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بيع

أوال: القرآن الكرمي:
1( قوله تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( .

2( قوله  تعالى: )وملن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم(.
3( قولــه تعالــى: ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تأكلــوا أموالكــم بينكــم 

بالباطــل(.
4( قولــه تعالــى: ) فــإن لــم يكونــا رجلــن فرجــل وامرأتــان ممــن ترضــون 

مــن الشــهداء ( اآليــة
5( قوله تعالى: ) بل اإلنسان على نفسه بصيرة (.

ثانيا: األحاديث واآلثار:
مــا ورد أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: ) لــو يعطــى النــاس . 1

بدعواهــم الدعــى رجــال دمــاء قــوم وأموالهــم ولكــن البينــة علــى 
املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر ( رواه البيهقــي .

حديث: » ال ضرر وال ضرار« .. 2
ــى شــروطهم إال . 3 ــه وســلم :) املســلمون عل ــى اهلل علي ــي صل قــول النب

شــرطًا حــرم حــااًل أو أحــل حرامــًا ( .
قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) الزعيم غارم (.. 4
مــا يف صحيــح مســلم مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن . 5

النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــاهد وميــن.
حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال: )قضــى رســول اهلل صلــى . 6

اهلل عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد الواحــد( أخرجــه أبــوداود 



6

والترمــذي وابــن ماجــة والبيهقــي.
ــع مــا ليــس عنــدك ( رواه . 7 ــه وســلم: ) التب ــى اهلل علي قــول النبــي صل

ــن ماجــة والترمــذي. اب
مــا ورد عــن احلســن بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل . 8

عليــه وســلم قــال: )مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن ولــم 
يجــب فهــو ظالــم ال حــق لــه(.

يــا رســول اهلل . 9 قلــت  بــن حــزام رضــي اهلل عنــه  رواه حكيــم  مــا 
ــم أبتاعــه  ــه ث ــه من ــدي أبيع ــع ليــس عن ــي الرجــل فيســألني البي يأتين

مــن الســوق؟ فقــال: ) ال تبــع مــا ليــس عنــدك ( . 
)البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( رواه . 10  حديــث 

الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينة علــى املدعي واليمن 

علــى املدعــى عليــه.
 قوله صلى اهلل عليه وسلم: )) إمنا أقضي على نحو ما أسمع((. 11
 نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن ربح مالم يضمن .. 12
 حديــث ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا: وقــد رأيــت النــاس يف عهــد . 13

جزافــا  الطعــام  ابتاعــوا  إذا  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  اهلل  رســول 
يضربــون يف أن يبيعــوه يف مكانهــم وذلــك حتــى يــؤوه إلــى رحالهــم. 

البخــاري. أخرجــه 
 حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه . 14

وســلم نهــى أن يبيــع الرجــل طعامــا حتــى يســتوفيه قيــل البــن عبــاس 
أخرجــه  مرجــأ.  والطعــام  بدراهــم  دراهــم  ذاك  قــال  ذاك  كيــف 
البخــاري، ويف روايــة عنــه قــال قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
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وســلم: »مــن ابتــاع طعامــا فــا يبيعــه حتــى يقبضــه« قــال ابــن عبــاس: 
ــة الطعــام. أخرجــه مســلم. وأحســب كل شــي مبنزل

 حديــث زيــد بــن ثابــت رضــي اهلل عنــه: »نهــى رســول اهلل صلــى اهلل . 15
عليــه وســلم أن تبــاع الســلع حيــث تبتــاع حتــى يحوزهــا التجــار إلــى 

رحالهــم« أخرجــه أحمــد وأبــو داوود، وإســناده جيــد.
ــت رضــي اهلل عنهمــا أنهمــا . 16 ــن ثاب ــد ب ــرة وزي ــي هري  مــا جــاء عــن أب

أنكــرا علــى مــروان بــن احلكــم فقــاال: أحتــل بيــع الربــا يــا مــروان! 
قــال أعــوذ بــاهلل ومــا ذاك فقــاال هــذه الصكــوك تبايعهــا النــاس ثــم 
باعوهــا قبــل أن يســتوفوها فبعــث مــروان احلــرس يتبعونها فينزعوها 

مــن أيــدي النــاس ويردونهــا إلــى أهلهــا. رواه مســلم.
 حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه . 17

وســلم قــال: » كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه« 
رواه مســلم.

ــه( . 18 ــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤدي ــه وســلم: )عل ــى اهلل علي ــه صل  قول
رواه األربعــة.

 قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) البيعان باخليار ما لم يتفرقا (.. 19
 مــا روي عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه اشــترى مملــوكا . 20

فكتــب )هــذا مــا اشــترى محمــد بــن عبــداهلل مــن العــداء بــن خالــد 
ــع املســلم املســلم(. ــة بي ــه وال غائل ــدا أو أمــة ال داء ب ــه عب اشــترى من

 قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم :) املســلمون علــى شــروطهم إال . 21
شــرطًا حــرم حــااًل أو أحــل حرامــًا ( .
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ثالثا: القواعد الفقهية: 
اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين.. 1
اإلثبات مقدم على النفي.. 2
خيــار العيــب يثبــت فيــه إمــا اإلمســاك مــع األرش أو الــرد وأخــذ . 3

الثمــن.
اإلقرار حجة ملزمة.. 4
ما بني على باطل أخذ حكمه.. 5
تعاطي العقود الفاسدة حرام .. 6
األصل حمل العقود على الصحة ما أمكن.. 7
املطلق يبقى على إطاقه ما لم يقيد بنص أو داللة.. 8
اإلقرار حجة على املقر.. 9

 املرء مؤاخذ بإقراره إذا صدر منه على الصفة املشروعة.. 10
 الدعوى تقام على من بيده العن.. 11
 من سعى يف نقض ما مت جهته فسعيه مردود عليه.. 12
 البيع املعلق على شرط ال يصح.. 13
 ال عذر ملن أقر.. 14

15. الدعوى تقام على األصيل ال على الوكيل .

رابعًا: أقوال العلماء:
بنيــة . 1 واجبــا  دينــا  غيــره  عــن  أدى  مــن  وكل  الضامــن  ويرجــع   (

.)372/3( القنــاع  كشــاف  يف  الرجــوع(. 
قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل يف الطــرق احلكميــة صفحــة )11( مــا . 2

نصــه ) وباجلملــة فالبينــة اســم لــكل مــا يبــن احلــق ويظهــره ومــن 
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خصهــا بالشــاهدين أو األربعــة أو الشــاهد لــم يــوف مســماها حقــه 
ولــم تــأت البينــة فقــط يف القــرآن مــرادا بهــا الشــاهدان وإمنــا أتــت 

مــرادا بهــا احلجــة والدليــل والبرهــان ( .
وألن للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب ويجــوز لــه احلكــم عليــه وعلــى 
املســتتر واملمتنــع ولــو كان يف البلــد كمــا صــرح بذلــك صاحــب 

املبــدع والكشــاف
ــن . 3 ــة رحمــه اهلل: )وقــد ثبــت يف صحيــح مســلم عــن اب قــال ابــن تيمي

عبــاس أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــاهد وميــن( رواه 
الترمــذي وابــن ماجــة مــن حديــث جابــر ورواه أبــو داود والترمــذي 
وابــن ماجــة مــن حديــث أبــي هريــرة وروي ذلــك عــن النبــي مــن وجــوه 
كثيــرة وهــذه األحاديــث أصــح وأشــهر مــا روي عــن النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم يف هــذا البــاب وابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا الــذي 
يــروي عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قضــى باليمــن مــع 
الشــاهد وأن هــذا قضــى بــه يف دعــاوى وأقــر بهــذا بدعــاوى( ا.هـــ  

مجمــوع الفتــاوى 391/35،
قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل تعالــى يف كتابــه الطــرق احلكميــة يف . 4

السياســة الشــرعية ص 172مانصــه: )احلكــم بالشــاهد واليمــن 
وهــو مذهــب فقهــاء احلديــث كلهــم ومذهــب فقهــاء األمصــار مــا 

خــا أبــي حنيفــة وأصحابه(أ.هـــ.
ــه الــكايف 128/6 مــا . 5 قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل تعالــى يف كتاب

نصــه: )فــإن امتنــع اخلصــم مــن احلضــور عنــد احلاكــم حكــم عليــه 
ألنــه لــو لــم يحكــم عليــه جلعــل االمتنــاع واالســتتار طريقــًا لتضييــع 

احلقــوق( ا.هـــ.
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ــه معــن . 6 ــن احلســن رحمــه اهلل يف كتاب ــم ب ــو إســحاق إبراهي قــال أب
احلــكام 615/2 مــا نصــه: ) مســألة: قــال املــاوردي يف تفســير قــول 
اهلل تعالــى: »وإذا دعــوا إلــى اهلل ورســوله ليحكــم بينهــم« اآليــة دليــل 
علــى أنــه مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن فعليــه اإلجابــة 
ــي رضــي اهلل عنهمــا  ــن عل ويجــرح إن تأخــر وقــد ورد عــن احلســن ب
أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: » مــن دعــي إلــى حاكــم مــن 

حــكام املســلمن فلــم يجــب فهــو ظالــم ال حــق جلميــع ذلــك( .
ــم . 7 ــه ل ــرد ب ــم العيــب وأخــر ال ــاع: )فمــن عل مــا جــاء يف كشــاف القن

يبطــل خيــاره بالتأخيــر إال أن يوجــد منــه مــا يــدل علــى الرضــا مــن 
تصــرف يف املبيــع أو نحــوه( 460/7 .

