب األنصــاري اب ــن عب الرحمــن ب
إتمامــه وهــو كتــاب بليــغ فــي المذهــب، عشــر مجلــدات، تعــب عليــه وأجــاد فيــه وجمــل 

ــه المذهــب«1. ب
وقــال عنــه الشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســالم: »مــا رأيــت فــي كتــب اإلســالم فــي العلــم 
مثــل المحلــى والمجلــى البــن حــزم، وكتــاب المغنــي البــن قدامــة«. وقــال: »لــم تطــب 

نفســي بالفتيــا حتــى صــارت عنــدي نســخة مــن المغنــي«2.
وقــال الشــيخ عبــد القــادر بــن بــدران: »وهــو كتــاب بليــغ تعــب عليــه وأجــاد فيــه وجّمــل 

بــه المذهــب، وقــرأه عليــه جماعــة، وهــو فــي عشــر مجلــدات وانتفــع بــه طوائــف«3.
وقــال الشــيخ رشــيد رضــا - رحمــه هللا -: »أراد - يعنــي ابــن قدامــة - أن يكــون كتابــه 
المغنــي فــي فقــه المســلمين كافــة، فهــو يذكــر أقــوال علمــاء الصحابــة والتابعيــن وعلمــاء 
ــح مذهــب  األمصــار المشــهورين، كاألئمــة المتبوعيــن، ويحكــي أدلــة كل مذهــب، وإذا رجَّ
ــى  ــه التعصــب عل ــو ال ينتقــص غيرهــم، وال يحمل ــن المســائل فه ــر م ــي كثي ــة ف الحنابل
ــن  ــود م ــل أهــل الجم ــا يفع ــا كم ــن فيه ــف الطع ــى تكل ــم وال عل ــن أدلته ــان شــيء م كتم
ــلمين  ــاء المس ــب فقه ــا مذاه ــص لن ــه لّخ ــي أن ــاب المغن ــى لكت ــة األول ــن، فالمزي المقلدي
المجتهديــن بأدلتهــم فــي أمهــات األحــكام ومهمــات المســائل فأغنانــا عــن مراجعــة كتــب 
ــه منهــا، وعــن مراجعــة كتــب الســنن  ــى الوقــوف علي ــاج إل ــرة فيمــا نحت المذاهــب الكثي

1  مقدمة المغني، طبعة هجر، 6/1.
2  المرجع نفسه، 7/1.

3  نزهة الخاطر، ص225.
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ــن ومســائل اإلجمــاع والخــالف. ــة والتابعي ــة أدلتهــا، ومذاهــب الصحاب ــار لمعرف واآلث
ومــن المعلــوم أن كتــب فقــه المذاهــب المتبعــة والخــالف، منهــا مــا ال تذكــر فيــه األدلــة، 
ومنهــا مــا يذكــر فيهــا مــا يؤيــد مذاهــب مصنفيهــا ويضعــف المذاهــب المخالفــة لهــا ولــو 
بضــروب مــن التأويــل والتحريــف وتضعيــف األحاديــث التــي ال توافــق مذهــب المؤلــف 
ــت  ــه وإن كان ــي توافق ــث الت ــة األحادي ــن، وتقوي ــنة إن أمك ــة أو حس ــت صحيح وإن كان

ضعيفــة أو الســكوت عــن نقــل الطعــن فيهــا.
وصاحــب المغنــي ال يتعمــد مثــل هــذا، فهــو يرجــح مــا يعتقــد رجحانــه مــن أدلــة الحنابلــة 
وال يتكلــف الطعــن فــي أدلــة مــن خالفهــم، ولــوال هــذا وذاك لمــا فّضلــه ابــن عبــد الســالم 
ــم يعــرف مــن  ــا مــن ل ــم وهــي يشــهد له ــب الشــافعية، وكان مــن أجــّل علمائه ــى كت عل
ــر  ــة التحري ــي دق ــب ســائر المذاهــب ف ــت كت ــا فاق ــه هــو بأنه ــا يعرف ــا تحريرهــا م مزاي

واالســتدالل، والجــزم بالصحيــح مــن األقــوال«1.
قــال الشــيخ رشــيد رضــا - رحمــه هللا -: »إذا يّســر هللا الكتــاب المغنــي مــن يطبعــه فأنــا 

أمــوت مطمئنــاً علــى الفقــه اإلســالمي«2.
ويمكن تلخيص مميزات المغني في النقاط اآلتية3:

أنه يعتبر كتاباً في الفقه المقارن وفقه اإلسالم العام. 1-
يتبــع اآلراء بأدلتهــا ويناقشــها فــي نزاهــة، دون أن يتعصــب لمذهــب الحنابلــة ودون  2-

أن يتكلــف فــي توجيــه األدلــة.
مسلكه يحمل على نبذ التقليد. 3-
مســلكه يبعــث علــى احتــرام الفقهــاء حيــث جعلهــم مــن أصحــاب اآلراء الفقهيــة التــي  4-

ينبغــي أن تســجل مهمــا كان دليلهــا.
ــتأصل  5- ــم ويس ــالف مذاهبه ــى اخت ــلمين عل ــن المس ــود والســماحة بي ــلكه ينشــر ال مس

ــن نفوســهم. ــداوة م ــة والع العصبي
ذكــره ألدلــة اآلراء الفقهيــة يؤكــد اســتقالل الفقــه اإلســالمي ويبطــل ادعــاء أنــه مســتمد  6-

مــن القانــون الروماني.
بذكــره لمســائل اإلجمــاع والخــالف يعيــن علــى معرفــة مــا اختلــف فيــه، فــال  7-

يتصــدرون إلنــكار علــم أحــد.
1  مقدمة المغني 10/1، 11، طبعة دار الكتاب العربي.

2  المرجع السابق نفسه.
3  انظر المرجع السابق، 17/1-19. وانظر كذلك أضواء على البحث والمصادر ص160.

يوظف أصول الفقه لخدمة كتابه ويستخدمه استخدام خبير1. 8-
يقول صاحب أيسر التعريف ألهم التصانيف2:

»لقــد اختــار لــه المؤلــف اســماً قــد يكــون لســامعه قبــل قراءتــه رأي فــي أنــه فيــه ادعــاء 
ومبالغــة فــي التســمية حيــث ســّماه »المغنــي..« وال شــك أن هــذه التســمية تكلــف الكثيــر 
فــي ســبيل أن يكــون مســماهما كذلــك، وقــد يقــع صاحبهــا فــي إحــراج بالــغ عنــد محاولــة 

الوفــاء بمقتضيــات هــذه التســمية وهــذا الوصــف.
ولكــن المؤلــف رحمــه هللا اســتطاع بــكل قــوة وثقــة أن يجعــل مــن كتابــه منيــاً بحــق، فقــد 

أصــاب التســمية ودقــق فــي الوصــف«.
* * * * * *

1  كتب في الساحة اإلسالمية للشيخ عائض القرني، ص54.
2  أيسر التعريف ألهم التصانيف، ص12، 13 لعبد الله أحمد األنصاري.
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المطلب الثاني - طريقة ابن قدامة في المغني

يفتتــح - رحمــه هللا - الكتــاب بحمــد هللا والثنــاء عليــه بأســمائه الحســنى وصفاتــه العــال، 
ويذكــر قــدر العلــم ومكانــة العلمــاء ورســالتهم، فيصلــي ويســلم علــى رســول هللا ثــم يقــول 

أمــا بعــد:
ويذكــر أن الســبب فــي بقــاء طائفــة مــن هــذه األمــة ظاهــرة علــى الحــق فــي بقــاء علمائهم، 
ويذكــر للعلمــاء عامــة فضلهــم، ثــم يخــص بالذكــر اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ويقــول أنــه 
ــه  ــى هللا علي ــول هللا - صل ــم لرس ــيلة وأتبعه ــى هللا وس ــم إل ــة وأقربه ــم فضيل ــن أوفاه م
وســلم - وأعلمهــم بــه وأزهدهــم فــي الدنيــا، وأطوعهــم لربــه. قــال: فلذلــك وقــع اختيارنــا 

علــى مذهبــه«1.
ويذكر بعد ذلك الدافع الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب على هذا النحو فيقول:

»وقــد أحببــُت أن أشــرح مذهبــه واختيــاره ليعلــم ذلــك مــن اقتفــى آثــاره وأبيــن فــي كثيــر 
مــن المســائل مــا اختلــف فيــه ممــا أجمــع عليــه، وأذكــر لــكل إمــام مــا ذهــب إليــه تبــركاً 
بهــم وتعريفــاً لمذاهبهــم، وأشــير إلــى دليــل أقوالهــم علــى ســبيل االختصــار، واالقتصــار 
مــن ذلــك علــى المختــار، وأعــزو مــا أمكننــي عــزوه مــن األخبــار إلــى كتــب األئمــة مــن 
علمــاء اآلثــار لتحصــل الثقــة بمدلولهــا والتمييــز بيــن صحيحهــا ومعلولهــا فيعتمــد علــى 

معروفهــا ويعــرض عــن مجهولهــا«2.
ويقــول: أنــه رتـّـب كتابــه هــذا علــى شــرح مختصــر أبــي القاســم عمــر بــن الحســين بــن 
عبــد هللا الخرقــي، رحمــه هللا، »لكونــه كتابــاً مبــاركاً نافعــاً، ومختصــراً موجــزاً جامعــاً، 
ــه  ــرك بكتاب ــم والعمــل فنتب ــن، أخــو ورع، جمــع العل ــح ذو دي ــر، صال ــه إمــام كبي ومؤلف

ونجعــل الشــرح مرتبــاً علــى مســائله وأبوابــه.
ويذكــر كيفيــة شــرحه لمختصــر الخرقــي بقولــه: »نبــدأ فــي كل مســألة بشــرحها وتبيينهــا، 
ومــا دلــت عليــه بمنطوقهــا ومفهومهــا ومضمونهــا. ثــم نتبــع ذلــك مــا يشــابهها ممــا ليــس 

بمذكــور فــي الكتــاب، فتحصــل المســائل كتراجــم األبــواب«.
ــه  ــاً إلي ب ــعيه مقرَّ ــل س ــق وأن يجع ــأله التوفي ــى هللا ويس ــوكل عل ــتعين ويت ويعتصــم ويس

ــه3. ــاً لدي ُمزِلف

1  المغني، 3/1-5، طبعة هجر.
2  المغني، 3/1 طبعة دار الكتاب العربي.
3  المغني، 3/1 طبعة دار الكتاب العربي.

ثم يبدأ في الشرح بقوله: »فنقول وباهلل التوفيق«.
ويقــدم بيــن يــدي الشــرح ترجمــة لإلمــام أحمــد بــن حنبــل، وترجمــة لإلمــام أبــي القاســم 

عمــر بــن الحســين الخرقــي، ذاكــراً لــكٍل فضائلــه1.
ــه الطهــارة مــن المــاء« وهــذا  ــاب »مــا تكــون ب ــدًءا بب ــه ب ــك يتحــدث فــي الفق وبعــد ذل

ــي. ــام الخرق ــارة لإلم ــوان عب العن
ــرآن  ــك بالق ــي ذل ــهداً ف ــارة مستش ــاً للعب ــرحاً لغوي ــرحها أوالً ش ــدأ بش ــرحها فيب ــم يش ث

ــرب. ــه الع ــا تقول ــعر وم والش
ويذكــر أن هنــاك قــراءة أخــرى لعبــارة الخرقــي وهــي »بــاب مــا تجــوز بــه الطهــارة مــن 

المــاء« ويعلــق بــأن »معناهمــا متقــارب«.
ف بعــد ذلــك مشــتقات كلمــة الطهــارة: الُطهــور  ثــم يعــرف الطهــارة لغــةً وشــرعاً ويعــّرِ

والَطهــور2.
ويذكــر مســألة أخــرى للخرقــي هــي قولــه: »والطهــارة بالمــاء الطاهــر المطلــق الــذي ال 
يضــاف إلــى اســم شــيء غيــره مثــل مــاء الباقــال ومــاء الحمــص ومــاء الزعفــران ومــا 

أشــبه ممــا ال يزايــل اســمه اســم المــاء فــي وقــت«.
ويشــرح العبــارة تفصيــالً فــي ســبع صفحــات بادئــاً بإعــراب كلمــة الطهــارة فــي الجملــة، 

ويستشــهد لكلمــة ال يزايــل بالقــرآن، والشــعر.
ويعــدد مــع الشــرح مــا دلَّــت عليــه هــذه المســألة مــن أحــكام فلنــر مــن خــالل هــذه األحــكام 

كيــف طبــق طريقته:
ــذه  ــاء موصــوف به ــكل م ــم إباحــة الطهــارة ب 1- اســتدالله بالنصــوص الشــرعية لحك
الصفــة التــي ذكرهــا - الخرقــي - علــى أيــة صفــة كان كمــا قــال: مــن أصــل الخلقــة مــن 
الحــرارة والبــرودة والعذوبــة والملوحــة نــزل مــن الســماء أو نبــع مــن األرض فــي بحــر 

أو نهــر أو بئــر أو غديــر أو غيــر ذلــك.
َرُكــْم بِــِه{ وقولــه  ُل َعلَْيُكــْم ِمــَن السَّــَماِء َمــاًء ِليَُطّهِ قــال: وقــد دلَّ علــى ذلــك قــول هللا: }َويُنـَـّزِ
ــاًء َطُهــوراً{ وقــول النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم -:  ــَماِء َم ــَن السَّ ــا ِم ســبحانه: }َوأَْنَزْلنَ
ُســهُ شــيء« وقولــه فــي البحــر: »هــو الطهــور مــاؤه الحــلُّ ميتتــه«  »المــاء طهــور ال يُنَّجِ
أخرجــه أبــو داود والنســائي والترمــذي وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح. وروى عــن 

1  المرجع السابق نفسه.
2  المصدر نفسه، 1/ 6-4.
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عمــر - رضــي هللا عنــه - أنــه قــال: »مــن لــم يطهــره مــاء البحــر فــال طهــره هللا«1.
2- كيفيــة عرضــه لمذهبــه ومــن وافقــه وعــرض مذهــب مــن خالفــه ودليلــه ثــم ترجيــح 
مذهبــه بالدليــل، قــال: »إن الطهــارة مــن النجاســة ال تحصــل إال بمــا يحصــل بــه طهــارة 
الحــدث لدخولــه فــي عمــوم الطهــارة، وبهــذا قــال مالــك والشــافعي ومحمــد بــن الحســن 
وزفــر، وقــال أبــو حنيفــة: يجــوز إزالــة النجاســة بــكل مائــع طاهــر مزيــل للعيــن واألثــر 
كالخــل ومــاء الــورد ونحوهمــا. وروى عــن أحمــد مــا يــدل علــى مثــل ذلــك ألن النبــي 
ــاء أحدكــم فليغســله ســبعاً« أطلــق  ــغ الكلــب فــي إن ــال: »إذا ول ــه وســلم ق صلــى هللا علي
الغســل فتقييــده بالمــاء يحتــاج إلــى دليــل وألنــه مائــع طاهــر مزيــل فجــازت إزالة النجاســة 
بــه كالمــاء فأمــا مــا ال يزيــل كالمــرق واللبــن فــال خــالف فــي أن النجاســة ال تــزال بــه.

ــي بكــر:  ــت أب ــال ألســماء بن ــه وســلم - ق ــى هللا علي ــا مــا روي أن رســول هللا - صل ولن
»إذا أصــاب ثــوب إحداكــن الــدم مــن الحيضــة فلتقرصــه ثــم لتنضحــه بمــاء ثــم لتصلــي 
ــه  ــى هللا علي ــي - صل ــه - أن النب ــه« أخرجــه البخــاري، وعــن أنــس - رضــي هللا عن في
وســلم - أمــر بذنــوب مــن مــاء فأهريــق علــى بــول األعرابــي« متفــق عليــه. وهــذا أمــر 
ــارة  ــاء كطه ــر الم ــال تحصــل بغي ــراد للصــالة ف ــارة ت ــا طه يقتضــي الوجــوب .. وألنه
ــن  ــدى الطهارتي ــل إح ــص بتحصي ــاء يخت ــا، والم ــد بحديثن ــم مقي ــق حديثه ــدث ومطل الح

ــك األخــرى«2. فكذل
- ويضيف فصالً عن الماء اآلجن لم يتضمنه كالم الخرقي«3.

* * * * * *

1  المغني، طبعة دار الكتاب العربي، 8-7/1.

2  المغني، طبعة دار الكتاب العربي، 9-8/1.
3  المصدر نفسه، 14-13/1.

الفصل الثاني
منهج ابن قدامة في المغني

تمهيد - المقصود بالمنهج:
ــه  ــا فقي ــي اتبعه ــو الخطــة الت ــد بلتاجــي1: ه ــور محم ــتاذنا الدكت ــه أس ف ــا يعّرِ ــج كم المنه
مــا فــي مجــال اســتنباطه لأحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا التفصيليــة ومقــررات التشــريع 

ــة. ــه العام وأهداف
ويجب أن نتبين موقفه التفصيلي مما يأتي2:

1- مــا مصــادره التــي يســتقي األحــكام التشــريعية منهــا، وكيــف حــدد مفهــوم كل مصــدر 
ممــا أخــذ بــه؟ ألن المفاهيــم تختلــف حتــى بالنســبة للمصــدر الواحــد باختــالف كيفيــة فهــم 
كل فقيــه ذي منهــج لــه، ويــؤدي ذلــك إلــى اختــالف نتائــج اســتنباط األحــكام التفصيليــة 

مــن المصــدر الواحــد.
وما ترتيب هذه المصادر فيما بينها عند الفقيه الذي أخذ بها؟

2- مــا موقــف ذي المنهــج مــن المصــادر التشــريعية التــي عرفــت فــي عهــده ورفــض 
األخــذ بهــا إن وجــدت؟ )مــع مالحظــة اختــالف بعــض المصطلحــات التــي تطلــق علــى 
بعــض المصــادر المختلــف فيهــا(. ومــا األســباب التــي دعتــه إلــى اتخــاذ مواقــف القبــول 

أو الرفــض مــن المصــادر؟
3- مــا موقفــه مــن نتائــج اجتهــاده؟ هــل يعتقــد أنهــا الصــواب القطعــي، هــل يرجــع عنهــا 
ــل  ــره ه ــاد غي ــج اجته ــن نتائ ــه م ــا موقف ــذ؟ وم ــق باألخ ــة نظــر أح ــه وجه ــت ل إذا تبين

ــاً؟ يعتبــره خطــأ قطعي
هــل يجيــب علــى كل مــا يوجــه إليــه ويعــرض عليــه مــن مســائل واقعيــة أو مفترضــة؟ أم 

يتوقــف أحيانــاً أو كثيــراً؟
المنهــج التشــريعي أعــم مــن أن يقتصــر علــى أصول هــذا المجتهــد أو مصادره التشــريعية 
ألن المنهــج يشــمل باإلضافــة إلــى ذلــك مواقفــه المتعــددة والمعللــة بالتفصيــل مــن مصــادر 
غيــره التــي لــم يأخــذ هــو بهــا. كمــا يشــمل نظرتــه العامــة إلــى نتائــج اجتهــاده بتطبيــق 
أصولــه حســب خطتــه، ونظرتــه إلــى نتائــج خطــة اآلخريــن بحســب أصولهــم وخططهــم.

فتحديد أصول أي مجتهد إنما هو المرحلة األولى في تحديد منهجه التشريعي.

1  مناهج التشريع اإلسالمي في القرن الثاني الهجري، لأستاذ الدكتور محمد بلتاجي، ص16.
2  المرجع نفسه، ص16، 17.
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ويمكــن أن يكــون منهــج التشــريع مســاوياً فــي مفهومــه هــذا لمنهــج الفقيــه فــي االجتهــاد 
ليشــمل بــذل الجهــد وتوثيــق النصــوص وتطبيقهــا دون أن يقتصــر علــى االجتهــاد فيمــا 

ال نــص فيــه(.
وعلــى ضــوء مــا تقــدم أحــاول جهــدي اســتجالء منهــج اإلمــام الموفــق ابــن قدامــة فــي 
كتــاب المغنــي مــع اعتبــار أنــه ليــس مجتهــداً مطلقــاً أو صاحــب مذهــب مســتقل بــل هــو 

مجتهــد فــي المذهــب الحنبلــي.
وأتناول منهجه - رحمه هللا - من خالل المطالب اآلتية:-

1- المطلب األول: داللة األلفاظ على األحكام:
وتندرج تحته ثالث مسائل:

1- المسألة األولى - االحتجاج بمفهوم الموافقة.
2- المسألة الثانية - هل للمقتضى عموم؟

3- المسألة الثالث - هل مفهوم المخالفة هو داللة يحتج بها في استنباط األحكام.
2- المطلب الثاني - القواعد المتعلقة بداللة األلفاظ من حيث الشمول وعدمه.

وينقسم إلى ثالثة فروع:
وتندرج تحته ثالث مسائل: أ- الفرع األول - العام والخاص   

1- المسألة األولى - حكم العمل بالعام المطلق.
2- المسألة الثانية - تعارض العام والخاص.

3- المسألة الثالثة - التخصيص باالستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو.
ب- الفرع الثاني - المطلق والمقيد.

جـ- الفرع الثالث - الزيادة غير المستقلة على النص هل تعتبر نسخاً أو ال؟
3- المطلب الثالث - األمر والنهي:

وينقسم إلى فرعين:
وتندرج تحته ثالث مسائل: أ- الفرع األول - األمر   

1- المسألة األولى - األمر عند وجود القرينة.
2- المسألة الثانية - اقتضاء األمر المطلق الوحدة أو التكرار.
3- المسألة الثالثة - اقتضاء األمر المطلق الفور أم التراخي.
وتندرج تحته مسألته: ب- الفرع الثاني- النهي  

1- المسألة األولى - النهي عند اإلطالق هل يقتضي التحريم؟
2- المسألة الثانية - اقتضاء النهي الفساد أو البطالن.

4- المطلب الرابع - في القواعد التي يختص بها القرآن الكريم والسنة النبوية.
وينقسم إلى فرعين:

أ- الفرع األول - القواعد التي تتعلق بالقرآن الكريم
وتندرج تحته مسألتان:

1- المسألة األولى - هل القرآن اسم للنظم والمعنى معاً؟
2- المسألة الثانية - االحتجاج بالقراءة الشاذة.

ب- الفرع الثاني - القواعد التي تتعلق بالسنة خاصة
وتندرج تحته أربع مسائل:-

1- المسألة األولى - االحتجاج بالحديث المرسل.
2- المسألة الثانية - العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس.
3- المسألة الثالثة - قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

4- المسألة الرابعة - رد الحديث إلنكار الراوي ولعمله بخالفه.
5- المطلب الخامس - اإلجماع والقياس:

وينقسم إلى فرعين:
ويندرج تحته إجماع أهل المدينة. أ- الفرع األول - اإلجماع  

وتندرج تحته مسألتان: ب- الفرع الثاني - القياس  
1- المسألة األولى - هل يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات.

2- المسألة الثانية - جريان القياس في الحدود والكفارات.
6- المطلب السادس - في األدلة المختلف فيها    وتنقسم إلى خمسة فروع:

أ- الفرع األول - قول الصحابي.

ب- الفرع الثاني - االستصحاب.
جـ- الفرع الثالث - المصالح المرسلة.

د- الفرع الرابع - االستحسان.
هـ- الفرع الخامس - شرع من قبلنا.

ومنهجــي فــي ذلــك هــو الرجــوع إلــى كتــاب روضــة الناظــر وجنــة المناظــر البــن قدامــة 
لمعرفــة موقفــه مــن تلــك القواعــد األصوليــة ثــم البحــث عــن كيفيــة تطبيقــه لتلــك القواعــد 

فــي كتــاب المغنــي.
ــن  ــة منهــج اب ــة عــن ماهي ــق اإلجاب ــك تتحق ــة ملخصــاً لمنهجــه وبذل ــي النهاي ــدم ف ــم أق ث

ــه أســتعين. ــي وب ــى هللا توكل ــي، وعل ــي المغن ــة ف قدام
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المطلب األول - داللة األلفاظ على األحكام

ــة  ــي طــرق دالل ــن ف ــة والمتكلمي ــن الحنفي ــج كل م ــرض منه ــذا الموضــوع بع ــد له أمه
األلفــاظ علــى األحــكام مختصــراً ثــم أقــارن بيــن المنهجيــن وبعــد ذلــك أورد منهــج ابــن 
قدامــة فــي المســائل األصوليــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع والتــي اختلــف فيهــا حتــى يتميــز 
منهجــه فــي هــذا الجانــب ثــم أذكــر تطبيقاتــه الفقهيــة مــن كتــاب المغنــي علــى هــذا المنهــج 

أوالً: منهج الحنفية1:
يقسم الحنفية طرق داللة األلفاظ على األحكام إلى أربعة أقسام هي:

داللــة العبــارة: وهــي داللــة اللفــظ علــى مــا كان الــكالم مســوقاً ألجلــه أصالــة أو تبعــاً  1-
وعلــم قبــل التأمــل أن ظاهــر النــص يتناولــه.

ــه النــص  2- ــر مقصــود وال ســيق ل ــى حكــم غي ــة اللفــظ عل ــة اإلشــارة: وهــي دالل دالل
ــس بظاهــر مــن كل وجــه. ــه ولي ــكالم إلفادت ــذي ســيق ال ــم ال ــه الزم للحك ولكن

ــه للمســكوت  3- ــى ثبــوت حكــم المنطــوق ب ــة اللفــظ عل ــة النــص: المــراد بهــا دالل دالل
عنــه لوجــود معنــى فيــه، يــدرك كل عــارف باللغــة أن الحكــم فــي المنطــوق بــه كان ألجــل 

ذلــك المعنــى، مــن غيــر حاجــة إلــى نظــر واجتهــاد ويســمى فحــوى الخطــاب2.
داللــة االقتضــاء: وهــي داللــة الــكالم علــى معنــى يتوقــف علــى تقديــره صــدق الــكالم  4-

أو صحتــه عقــالً أو شــرعاً وهــي تنقســم إلــى ثالثــة أقســام:
ما وجب تقديره لتوقف صدق الكالم عليه. 1-
ما وجب تقديره لتوقف صحة الكالم عليه عقالً. 2-
ما وجب تقديره لتوقف صحة الكالم عليه شرعاً. 3-

ثانياً: منهج المتكلمين في طرق داللة األلفاظ على األحكام:
ــا المطــوق  ــين هم ــمين أساس ــى قس ــن إل ــد المتكلمي ــم عن ــى الحك ــظ عل ــة اللف ــم دالل تنقس

والمفهــوم.
ــه يكــون  ــي محــل النطــق، أي: أن ــظ ف ــه اللف القســم األول - المنطــوق: وهــو مــا دل علي

ــه أم ال. ــك الحكــم ونطــق ب ــه ســواء ذكــر ذل حكمــاً للمذكــور وحــاالً مــن أحوال
وينقسم المنطوق عند الجمهور إلى قسمين: صريح وغير صريح.

أ- فالمنطوق الصريح: هو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن.
1  أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقه، ص127-137 باختصار وتصرف.

2  المرجع السابق، ص138-144، باختصار وتصرف.

ب- والمنطــوق غيــر الصريــح: وهــو مــا لــم يوضــع اللفــظ لــه، بــل هــو الزم لمــا وضــع 
لــه، أي هــو داللــة اللفــظ علــى الحكــم بطريــق االلتــزام، ال بطريــق المطابقــة أو التضمــن 

وينقســم إلــى ثالثــة أقســام:-
داللــة االقتضــاء: وهــي داللــة اللفــظ علــى مــا يكــون مقصــوداً للمتكلــم ويتوقــف عليــه  1-

صــدق الــكالم أو صحتــه عقــالً أو شــرعاً.
داللــة اإليمــاء وهــي داللــة اللفــظ علــى الزم مقصــود للمتكلــم ال يتوقــف عليــه صــدق  2-

ــم يكــن هــو أو  ــو ل ــران الحكــم بوصــف ل ــالً أو شــرعاً بســبب اقت ــه عق ــكالم أو صحت ال
ــكان اقترانــه بــه غيــر مقبــول وال مستســاغ فيفهــم منــه التعليــل ويــدل  نظريــه للتعليــل ل

عليــه وإن لــم يصــرح بــه.
داللة اإلشارة: وهي داللة اللفظ على الزم غير مقصود للمتكلم. 3-

القســم الثانــي: المفهــوم: وهــو مــا دل عليــه اللفــظ ال فــي محــل النطــق، بــأن يكــون حكمــاً 
لغيــر المذكــور وحــاالً مــن أحوالــه.

وينقسم المفهوم إلى قسمين عند الجمهور:
أ- مفهــوم الموافقــة: وهــو داللــة اللفــظ علــى ثبــوت حكــم المنطــوق بــه للمســكوت عنــه، 
ــة  ــظ بمجــرد معرف ــن اللف ــدرك م ــى ي ــي معن ــاً الشــتراكهما ف ــاً أو إثبات ــه نفي ــه ل وموافقت
ــه  ــة ألن المســكوت عن ــوم موافق ــاد، وســمي مفه ــى بحــث واجته ــة، دون الحاجــة إل اللغ

موافــق للمنطــوق فــي الحكــم.
ب- مفهــوم المخالفــة: وهــو داللــة اللفــظ علــى ثبــوت حكــم للمســكوت عنــه مخالــف لمــا 
دل عليــه المنطــوق النتفــاء قيــد مــن القيــود المعتبــرة فــي الحكــم ويســمى دليــل الخطــاب.

ثالثاً- المقارنة بين المنهجين1:-
من المقارنة بين المنهجين يبدو اآلتي:-

إن ما يسميه الحنفية إشارة النص هو ما يسميه المتكلمون كذلك. 1-
إن ما يسميه الحنفية داللة االقتضاء هو ما يسميه المتكلمون كذلك. 2-
إن ما يسميه الحنفية داللة النص هو ما يسميه المتكلمون مفهوم الموافقة. 3-
إن مــا يســميه الحنفيــة عبــارة النــص هــو مــا يســميه المتكلمــون بالمنطــوق الصريــح  4-

وداللــة اإليمــاء.
واختلفوا في باب الدالالت في:

االحتجاج بمفهوم الموافقة. 1-
1  المرجع السابق، ص145-149، باختصار وتصرف.
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هل للمقتضى عموم. 2-
هل مفهوم المخالفة هو داللة يحتج بها في استنباط األحكام. 3-

وأتناول هذه الموضوعات في المسائل اآلتية:
المسألة األولى: داللة النص هل هي داللة لفظية أم قياسية:

يرى ابن قدامة أن هذه الداللة قياسية وهي القياس الجلي1.
ــس  ــده يقي ــم نج ــن ث ــدود« وم ــارات والح ــي الكف ــاس ف ــري القي ــه: »يج ــال بأن ــك ق ولذل
اللــواط علــى الزنــا بقولــه: »وألنــه إيــالج فــرج آدمــي ال ملــك لــه فيــه وال شــبهة ملــك 
فــكان زنــا كاإليــالج فــي فــرج المــرأة .. وألنــه فاحشــة فــكان زنــا كالفاحشــة بيــن الرجــل 

والمــرأة«2.
ويعلــل ذلــك بأنــه يجــري فيــه قيــاس التنقيــح، وألنــه حكــم مــن أحــكام الشــرع عقلــت علتــه 
فجــرى فيــه القيــاس كبقيــة األحــكام وألننــا وإنمــا نقيــس إذا علمنــا األصــل. ويثبــت ذلــك 

عندنــا بالقيــاس فيصيــر كالتوقيــف«3.
المسألة الثانية – عموم المقتضى:-

ــى  ــف عل ــى يتوق ــى معن ــى المنطــوق عل ــدال عل ــظ ال ــة اللف ــي دالل ــة االقتضــاء: ه دالل
ــرعاً. ــالً أو ش ــه نق ــكالم أو صحت ــدق ال ــره ص تقدي

ولقــد أجمــع  العلمــاء علــى أنــه إذا دل الدليــل علــى تعييــن أحــد األمــور الصالحــة للتقديــر 
فإنــه يتعيــن ســواء أكان عامــاً أم خاصــاً.

ولكنهم اختلفوا فيما لو كان المقام يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكالم بواحد منها4.
ويرى ابن قدامة أن يقدر ما يعم تلك األفراد ويستدل لذلك:

1- بإجمــاع الصحابــة – رضــوان هللا عليهــم – بأنهــم أجــروا ألفــاظ الكتــاب والســنة علــى 
العمــوم إال مــا دل علــى تخصيصــه دليــل.

ــزوم  ــاع ول ــن أط ــقوطه عم ــام وس ــر الع ــن عصــى األم ــى م ــراض عل ــه االعت 2- توج
النقــض والخلــف علــى الخبــر العــام وبنــاء االســتحالل واألحــكام علــى األلفــاظ العامــة.
عليــه  هللا  صلــى   – الرســول  قــول  بعمــوم  يأخــذ   – هللا  رحمــه   – نجــده   لذلــك 
ــم تعمــل أو  ــه أنفســها مــا ل وســلم -: »عفــي عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا حدَّثــت ب

1  روضة الناظر، ص261.
2  المغني 161/10 طبعة دار الكتاب العربي.

3  روضة الناظر، ص305.
4  المصدر نفسه، 199-197.

ــم يفســد صومــه«2. ــزل ل ــإن فكــر فأن ــول: »ف ــم«1. فيق تتكل
ــكل امــرئ  ــات وإنمــا ل ــه وســلم -: »إنمــا األعمــال بالني ــه – صلــى هللا علي وبعمــوم قول

مــا نــوى«3.
فيقــول: »والنيــة مــن شــرائط الطهــارة لأحــداث كلهــا، ال يصــح وضــوء وال غســل وال 

تيمــم إال بهــا«4.
وبعمــوم مــا روتــه حفصــة – رضــي هللا عنهــا – عــن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم 
– قــال: »مــن لــم يبيــت الصيــام مــن الليــل فــال صيــام لــه«5 وفــي لفــظ »مــن لــم يجمــع 
ــن  ــا – ع ــة – رضــي هللا عنه ــه عائش ــا روت ــه« وم ــام ل ــال صي ــر ف ــل الفج ــام قب الصي
النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – قــال: »مــن لــم يبيــت الصيــام قبــل طلــوع الفجــر فــال 

صيــام لــه«6.
قــال ابــن قدامــة: »إن كان فرضــاً كصيــام رمضــان أو أدائــه أو قضائــه والنــذر والكفــارة 

اشــترط أن ينويــه مــن الليــل عنــد إمامنــا«7.
المسألة الثالثة – االستدالل بمفهوم المخالفة:-
يقول ابن قدامة: »إن الفحوى قاطع كالنص«8.

ْضتـُـْم بِــِه ِمــْن  وتطبيقــاً لذلــك نجــده يأخــذ بمفهــوم قولــه تعالــى: }َوال جنـَـاَح َعلَْيُكــْم فِيَمــا َعرَّ
ِخْطبَــِة النَِّســاِء{ ]البقرة:235[.

1  أخرجه ابن ماجه في باب طالق المكره والناسي من كتاب الطالق، سنن ابن ماجه، 659/1، 
وانظر نصب الراية 66-64/2.

2  المغني، 49/3، طبعة دار الكتاب العربي.
 3  أخرجه البخاري، في: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله – صلى الله عليه 

وسلم – وفي: باب الخطأ والنسيان من كتاب العتق، وفي: باب هجرة النبي – صلى الله عليه وسلم – 
وأصحابه إلى المدينة من كتاب مناقب األنصار، وفي: باب من هاجر أو عمل خيراً كتزويج امرأة فله ما 

نوى، من كتاب النكاح. وفي: باب الطالق في اإلغالق من كتاب الطالق. وفي: باب النية في األيمان. 
وفي: كتاب اإلكراه. وفي: باب في ترك الحيل. صحيح البخاري 2/1، 191/3، 72/5، 4/7، 58، 

175/8، 25/9، 59. ومسلم، في: باب قوله – صلى الله عليه وسلم »إنما األعمال بالنيات« من كتاب 
اإلمارة. صحيح مسلم 1515/3، 1516.

4  المغني، 91/1 طبعة دار الكتاب العربي.
5  أخرجه النسائي، في: باب ذكر اختالف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام، من كتاب 

الصيام. المجتبى 166/4-168. وأبو داؤود، في: باب النية في الصيام، من كتاب الصيام، سنن أبي 
داؤود 571/1. والترمذي في: باب ما جاء ال صيام لمن لم يعزم من الليل، من أبواب الصيام. عارضة 
األحوذي 263/3. كما أخرجه الدارمي، في: باب من لم يجمع الصيام من الليل، من كتاب الصوم. سنن 

الدارمي 7/2. واإلمام أحمد في المسند 287/6.
6  أخرجه الدارقطني، في: باب الشهادة على رؤية الهالل، من كتاب الصيام. سنن الدارقطني 

.172/2
7  المغني، 22/3 طبعة دار الكتاب العربي.

8  روضة الناظر، ص218.
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ــا خــصَّ  ــى لم ــح ألن هللا تعال ــاة زوج: »وال يجــوز التصري ــدة مــن وف ــي المعت ــول ف فيق
ــح«1. ــم التصري ــى تحري ــة دل عل ــض باإلباح التعري

ــَن  ــى يََضْع ــنَّ َحتَّ ــوا َعلَْيِه ــٍل فَأَْنِفقُ ــنَّ أُْوالِت َحْم ــى: }َوإِْن ُك ــه تعال ــوم قول ــتدل بمفه ويس
{ ]الطــالق:6[. َحْملَُهــنَّ

فيقــول: »وأمــا غيــر ذوات الحمــل فــال يــدل الكتــاب إال علــى أنهــن ال نفقة لهن الشــتراطه 
الحمــل فــي األمــر باإلنفاق«2.