عقد العينة عقد محرم على رأي جمهور العلماء.. 8
 قــرار املجمــع الفقهــي: ) صحــة شــرط مــن تأخــر عــن قســط مــن . 9

األقســاط فيحــل املبلــغ كامــا (.
 مــا ذكــره املجــد أبــو البــركات رحمــه اهلل يف محــرره بقولــه: ومــن . 10

أدعــى علــى غائــب أو مســتتر يف البلــد أو ميــت أو صبــي أو مجنــون 
ولــه بينــة ســمعت وحكــم لــه ويســتحلفه احلاكــم علــى بقــاء حقــه.

 البيــع مــع رهــن املبيــع للبائــع ال مينــع مــن بقــاء العــن يف يــد املشــتري . 11
وعــدم قبــض الرهــن.

 منافــع املغصــوب مضمونــة والغاصــب يضمــن أجــرة املغصــوب إلــى . 12
حــن رده أو تلفــه. شــرح املنتهــى 403/2و 421 والكشــاف 187/4

يف . 13 اهلل  رحمــه  إبراهيــم  بــن  محمــد  الشــيخ  قــول   
املصــاب  ينفقــه  مــا  يتحمــل  ال  »اجلانــي  الفتــاوى)342-341/11(: 

مرضــه«.  مــدة  عليــه  املجنــي  علــى  املتســبب 
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تســليمه. . 14 علــى  مقــدورا  أن يكــون  الصحيــح  البيــع  مــن شــروط   
.)332/7( القنــاع  كشــاف 

ــم مــن أنــه ال يحــق للراهــن أن يتصــرف يف . 15  مــا نــص عليــه أهــل العل
ــإذن مــن املرتهــن. ــة إال ب العــن املرهون

 قــول ابــن القيــم رحمــه اهلل يف الطــرق احلكميــة )160(: »احلكــم . 16
بالشــاهد واليمــن هــو مذهــب فقهــاء احلديــث كلهــم، ومذهــب 

فقهــاء األمصــار مــا خــا أبــي حنيفــة وأصحابــه«.
 ذكــر ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف الــكايف )128/6( مــا نصــه: »فــإن . 17

ــو لــم  ــه ل امتنــع اخلصــم مــن احلضــور عنــد احلاكــم حكــم عليــه ألن
يحكــم عليــه جلعــل االمتنــاع واالســتتار طريقــًا لتضييــع احلقــوق«.

 ذكــر أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حســن رحمــه اهلل يف كتابــه معــن . 18
احلــكام علــى القضايــا واألحــكام مــا نصــه » مســألة قــال املــاوردي 
ليحكــم  ورســوله  اهلل  إلــى  دعــوا  »وإذا  تعالــى:  قولــه  تفســير  يف 
بينهــم« اآليــة دليــل علــى أنــه مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام 

املســلمن فعليــه اإلجابــة ويحــرج إن تأخــر(.
 املشــتري مخيــر بــن فســخ البيــع أو إمســاكه مــع أرش نقصــه وهــو . 19

املذهــب. نــص عليــه يف كشــاف القنــاع.
 قــول البهوتــي رحمــه اهلل يف الكشــاف: »فمــن اشــترى معيبــا لــم . 20

يعلــم حــال العقــد عيبــه ثــم علــم بعيبــه فلــه اخليــار ســواء علــم البائــع 
بعيبــه فكتمــه عــن املشــتري أو لــم يعلــم البائــع بعيبــه أو حــدث بــه 
أي باملبيــع عيــب بعــد العقــد وقبــل القبــض فيمــا ضمانــه علــى البائــع 
علــى  بذلــك وكثمــر  بيــع  ومــذروع  ومعــدود  ومــوزون  كمكيــل 
شــجر ونحــوه كمبيــع بصفــة أو رؤيــة متقدمــة خيــر املشــتري بــن 
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رد اســتدراكا ملــا فاتــه وإزالــة ملــا يلحقــه مــن الضــرر يف بقائــه يف 
ــة  ــار الــرد مؤن ملكــه ناقصــا عــن حقــه وعليــه أي املشــتري إذا اخت
رده إلــى البائــع حلديــث »علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه« وإذا رده 
أخــذ الثمــن كامــا ألن املشــتري بالفســخ اســتحق اســترجاع جميــع 