* * * * * *

1  المغني، 524/7-525، طبعة دار الكتاب العربي.
2  المغني، 290/9، طبعة دار الكتاب العربي.

المطلب الثاني – القواعد المتعلقة بداللة األلفاظ
من حيث الشمول وعدمه

وأتناول هذا الموضوع تحت ثالثة فروع:
الفرع األول – العام والخاص. 1-
الفرع الثاني – المطلق والمقيد. 2-
الفرع الثالث – الزيادة على النص تعتبر نسخاً أو ال؟ 3-

الفرع األول – العام والخاص
وتندرج تحته المسائل اآلتية:-

المسألة األولى – حكم العمل بالعام المطلق. 1-
المسألة الثانية – تعارض العام والخاص. 2-
المسألة الثالثة – التخصيص باالستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو. 3-

المســألة األولــى – حكــم العمــل بالعــام المطلــق الــذي لــم تصحبــه قرينــة تنفــي احتمــال 
تخصيصــه، وال قرينــة تنفــي داللتــه علــى العمــوم:

ــن  ــى شــيئين لك ــدال عل ــظ الواحــد ال ــام هــو: اللف ــه: »الع ــام بقول ــة الع ــن قدام ف اب ــّرِ يع
بلفظيــن. وبقولنــا مطلقــاً ... فإنــه يــدل علــى شــيئين فصاعــداً« وقيــل: العام كالم مســتغرق 

لجميــع مــا يصلــح لــه«1.
وعــن داللــة العــام علــى أفــراده يقــول: »ويجــوز تخصيــص العمــوم إلــى أن يبقــى 

واحــد«2 »ومــا مــن عمــوم إال وقــد تطــرق إليــه التخصيــص إال اليســير«3.
ــت  ــه إذا ثب ــة ألن ــراده ظني ــع أف ــى جمي ــام عل ــة الع ــرى أن دالل ــه ي ــى أن ــدل عل ــذا ي وه

ــع. ــى القط ــال انتف االحتم
وينبنــي علــى مــا قــرره مــن تلــك القواعــد فــي هــذا الشــأن، قاعــدة جــواز تخصيــص العــام 

القطعــي الثبــوت بالدليــل الظني.
قــال – رحمــه هللا -4 مســتدالً لهــذا المذهــب: »ولنــا فــي تقديــم الخــاص مســلكان 
ــى:  ــه تعال ــوا قول ــه؛ فخصص ــوا إلي ــم – ذهب ــي هللا عنه ــة – رض ــا: أن الصحاب أحدهم
هللا  رضــي   – هريــرة  أبــي  بروايــة  ]النســاء:23[  َذِلُكــْم{  َوَراَء  ــا  مَّ لَُكــْم   }َوأُِحــلَّ 

1  روضة الناظر، ص194.
2  المصدر نفسه، ص210.
3  المصدر نفسه، ص209.

4  روضة الناظر، ص217-216.
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ــى  ــا وال عل ته ــى عمَّ ــرأة عل ــح الم ــلم »ال تنك ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــن النب ــه – ع عن
خالتهــا«1.

وخصصــوا آيــة الميــراث بقولــه – صلــى هللا عليــه وســلم -: »ال يــرث المســلم الكافــر وال 
الكافــر المســلم. وال يــرث القاتــل. وإنــا معاشــر األنبيــاء ال نــورث«2.

وخصصوا عموم الوصية بقوله – عليه الصالة والسالم-: »ال وصية لوارث«3.
ــى هللا  ــه – صل ــرة: 230[ بقول ــَرهُ{ ]البق ــا َغْي ــَح َزْوًج ــى تَْنِك ــى: }َحتَّ ــه تعال ــوم قول وعم

ــذوق عســيلتها«4. ــى ي ــه وســلم -: »حت علي
ودليلــه الثانــي علــى ذلــك مــن المعقــول. قــال: »إن وجــوب العمــل بخبــر الواحــد مقطــوع 
بــه باإلجمــاع، وإنمــا االحتمــال فــي صــدق الــراوي وال تكليــف علينــا فــي اعتقــاد صدقــه 
فــإن تحليــل البُضــع وســفك الــدم واجــب بقــول عدليــن قطعــاً مــع أنــا ال نقطــع بصدقهمــا. 

كــذا الخبــر«5.
وبنــاًء عليــه: اســتدل لقــول الخرقــي: »وإن تـَـَرك التســمية علــى الذبيحــة عامــداً لــم تــؤكل، 
ــي  ــن نس ــا -: »م ــي هللا عنهم ــاس – رض ــن عب ــول اب ــت«6 بق ــاهياً أكل ــا س وإن تركه
التســمية فــال بــأس« وبمــا رواه ســعيد بــن منصــور بإســناده عــن راشــد بــن ربيعــة قــال: 
قــال رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم -: »ذبيحــة المســلم حــالل وإن لــم يســم مــا لــم 

يتعمــد«7.
1  بلفظ: »ال يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وال بينها وبين خالتها« أخرجه البخاري في: باب ال 

تها، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 15/7. ومسلم، في: باب تحريم الجمع بين  تنكح المرأة على عمَّ
المرأة وعمتها، من كتاب النكاح، صحيح مسلم 1030-1028/2.

2  أخرجه البخاري، في: باب أين ركز النبي – صلى الله عليه وسلم – الراية يوم الفتح، من كتاب 
المغازي، وفي: باب ال يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري 187/5، 194/8. 

ومسلم، في: كتاب الفرائض، صحيح مسلم 1233/3.
3  أخرجه أبو داؤود، في: باب ما جاء في الوصية للوارث، من كتاب البيوع. سنن أبي داؤود 

103/2. والترمذي، في: باب ما جاء ال وصية لوارث، من أبواب الوصايا. عارضة األحوذي 275/8، 
278. كما أخرجه النسائي، في: باب إبطال الوصية لوارث. من كتاب الوصايا. المجتبى 207/6. وابن 

ماجه، في: باب ال وصية لوارث. من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه 905/2-906. والدارمي، في: باب 
الوصية للوارث، من كتاب الوصايا. سنن الدارمي 419/2. واإلمام أحمد في المسند 186/4، 187، 

.267/5 ،239 ،238
4  أخرجه البخاري، في: باب من أجاز الطالق الثالث من كتاب الطالق، وفي: باب اإلزار المهذب، 
من كتاب اللباس، وفي: باب التبسم والضحك، من كتاب األدب. صحيح البخاري 55/7، 184، 27/8. 
ومسلم، في: باب ال تحل المطلقة ثالثاً لمطلقها حتى تنكح..، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 1055/2، 

.1056
5  روضة الناظر، ص218.

6  المغني، 22/11، 33، ط دار الكتاب العربي.
7  ذكره السيوطي بلفظه، في: الجامع الكبير 526/1، وأخرجه البيهقي بمعناه في: باب من ترك 

التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، من كتاب الصيد والذبائح. السنن الكبرى، 240/9.

ــْم يُْذَكــِر اْســُم هللِا َعلَْيــِه{  ــا لَ وجعــل هــذه األدلــة مخصصــة لقولــه تعالــى: }َوال تَاُْكلُــوا ِممَّ
]األنعــام:121[.

فقال: »بأنه محمول على ما تركت التسمية عليه عمداً«1.
المسألة الثانية – تعارض العام والخاص:-

قال رحمه هللا: »النص الخاص يخصص اللفظ العام«2.
ــزكاة ال تجــب فــي شــيء مــن الــزروع والثمــار  ــال فــي المغنــي: أن ال ــاً لذلــك ق وتطبيق
حتــى تبلــغ خمســة أوســق. واســتدل بقــول النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم –: »ليــس فيمــا 
دون خمســة أوســق صدقــة«3 قــال: »وهــذا خــاص يجــب تقديمــه وتخصيــص عمــوم مــا 
رووه بــه. ومــا رووه هــو قولــه – صلــى هللا عليــه وســلم -: »فيمــا ســقت الســماء والعيــون 

أو كان عثريــا4ً العشــر، وفيمــا ســقي بالنضــح نصــف العشــر«5.
ــلم  ــى مس ــون عل ــم ال يوجب ــل العل ــر أه ــي: »أكث ــر الذم ــلم بالكاف ــل المس ــي قت ــال ف وق

قصاصــاً بقتــل كافــر، أي كافــر كان«6.
ــأ دماؤهــم ويســعى  ــه وســلم -: »المســلمون تتكاف ــه – صلــى هللا علي ــك بقول واســتدل لذل
بذمتهــم أدناهــم، وال يُقتــل مؤمــن بكافــر«7 وفــي لفــظ: »ال يقتــل مســلم بكافــر«8. وعــن 

1  المغني، 32/11، 33، ط دار الكتاب العربي.
2  روضة الناظر، ص215.

ــس  ــاب لي ــورق وب ــاب زكاة ال ــي ب ــز، وف ــس بكن ــه فلي ــا أّدي زكات ــاب م ــي: ب 3  أخرجــه البخــاري، ف
فيمــا دون خمــس ذود صدقــة، وبــاب ليــس فيمــا دون خمســة أوســق صدقــة، مــن كتــاب الــزكاة. صحيــح 
البخــاري 133/2، 143، 144، 148، 156. ومســلم، فــي: أول كتــاب الــزكاة. صحيــح مســلم 674/2، 

.675
4  قــال فــي النهايــة: العثــرى هــو مــن النخيــل الــذي يشــرب بعروقــه مــن مــاء المطــر يجتمــع فــي حفيــرة. 

وقيــل هــو العــذري. وقيــل: هــو ما يســقى ســيحا. واألول أشــهر.
ــح  ــزكاة، صحي ــاب ال ــاء الســماء، مــن كت ــا يســقى مــن م ــاب العشــر فيم ــي: ب 5  أخرجــه البخــاري، ف
البخــاري 155/2. ومســلم، فــي: بــاب مــا فيــه العشــر أو نصــف العشــر مــن كتــاب الــزكاة. صحيــح مســلم 

.675/2
6  المغني 466/11، طبعة هجر.

7  أخرجــه البخــاري، فــي: بــاب حــرم المدينــة، مــن كتــاب فضائــل المدينــة، وفــي: بــاب ذمــة المســلمين 
مــن كتــاب الجزيــة، وفــي: بــاب إثــم مــن تبــرأ مــن مواليــه، مــن كتــاب الفرائــض. وفــي: بــاب مــا يكــره 
مــن التعمــق والتنــازع فــي العلــم ...، مــن كتــاب االعتصــام. صحيــح البخــاري 26/3، 122/4، 192/8، 

120/9. ومســلم، فــي: بــاب فضــل المدينــة مــن كتــاب الحــج. صحيــح مســلم 999/2.
8  أخرجــه البخــاري، فــي: بــاب كتابــة العلــم، مــن كتــاب العلــم، وفــي: بــاب فــكاك األســير، مــن كتــاب 
الجهــاد والســير، وفــي: بــاب العاقلــة، وبــاب ال يقتــل المســلم بالكافــر، مــن كتــاب الديــات. صحيــح البخــاري 
ــنن  ــات. س ــاب الدي ــن كت ــر م ــلم بالكاف ــاد المس ــاب إيق ــي: ب ــو داؤود، ف 38/1، 48/4، 14/9، 16. وأب
أبــي داؤود 488/2. والترمــذي، فــي: بــاب مــا جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر مــن أبــواب الديــات. عارضــة 
األحــوذي 181/6. والنســائي، فــي: بــاب القــود بيــن األحــرار والمماليــك فــي النفــس، مــن كتــاب القســامة. 
المجتبــى 18/8. والدارمــي، فــي: بــاب ال يقتــل مســلم بكافــر، مــن كتــاب الديــات، ســنن الدارمــي 190/2. 

واإلمــام أحمــد فــي المســند 79/1.
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علــي – رضــي هللا عنــه – قــال: »مــن الســنة أال يقتــل مســلم بكافــر«1. ثــم قــال: 
بحديثنــا«. مخصوصــات  »والعمومــات 

ــُم  ــَب َعلَْيُك ــواْ ُكتِ ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــه تعال ــا هــي كقول ــي أشــار إليه والعمومــات الت
اْلِقَصــاُص فِــي اْلقَتْلـَـى{ ]البقــرة:178[ وقولــه عــز وجــل: }َوَمــن قُتـِـَل َمْظلُوًمــا فَقـَـْد َجعَْلنـَـا 
ِلَوِليِّــِه ُســْلَطانًا فـَـالَ يُْســِرف فـِّـي اْلقَتـْـِل إِنَّــهُ َكاَن َمْنُصــوًرا{ ]اإلســراء:33[ وقولــه ســبحانه: 

}َوَكتَْبنَــا َعلَْيِهــْم فِيَهــا أَنَّ النَّْفــَس بِالنَّْفــِس{ ]المائــدة:45[.
المسألة الثالثة – التخصيص باالستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو:

ــة تــدل علــى أن المــراد هــو  ــة تــدل علــى إرادة الجميــع أو قرين ــم تكــن هنــاك قرين إذا ل
ــى. ــرة أو األول ــة األخي الجمل

يقول ابن قدامة – رحمه هللا -: »يرجع االستثناء إلى جميعها«2.
وترتيباً على هذه القاعدة قال بقبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب.

قــال تعالــى: }َوالَِّذيــَن يَْرُمــوَن اْلُمْحَصنـَـاِت ثـُـمَّ لـَـْم يَأْتـُـوا بِأَْربَعـَـِة ُشــَهَداء فَاْجِلُدوُهــْم ثََمانِيــَن 
ــِد  ــن بَْع ــوا ِم ــَن تَابُ ــقُوَن )4( إِالَّ الَِّذي ــُم اْلفَاِس ــَك ُه ــًدا َوأُْولَئِ ــَهاَدةً أَبَ ــْم َش ــوا لَُه ــَدةً َواَل تَْقبَلُ َجْل

ِحيــٌم{ ]النــور:5-4[. َ َغفُــوٌر رَّ ــإِنَّ للاَّ َذِلــَك َوأَْصلَُحــوا فَ
قــال – رحمــه هللا -: »وأمــا اآليــة فهــي حجــة لنــا فإنــه اســتثنى التائبيــن بقولــه تعالــى: 
}إِالَّ الَِّذيــَن تَابُــوا{ فاقبلــوا شــهادتهم وليســوا بفاســقين. فــإن قالــوا: »إنمــا يعــود االســتثناء 

إلــى الجملــة التــي تليــه« »بدليــل أنــه ال يعــود إلــى الجلــد«.
قلنــا بــل يعــود إليــه أيضــاً ألن هــذه الجمــل معطــوف بعضهــا علــى بعــض بالــواو، وهــي 
للجمــع تجعــل الجمــل كلهــا كالجملــة الواحــدة، فيعــود االســتثناء إلــى جميعهــا إال مــا منــع 

منــه مانــع.
ــن الرجــُل الرجــَل فــي بيتــه وال  ولهــذا قــال النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم -: »ال يَؤمَّ
يجلــس علــى تكرمتــه إال بإذنــه«3 عــاد اســتثناء إلــى الجملتيــن جميعــاً، وألن االســتثناء 

يغايــر مــا قبلــه فعــاد إلــى الجمــل المعطــوف بعضهــا علــى بعــض بالــواو«4.

1  أخرجه الدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني: 134/3. وابن أبي شيبة، 
في: باب من قال: ال يقتل مسلم بكافر، من كتاب الديات. المصنف 95/9. 

2  روضة الناظر، ص227.
3  أخرجه مسلم، في: باب من أحق باإلمامة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 465/1، وأبو داؤود 
في: باب من أحق باإلمامة، من كتاب الصالة. سنن أبي داؤود 137/1. والترمذي، في: باب من أحق 
باإلمامة، من أبواب الصالة، وفي: باب حدثنا هناد ... الخ، من أبواد األدب. عارضة األحوذي 34/2، 
225/10. والنسائي، في: باب من أحق باإلمامة، وباب اجتماع القوم وفيهم الوالي، من كتاب اإلمامة. 

المجتبى 59/2-60. وابن ماجه، في: باب من أحق باإلمامة، من كتاب اإلقامة. سنن ابن ماجه 313/1-
.314

4  انظر: المغني 75/12-76. طبعة دار الكتاب العربي.

الفرع الثاني – المطلق والمقيد
عرف ابن قدامة هذين المصطلحين بقوله:

»المطلق: هو التناول لواحد ال بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه«.
المقيد: هو التناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة«1.

فهل يحمل المطلق على المقيد؟
يفصل ابن قدامة في هذا األمر بين نوعين من اإلطالق والتقييد:

ــه –  ــي ســبب الحكــم، والموضــوع والحكــم واحــد كقول ــد ف 1- إذا كان اإلطــالق والتقيي
صلــى هللا عليــه وســلم -: »ال نــكاح إال بولــي«2 وقولــه – عليــه الصــالة والســالم - »ال 

نــكاح إال بولــي مرشــد وشــاهدي عــدل«.
قال ابن قدامة في هذه المسألة: »يجب حمل المطلق على المقيد«3.

ــارة  ــي كف ــق ف ــبب، كالعت ــي الس ــا ف ــم واختلف ــي الحك ــد ف ــالق والتقيي ــد اإلط 2- إذا اتح
ــار. ــي الظه ــا ف ــان وأطلقه ــل باإليم ــارة القت ــي كق ــة ف ــد الرقب ــل قيّ ــار والقت الظه

قــال ابــن قدامــة: روي عــن أحمــد – رحمــه هللا – مــا يــدل علــى أن المطلــق ال يحمــل 
علــى المقيــد وهــو اختيــار أبــي إســحاق بــن شــاقال.

قال: واختار القاضي حمل المطلق على المقيد4.
ــة فــي المغنــي يقــول بحمــل المطلــق علــى  ــه فــي فروعــه الفقهي إال أن الباحــث يــرى أن

ــد فــي هــذا الحــال أيضــاً فلنــر ذلــك فــي الموضوعيــن اآلتييــن:- المقي
1- تقييد الرضاع المحرم بعدد:

َضاَعِة{ ]النســاء:23[ وروي  ــَن الرَّ َهاتُُكــُم الالَّتِــي أَْرَضْعنَُكــْم َوأََخَواتُُكــم ّمِ قــال تعالــى: }َوأُمَّ
ــات  ــر رضع ــرآن عش ــي الق ــزل ف ــت: »أن ــا قال ــا – أنه ــة – رضــي هللا عنه ــن عائش ع
ــات  ــات معلوم ــس رضع ــى خم ــس وصــار إل ــك خم ــن ذل ــن، فنســخ م ــات تحرم معلوم

ــى ذلــك«5. ــه وســلم – واألمــر عل يحرمــن. فتوفــي رســول هللا – صلــى هللا علي

1  روضة الناظر، ص230.
2  رواه اإلمام أحمد عن أبي موسى األشعري، المسند 250/1، 394/4، 413، 418، 47/6، 

66، 166، 260، وذكره البخاري في الترجمة، في: باب من قال: ال نكاح إال بولي، من كتاب النكاح. 
صحيح البخاري 19/7. وأخرجه أبو داؤود، في: باب الولي، من كتاب النكاح. سنن أبي داؤود 481/1. 
والترمذي، في: باب ما جاء ال نكاح إال بولي، وباب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. 

عارضة األحوذي 26/5. وابن ماجه، في: باب ال نكاح إال بولي، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 
605/1. والدارمي، في: باب النهي عن النكاح بغير ولي، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 137/2.

3  روضة الناظر، ص230.

4  روضة الناظر، ص231.
5  رواه مسلم، في: باب التحريم بخمس رضعات، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 1075/2، كما 
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وعــن عــروة عــن عائشــة عــن ســهلة بنــت ســهيل: »أرضعــي ســالماً خمــس رضعــات 
فيحــرم بلبنهــا«1.

نــرى ابــن قدامــة – رحمــه هللا – يحمــل مطلــق اآليــة علــى مقيــد الحديــث فيقــول: »واآلية 
فســرتها الســنة وبينــت الرضاعــة المحرمــة وتعلــق التحريــم بخمــس رضعــات فصاعــداً 

صحيــح مذهــب الحنابلــة«2.
2- اشتراط اإليمان في رقبة كفارة الظهار:

قــال تعالــى – فــي ســورة المجادلــة -: }َوالَِّذيــَن يَُظاِهــُروَن ِمــن نَِّســائِِهْم ثـُـمَّ يَعُــوُدوَن ِلَمــا 
ــي ســورة  ــى – ف ــال تعال ــة:3[، وق ــا{ ]المجادل ــِل أَن يَتََماسَّ ــن قَْب ــٍة ّمِ ــُر َرقَبَ ــوا فَتَْحِري قَالُ

ــٍة{ ]النســاء:92[. ْؤِمنَ ــٍة مُّ ــُر َرقَبَ ــا فَتَْحِري ــا َخَطئً ــَل ُمْؤِمنً َ ــن قَت النســاء: }َوَم
فجاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ومقيدة باإليمان في كفارة القتل الخطأ.

ومــن الواضــح أن الحكــم فــي اآليتيــن واحــد وهــو إعتــاق رقبــة لكــن الســبب مختلــف؛ 
إن الســبب فــي اآليــة األولــى هــو إرادة المظاهــر العــود، والســبب فــي اآليــة الثانيــة هــو 

القتــل الخطــأ.
ــة  ــق رقب ــه إال عت ــه ال يجزئ ــار: »أن ــارة الظه ــي كف ــه هللا – ف ــة – رحم ــن قدام ــال اب ق

ــب. ــر المذه ــذا ظاه ــة« ه مؤمن
وقــال مرّجحــاً ظاهــر المذهــب: »وألنــه تكفيــر بعتــق فلــم يجــز إال مؤمنــة ككفــارة القتــل 
والمطلــق يحمــل علــى المقيــد مــن جهــة القيــاس إذا وجــد المعنــى يــه وال بــد مــن تقييده«3.

الفرع الثالث – الزيادة غير المستقلة على النص هل تعتبر نسخاً أو ال؟
قال الموفق بن قدامة – رحمه هللا -: »الزيادة على النص ليست بنسخ«4.

أخرجه أبو داؤود، في: باب هل تحريم دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داؤود 476/1. 
والترمذي، في: باب ما جاء ال تحرم المّصة وال المّصتان، من كتاب الرضاع. عارضة األحوذي 92/5. 
وابن ماجه، في: باب ال تحّرم المّصة وال المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 625/1. والدارمي، 
في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 157/2. واإلمام مالك في: باب جامع ما جاء 

ال تحرم المّصة وال المصتان، من كتاب الرضاع. الموطأ 608/2.
1  رواه أبو داؤود، في: باب من حّرم به – أي برضاعة الكبير –، من باب النكاح. سنن أبي داؤود 

475/1-476. كما أخرجه مسلم، في: باب رضاعة الكبير من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 1076/2، 
1077، والنسائي، في: باب رضاع الكبير، من كتاب النكاح. المجتبى 86/6، 87، واإلمام مالك، في: 

باب ما جاء في الرضاع بعد الكبر، الموطأ 605/2 وفي مسند أحمد 174/6.
2  المغني 192/9-193 طبعة دار الكتاب العربي.

3  المغني 585/8، 586. طبعة دار الكتاب العربي.
4  روضة الناظر، ص73.

ويترتب على قاعدته هذه أنه تجوز الزيادة على القرآن بخبر الواحد«1.
ويظهر أثر هذه القاعدة في الموضوعين اآلتيين:-

1- فرض النية في الوضوء والغسل:
ــْم  ــْم َوأَْيِديَُك ــلُواْ ُوُجوَهُك ــالةِ فاْغِس ــى الصَّ ــْم إِلَ ــواْ إَِذا قُْمتُ ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــال تعال ق
ــُرواْ{  ــا فَاطَّهَّ ــْم ُجنُبً ــِن َوإِن ُكنتُ ــى اْلَكْعبَي ــْم إِلَ ــُكْم َوأَْرُجلَُك ــُحواْ بُِرُؤوِس ــِق َواْمَس ــى اْلَمَرافِ إِلَ

ــدة:6[. ]المائ
وزيــادة علــى هــذه اآليــة مــا رواه عمــر بــن الخطــاب – رضــي هللا عنــه – عــن الرســول 
ــوى«2  ــا ن ــرئ م ــكل ام ــا ل ــات وإنم ــال بالني ــا األعم ــلم -: »إنم ــه وس ــى هللا علي – صل

حديــث آحــاد.
ــة مــن شــرائط الطهــارة كلهــا ال يصــح وضــوء وال غســل وال  ــال ابــن قدامــة: »والني ق

تيمــم إال بهــا«.
واســتدل لقولــه بهــذا الحديــث ثــم علــق قائــالً: »فنفــى أن يكــون لــه عمــل شــرعي دون 

النيــة وألنهــا طهــارة مــن حــدث فلــم تصــح بغيــر نيــة«.
ويــرد بعــد ذلــك علــى المخالــف بقولــه: »وقولهــم: »اآليــة ذكــرت كل الشــرائط ولــم تذكــر 
النيــة ولــو كانــت شــرطاً لذكــرت« قلنــا: »إنمــا ذكــر أركان الوضــوء وبين النبــي – صلى 
هللا عليــه وســلم - شــرطه« وقولهــم: »مقتضــى األمــر حصــول اإلجــزاء بفعــل المأمــور 
بــه فتقتضــي اآليــة حصــول اإلجــزاء بمــا تضمنتــه«. قلنــا: »بــل مقتضــاه وجــوب الفعــل 

وهــو واجــب فاشــترط لصحتــه شــرط آخــر بدليــل التيمــم«3.
2- القضاء بشاهد ويمين في األموال:

ـْم يَُكونَــا َرُجلَْيــِن فََرُجــٌل  َجاِلُكــْم فَــإِن لَـّ قــال هللا تعالــى: }َواْستَْشــِهُدواْ َشــِهيَدْيِن مــن ّرِ
ــن تَْرَضــْوَن ِمــَن الشُّــَهَداء{ ]البقــرة:282[. َواْمَرأَتَــاِن ِممَّ

ومــع هــذه اآليــة حديــث آحــاد رواه ســهيل عــن أبيــه عــن أبــي هريــر – رضــي هللا عنــه 
– قــال: »قضــى رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – باليميــن مــع الشــاهد الواحــد«4. 

قال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«.

1  انظر أثر االختالف في القواعد األصولية، ص269.
2  متفق عليه وقد سبق تخريجه ص252.

3  المغني 91/1، 92 طبعة الكتاب العربي.
4  أخرجه أبو داؤود، في: باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب األقضية، سنن أبي داؤود 277/2. 
والترمذي، في: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، من أبواب األحكام. عارضة األحوذي 89/6 من نفس 

الباب. وابن ماجه، في القضاء بالشاهد واليمين. سنن ابن ماجه 793/2. والبيهقي، في: باب القضاء 
باليمين مع الشاهد من كتاب الشهادات. السنن الكبرى 168/10، 169.
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ــن«  ــاهد ويمي ــه بش ــال لمدعي ــوت الم ــرون ثب ــم ي ــل العل ــر أه ــة: »وأكث ــن قدام ــال اب ق
ويســتدل لمــا قالــه بالحديــث الســابق، ويــرد بعــد ذلــك علــى المخالــف فيقــول: »وال حجــة 
لهــم فــي اآليــة ألنهــا دلــت علــى مشــروعية الشــاهدين والشــاهد والمرأتيــن وال نــزاع فــي 

هــذا«.
وقولهــم: »إن الزيــادة فــي النــص نســخ غيــر صحيــح ألن النســخ الرفــع واإلزالــة والزيادة 
فــي الشــيء تقديــر لــه ال رفــع. والحكــم بالشــاهد واليميــن ال يمنــع الحكــم بالشــاهدين وال 
ــن نســخاً  ــم تك ــه ول ــم ترفع ــه ل ــد علي ــة بالمزي ــن متصل ــم تك ــو ل ــادة ل ــه، وألن الزي يرفع

وكذلــك إذا انفصلــت عنــه«1.

المطلب الثالث – األمر والنهي

الفرع األول – األمر

يعرف ابن قدامة األمر قوله: »األمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه االستعالء«2.
المسألة األولى – األمر عند وجود القرينة:

قــال ابــن قدامــة عــن األمــر: »إذا ورد متجــرداً عــن القرائــن اقتضــى الوجــوب«3 ويفهــم 
مــن ذلــك أن األمــر إذا لــم يتجــرد مــن القرائــن فالقرائــن هــي التــي تحــدد المــراد منهــا.

ونرى أثر منهجه األصولي هذا في فرعيه الفقهيين اآلتيين:-
1- اإلسراع بالجنازة:-

ــت صالحــة  ــإن كان ــازة ف ــه وســلم -: »أســرعوا بالجن ــى هللا علي ــال رســول هللا – صل ق
ــم«4. ــه عــن رقابك ــك كان شــراً تضعون ــر ذل ــت غي ــر، وإن كان ــى الخي ــا إل قربتموه

قــال ابــن قدامــة5: »ال خــالف بيــن األئمــة رحمهــم هللا فــي اســتحباب اإلســراع بالجنــازة 
ــا يعتبــر  ــة. فنــراه هن وبــه ورد النــص« وهــو الحديــث المذكــور وهــذا خــالف للظاهري

القرينــة التــي ذكرهــا الرســول صارفــة األمــر عــن الوجــوب.

1  المغني 10/12-11، ط دار الكتاب العربي.
2  روضة الناظر، ص167.

3  المصدر نفسه، ص17.
4  أخرجه البخاري، في باب السرعة بالجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 108/2. ومسلم، 

في: باب اإلسراع بالجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم 651/2، 652.
5  المغني 359/2-360 طبعة دار الكتاب العربي.

2- وليمة العرس:
أمــر رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم عبــد الرحمــن بــن عــوف حيــن تــزوج بــأن يولــم 

فقــال لــه: »أولــم ولــو بشــاة«1.
ــي  ــي أن الوليمــة ســنة ف ــم ف ــن أهــل العل ــن قدامــة: »ال خــالف بي ــال اب ــه ق واســتناداً إلي

ــروعة«. ــرس مش الع
وقــال ردَّاً علــى مــن حمــل أمــر الرســول – صلــى هللا عليــه وســلم – لعبــد الرحمــن بــن 
عــوف – رضــي هللا عنــه – علــى الوجــوب بقولــه: »وليســت بواجبــة ولنــا أنهــا طعــام 
ــا  ــل م ــى االســتحباب بدلي ــول عل ــر محم ــة والخب لســرور حــادث، فأشــبه ســائر األطعم

ذكرنــاه وكونــه أمــر بشــاة وال خــالف فــي أنهــا ال تجــب«2.
فتــراه هنــا يعتبــر كــون الوليمــة بشــاة وأنهــا طعــام ســرور حــادث صارفــاً لأمــر عــن 

ــى االســتحباب. الوجــوب إل
المسألة الثانية – اقتضاء األمر المطلق الوحدة أو التكرار:-

ــذه  ــل ه ــرار فه ــراد التك ــى أن الم ــدل عل ــة ت ــاك قرين ــس هن ــل ولي ــر الشــارع بفع إذا أم
ــرار أم ال؟ ــى التك ــدل عل ــة ت الصيغ

قــال ابــن قدامــة: »األمــر المطلــق ال يقتضــي التكــرار عنــد الفقهــاء والمتكلميــن، وهــو 
ــار أبــي الخطــاب«3. اختي

ونرى أثر منهجه األصولي هذا في فرعيه الفقهيين اآلتيين:-
1- الصالة بتيمم واحد عدداً من الفرائض:

ــي حضــر وقتهــا  ــى الصــالة الت ــي: »وإذا تيمــم صل ــي اآلت ــن قدامــة كالم الخرق أورد اب
ــى أن يدخــل وقــت صــالة آخــر«4. ــه والتطــوع إل ــه فوائــت إن كانــت علي ــى ب وصل

وشــرح ذلــك قائــالً: »المذهــب أن التيمــم يبطــل بخــروج الوقــت ودخولــه. ولعــل الخرقــي 
ــت  ــروج وق ــه إذا كان خ ــوزاً من ــرى تج ــالة أخ ــت ص ــول وق ــه بدخ ــق بطالن ــا علّ إنم
الصــالة مالزمــاً لدخــول وقــت األخــرى إال فــي موضــع واحــد وهــو صــالة الفجــر فإنــه 
يخــرج منفــكاً عــن دخــول وقــت الظهــر. ويبطــل التيمــم بــكل واحــد منهمــا فــال يجــوز أن 

1  أخرجه البخاري، في: باب قول الله تعالى: )وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ..( وباب الصفرة للمتزوج 
...، وباب كيف يدعى للمتزوج، من كتاب النكاح، وفي: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. 

صحيح البخاري 25/7، 27، 102. ومسلم، في: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ...، 
من كتاب النكاح. صحيح مسلم 1042/2، 1043.

2  المغني 104/8، 105، طبعة دار الكتاب العربي.
3  روضة الناظر، ص175.

4  المغني 666/1، ط. دار الكتاب العربي.
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يصلــى بــه صالتيــن«1.
2- قطع يسرى السارق:

قال: »إذا عاد وسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء آخر وحبس«2.
المسألة الثالثة – اقتضاء األمر المطلق الفور أم التراخي:

والمقصــود مــن أن األمــر المطلــق تفيــد الفــور هــو أن المكلــف عليــه المبــادرة باالمتثــال 
دون تأخيــر عنــد ســماع التكليــف مــع وجــود اإلمــكان فــإن تأخــر ولــم يبــادر كان مؤاخــذاً 

فــي ذلــك.
والمقصــود مــن إفادتــه التراخــي: أن المكلــف ليــس عليــه أن يبــادر إلــى أداء المكلــف بــه، 
ــره إلــى وقــت آخــر مــع ظنِّــه القــدرة  فهــو مخيــر إن شــاء أداه عقــب ســماع التكليــف، أو أخَّ

علــى أداءه فــي ذلــك الوقــت.
ــي ظاهــر  ــور ف ــى الف ــه عل ــن قدامــة: »األمــر يقتضــي فعــل المأمــور ب ــق اب ــال الموف ق

ــب«3. المذه
وتفريعاً على هذه القاعدة األصولية نرى أثر ذلك في الحكمين اآلتيين:-

1- المبادرة إلى أداء الزكاة:
قــال ابــن قدامــة: »وتجــب إخــراج الــزكاة علــى الفــور فــال يجــوز تأخيــر إخراجهــا مــع 

القــدرة عليــه والتمكــن منــه. إذا لــم يخــش ضــرراً«.
واســتدل لذلــك بالقاعــدة األصوليــة أيضــاً فقــال: »إن األمــر المطلــق يقتضــي الفــور ... 
ولذلــك يســتحق المؤخــر لالمتثــال العقــاب، ولذلــك أخــرج هللا تعالــى إبليــس وســخط عليــه 
ووبَّخــه بامتناعــه عــن الســجود، ولــو أن رجــالً أمــر عبــده أن يســقيه فأخــر ذلــك اســتحق 
العقوبــة وألن جــواز التأخيــر ينافــي الوجــوب لكــون الواجــب مــا يعاقــب علــى تركــه ولــو 

جــاز التأخيــر لجــاز إلــى غــري غايــة فتنتفــي العقوبــة بالتــرك«4.
2- المبادرة إلى أداء فريضة الحج:

قــال فــي المغنــي: »إن مــن وجــب عليــه الحــج وأمكنــه فعلــه وجــب عليــه علــى الفــور 
ولــم يجــز لــه تأخيــره.

ــبِيالً{ ]آل  ــِه َس ــتََطاَع إِلَْي ــِن اْس ــِت َم ــجُّ اْلبَْي ــاِس ِح ــى النَّ ِ َعلَ ــى: }َوِلّ ــه تعال ــتدل بقول واس
ِ{ ]البقــرة:196[.  ــواْ اْلَحــجَّ َواْلعُْمــَرةَ ِلّ عمــران:97[ وقولــه تعالــى: }َوأَتِمُّ

1  نفس الموضع السابق.
2  المغني 271/10. طبعة دار الكتاب العربي.

3  المغني 541/2 ط دار الكتاب العربي.
4  المصدر نفسه. 541/2.

وعلق على ذلك بقوله: »واألمر على الفور«1.

الفرع الثاني – النهي

ــدال علــى طلــب الكــف  فــه اإلمــام الشــوكاني: »هــو القــول اإلنشــائي ال النهــي كمــا يعّرِ
عــن جهــة االســتعالء«2.

المسألة األولى – النهي عند اإلطالق هل يقتضي التحريم:
قال ابن قدامة: »إن النهي عن األسباب المفيدة لأحكام يقتضي فسادها«3.

ويتفرع على ذلك الحكم في المسألة الفقهية اآلتية:
جواز غرز خشبة في جدار الجار بدون إذنه:

ــي  ــبة ف ــرز خش ــاره أن يغ ــع ج ــن أن يمن ــار م ــي للج ــريف النه ــث الش ــي الحدي ــاء ف ج
ــداره. ج

فعــن أبــي هريــرة – رضــي هللا عنــه – أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – قــال: »ال 
يمنــع جــار جــاره أن يغــرز خشــبة فــي جــداره«.

ثــم يقــول أبــو هريــرة راوي الحديــث: »مــا لــي أراكــم عنهــا معرضيــن؟ وهللا ألرميــن 
بهــا بيــن أكتافكــم«4.