الثمــن« 446/7.
 قــول ابــن قدامــة رحمــه اهلل: »وال حتديــد للغــن يف املنصــوص عــن . 21

أحمــد وقيــل بالثلــث وهــو قــول مالــك ألن النبي صلى اهلل عليه وســلم 
قــال »والثلــث كثيــر« أخرجــه البخــاري ومســلم وقيــل » بالســدس« 
ــه  ــرد الشــرع ب ــه يف العــادة ألن مــا ال ي ــاس ب ــن الن ــل » مــاال يتغاب وقي

يرجــع فيــه إلــى العــرف« املغنــي )36،37/6(.
 قــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل : »فــا يجــوز أن يبــاع . 22

ألحــد  يجــوز  وال  غيــره،  فيــه  يبــاع  الــذي  بالســعر  إال  املسترســل 
استرســل إليــه أن يغــن يف الربــح غبنــا يخــرج عــن العــادة«. الفتــاوى 

.)360/29(
املــرداوي رحمــه اهلل: »فتلخــص أن املسترســل هــو اجلاهــل . 23 قــول   

.)397/4( اإلنصــاف  مشــتريًا«.  أو  بايعــًا  كان  ســواء  بالقيمــة 
 قــول البهوتــي رحمــه اهلل: »واملــراد هنــا اجلاهــل بالقيمــة مــن بائــع و . 24

مشــتر وال يحســن مياكــس فلــه اخليــار إذا غــن املذكــور الذي يخرج 
عــن العــادة ألنــه حصــل جلهلــه باملبيــع فثبــت لــه اخليــار«.  كشــاف 

ــاع )435/7(. القن
الــروض املربــع ) وإذا كان احملــال . 25  مــا قــرره الفقهــاء كمــا يف 

ــه  ــال رضــي رجــع بدين ــم يكــن احملت ــيء ول ــر مل ــه مفلســا أو غي علي
علــى احمليــل وامللــيء هــو القــادر علــى الوفــاء غيــر املماطــل وميكنــه 
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حضــوره ملجلــس احلكــم (
 قــول ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــي: »ويف تصــرف املشــتري يف . 26

املبيــع مــدة اخليــار ببيــع ونحــوه فهــو يــدل علــى الرضــاء املبطــل للخيــار 
حيــث إن اخليــار يبطــل بالتصريــح بالرضــاء أو ممــا يــدل عليــه«.

 العقــد الــازم هــو الــذي ال يقبــل الفســخ إال برضــا الطرفــن .انظــر . 27
: بدائــع الصنائــع للكاســاني رحمــه اهلل )299/5(.

28 . :)304/2( القواعــد  يف  املنثــور  يف  اهلل  رحمــه  الزركشــي  قــال   
)الــازم: مــا ال يقبــل الفســخ ،أو ال ميكــن للغيــر إبطالــه ،و اجلائــز 

.) عكســه 
 ذكــر صاحــب املقنــع )44/2( مــا نصــه: » فمــن اشــترى معيبــا لــم . 29

يعلــم عيبــه فلــه اخليــار بــن الــرد واإلمســاك«.
 ذكــر ابــن قدامــة يف املغنــي )522/6( مــا نصــه: »أنــه متــى علــم . 30

باملبيــع عيبــا لــم يكــن عاملــا بــه فلــه اخليــار بــن اإلمســاك والفســخ 
ســواء كان البائــع علــم بالعيــب وكتمــه أو لــم يعلــم«.

 ذكــر الزحيلــي يف الفقــه اإلســامي وأدلتــه )261/4( مــا نصــه: . 31
»يثبــت خيــار العيــب متــى ظهــر العيــب ولــو بعــد العقــد بزمــن طويــل 
مبــدأ  أيضــًا  يتحقــق  لــم  الســامة  تتوافــر  لــم  وإذا  أيضــا:  ويقــول 
التعــادل يف التبــادل الــذي تقــوم عليــه عقــود املعاوضــات فشــرع هــذا 
اخليــار حفاظــا علــى مبــدأ املســاواة وقــد أثبــت الشــرع هــذا اخليــار ملــن 
فوجــئ بالعيــب بأحاديــث نبويــة متعــددة منهــا )املســلم أخــو املســلم( 
)ال يحــل ملســلم بــاع مــن أخيــه بيعــًا وفيــه عيــب إال بينــه( وقولــه: )مــن 
غشــنا فليــس منــا( وقــال أيضــا »وممــا يثبــت فيــه اخليــار مــا كان 
محــل العقــد عينــا معينــة أو مشــخصة مــن األعيــان كمــا األرض 
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ــة والســيارة«. ــدار والداب وال
 قــول البهوتــي رحمــه اهلل يف كشــاف القنــاع »وأمــا مــن لــه خبــرة . 32