عليــه قــال ابــن قدامــة: فأمــا إن دعــت الحاجــة إلــى وضعــه علــى حائــط جــاره أو الحائــط 
المشــترك بحيــث ال يمكنــه التســقيف بدونــه فإنــه يجــوز لــه وضعــه بغيــر إذن الشــريك.

واستدل لذلك بقوله:
»ولنــا الخبــر وألنــه انتفــاع بحائــط جــاره علــى وجــه ال يضــّر بــه أشــبه االســتناد إليــه 

ــه«5. واالســتظالل ب
المسألة الثانية – اقتضاء النهي الفساد أو البطالن:

قال في روضة الناظر6: »النهي عن األسباب المفيدة لأحكام يقتضي فسادها«.

1  المغني 195/3، دار الكتاب العربي.
2  إرشاد الفحول 109.

3  روضة الناظر، 190.
4  أخرجه البخاري، في: باب ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، من كتاب المظالم، وفي: 

باب الشرب من فم السقاء، من كتاب األشربة. صحيح البخاري 173/3، 145/7. ومسلم، في: باب 
غرز الخشب في جدار الجار، من كتاب المساقاة، صحيح مسلم 1230/3.

5  المغني، 36/5، 37 دار الكتاب العربي.
6  ص90.
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ونرى أثر قاعدته األصولية هذه في الحكم في الموضوعين اآلتيين:-
1- نكاح اْلُمحرم:

عــن عثمــان – رضــي هللا عنــه – قــال: قــال رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم -: »ال 
يَْنكــح الُمْحــِرم وال يُنكــح وال يخطــب«1.

ــرم  ــد المح ــه هللا -: »وإذا عق ــال – رحم ــي، ق ــألة الخرق ــة عارضــاً مس ــن قدام ــال اب فق
ــكاح فاســد«2. ــة فالن ــى محرم ــاً لمحــرم أو عل ــد نكاح ــره أو عق ــه أو لغي ــاً لنفس نكاح

ويشــرح عبــارة الخرقــي فيقــول: »وجملتــه أن المحــرم إذا تــزوج لنفســه أو عقــد النــكاح 
لغيــره ككونــه وليــاً أو وكيــالً فإنــه ال يصــح لقــول النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم -: »ال 

ينكــح المحــرم وال يخطــب«.
ــى  ــده عل ــه أو عق ــاً علي ــه أو ولي ــالً ل ــون وكي ــأن يك ــرم ب ــاً لمح ــالل نكاح ــد الح وإن عق
محرمــة لــم يصــح لدخولــه فــي عمــوم الحديــث ألنــه إذا تــزوج لــه وكيلــه فقــد نكــح«3.

2- نكاح الشغار:
ــي  ــن تل ــك أو م ــك أو بنت ــي أخت ــاغرني أي زوجن ــل ش ــل للرج ــول الرج ــك كأن يق وذل
أمرهــا حتــى أزوجــك أختــي أو بنتــي أو مــن ألــي أمرهــا وال يكــون بينهمــا مهــر، ويكــون 
بُضــع كل واحــدة منهمــا فــي مقابلــة بُضــع األخــرى. وقيــل لــه الشــغار الرتفــاع المهــر 

بينهمــا«4.
جــاء فــي صحيــح البخــاري5 وصحيــح مســلم6 عــن ابــن عمــر – رضــي هللا عنهمــا -: 
»أن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – نهــى عــن الشــغار«. فهــل يقتضــي النهــي بطــالن 

هــذا النــكاح؟.
ــى أن يزوجــه اآلخــر  ــه عل جــه وليت يقــول ابــن قدامــة مــورداً نــص الخرقــي: »وإذا زوَّ
1  رواه مسلم. في: باب تحريم نكاح المحرم، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 1030/2، 1031. كما 
أخرجه أبو داؤود، في: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك. سنن أبي داؤود 427/1. والنسائي، في: 

باب النهي عن ذلك ...، من كتاب مناسك الحج، وفي: باب النهي عن نكاح المحرم، من كتاب النكاح، 
المجتبى 151/5، 73/6. وابن ماجه، في: باب المحرم يتزوج من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 632/1. 
واإلمام مالك، في: باب نكاح المحرم من كتاب الحج. الموطأ 348/1، 349. واإلمام أحمد، في: المسند 
57/1، 64، 65، 68، 73. وانظر: ما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، 

من أبواب الحج. عارضة األحوذي 71/4. والدارمي، في: باب تزويج المحرم، من كتاب المناسك، وفي: 
باب في نكاح المحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 37/2، 38، 141.

2  المغني 578/7-579 طبعة دار الكتاب العربي.

3  المغني 578/7-579 طبعة دار الكتاب العربي.
4  النهاية البن األثير، 226/2.

5  في كتاب النكاح، باب الشغار. صحيح البخاري 15/7.
6  في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطالنه. صحيح مسلم 103/4.

ــاً أيضــاً«. وليتــه فــال نــكاح بينهمــا وإن ســموا مــع ذلــك صداق
ــكاح الشــغار فاســد«،  ــة عــن أحمــد فــي أن ن ــه: »وال تختلــف الرواي ــك بقول ويشــرح ذل

ــه1. ويســتدل للمذهــب بالحديــث المشــار إلي
* * * * * * *

المطلب الرابع – في القواعد التي يختص بها القرآن الكريم
والسنة النبوية:

الفرع األول – القواعد التي تتعلق بالقرآن الكريم
المسألة األولى – هل القرآن اسم للنظم والمعنى معاً:

المراد بالنظم العبارات الدالة على المعنى، والمراد بالمعنى مدلوالت األلفاظ.
يقــول ابــن قدامــة: »القــرآن معجــزة لفظــه ومعنــاه فــإذا غيــر عــن نظمــه فــال يكــون قرآنــاً 

وال مثلــه.
وهــذا دليلــه علــى أنــه ال يجــزئ المصلــي قــراءة الفاتحــة بغيــر العربيــة وال إبــدال لفظهــا 

بلفــظ عربــي ســواء أحســن قراءتهــا بالعربيــة أو لــم يحســن«2.
المسألة الثانية – االحتجاج بالقراءة الشاذة:

يعــرف ابــن قدامــة القــرآن الكريــم بقولــه: »وكتــاب هللا ســبحانه هــو كالمــه وهــو القــرآن 
الــذي نــزل بــه جبريــل عليــه الســالم علــى النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – وهــو مــا 

نقــل إلينــا بالتواتــر وقيّدنــاه بالمصاحــف«3.
ــَل نقــالً غيــر متواتــر فيصــح أنــه حجــة ألنــه يخبــر أنــه ســمع مــن  قــال4: »فأمــا مــا نُِق
ــاً  النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – تفســيراً فظنــه قرآنــاً وربمــا أبــدل لفظــه بمثلهــا ظن
منــه أن ذلــك جائــز كمــا روي عــن ابــن مســعود – رضــي هللا عنــه – أنــه كان يجــوز 

نقــل ذلــك وهــذا يجــوز فــي الحديــث دون القــرآن.
وتطبيقــاً علــى ذلــك قــال: »قــال الخرقــي: »وقضــاء شــهر رمضــان متفرقــاً يجــزئ« ورد 
االحتجــاج بالقــراءة الشــاذة بقولــه: فــإن قيــل: قــد روي عــن عائشــة أنهــا قالــت: »نزلــت 

)فعــدة مــن أيــام أخــر متتابعــات«5.

1  المغني 567/7، 568 ط دار الكتاب العربي.
2  المغني 526/1 ط دار الكتاب العربي.

3  روضة الناظر، 61-60.
4  المصدر نفسه، ص62-61.

5  سنن الدارقطني، 192/3.
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قلنا: »هذا لم يثبت عندنا صحته، ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها«1.
الفرع الثاني – القواعد التي تتعلق بالسنة خاصة

المسألة األولى – االحتجاج بالحديث المرسل:
الحديــث المرســل هــو أن يتــرك التابعــي الواســطة بينــه وبيــن الرســول – صلــى هللا عليــه 

وســلم – فيقــول: قــال رســول هللا كــذا.
قــال ابــن قدامــة: مراســيل الصحابــة مقبولــة عنــد الجمهــور أمــا مراســيل غيــر الصحابــة 
وهــو أن يقــول: قــال النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – مــن لــم يعاصــره أو يقــول: قــال 
أبــو هريــرة مــن لــم يدركــه ففيهــا روايتــان: أحدهمــا تقبــل اختارهــا القاضــي واألخــرى 

ال تقبــل«2. 
وأثر هذه القاعدة في الفروع الفقهية نلمسه في الموضوعين اآلتيين:-

1- من أمسك رجالً وقتله آخر هل يكون شريكاً في القتل؟
قــال: »قــال الخرقــي: وإذا أمســك رجــالً وقتلــه آخــر قتــل القاتــل وحبــس الماســك حتــى 
ــر أن  ــن عم ــن اب ــناده ع ــي بإس ــذي رواه الدارقطن ــل ال ــك بالمرس ــتدل لذل ــوت. واس يم
النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – قــال: »إذا أمســك الرجــل وقتلــه اآلخــر يقتــل الــذي قتــل 

ويحبــس الــذي أمســك«.
وهو يرجح بذلك إحدى الروايتين عن أحمد3.
2- نقض الوضوء من القهقهة في الصالة:

قــال ابــن قدامــة: »وليــس فــي القهقهــة وضــوء ورّد مــا احتــج بــه أصحــاب الــرأي مــن 
وجــوب الوضــوء مــن القهقهــة داخــل الصــالة وهــو مــا رواه أبــو العاليــة بــأن رســول هللا 
– صلــى هللا عليــه وســلم – كان يصلــي فجــاء ضريــر فتــردى فــي بئــر فضحــك طوائــف 

فأمر النبي – صلى هللا عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصالة«4. 
ــيل  ــذوا مراس ــيرين: ال تأخ ــن س ــال اب ــد ق ــت وق ــل ال يثب ــا رووه مرس ــه: »وم رده بقول

ــن أخــذا«5. ــان عم ــا ال يبالي ــة فإنهم ــي العالي الحســن وأب
2- المسألة الثانية – العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس:

1  المغني 48/4-49 ط هجر.

2  روضة الناظر 113-112.
3  المغني 596/11-597. ط هجر.

4  سنن الدارقطني 164-162/1.

5  المغني 239/1-240 ط هجر.

قــال ابــن قدامــة: ويقبــل خبــر الواحــد فيمــا يخالــف القيــاس1 وعليــه قــال بثبــوت المهــر 
لمــن مــات عنهــا زوجهــا قبــل الدخــول ولــم يســم لهــا صداقــاً واحتــج بمــا روي أن عبــد 
هللا بــن مســعود – رضــي هللا عنــه – قضــى المــرأة لــم يفــرض لهــا زوجهــا صداقــاً ولــم 
يدخــل بهــا حتــى مــات، فقــال: لهــا صــداق نســائها، ال وكــس وال شــطط فقــام معقــل بــن 
ســنان األشــجعي فقــال: »قضــى رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – فــي بــروع بنــت 

واشــق مثــل مــا قضيــت«2.
3- المسألة الثالثة – قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى:

قال في روضة الناظر: »ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى«3.
ونــرى أثــر ذلــك فــي حكــم ثبــوت هــالل رمضــان لديــه. إذ قــال: »قــال الخرقــي: وإذا 
م النــاس بقولــه« ثــم شــرح  رأى هــالل شــهر رمضــان وحــده صــام. وإن كان عــدالً صــوَّ
ــول واحــد عــدل  ــي هــالل رمضــان ق ــل ف ــه يقب ــد أن ــه: »المشــهور عــن أحم ــك بقول ذل

ــام بقولــه«. ويلــزم النــاس الصي
واســتدل لذلــك بمــا روى ابــن عبــاس قــال: جــاء أعرابــي إلــى النبــي – صلــى هللا عليــه 
ــده  ــداً عب ــه إال هللا وأنَّ محم ــهد أن ال إل ــال: »أتش ــالل« ق ــت اله ــال: »رأي ــلم – فق وس

ــاس فليصومــوا غــداً«4. ــي الن ن ف ــالل أذِّ ــا ب ــال: »ي ــال: »نعــم« ق ورســوله«؟ ق
المسألة الرابعة – رّد الحديث إلنكار الراوي له ولعمله بخالفه:-

ــم يقــدح ذلــك فــي  ــه: »إذا أنكــر الشــيخ الحديــث وقــال: لســت أذكــره، ل قــال فــي أصول
ــن«5. ــر المتكلمي ــك والشــافعي وأكث ــا ومال ــول إمامن ــي ق ــر، ف الخب

وطبق هذه القاعدة في القضاء بشاهد ويمين في األموال.

1  روضة الناظر 115.
2  أخرجه أبو داؤود، في: باب من تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، من كتاب النكاح. سنن أبي داؤود 

487/1-488. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، 
من أبواب النكاح. عارضة األحوذي 84/5، 85. والنسائي، في: باب عدة المتوفى عنها زوجها، من 

كتاب الطالق. المجتبى 164/6. وابن ماجه، في: باب الرجل يتزوج وال يفرض لها فيموت على ذلك. 
من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 609/1. والدارمي، في: باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ... من كتاب 

النكاح، سنن الدارمي 155/2.
3  روضة الناظر، 114.

4  أخرجه أبو داؤود، في: باب في شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان، من كتاب الصوم. سنن أبي 
داؤود 547/1. والترمذي، في: باب ما جاء في الصوم والشهادة، من أبواب الصوم، عارضة األحوذي 

206/3. والنسائي، في: باب قبول شهادة الرجل الواحد على هالل شهر رمضان، من كتاب الصيام. 
المجتبى 106/4.

5  روضة الناظر، ص109.
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قال في المغني1: »وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين«.
واســتدل لذلــك بمــا رواه ربيعــة بــن عبــد الرحمــن عــن ســهيل بــن أبــي صالــح عــن أبيــه 
ــلم – قضــى  ــه وس ــى هللا علي ــي – صل ــه – أن النب ــرة – رضــي هللا عن ــي هري ــن أب ع

بشــاهد ويميــن«2.
وقــد رّد الحنفيــة هــذا الحديــث ألن راويــه ســهيالً أنكــر روايتــه؛ قــال عبــد العزيــز بــن 
ــم  ــث فل ــذا الحدي ــه ه ــة عن ــة ربيع ــن رواي ــألته ع ــهيالً، س ــت س ــدراوردي: لقي ــد ال محم

ــي«. ــة عن ــي ربيع ــك: »حدثن ــد ذل ــول بع ــه، وكان يق يعرف
ــدراوردي:  ــز ال ــد العزي ــال عب ــو داؤود – ق ــار: »وزاد – أي أب ــى األخب ــي منتق ــاء ف ج
فذكــرت ذلــك لســهيل، فقــال: أخبرنــي ربيعــة وهــو عنــدي ثقــة – أنــي حّدثتــه إيــاه، وال 
أحفظــه، قــال عبــد العزيــز: »قــد كان أصــاب ســهيالً علّــة أذهبــت بعــض عقلــه، ونســي 

بعــض حديثــه، فــكان بعــد يحدثــه عــن ربيعــة عنــه«3.
كما أرى أنه ال يرد الحديث وإن عمل راويه بخالفه.
ويظهر ذلك في مسألة غسل اإلناء من ولوغ الكلب.

قــال: قــال الخرقــي: »وكل إنــاء حلـّـت فيــه نجاســة، مــن ولــوغ كلــب ... فإنــه يغســل ســبع 
مــرات إحداهــن بالتراب«.

ويســتدل لذلــك بمــا روى أبــو هريــرة أن رســول هللا – صلــى  هللا عليــه وســلم – قــال: 
»إذا ولــغ الكلــب فــي إنــاء أحدكــم فليغســله ســبعاً«4.

ــد روى  ــه فق ــرة خالف ــا هري ــه أب ــث ألن راوي ــذا الحدي ــون به ــة ال يعمل ــا نجــد الحنفي بينم
الطحــان والدراقطنــي موقوفــاً علــى أبــي هريــرة أنــه يغســل مــن ولوغــه ثــالث مــرات5.

* * * * * * *

1  المغني، ج14 ص130. ط. هجر.
2  سبق تخريجه ص263 – 264.

3  انظر: نيل األوطار 237/8. وكشف األسرار على البزدوي 782/3.
4  أخرجه البخاري، في باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان ... من كتاب الوضوء. صحيح 

البخاري 54/1. ومسلم، في: باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 234/1، 235. 
وانظر المغني 73/1-74 ط هجر.

5  انظر الهداية 109/1، مطبوعة مع فتح القدير.

المطلب الخامس – اإلجماع والقياس
الفرع األول – اإلجماع:

اإلجمــاع فــي اصطــالح األصولييــن هــو: »اتفــاق مجتهــدي أّمــة محمــد – صلــى هللا عليــه 
وســلم – بعــد وفاتــه فــي عصــر مــن األعصــار علــى أمــر مــن األمــور«1.

ويعرفــه ابــن قدامــة بــأن معنــى اإلجمــاع فــي الشــرع: »اتفــاق علمــاء العصــر مــن أّمــة 
محمــد – صلــى هللا عليــه وســلم – علــى أمــر مــن أمــور الديــن«2.

وهذا ال خالف في حجيته.
مسألة: إجماع أهل المدينة:

ال يعتبــر ابــن قدامــة هــذا النــوع مــن اإلجمــاع حجــة حيــث يقــول: »وإجمــاع أهــل المدينــة 
ليــس بحجــة« ويعلــل ذلــك بــأن »العصمــة تثبــت لأمــة بكليتهــا وليــس أهــل المدينــة كل 
األمــة، وقــد خــرج مــن المدينــة مــن هــو أعلــم مــن الباقيــن بهــا كعلــي وابــن مســعود وابــن 
عبــاس ومعــاذ وأبــي عبيــدة وأبــي موســى وغيرهــم مــن الصحابــة فــال ينعقــد اإلجمــاع 
بدونهــم ... وال يســتحيل أن يســمع رجــل حديثــاً مــن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – 
فــي ســفر أو فــي المدينــة ثــم يخــرج منهــا قبــل نقلــه، وفضــل المدينــة ال يوجــب انعقــاد 
اإلجمــاع بأهلهــا فــإن مكــة أفضــل منهــا، وال أثــر لهــا فــي اإلجمــاع، وألن إجماعهــم لــو 
كان حجــة لوجــب أن يكــون حجــة فــي جميــع األزمنــة وال خــالف فــي أن قولهــم ال يعتــد 

بــه فــي زماننــا فضــالً عــن أن يكــون إجماعــاً«3.
وعدم أخذه بهذا األصل انعكس في فروعه التالية:-

1- إفراد إقامة الصالة:
ــل  ــاع أه ــاً بإجم ــة محتج ــاظ اإلقام ــراد ألف ــى إف ــه هللا – إل ــك – رحم ــام مال ــب اإلم ذه
ــم  ــال: ل ــة فق ــة األذان واإلقام ــك عــن تثني ــي الموطــأ: »وســئل مال ــد جــاء ف ــة، فلق المدين
ــى  ــه، فأمــا اإلقامــة فإنهــا ال تثن ــاس علي ــداء واإلقامــة إال مــا أدركــُت الن ــي الن ــي ف يبلغن

ــة. ــل أهــل المدين ــه عم ــا«4. أي أن حجت ــم ببلدن ــه أهــل العل ــزل علي ــم ي ــذي ل ــك ال وذل
بينمــا نــرى ابــن قدامــة ال يحتــج بمــا احتــج بــه مالــك ومذهبــه مغايــر لذلــك حيــث يعــرض 
ــهد أن  ــه إال هللا، أش ــهد أال إل ــر . أش ــر هللا أكب ــة: هللا أكب ــي: »اإلقام ــي اآلت ــول الخرق ق
محمــداً رســول هللا . حــي علــى الصــالة . حــي علــى الفــالح . قــد قامــت الصــالة . قــد 

1  إرشاد الفحول، للشوكاني، ص71.
2  روضة الناظر، ص125.
3  المصدر نفسه، ص126.

4  الموطأ: 71/1.
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ــه إال هللا«. قامــت الصــالة . هللا أكبــر هللا اكبــر . ال إل
واحتــج بمــا روى عبــد هللا بــن عمــر أنــه قــال: »إنمــا كان األذان علــى  عهــد رســول هللا 
– صلــى هللا عليــه وســلم – مرتيــن مرتيــن، واإلقامــة مــرة مــرة إال أنــه يقــول: قــد قامــت 

الصــالة قــد قامــت الصــالة«1.
2- فائتة السفر كيف يقضيها المصلي:

ذهــب مالــك إلــى أن مــن فاتتــه صــالة فــي الســفر قضاهــا فــي الحضــر كمــا وجبــت عليــه. 
ــر الصــالة ســاهياً أو ناســياً  ــي ســفر فأخَّ ــي الموطــأ: »مــن أدرك الوقــت وهــو ف ــال ف ق
حتــى قــدم علــى أهلــه أنــه إن قــدم علــى أهلــه وهــو فــي الوقــت فليصــل صــالة المقيــم، 
وإن كان قــد قــدم وقــد ذهــب الوقــت فليصــل صــالة المســافر ألنــه يقضــي مثــل الــذي كان 
عليــه. قــال مالــك: وهــذا األمــر هــو الــذي أدركــت عليــه النــاس وأهــل العلــم ببلدنــا«2. 

أي عمــل أهــل المدينــة.
ــرض كالم  ــراه يع ــل ن ــك: ب ــه مال ــا قال ــل بم ــم يق ــل فل ــذا الدلي ــة به ــن قدام ــذ اب ــم يأخ ل
الخرقــي: »وإذا نســي .. صــالة ســفر فذكرهــا فــي الحضــر صلــى .. صــالة حضــر«3.

وعلّــق بقولــه: نــص أحمــد – رحمــه هللا – علــى ذلــك فــي روايــة أبــي داؤود واألثــرم، 
ــاً  ــى أربع ــي الحضــر صل ــا ف ــي الســفر فذكره ــرم: »وإذا نســيها ف ــة األث ــي رواي ــال ف ق
ــر  ــى ظاه ــه هللا إل ــد هللا رحم ــو عب ــب أب ــاعة« فذه ــه الس ــت علي ــا وجب ــاط فإنم باالحتي

ــا«4. ــا إذا ذكره ــث: »فليصله الحدي

الفرع الثاني – القياس:
يــورد ابــن قدامــة للقيــاس عــدة تعريفــات هــي: »حمــل فــرع علــى أصــل فــي حكــم بجامــع 
بينهمــا« وقيــل: »حكمــك علــى الفــرع بمثــل مــا حكمــت بــه فــي األصــل الشــتراكهما فــي 
العلــة التــي اقتضتــك ذلــك األصــل« وقيــل: »حمــل معلــوم علــى معلــوم فــي إثبــات حكــم 

1  أخرجه أبو داؤود، في: باب في اإلقامة من كتاب الصالة. سنن أبي داؤود 122/1 والنسائي، في: 
باب تثنية األذان، وباب كيف اإلقامة، من كتاب األذان. المجتبى 4/2، 18. كما أخرجه الدارمي، في: 

باب األذان مثنى مثنى واإلقامة مرة، من كتاب الصالة. سنن الدارمي 270/1. واإلمام أحمد في المسند 
85/2، 87. المغني: 58/1-59 طبعة هجر.

2  الموطأ، 13-12/1.
3  المغني 141/3 طبعة هجر.

4  أخرجه البخاري، في: باب من نسي صالة فليصل إذا ذكرها، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري 
154/1-155. ومسلم، في: باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. 

صحيح مسلم 471/1، 477.

لهمــا أو نفيهمــا عنهمــا«1.
وقــد اختلــف الفقهــاء فــي مســائل تتعلــق بالقيــاس فلنــر مــا موقــف ابــن قدامــة فــي هــذه 

المســائل.
المسألة األولى – هل يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات:

قــال ابــن قدامــة: قــال بعــض أصحابنــا يجــوز التعبــد بالقيــاس عقــالً وشــرعاً لقــول أحمد – 
رحمــه هللا – ال يســتغني أحــد عــن القيــاس. قــال: »وبــه قــال عامــة الفقهــاء والمتكلميــن«. 

ويظهــر أثــر هــذه القاعــدة األصوليــة فــي الفــرع اآلتي:
1- استعمال آنية الذهب والفضة في غير األكل والشرب:

قــال النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم -: »ال تشــربوا فــي آنيــة الذهــب والفضــة، وال تأكلــوا 
فــي صحافهــا فإنهــا لهــم فــي الدنيــا ولكــم فــي اآلخــرة«2.

ــم يشــرب  ــا ل ــي الدني ــا ف ــال: »مــن شــرب فيه ــة الفضــة فق ــي آني ونهــى عــن الشــرب ف
فيهــا فــي اآلخــرة«3. وقــال عليــه الصــالة والســالم: »الــذي يشــرب فــي آنيــة الفضــة إنمــا 

يجرجــر فــي بطنــه نــار جهنــم«4.
وبنــاًء علــى ذلــك فإنــه يحــرم الشــرب واألكل فــي آنيــة الذهــب والفضــة ألن نهي الرســول 

– صلــى هللا عليــه وســلم – ووعيــده الشــديد لمــن يفعــل ذلــك يقتضــي التحريــم.
فما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير األكل والشرب؟

ــي أن  ــا ف ــن أصحابن ــول: »ال خــالف بي ــك أيضــاً فيق ــة ذل ــى حرم ــة إل ــن قدام يذهــب اب
ــة الذهــب والفضــة حــرام«. ــتعمال آني اس

ويســتدل لحرمــة عمــوم االســتعمال بالقيــاس فيقــول: »والعلــة فــي تحريــم الشــرب فيهــا 
مــا يتضمــن ذلــك مــن الفخــر والخيــالء وكســر قلــوب الفقــراء وهــو موجــود فــي الطهــارة 

منهــا واســتعمالها كيفمــا كان بــل إذا حــرم فــي غيــر العبــادة ففيهــا أولــى«5.
2- ما يثبت به الظهار من ألفاظ:

جــاء فــي القــرآن الكريــم بتحريــم الظهــار وجعــل الكفــارة علــى مــن ظاهــر ثــم عــاد. قــال 

1  روضة الناظر، ص247.
2  رواهن البخاري، في باب األكل في إناء مفضض من كتاب األطعمة، وفي: باب الشرب في آنية 

الذهب. وباب آنية الفضة من كتاب األشربة، وفي باب لبس الحرير وافتراشه للرجال من كتاب اللباس. 
صحيح البخاري 99/7، 146، 193. ومسلم، في: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة .. الخ. من 

كتاب اللباس. صحيح مسلم 16344/3، 1635.
3  المصدر السابق نفسه.
4  المصدر السابق نفسه.

5  المغني، 63/1. طبعة دار الكتاب العربي.
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ئِــي  َهاتُُهــْم إِالَّ الالَّ َهاتِِهــْم إِْن أُمَّ ــا ُهــنَّ أُمَّ ــن نَِّســائِِهم مَّ هللا تعالــى: }الَِّذيــَن يَُظاِهــُروَن ِمنُكــم ّمِ
َ لَعَفُــوٌّ َغفُــوٌر )2( َوالَِّذيــَن  ــَن اْلقَــْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ للاَّ َولَْدنَُهــْم َوإِنَُّهــْم لَيَقُولُــوَن ُمنَكــًرا ّمِ
ــا َذِلُكــْم  ــن قَْبــِل أَن يَتََماسَّ ــٍة ّمِ يَُظاِهــُروَن ِمــن نَِّســائِِهْم ثـُـمَّ يَعُــوُدوَن ِلَمــا قَالُــوا فَتَْحِريــُر َرقَبَ

ــوَن َخبِيــٌر{ ]المجادلــة:3-2[. ــا تَْعَملُ ُ بَِم ــِه َوللاَّ تُوَعُظــوَن بِ
والظهــار الــذي أشــار إليــه القــرآن هــو أن يقــول الرجــل لزوجتــه: »أنــت علــّي كظهــر 
أمــي« - وهــذه الصيغــة قــد وقــع اإلجمــاع علــى حصــول الظهــار بهــا فمــا الحكــم فيمــا 
وراء هــذه الصيغــة مــن صيــغ؟ كأن يشــبهها بظهــر مــن تحــرم عليــه مــن ذوي رحمــه 
تــه وخالتــه وأختــه واألخــوات مــن الرضــاع وحالئــل اآلبــاء واألبنــاء وأمهات  كجدتــه وعمَّ

النســاء والربائــب الالئــي دخــل بهــن؟
يقــول ابــن قدامــة: »متــى شــبّه امرأتــه بمــن تحــرم عليــه علــى التأبيــد فقــال: أنــت علــّي 

كظهــر أمــي أو أختــي أو غيرهمــا فهــو مظاهــر«.
وحجتــه فــي ذلــك القيــاس. قــال: »ولنــا أنهــن محرمــات فأشــبهن األم. فأمــا اآليــة فقــد قــال 
ــي مســألتنا فجــرى  ــذا موجــود ف ــْوِل َوُزوًرا{ وه ــَن اْلقَ ــًرا ّمِ ــوَن ُمنَك ــْم لَيَقُولُ ــا: }َوإِنَُّه فيه

مجــراه. وتعليــق الحكــم بــاألم ال يمنــع ثبــوت الحكــم فــي غيرهــا إذا كانــت مثلهــا«1.
المسألة الثانية – جريان القياس في الحدود والكفارات:

قــال فــي روضــة الناظــر2: »ويجــري القيــاس فــي الحــدود والكفــارات ألنــه حكــم مــن 
أحــكام الشــرع عقلــت علَّتــه فجــرى فيــه القيــاس كبقيــة األحــكام« ويظهــر أثــر قاعدتــه 

هــذه فــي حكــم المســألة التاليــة:
قطع يد النباش:

ــَن للّاِ َوللّاُ  ــاِرقَةُ فَاْقَطعُــواْ أَْيِديَُهَمــا َجــَزاء بَِمــا َكَســبَا نَــَكاالً ّمِ ــاِرُق َوالسَّ قــال تعالــى: }َوالسَّ
َعِزيــٌز َحِكيــٌم{ ]المائــدة:38[. ذكــرت اآليــة الســارق فهــل يقيــس عليــه صاحــب المغنــي 
النبــاش؟ نــراه يــورد عبــارة الخرقــي: »وإذا أخــرج النبــاش مــن القبــر كفنــاً قيمتــه ثالثــة 
دراهــم قطــع« ثــم يشــرح فيقــول: أن النبــاش ســارق تجــري عليــه آيــة الســرقة ويثبــت 
لفعلــه أركان الســرقة مــن أن الكفــن لــه مالــك وهــو الميــت ألنــه كان مالــكاً لــه فــي حياتــه 
وال يــزول ملكــه إال عمــا ال حاجــة بــه إليــه. ويعتبــر القبــر حــرزاً ألن النبــي – صلــى هللا 

علــي وســلم – ســمى القبــر بيتــاً«3.

1  المغني، 57/11-58، طبعة هجر.
2  ص305.

3  أخرجه أبو داؤود، في: باب في قطع النباش، من كتاب الحدود. سنن أبي داؤود 454/2. وابن 
ماجه، في: باب التثبت في الفتنة، من كتاب الفتن، سنن ابن ماجه 1308/3. واإلمام أحمد في المسند 

ويــرى أن شــرط المطالبــة بالمــال يتحقــق بقيــام الولــي مقــام الميــت فــي المطالــب كقيــام 
ولــي الصبــي فــي الطلــب بمالــه.

ــت: »ســارق  ــا قال ــا – أنه ــى عائشــة – رضــي هللا عنه ــا نســب إل ويســتدل للمذهــب بم
ــه قطــع نباشــا2ً. ــر أن ــن الزبي ــا روي عــن اب ــا«1 وبم ــا كســارق أحيائن أمواتن

* * * * * * *

.149/5
1  انظر إرواء الغليل 74/8.

2  عزاه البيهقي إلى البخاري في التاريخ. السنن الكبرى 270/8. ويذكر أن هذا مذهب الحسن وعمر 
بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والنخعي وحماد ومالك والشافعي وإسحق وأبي ثور وابن المنذر. انظر: 

المغني 456-455/12.
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المطلب السادس – في األدلة المختلف فيها
الفرع األول – قول الصحابي

الصحابــي المختلــف فــي حجيــة قولــه هــو الــذي عرفــه األصوليــون بقولهــم: »الصحابــي 
هنــا مــن لقــي النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – وآمــن بــه، والزمــه زمنــاً طويــالً، حتــى 

صــار يطلــق عليــه اســم الصاحــب عرفــاً«.
وذلــك كالخلفــاء األربعــة الراشــدين، وعبــد هللا بــن مســعود، وأنــس بــن مالــك، وزيــد بــن 
ــي  ــه وســلم – وأب ــى هللا علي ــي – صل ــة زوجــات النب ــت، وعائشــة، وأم ســلمة، وبقي ثاب
ــب،  ــن كع ــي اب ــاص، وأب ــن الع ــرو ب ــن عم ــد هللا ب ــر وعب ــن عم ــد هللا ب ــرة، وعب هري
ومعــاذ بــن جبــل، وأبــي موســى األشــعري، وغيرهــم ممــن جمــع إلــى اإليمــان والتصديــق 
ــوا  ــه، وعمل ــهدوا أفعال ــه، وش ــوا أقوال ــلم – فرع ــه وس ــى هللا علي ــي – صل ــة النب مالزم
علــى التأســي واالقتــداء بــه، فكانــوا مرجعــاً للنــاس فيمــا بلــغ رســول هللا – صلــى هللا عليــه 

وســلم – عــن ربــه1. 
فأمثال هؤالء هم الذين جرى الخالف في حجية قولهم.

يقــول ابــن قدامــة – رحمــه هللا – عــن قــول الصحابــي2: »روي أنــه حجــة يقــدم علــى 
القيــاس، ويخــص بــه العمــوم ويســتدل لذلــك بحديــث: »أصحابــي كالنجــوم بأيهــم اقتديتــم 
اهتديتــم«3. وأن لفــظ هــذا الحديــث عــام لكــن خــرج منــه الصحابــي بقرينــة أنهــم الذيــن 

أمــر بتقليدهــم وجعــل األمــر لغيرهــم.
ــم  ــأ ألنه ــن الخط ــد م ــى الصــواب وأبع ــرب إل ــة أق ــو أن الصحاب ــر وه ــه آخ ــن وج وم
ــم  ــو أعل ــه فه ــه وســلم – من ــى هللا علي ــل وســمعوا كالم الرســول – صل حضــروا التنزي

ــة. ــع العام ــاء م ــى كالعلم ــم أول ــون قوله ــد فيك ــرف بالمقاص ــل وأع بالتأوي
وال يلزم أن يكونوا معصومين فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي تقليده.

ــر  ــول بعضهــم مــن غي ــم يجــز للمجتهــد األخــذ بق ــن ل ــى قولي ــة عل ــف الصحاب وإذا اختل
دليــل4.

ونرى تطبيقه لمنهجه األصولي هذا في الفرعين الفقهين اآلتيين:-
1- أكثر مدة الحمل:-

1  انظر: إعالم الموقعين 12/1.
2  روضة الناظر وجنة المناظر ص45.

3  ذكره ابن عبد البر بإسناد فيه الحارث بن غصين. ثم قال: هذا إسناد ال تقوم به حجة ألن الحارث 
بن غصين مجهول. )جامع بيان العلم وفضله 91/2(.

4  روضة الناظر، ص146-145.

ــي  ــنتين ف ــى الس ــرأة عل ــد الم ــا -: »ال تزي ــي هللا عنه ــة – رض ــة عائش ــول الصحابي ق
الحمــل«1.

لكــن ظاهــر مذهــب ابــن قدامــة – المذهــب الحنبلــي – ال يأخــذ بهــذا القــول، بــل يقــول 
ابــن قدامــة: »ظاهــر المذهــب أن أقصــى مــدة الحمــل أربــع ســنين«.

وعلَّــل ذلــك بــأن مــا ال نــص فيــه يرجــع إلــى الوجــود، وقــد وجــد الحمــل ألربــع ســنين، 
ــة بنــت ســعد، عــن  ــن أنــس، حديــث جميل ــك ب ــت لمال ــال: قل ــن مســلم ق ــد ب فــروى الولي
عائشــة: ال تزيــد المــرأة علــى الســنتين فــي الحمــل قــال مالــك: »ســبحان هللا مــن يقــول 

هــذا؟ هــذه جارتنــا امــرأة محمــد بــن عجــالن تحمــل أربــع ســنين قبــل أن تلــد«2.
وقــال الشــافعي: بقــي محمــد بــن عجــالن فــي بطــن أمــه أربــع ســنين، وامــرأة عجــالن 
حملــت ثــالث بطــون كل دفعــة أربــع ســنين، وبقــي محمــد بــن عبــد هللا بــن الحســن بــن 

الحســن بــن علــي فــي بطــن أمــه أربــع ســنين، وهكــذا إبراهيــم بــن نجيــح العقيلــي.
يعقــب ابــن قدامــة علــى ذلــك بقولــه: »وإذا تقــرر وجــود وجــب أن يحكــم بــه وال يــزاد 
عليــه ألنــه مــا ُوِجــد. وألن عمــر ضــرب المــرأة المفقــود أربــع ســنين ولــم يكــن ذلــك إال 

ألنــه غايــة الحمــل«3.
إذن ال يأخــذ ابــن قدامــة الحنبلــي بقــول الصحابيــة عائشــة فــي أن مــدة الحمــل ال تزيــد 
علــى ســنتين لوجــود نســاء حملــن أربــع ســنين ولعــدم وجــو نــص فــي الموضــوع وألن 
عمــر ضــرب المــرأة المفقــود أربــع ســنين فالمذهــب عنــده أن أكثــر مــدة الحمــل أربــع 

ســنين.
2- زوجة المفقود الذي ظاهره الهالك:

روى األثــرم والجوزجانــي بإســنادهما عــن عبيــد بــن عميــر قــال: فقــد رجــل فــي عهــد 
ــه، فقــال: انطلقــي، فتربصــي أربــع  ــه إلــى عمــر، فذكــرت ذلــك ل عمــر، فجــاءت امرأت
ــم أتتــه فقــال: انطلقــي، فتربصــي أربعــة أشــهر وعشــراً. ففعلــت، ثــم  ســنين. ففعلــت، ث
ــال لهــا عمــر:  ــال: طلِّقهــا ففعــل، فق ــه، ق ــيُّ هــذا الرجــل؟ فجــاء ولي ــال: أيــن ول ــه فق أتت

ــن شــئت. فتزوجــت...«4. ــي فتزوجــي م »انطلق

1  أخرجه البيهقي في: باب ما جاء في أكثر الحمل، من كتاب العدد. السنن الكبرى 443/7. وسعيد 
بن منصور، في: باب المرأة تلد لستة أشهر، من كتاب الطالق. السنن 67/2.