بســعر املبيــع ويدخــل علــى بصيــرة بالغــن ومــن غــن الســتعجاله يف 
البيــع ولــو توقــف فيــه ولــم يســتعجل لــم يغــن فــا خيــار لهمــا لعــدم 

التغريــر« ) 435/7 (.
 وملــا قــرره الفقهــاء مــن قبــول شــهادة الشــاهد الواحد مــع مين املدعي . 33

يف املــال ومــا يقصــد بــه املــال ، ومــن ذلــك مــا ذكره صاحــب الروض 
املربــع ونصــه : )ويقبــل يف املــال ومــا يقصــد بــه املــال كالبيــع واألجــل 

واخليــار فيــه أي يف البيــع ونحــوه .. رجــل وميــن املدعي(
ثبــوت حــق خيــار الفســخ. شــرح املنتهــى . 34  وجــود الغــن كاف يف 

.)195/3(
 جــاء يف شــرح الزركشــي ) وبيــع املســلم فيــه مــن بائعــه أو غيــره قبــل . 35

قبضــه فاســد واملعتمــد علــى نهــي النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن 
بيــع الطعــام قبــل قبضــه وعــن ربــح مــا لــم يضمــن (.

 قــال اخلرقــي رحمــه اهلل مــن احلنابلــة: إن الصبــرة املتعينــة املبيعــة . 36
جزافــا تدخــل يف ضمــان املشــتري بالعقــد وال يجــوز للمشــتري بيعهــا 
حتــى ينقلهــا. )مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســام ابــن تيميــة 400/29(.

 قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل ) ومــن جعــل التصــرف . 37
تابعــا للضمــان فقــد غلــط فقــد ثبــت يف الصحيــح عــن ابــن عمــر 
رضــي اهلل عنهمــا أنــه قــال كنــا نبتــاع الطعــام جزافــا علــى عهــد 
ننقلــه  حتــى  نبيعــه  أن  فنهــى  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  اهلل  رســول 
ــل مضــت الســنة أن مــا أدركــت  ــن عمــر هــو القائ ــا. واب ــى رحالن إل
الصفقــة حيــا مجموعــا فهــو مــن ضمــان املشــتري فتبــن أن مثــل 
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هــذا الطعــام مضمــون علــى املشــتري وال يبيعــه حتــى ينقلــه فالســنة 
يف هــذا البــاب فرقــت بــن القــادر علــى القبــض وغيــر القــادر يف 

. الفتــاوى 344/20  والتصــرف( مجمــوع  الضمــان 
 وقــال شــيخ اإلســام رحمــه اهلل: ) إن النهــي إمنــا كان للتاجــر الــذي . 38

يربــح فــا يبيــع بربــح حتــى يصيــر يف حوزتــه ويعمــل فيهــا عمــا مــن 
ــذي يشــتري يف  ــى مــكان آخــر كال ــا إل أعمــال التجــارة إمــا بنقله

بلــد ويبيــع يف آخــر وإمــا حبســها إلــى وقــت آخــر ...( 
 قــال ابــن تيميــة رحمــه اهلل: »إن كل مــا يوجــد باملبيــع ممــا ينقــص . 39

العــن أو القيمــة نقصــا يفــوت بــه غــرض صحيــح يثبــت بــه الــرد« 
حاشــية ابــن قاســم 442/4 .

 قــال الشــيرازي -رحمــه اهلل- يف املهــذب )286/1(: »والعيــب الــذي . 40
يــرد بــه املبيــع ممــا يعــده النــاس عيبــا فــإن خفــي منــه شــيء رجــع فيــه 

إلــى أهــل اخلبــرة بذلــك اجلنــس« .
 قــال املــرداوي يف اإلنصــاف: »العيــب هــو مــا ينقــص قيمــة املبيــع . 41

نقيصــة يقتضــي العــرف ســامة املبيــع عنهــا غالبــا«.
 مــا قــرره الفقهــاء مــن أن خيــار العيــب يثبــت بــا اشــتراط قــال ابــن . 42

عابديــن يف حاشــيته 3/5 : »خيــار العيــب يثبــت بــا اشــتراط« .
 مــا قــرره الفقهــاء مــن أن خيــار العيــب علــى التراخــي قــال البهوتــي . 43