2  أخرجه البيهقي في الموضع السابق ذكره.
3  المغني 232/11، 233.

4  أخرجه البيهقي، في: باب من قال بتخيير المفقودة، من كتاب العدد، السنن الكبرى للبيهقي: 
445/7، 446. وعبد الرزاق، في باب: التي ال تعلم مهلك زوجها، من كتاب الطالق. المصنف 86/7-

88. وسعيد بن منصور في: باب الحكم في امرأة المفقود، من كتاب الطالق. السنن 401/1، 402.
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ــره  ــذي ظاه ــود ال ــرأة المفق ــا ام ــص فيه ــي تترب ــدة الت ــر أن الم ــي عم ــب الصحاب مذه
ــنين. ــع س ــالك أرب اله

ونــرى ابــن قدامــة تبعــاً لإلمــام أحمــد بــن حنبــل يأخــذ بقــول الصحابــي عمــر – رضــي هللا 
عنــه – فيقــول: »مذهــب أحمــد الظاهــر عنــه أن زوجتــه – أي المفقــود – تتربــص أربــع 

ســنين، أكثــر مــدة الحمــل ثــم تعتــد للوفــاة أربعــة أشــهر وعشــراً. وتحــل لــأزواج«1. 

الفرع الثاني – االستصحاب:
يعــرف ابــن قدامــة االســتصحاب بأنــه: »عبــارة عــن التمســك بدليــل عقلــي أو شــرعي« 
»وليــس راجعــاً إلــى عــدم الدليــل بــل إلــى دليــل ظنــي مــع انتفــاء المغيــر أو العلــم بــه«2. 

وهــو قريــب مــن تعريــف الزنجانــي: »بقــاء مــا هــو ثابــت بالدليــل«3.
فهل االستصحاب حجة لدى ابن قدامة؟

ــي محــل الخــالف  ــاع ف ــال اإلجم ــا االســتصحاب ح ــي روضــة الناظــر4: »فأم ــول ف يق
ــل«. ــه الدلي ــم يلزم ــي للحك ــس بحجــة والناف فلي

وأثر رأيه في االستصحاب نراه في الحكمين اآلتيين:-
1- إرث المفقود:

المفقــود هــو: اإلنســان يغيــب وينقطــع خبــره فــال يعلــم أيــن هــو؟ يُفصــل ابــن قدامــة ذلــك 
بتقســيم المفقــود إلــى ثالثــة أنــواع:-

ــس  ــذا لي ــه فه ــي كتاب ــره ويأت ــرف خب ــة يع ــر منقطع ــه غي ــون غيبت ــوع األول- أن تك الن
ــن. ــم أجمعي ــل العل ــول أه ــي ق ــزوج ف ــه أن تت المرأت

ــه الســالمة  ــه موضــع وظاهــر غيبت ــم ل ــره وال يعل ــد وينقطــع خب ــي- أن يفق ــوع الثان الن
كســفر التجــارة فــي غيــر مهلكــة، وطلــب العلــم، والســياحة فــال تــزول الزوجيــة أيضــاً مــا 

لــم يثبــت موتــه.
ويرجح ابن قدامة هذا الرأي ويقول أن هذا هو المذهب.

النــوع الثالــث- أن تكــون غيبــة ظاهرهــا الهــالك كالــذي يفقــد بيــن أهلــه ليــالً أو نهــاراً 
أو يخــرج إلــى الصــالة فــال يرجــع أو يمضــي إلــى مــكان قريــب ليقضــي حاجتــه ويرجــع 
فــال يظهــر لــه خبــر أو يفقــد مــن بيــن الصفيــن، أو ينكســر بهــم مركــب فيغــرق بعــض 

1  المغني 248/11. طبعة هجر.
2  روضة الناظر، 138، 139.

3  تخريج الفروع على األصول، 79.
4  ص139.

ــه أن  ــر عن ــد الظاه ــب أحم ــا فمذه ــاز ونحوه ــة الحج ــة كبّري ــي مهلك ــد ف ــه أو يفق رفقت
زوجتــه تتربــص أربــع ســنين أكثــر مــدة الحمــل ثــم تعتــد للوفــاة أربعــة أشــهر وعشــراً.
قــال ابــن قدامــة: ويقســم مــال المفقــود فــي الوقــت الــذي تؤمــر زوجتــه بعــدة  الوفــاة فيــه؛ 
ألن مــن اعتــدت زوجتــه للوفــاة قســم مالــه كمــن قامــت البينــة بموتــه، ومــا أجمــع عليــه 
ــل  ــة وتعطي ــر القســمة ضــرر بالورث ــاه، وتأخي ــي معن ــا كان ف ــه م ــاس علي ــة يق الصحاب

لمنافــع المــال وربمــا تلــف أو قلــت قيمتــه فهــو فــي معنــى الضــرر بتأخيــر التزويــج1.
ــاً فــي إبقــاء مالــه دون  ــم يقــل باعتبــار المفقــود حيّ فأنــه ال يقــول باســتصحاب الحــال ل

تقســيم بيــن الورثــة ثــم ذكــر دليــل المصلحــة لذلــك أيضــاً.
2- الصلح على اإلنكار:

قــال ابــن قدامــة: إن الصلــح علــى اإلنــكار صحيــح واســتدل لذلــك بعمــوم قــول النبــي – 
صلــى هللا عليــه وســلم -: »الصلــح بيــن المســلمين جائــز« وألن المدعــي يأخــذ عــوض 
حقــه مــن المنكــر لعلمــه بثبــوت حقــه عنــده فهــو معاوضــة فــي حقــه. والمنكــر يعتقــد أنــه 
يدفــع المــال لدفــع الخصومــة واليميــن عنــه ويخلصــه مــن شــر المدعــي فهــو أبــرأ فــي 

حقــه. وغيــر ممتنــع ثبــوت المعاوضــة فــي حــق أحــد المتعاقديــن دون اآلخــر.
لكنــه يشــترط لصحــة ذلــك أال يكــون المدعــي معتقــداً أن مــا ادَّعــاه حــق. والمدعــى عليــه 
يعتقــد أال حــق عليــه فيدفــع إلــى المدعــي شــيئاً افتــداء ليمينــه وقطعــاً للخصومــة وصيانــة 

لنفســه عــن التبــذل وحضــور مجلــس الحكــم.
وال يجــوز للمدعــي أن يأخــذ مــن جنــس حقــه أكثــر ممــا ادَّعــاه ألن الزائــد ال مقابــل لــه 

فيكــون ظالمــاً بأخــذه2.
ــة  ــراءة ذم ــم يأخــذ باســتصحاب حــال ب ــه ل ــة أن ــن قدام ــول اب ــا ســبق مــن ق واضــح مم
المدعــى عليــه فأجــاز أن يتصالــح مــع المدَِّعــي وذكــر المصلحــة والفوائــد فــي ذلــك وقيــد 

ذلــك فــي اعتقــاد كل مــن الطرفيــن ديانــةً بالموقــف الصحيــح الــذي هــو عليــه.

الفرع الثالث – المصالح المرسلة:
وهــي التــي لــم يقــم دليــل مــن الشــارع علــى اعتبارهــا وال علــى إلغائهــا، وإنمــا ســميت 

مرســلة؛ ألن الشــارع أرســلها فلــم يقيدهــا مــن كل وجــه باعتبــار وال إلغــاء.
ــه يقســم  ــث أن ــة المصلحــة المرســلة حي ــرى حجي ــه ال ي ــة أن ــن قدام ــول اب ــم مــن ق وأفه

1  المغني 247/11-248، 259، طبعة هجر.
2  المغني 6/7، 7 طبعة هجر.



228229

المستشار / عبيد محمد إبراهيمالتعريف بكتاب فقهي الفقيه ابن قدامة المقدسي وكتابه المغني

ــة ضــروب: ــى ثالث ــلة إل ــح المرس المصال
الضرب األول – ما يقع في مرتبة الحاجات.

الضرب الثاني – ما يقع موقع التحسين والتزيين.
ــه ال  ــاً فــي أن ــم خالف ــان ال نعل ــه: فهــذان الضرب ــم يعقــب بقول ــكل قســم ث ــة ل ويذكــر أمثل
يجــوز التمســك بهمــا مــن غيــر أصــل فإنــه لــو جــاز ذلــك كان وضعــاً للشــرع بالــرأي 
ولمــا احتجنــا إلــى بعثــة الرســل ولــكان العامــي يســاوي العالــم فــي ذلــك فــإن كل واحــد 

يعــرف مصلحــة نفســه.
الضــرب الثالــث – مــا يقــع فــي رتبــة الضروريــات. وعــن ذلــك يقــول أيضــاً: »الصحيــح 

أن ذلــك ليــس بحجــة«1.
ورغم ذلك تجده يأخذ بالمصلحة في المسألتين اآلتيتين:-

1- حبس مدعي الفلس إذا لم يعلم صدقه:
قــال مقــرراً مــا قالــه الخرقــي: »ومــن وجــب عليــه حــق فذكــر أنــه معســر بــه حبــس إلــى 

أن يأتــي ببينــة تشــهد بعســرته«2.
ويعلــق ابــن رشــد علــى ذلــك بقولــه: »وهــذا دليــل علــى القــول بالقيــاس الــذي تقتضيــه 

المصلحــة وهــو الــذي يســمى بالقيــاس المرســل«3.
2- قتل الجماعة بالواحد:

قــال الخرقــي: »ويقتــل الجماعــة بالواحــد«.  شــرح ذلــك ابــن قدامــة بقولــه: »وجملتــه أن 
الجماعــة إذا قتلــوا واحــداً، فعلــى كل واحــد منهــم القصــاص إذا كان كل واحــد منهــم لــو 
انفــرد بفعلــه وجــب عليــه القصــاص« ويعلــل ذلــك بالمصلحــة فيقــول: »ألن القصــاص 
ــة  ــقاط حكم ــى إس ــؤدي إل ــه، في ــل ب ــى القت ــارع إل ــى التس ــتراك، أدى إل ــقط باالش ــو س ل

الــردع والزجــر«.
قال ابن رشد: »فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة«4.

لكــن اعتبــار المصلحــة ليــس هــو الدليــل الوحيــد المســتقل البــن قدامــة فــي هــذه المســألة، 
ــاع  ــه – وإجم ــي هللا عن ــاب – رض ــن الخط ــر ب ــب عم ــه أوالً بمذه ــتدل لمذهب ــد اس فق
ــم – روى ســعيد  ــاع الصحــاب – رضــي هللا عنه ــا إجم ــال: لن ــك. ق ــى ذل ــة عل الصحاب
ــال:  ــوا رجــالً وق بــن المســيب أن عمــر بــن الخطــاب قتــل ســبعة مــن أهــل صنعــاء قتل

1  روضة الناظر 150-149.
2  المغني 585/6 طبعة هجر.

3  بداية المجتهد 293/2.

4  بداية المجتهد 400/2.

لــو تمــاأل عليــه أهــل صنعــاء لقتلتهــم جميعــاً«1. فابــن قدامــة لــم يخالــف أصلــه فــي هــذه 
ــل  ــأي دلي ــج ب ــم أره احت ــس الســابقة فل ــس مدعــي الفل ــا بالنســبة لمســألة حب المســألة. أم

نصــي.

الفرع الرابع – االستحسان:
يقسم ابن قدامة االستحسان إلى ثالثة أنواع:

النــوع األول: هــو العــدول بحكــم المســألة عــن نظائرهــا لدليــل خــاص مــن كتــاب . 1
ــه  ــك بمــا قال ــك فيقــول: »أن هــذا ممــا ال ينكــر، ويســتدل لذل ــة ذل أو ســنة، ويــرى حجي
القاضــي يعقــوب البرزبينــي الحنبلــي: »القــول باالستحســان مذهــب أحمــد رحمــه هللا«.

ــه: دليــل ينقــدح فــي نفــس المجتهــد ال يقــدر التعبيــر . 2 ــه أن النــوع الثانــي: والمــراد ب
ــدرى أهــو وهــم أو  ــه ال ي ــر عن ــأن: »مــا ال يعب ــوع ب ــه مــن هــذا الن ــه. ويحــدد موقف عن

ــه. ــة الشــريعة فلتصححــه أو تزيف ــر بأدل ــد مــن إظهــاره ليعتب ــال ب ــق، ف تحقي
النــوع الثالــث هــو: »مــا يستحســنه المجتهــد بعقلــه« ويرّد هــذا النوع من االستحســان . 3

ألن هــذا »ال يعــرف مــن ضــرورة العقــل ونظــره. ولــم يــرد مــن ســمع متواتــر وال نقــل 
آحــاد، ومهمــا انتفــى الدليــل وجــب النفــي وإجمــاع األمــة علــى أن العالــم ليــس لــه الحكــم 

بمجــرد هــواه وشــهوته مــن غيــر نظــر فــي األدلــة«.
ولذلك لم يأخذ بدليل االستحسان كالحنفية في دخول الحمام من غير تقدير أجرة.

ــي هــذه  واســتدل لنفــس الحكــم بقاعــدة »المشــقة ســبب الرخصــة« وذكــر أن المشــقة ف
ــام. ــر المــاء المصبــوب فــي الحمــام ومــدة المق المســألة فــي تقدي

ــف بشــرط  ــاء متل ــة والم ــام مســتباح بالقرين ــو أن دخــول الحم ــاس وه ــا اســتدل بالقي كم
ــه  ــى ب ــي واكتف ــه إن ارتضــى الحمام ــه ل ــا يبذل ــم م ــي، ث ــال الحمام ــة ح ــرض بقرين الع

ــاء2. ــد إن ش ــه بالمزي ــاً وإال طالب عوض

الفرع الخامس – شرع من قبلنا
إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟

1  أخرجه البخاري، في: باب إذا أصاب قوم من رجل. من كتاب الديات. صحيح البخاري 10/9. 
واإلمام مالك، في: باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول. الموطأ 871/2. والدارقطني في: 

كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني 202/3، وعبد الرزاق، في: باب النفر يقتلون الرجل من 
كتاب العقول، المصنف 476/9. وانظر نصب الراية 353/4.

2  روضة الناظر، 148 وانظر: المغني 24/8. 34 ط هجر.
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يذكــر ابــن قدامــة1 أن فــي المســألة روايتيــن ثــم يســوق األدلــة ومناقشــتها لــكل روايــة. 
ويبــدو لــي أنــه يرجــح بــأن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعاً لنــا مــن خــالل تفصيلــه االحتجاج 

لهــذا الــرأي ورده علــى أدلــة الــرأي اآلخــر.
فهــو يــرد علــى مــن احتــج بــأن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – إنمــا رجــم اليهودييــن 
بحكــم التــوراة بقولــه: قلنــا: إنمــا حكــم عليهــم بمــا أنــزل هللا بدليــل قولــه تعالــى: }فَاْحُكــم 
ــا َجــاءَك ِمــَن اْلَحــّقِ ِلــُكّلٍ َجعَْلنـَـا ِمنُكــْم ِشــْرَعةً  َّبـِـْع أَْهَواءُهــْم َعمَّ بَْينَُهــم بَِمــا أَنــَزَل للّاُ َوالَ تَت
َوِمْنَهاًجــا{ ]المائــدة:48[ وألنــه ال يســوغ للنبــي – صلــى هللا عليــه وســلم – الحكــم بغيــر 
ــم  ــم أن حك ــوراة لتعريفه ــع الت ــا راج ــره وإنم ــاغ لغي ــه لس ــك ل ــاغ ذل ــو س ــريعته، ول ش
التــوراة موافــق لمــا يحكــم بــه عليهــم وأنهــم تاركــون لشــريعتهم، مخالفــون لحكمهــم«2.

1  انظر تفصيل ذلك في روضة الناظر، 142-145 وقد قرر ذلك أيضاً في المغني 319-318/12 
طبعة هجر.

2  الموضع السابق.

خالصة منهج ابن قدامة

بعــد اإلســهاب فــي عــرض أصــول ابــن قدامــة – رحمــه هللا – وتطبيقاتــه لهــا فــي المغنــي 
أرى أنــه يحســن تلخيــص ذلــك جمعــاً لشــتات الموضــوع فأعــرض منهجــه ملخصــاً فــي 

النقــاط اآلتيــة:
1- يــرى أن داللــة النــص قياســية وعليــه فإنــه يجــري القيــاس فــي الحــدود والكفــارات 

فيقيــس اللــواط علــى الزنــا.
ــو احتمــل دليــل االقتضــاء عــدة تقديــرات يقــدر مــا يعــم تلــك األفــراد وعليــه أخــذ  2- ل
بعمــوم قــول النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم -: »عفــي عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا 
حدثــت بــه أنفســها مــا لــم تعمــل أو تتكلــم« فقــال: »فــإن فكــر فأنــزل لــم يفســد صومــه 
وبعمــوم قولــه – عليــه الصــالة والســالم - »إنمــا األعمــال بالنيــات« فقــال بــأن النيــة مــن 
شــرائط الطهــارة. وبعمــوم حديــث »مــن لــم يبيــت الصيــام قبــل طلــوع الفجــر فــال صيــام 
لــه« فقــال: إن كان فرضــاً أداء أو قضــاًء والنــذر والكفــارة اشــترط أن ينويــه مــن الليــل.