يف شــرح منتهــى اإلرادات 211/3: »وخيــار عيــب متــراخ ألنــه لدفــع 
ضــرر متحقــق فــا يســقط بالتأخيــر كالقصــاص ، إال إن وجــد 

دليــل رضــاه أي املشــتري«.
 مــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه إذا اختلــف البائــع واملشــتري يف عيــب . 44

املبيــع مــع االحتمــال فالقــول قــول املشــتري بيمينــه قــال البهوتــي 
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رحمــه اهلل: »وإن اختلفــا أي البائــع واملشــتري يف معيــب عنــد مــن 
حــدث العيــب مــع االحتمــال فقــول مشــتر بيمينــه إن لــم يخــرج عــن 

يــده« الــروض املربــع 4/ 454.
 مــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه متــى علــم املشــتري بالعيــب فهــو باخليــار . 45

بــن اإلمســاك مــع األرش أو الــرد قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف 
املغنــي 108/4: »ومتــى علــم -يعنــي املشــتري- باملبيــع عيبــا لــم يكــن 
عاملــا بــه فلــه اخليــار بــن اإلمســاك والفســخ ســواء كان البائــع علــم 
العيــب وكتمــه أو لــم يعلــم ، ال نعلــم بــن أهــل العلــم يف هــذا خافــا«.

 نــص ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــى: »إذا اشــترى معيبــًا فباعــه . 46
ســقط رده ألنــه قــد زال ملكــه عنــه« 242/6.

 نــص املــرداوي رحمــه اهلل يف اإلنصــاف: »وإن فعلــه عاملــًا بعيبــه . 47
فــا شــيء لــه وكــذا لــو تصــرف فيــه مبــا يــدل علــى الرضــا أو 
عرضــه للبيــع أواســتغله وهــو املذهــب يف ذلــك كلــه وعليــه جماهيــر 
األصحــاب وقطــع بــه كثيــر منهــم«398/11 اإلنصــاف مــع الشــرح 

الكبيــر علــى املقنــع.
 قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل: ) وألن اليمــن تشــرع يف حــق مــن ظهــر . 48

صدقــه وقــوي جانبــه ولذلــك شــرعت يف حــق صاحــب اليــد لقــوة 
جنبــه بهــا ، ويف حــق املنكــر لقــوة جنبــه فــإن األصــل بــراءة الذمــة، 
واملدعــي ههنــا ) أي يف بــاب الشــاهد واليمــن ( قــد ظهــر صدقــه 

فوجــب أن تشــــرع اليمــن يف حقــه ( ا.هـــ املغــــني ) 131/14 ( 
 قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل : »وليــس يف القــرآن مــا يقتضــي أنــه ال . 49

ــا  ــن فــإن اهلل ســبحانه إمن يحكــم إال بشــاهدين، أو شــاهد وامرأت
أمــر بذلــك أصحــاب احلقــوق أن يحفظــوا حقوقهــم بهــذا النصــاب ، 



17

ولــم يأمــر بذلــك احلــكام أن يحكمــوا بــه، فضــًا عــن أن يكــون 
قــد أمرهــم أال يقضــوا إال بذلــك ولهــذا يحكــم احلاكــم بالنكــول 
واليمــن املــردودة واملــرأة الواحــدة والنســاء املنفــردات ال رجــل معهــن 
ومبعاقــد القمــط ووجــوه اآلجــر وغيــر ذلــك مــن طــرق احلكــم التــي 
لــم تذكــر يف القــرآن .... فطــرق احلكــم شــيء وطــرق حفــظ احلقــوق 
شــيء آخــر وليــس بينهمــا تــازم فتحفــظ احلقــوق مبــا ال يحكــم بــه 
ــه حقــه ، ويحكــم  ــه يحفــظ ب ــم صاحــب احلــق أن احلاكــم ممــا يعل
احلاكــم مبــا ال يحفــظ بــه صاحــب احلــق حقــه وال خطــر علــى بالــه 
ـ  الطــرق احلكميــة ص )145( مــن نكــول ورد ميــن وغيــر ذلــك ( اهــ

 مــا ذكــره صاحــب املقنــع -رحمــه اهلل- مــن قولــه: »وإن ســكت . 50
املدعــى عليــه فلــم يقــر ولــم ينكــر، قــال لــه القاضــي: إن أجبــت 
وإال جعلتــك نــاكا، وقضيــت عليــك« املقنــع مــع الشــرح الكبيــر 

.)28/446( واإلنصــاف 
 قــال املــرداوي -رحمــه اهلل- وهــو املذهــب قــال صاحــب الشــرح . 51

الكبيــر: ألنــه نــاكل عمــا توجــب عليــه اجلــواب فيــه.
 مــا ذكــره صاحــب الــروض املربــع: )ويقبــل يف املــال ومــا يقصــد بــه . 52

املــال كالبيــع واألجــل واخليــار فيــه أي يف البيــع ونحــوه ... رجــل وميــن 
املدعي(. 