ز التصريــح بخطبــة المعتــدة لقولــه تعالــى: }َوالَ ُجنَاَح  3- يأخــذ بمفهــوم المخالفــة فــال يجــّوِ
ْضتـُـم بِــِه ِمــْن ِخْطبـَـِة النَِّســاء{ وال نفقــة عــدة لغيــر الحامــل لقولــه تعالــى:  َعلَْيُكــْم فِيَمــا َعرَّ

.} }َوإِن ُكــنَّ أُواَلِت َحْمــٍل فَأَنِفقـُـوا َعلَْيِهــنَّ
ــام القطعــي  ز تخصيــص الع ــة فيجــّوِ ــراده ظني ــع أف ــى جمي ــام عل ــة الع ــرى أن دالل 4- ي
الثبــوت بالدليــل الظنــي، وعليــه قــرر أن تــرك التســمية علــى الذبيحــة ســهواً ال يحرمهــا 
ــِه{ إيــة عامــة قطعيــة الثبــوت  ــْم يُْذَكــِر اْســُم للّاِ َعلَْي ــا لَ ــواْ ِممَّ ألن قولــه تعالــى: }َوالَ تَأُْكلُ
خصصــت بحديــث رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم -: »ذبيحــة المســلم حــالل وإن 

لــم يســم مــا لــم يتعمــد«.
5- وقــال بــأن النــص الخــاص يخصــص اللفــظ العــام وتطبيقــاً لذلــك قــال فــي المغنــي بــأن 
الــزكاة ال تجــب فــي الــزروع والثمــار حتــى تبلــغ خمســة أوســق لحديــث: »ليــس فيمــا 
دون خمســة أوســق صدقــة« المخصــص لحديــث: »فيمــا ســقت الســماء والعيــون أو كان 

عثريــاً العشــر وفيمــا ســقي بالنضــح نصــف العشــر«.
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــه – صل ــر لقول ــل الكاف ــلم بقت ــى المس ــدم وجــوب القصــاص عل وبع
ــِس{ ولقولــه عــز  ــُس بالنَّْف ــه تعالــى: }النَّْف -: »وال يقتــل مؤمــن بكافــر« المخصــص لقول

ــى{. ــي اْلقَتْلَ ــُم اْلِقَصــاُص فِ ــَب َعلَْيُك وجــل: }ُكتِ
6- ويــرى أن التخصيــص باالســتثناء بعــد الجمــل المتعاطفــة بالــواو يرجــع إلــى جميعهــا 



232233

المستشار / عبيد محمد إبراهيمالتعريف بكتاب فقهي الفقيه ابن قدامة المقدسي وكتابه المغني

إذا لــم يكــن هنــاك قرينــة تــدل علــى أن المــراد هــو الجملــة األخيــرة أو األولــى وترتيبــاً 
ــوَن  ــَن يَْرُم ــى: }َوالَِّذي ــه تعال ــاب لقول ــذف إذا ت ــي ق ــدود ف ــهادة المح ــول ش ــال بب ــه ق علي
اْلُمْحَصنَــاِت ثـُـمَّ لَــْم يَأْتـُـوا بِأَْربَعَــِة ُشــَهَداء فَاْجِلُدوُهــْم ثََمانِيــَن َجْلــَدةً َواَل تَْقبَلُــوا لَُهــْم َشــَهاَدةً 
َ َغفـُـوٌر  أَبـَـًدا َوأُْولَئِــَك ُهــُم اْلفَاِســقُوَن )4( إِالَّ الَِّذيــَن تَابـُـوا ِمــن بَْعــِد َذِلــَك َوأَْصلَُحــوا فـَـإِنَّ للاَّ

ِحيــٌم{. رَّ
7- ويــرى حمــل المطلــق علــى المقيــد إذا كان اإلطــالق والتقييــد فــي ســبب الحكــم 
م بعــدد خمــس رضعــات لمــا  ــد الرضــاع المحــّرِ ــال بتقيي والموضــوع والحكــم واحــد فق
قالتــه عائشــة – رضــي هللا عنهــا -:»أنــزل القــرآن عشــر رضعــات معلومــات يحرمــن 
فنســخ مــن ذلــك خمــس وصــار إلــى خمــس رضعــات معلومــات يحرمــن. فتوفــي رســول 
ــد  ــث مقي ــذا الحدي ــأن ه ــال ب ــك« وق ــى ذل ــر عل ــلم – واألم ــه وس ــى هللا علي هللا – صل

ــِة{. َضاَع ــَن الرَّ ــم ّمِ ــْم َوأََخَواتُُك ــي أَْرَضْعنَُك ــُم الالَّتِ َهاتُُك ــة }َوأُمَّ إلطــالق آي
ــم  ــي الحك ــد ف ــد اإلطــالق والتقيي ــد أيضــاً إذا اتح ــى المقي ــق عل ــل المطل ــرى حم ــا ي كم
واختلفــا فــي الســبب وهــذا مخالــف لمــا روي عــن إمــام المذهــب أحمــد بــن حنبــل موافــق 

للقاضــي أبــي يعلــى.
وعليــه اشــترط اإليمــان فــي رقبــة كفــارة الظهــار واعتبــر آيــة النســاء: }َوَمــن قَتـَـَل ُمْؤِمنـًـا 
ــة  ــة المجادل ــي آي ــا ف ــة إلطالقه ــان الرقب ــي إيم ــدة ف ــٍة{ مقي ْؤِمنَ ــٍة مُّ ــُر َرقَبَ ــا فَتَْحِري َخَطئً
ــِل أَن  ــن قَْب ــٍة ّمِ ــُر َرقَبَ ــوا فَتَْحِري ــا قَالُ ــوُدوَن ِلَم ــمَّ يَعُ ــائِِهْم ثُ ــن نَِّس ــُروَن ِم ــَن يَُظاِه }َوالَِّذي

ــا{. يَتََماسَّ
8- ويــرى أن الزيــادة غيــر المســتقلة علــى النــص ال تعتبــر نســخاً فتجــوز الزيــادة علــى 
حكــم القــرآن بحكــم خبــر الواحــد وعليــه اعتبــر النيــة مــن شــرائط الطهــارة كلهــا لحديــث 
ــالةِ فاْغِســلُواْ  »إنمــا األعمــال بالنيــات« مــع آيــة }يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـواْ إَِذا قُْمتـُـْم إِلَــى الصَّ
ــِق َواْمَســُحواْ بُِرُؤوِســُكْم َوأَْرُجلَُكــْم إِلَــى اْلَكْعبَيــِن َوإِن ُكنتـُـْم  ُوُجوَهُكــْم َوأَْيِديَُكــْم إِلَــى اْلَمَرافِ

ــُرواْ{. ُجنُبًــا فَاطَّهَّ
كمــا قــال بثبــوت المــال لمدعيــه بشــاهد ويميــن لحديــث أبــي هريــرة – رضــي هللا عنــه 
-: »قضــى رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – باليميــن مــع الشــاهد الواحــد« وهــو 

َجاِلُكــْم{. حديــث آحــاد مــع آيــة }َواْستَْشــِهُدواْ َشــِهيَدْيِن مــن ّرِ
9- ويرى أن األمر إذا لم يتجّرد من القرائن فالقرائن هي التي تحدد المراد منها.

وعليــه لــم يقــل بوجــوب اإلســراع بالجنــازة لحديــث »أســرعوا بالجنــازة« لقرينــة تتمــة 
الحديــث »فــإن كانــت صالحــة قربتموهــا إلــى الخيــر، وإن كانــت غيــر ذلــك كان شــراً 

ــازة. ــال باســتحباب اإلســراع بالجن ــه عــن رقابكــم« فق تضعون
ــد الرحمــن بــن عــوف –  ــه وســلم – لعب ــم يعتبــر أمــر الرســول – صلــى هللا علي كمــا ل
رضــي هللا عنــه -: »أولــم ولــو بشــاة« أمــراً للوجــوب لكونــه أمــر بشــاة والوليمــة طعــام 

ســرور كســائر األطعمــة فقــال باســتحباب وليمــة  العــرس.
10- ويــرى أن األمــر المطلــق ال يقتضــي التكــرار وعليــه أجــاز بالتيمــم الواحــد. الصــالة 
التــي حضــر وقتهــا والفوائــت إن كانــت عليــه والتطــوع إلــى أن يخــرج وقــت الصــالة 

الــذي تيمــم يــه.
كمــا قــال فــي الســارق: إذا عــاد وســرق بعــد قطــع يــده ورجلــه لــم يقطــع منــه شــيء آخــر 

وحبس.
ــال  ــه ق ــور وعلي ــى الف ــه عل ــور ب ــل المأم ــي فع ــق يقتض ــر المطل ــرى أن األم 11- وي

ــور. ــى الف ــه عل ــا علي ــن وجب ــج لم ــزكاة وأداء الح ــراج ال ــوب إخ بوج
12- ويــرى أن النهــي عنــد اإلطــالق يقتضــي التحريــم وتعبيــره »إن النهــي عن األســباب 

المفيــدة لأحــكام يقتضي فســادها«.
ــى وضعــه  ــي جــدار الجــار: فأمــا إن دعــت الحاجــة إل ــي غــرز خشــبة ف ــال ف ــه ق وعلي
علــى حائــط جــاره أو الحائــط المشــترك بحيــث ال يمكنــه التســقيف بدونــه فإنــه يجــوز لــه 
وضعــه بغيــر إذن الشــريك. وذلــك لقــول رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم -: »ال يمنــع 

جــار جــاره أن يغــرز خشــبة فــي جــداره«.
13- ويــرى أن النهــي يقتضــي الفســاد وعليــه قــال بفســاد نــكاح وإنــكاح المحــرم لحديــث: 
»ال يَنكــح المحــرم وال يُنكــح وال يخِطــب« كمــا قــال بفســاد نــكاح الشــغار لنهــي النبــي – 

صلــى هللا عليــه وســلم – عنــه.
ــي قــراءة الفاتحــة  14- ويــرى أن القــرآن اســم للنظــم والمعنــى معــاً فــال يجــّوز للمصل

ــة. بغيــر العربي
15- وال يــرى االحتجــاج بالقــراءة الشــاذة للقــرآن وعليــه أجــاز قضــاء شــهر رمضــان 

متفرقــاً ورّد القــراءة الشــاذة )فِعــدة مــن أيــام أخــرى متتابعــات(.
16- وفي االحتجاج بالحديث المرسل يرى أنه حجة إن كان مرسل صحابي.

وعليــه قــال بأنــه: مــن أمســك رجــالً وقتلــه آخــر يقتــل القاتــل ويحبــس الماســك وحجتــه 
الحديــث: »إذا أمســك الرجــل وقتلــه اآلخــر يقتــل الــذي قتــل وبحبــس الــذي أمســك« وهــو 

مرســل الصحابــي عبــد هللا بــن عمــر – رضــي هللا عنهمــا -.
- وفي مرسل غير الصحابي يحكي روايتين في المذهب عن حجيته. 
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وعليــه فإنــه ال يقــول بنقــض الوضــوء مــن القهقهــة فــي الصــالة تبعــاً لعــدم أخــذه بمرســل 
التابعــي أبــي العاليــة عــن أن رســول هللا – عليــه الصــالة والســالم – كان يصلــي فجــاء 
ضريــر فتــردى فــي بئــر فضحــك طوائــف فأمــر النبــي الذيــن ضحكــوا أن يعيــدوا 

الوضــوء والصــالة.
ــوت المهــر لمــن  ــال بثب ــه ق ــاس وعلي ــف القي ــر الواحــد إذا خال ــرى  العمــل بخب 17- وي
مــات عنهــا زوجهــا قبــل الدخــول ولــم يســم لهــا صداقــاً لمــا روى أن رســول هللا قضــى 

فــي بــروع بنــت واشــق بذلــك.
18- ويقبــل خبــر الواحــد فيمــا تعــم بــه البلــوى. وعليــه قــال عــن الواحــد الــذي رأى هــالل 

رمضــان إن كان عــدالً صــّوم النــاس بقولــه لفعــل الرســول عليــه الســالم ذلك.
ــث »قضــى رســول  ــج بحدي ــد احت ــه فق ــه روايت ــر راوي ــث وإن أنك ــرد الحدي 19- وال ي
هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – بشــاهد ويميــن« رغــم إنــكار أحــد رواتــه وهــو ســهيل بــن 

أبــي صالــح روايتــه.
20- وال يــرد الحديــث وإن عمــل راويــه بخالفــه. فقــد روى أبــو هريــرة – رضــي هللا 
عنــه – أن رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم – قــال: »إذا ولــغ الكلــب فــي إنــاء أحدكــم 
فليغســله ســبعاً« وروي عــن أبــي هريــرة – رضــي هللا عنــه – أنــه كان يغســل مــن ولــوغ 

الكلــب ثالثــاً فابــن قدامــة يحتــج بالحديــث.
ــد قامــت الصــالة( فــي  ــأن لفــظ )ق ــة حجــة فيقــول ب 21- وال يعتبــر إجمــاع أهــل المدين
ــرة  ــا م ــة أنه ــل أهــل المدين ــج بعم ــن احت ــاً لم ــر. خالف ــن عم ــث اب ــن لحدي ــة مرتي اإلقام
واحــدة مفــردة. ويقــول بــأن مــن فاتتــه صــالة فــي الســفر حتــى قــدم علــى أهلــه وقــد ذهــب 
الوقــت يصلــي صــالة المقيــم خالفــاً لمالــك الــذي يحتــج بعمــل أهــل المدينــة أنــه يصليهــا 

صــالة المســافر.
22- يجــّوز التعبــد بالقيــاس فــي الشــرعيات فيقــول بتحريــم اســتعمال آنيــة الذهــب والفضة 
ــت  ــي األكل والشــرب الثاب ــم اســتعمالهما ف ــى تحري ــر األكل والشــرب قياســاً عل ــي غي ف
بالحديــث، وكذلــك يقــول بوقــوع الظهــار متــى شــبه امرأتــه بمــن تحــرم عليــه علــى التأبيــد 

قياســاً علــى تشــبيهه إياهــا بظهــر أمــه المحرمــة عليــه علــى التأبيــد.
23- يرى أنه يجري القياس في الحدود والكفارات وعليه يقول بقطع يد النباش.

ــص  ــاس وتخصي ــى القي ــه عل ــي وتقديم ــول الصحاب ــة ق ــه لحجي ــي أصول 24- ينتصــر ف
العمــوم بــه إال أنــه يقــول أنــه إذا اختلــف الصحابــة علــى قوليــن لــم يجــز للمجتهــد األخــذ 

بقــول بعضهــم دون دليــل.

ــه – فــي أن زوجــة  ــه أخــذ بقــول الصحابــي عمــر بــن الخطــاب – رضــي هللا عن وعلي
المفقــود الــذي ظاهــره الهــالك تتربــص أربــع ســنين ثــم تعتــد عــدة المتوفــى عنهــا زوجهــا 

ثــم تحــل لــأزواج.
لكنــه ال يأخــذ بقــول الصحابيــة عائشــة – رضــي هللا عنهــا – فــي أن أكثــر مــدة الحمــل 

ســنتين لوجــود نســاء حملــن أربــع ســنين.
25- ال يــرى أن االســتصحاب حجــة وعليــه قــال بتقســيم مــال المفقــود الــذي يغلــب عليــه 
الهــالك فــي الوقــت الــذي تؤمــر زوجتــه بعــدة الوفــاة فيــه. كمــا قــال بــأن الصلــح علــى 
اإلنــكار صحيــح فــال يأخــذ باســتصحاب حــال بــراءة ذمــة المدعــى عليــه فــي هــذه الحالــة.
26- ال يــرى أن المصلحــة المرســلة حجــة مــن غيــر دليــل لكنــه رغــم ذلــك يقــول بحبــس 

مدعــي الفَلــس إذا لــم يعلــم صدقــه وال دليــل فــي ذلــك إال المصلحــة.
27- وال يــرى االستحســان حجــة شــرعية مــا لــم يقــم عليــه الدليــل مــن كتــاب أو ســنة 
ويــرد االستحســان العقلــي أو الــذي ينقــدح فــي نفــس المجتهــد وال يســتطيع التعبيــر عنــه. 
ولذلــك لــم يأخــذ بدليــل االستحســان كالحنفيــة لدخــول الحمــام مــن غيــر تقديــر األجــرة بــل 

أخــذ بالقيــاس وقاعــدة المشــقة تجلــس التيســير.
28- يرجــح أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعاً لنــا فــال يعتبــر رجــم الرســول اليهودييــن 

بحكــم التــوراة بــل بمــا أنزلــه هللا عليــه.
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نيــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار. محمــد ابــن علــي . 44
الشــوكاني )ت1255هـــ( بيــروت: دار القلــم. ط/.. تاريــخ/..

ــر  ــى بنش ــة وتعن ــة العربي ــدر باللغ ــة تص ــة محكم ــة علمي ــة دوري ــق مجل ــة الح 1. مجل
البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون وتخــدم مجتمــع 

ــارات . اإلم
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم العــادي 
ــع والمصــادر وأن  ــة المراج ــة وقائم ــي الالزم ــك الحواش ــي ذل ــا ف ــة بم )13000( كلم

ــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة التــي إنتهــى إليهــا .  يختت
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

ــش  ــق وهوام ــن توثي ــداد البحــث م ــة وإع ــى كتاب ــة ف ــاد األصــول العلمي a. إعتم
ــع.  ــادر ومراج ومص

ــن  ــس م ــة أخــرى أو مقتب ــي مجل ــدم للنشــر ف ــد ســبق نشــره أو قُ ــون ق b. أال يك
ــا.  ــة عليه ــال الباحــث درجــة علمي ــالة ن رس

ــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن  ــه عل c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عمل
ــا كان  ــر إذا م ــى ويذك ــرة األول ــة للم ــع المجل ــل م ــة إذا كان يتعام ــيرته العلمي س

ــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر . ــه ل ــى مؤتمــر لكن ــدم إل ــد ق البحــث ق
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه 

البــد مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــن  ــة يتضم ــة العربي ــة باللغ ــدود )150( كلم ــى ح ــص ف ــث ملخ ــق بالبح e. يرف

ــه .  ــث ونتائج ــداف البح أه
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق
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4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا ثــالث 
أشــهر  ويحظــر علــى الباحــث عــرض البحــث لجهــة أخــرى حتــى إخطــاره بالقــرار 

ــار  ــم إختي ــع عليه ــن يق ــن الذي ــن م ــى محكمي ــكل ســري عل ــم عــرض البحــث بش 5. يت
ــه .  ــه أو رفض ــال قبول ــث ح ــة البح ــب نتيج ــث طل ــق للباح ــة وال يح المجل

6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه مــن خــالل 
أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  

7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  
a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 

b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
c. تاريخ استالم البحث.

8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر وإعــادة 
النشــر – ويجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــى كتــاب وفــي هــذه الحالــة البــد أن يشــير 

إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجلــة.
ــة  ــا المجل ــة تحدده ــة رمزي ــأة مالي ــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكاف ــدم المجل 9. تق

ــة.  ــالث نســخ مــن المجل ــى عــدد ث ــة إل ــة، باإلضاف ــب نشــر المجل تســلم عق