 جــاء يف الــروض املربــع 103/5: )ويصــح ضمــان عهــدة مبيــع بــأن . 53
يضمــن الثمــن إذا اســتحق املبيــع(.

البائــع . 54 قــال  )وإن  القنــاع  كشــاف  يف  اهلل  رحمــه  البهوتــي  قــال   
إن بعتــك تنقدنــي الثمــن إلــى ثاثــة أيــام أو إلــى مــدة معلومــة أقــل 
ــع وهــو قــول عمــر  ــا صــح البي ــع بينن ــر وإال فــا بي مــن ذلــك أو أكث
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كشــرط اخليــار ويفســخ البيــع إن لــم يفعــل أي إن لــم ينقــده املشــتري 
الثمــن يف املــدة(

 جــاء يف املغنــي 235/14 »وأمــا إذا حلــف أي املدعــي وقضــي لــه . 55
فعــاد املدعــى عليــه وبــذل اليمــن لــم يســمع منــه وهكــذا لــو بذلهــا 
بعــد احلكــم عليــه بنكولــه لــم يســمع ألن احلكــم قــد مت فــا ينقــض 

كمــا لــو قامــت بينــة«.
 جــاء يف املغنــي: )ومــا يحصــل مــن غــات املبيــع ومنائــه املنفصــل يف . 56

مــدة اخليــار فهــو للمشــتري أمضيــا العقــد أم فســخاه (..إلــى أن قــال: 
)ولنــا قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: »اخلــراج بالضمــان« قــال 
الترمــذي هــذا حديــث صحيــح . وهــذا مــن ضمــان املشــتري فيجــب 
أن يكــون خراجــه لــه وألن امللــك ينتقــل بالبيــع علــى مــا ذكرنــا 

فيجــب أن يكــون منــاؤه لــه كمــا بعــد انقضــاء اخليــار(.
 جــاء يف املغنــي 243/6 )إذا بــاع املعيــب ثــم أراد أخــذ أرشــه فظاهــر . 57

كام اخلرقــي أنــه ال أرش لــه ســواء باعــه عاملــا بعيبــه أو غيــر عالــم 
وهــذا مذهــب أبــي حنيفــة والشــافعي ..( ينظــر أيضــًا كشــاف القناع 

.457/7
 قــال يف رد احملتــار علــى الــدر املختــار 328/327/7 ) بــاع عبــد . 58

غيــره بغيــر إذنــه فبرهــن املشــتري مثــًا علــى إقــرار البائــع الفضولــي 
أوعلــى إقــرار رب العبــد أنــه لــم يأمــره بالبيــع للعبــد وأراد املشــتري 
رد البيــع ردت بينتــه ولــم يقبــل قولــه للتناقــض كمــا لــو أقــام البائــع 
البينــة أنــه بــاع بــا أمــر أو برهــن علــى قــرار املشــتري بذلــك وأصلــه 

أن مــن ســعى  يف نقــض مــا مت مــن جهتــه ال يقبــل( .
 قــال يف كشــاف القنــاع 159/15) وان ادعــى علــى غائــب مســافة . 59
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قصــر ولــو يف غيــر عملــه أو ادعــى علــى ممتنــع مــن احلضــور ملجلــس 
احلكــم أي مســتتر إمــا يف البلــد أو يف مــادون مســافة قصــر أو ادعــى 
علــى ميــت أو صغيــر أو مجنــون بــا بينــة لــم تســمع دعــواه ألنــه ال 
ــاس  ــو يعطــى الن ــث )ل ــه مبــا ادعــاه حلدي ــم يحكــم ل ــا ول ــدة فيه فائ
بهــا يف  احلاكــم وحكــم  ســمعها  بينــه  لــه  وإن كان  بدعواهــم( 

حقــوق اآلدميــن.
 قــال يف الــروض املربــع )ص247( الشــرط الرابــع: »أن يكــون العقد . 60

مــن مالــك للمعقــود عليــه أو مــن يقــوم مقامه«.
مــا قــرره الفقهــاء مــن قبــول شــهادة الشــاهد الواحــد مــع ميــن املدعــي . 61

يف املــال ومــا يقصــد بــه املــال، ومــن ذلــك مــا ذكــره صاحــب الــروض  
املربــع ونصــه: ) ويقبــل يف املــال ومــا يقصــد بــه املــال كالبيــع واألجــل 

واخليــار فيــه أي يف البيــع ونحــوه ... رجــل ، وميــن املدعــي (.
املنتهــى . 62 شــرح  الفســخ.  خيــار  حــق  ثبــوت  الغــن كاٍف يف  وجــود 

.)195/3(
مــا ذكــره الفقهــاء رحمهــم اهلل تعالــى مــا نصــه: )البيــع املعلــق علــى . 63

شــرط ال يصــح(.

خامسًا: األنظمة والتعليمات:
املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.. 1
املادة )176( من نظام املرافعات الشرعية .. 2
املادة )18/ط( من نظام املرافعات الشرعية.. 3
املادة )178( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.. 4
املادة )53( من نظام املرافعات الشرعية.. 5
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املادة )56( من نظام املرافعات الشرعية.. 6
املادة )107( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.. 7
املادة )119( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.. 8
املادة )17( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.. 9

املادة )103( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.. 10
املادة )179( من نظام املرافعات الشرعية.. 11
املادة )81( من نظام املرافعات الشرعية.. 12
املادة )109( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.. 13
املادة )258( من نظام املرافعات الشرعية.. 14
املادة األولى من نظام متلك غير السعودي للعقار واستثماره.. 15
املادة احلادية عشرة من نظام التحكيم.. 16
املادة الثامنة من نظام التحكيم.. 17
املادة )9( من نظام املرور .. 18
تعميم وزير العدل رقم 134/8/ت وتاريخ 1420/8/21هـ.. 19
املادة )166( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.. 20
املادة الرابعة من نظام املرافعات الشرعية.. 21
املادة )10( من نظام املرافعات الشرعية.. 22
واملادة )34( من نظام املرافعات الشرعية.. 23
املادة )74( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.. 24
املادة )147( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.. 25
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تعويض

أواًل: األحاديث واآلثار:
1( قوله صلى اهلل عليه وسلم »اخلراج بالضمان«

2( قوله صلى اهلل عليه وسلم »لّي الواجد ُيحل عقوبته وعرضه«

ثانيًا: القواعد الفقهية :
- الغنم بالغرم

ثالثًا: أقوال العلماء:
1( قــال أبــو عبيــدة » معنــى اخلــراج يف هــذا احلديــث غلــة العبــد يشــتريه 
الرجــل فيســتغله زمانــًا ثــم يعثــر منــه علــى عيــب دلّســه البائــع ولــم ُيطلعــه 
عليــه فلــه رد العبــد علــى البائــع والرجــوع عليــه بجميــع الثمــن والغلــة التــي 
اســتغلها املشــتري مــن العبــد طيبــة لــه ألنــه كان يف ضمانــه ولــو هلــك 

هلــك مــن مالــه«
2( قــال ابــن عبدالبــر » وكل زيــادة مــن عــن أو منفعة يشــترطها املســلف 

علــى املستســلف فهــي ربــا ،ال خــاف فيه«
3( قال ابن قدامة رحمه اهلل » األجير املشترك ضامن ملا جنت يده 

4( مــا روى جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن علــي رضــي اهلل عنــه أنــه 
كان يضمــن الصبــاغ والصــواغ وقــال ال يصلــح النــاس إال ذلــك.

5( »وروى الشــافعي يف مســنده بإســناده عــن علــي أنــه كان يضمــن 
ــح النــاس إال هــذا وألن عمــل األجيــر املشــترك  األجــراء ويقــول: ال يصل
مضمــون عليــه فمــا تولــد منــه يجــب أن يكــون مضمونــًا كالعــدوان 
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بقطــع عضــو«.
6( قــال املــرداوي يف اإلنصــاف 14/482 »ولــو اســتأجر أجيــرًا خاصــًا 
كاخليــاط يف دكان يســتأجر أجيــرًا خاصــًا فيســتقبل املشــترك خياطــة 
الثــوب ثــم يدفعــه إلــى األجيــر اخلــاص فخرقــه أو أفســده لــم يضمنــه 

اخلــاص ويضمنــه األجيــر املشــترك لربــه«
7( قــرار مجمــع الفقــه اإلســامي رقــم 85 ونصــه » ال يجــوز الشــرط 

اجلزائــي عــن التأخيــر يف تســليم املســلم فيــه... إلــخ«.

رابعًا: األنظمة والتعليمات:
1( املادة 13/ج من نظام ديوان املظالم .

2( املادة 72 من نظام املرافعات الشرعية .
3( املادة 128 من نظام اإلجراءات اجلزائية .
4( املادة 129 من نظام اإلجراءات اجلزائية .
5( املادة 210 من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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شيك

القرآن الكرمي:
1( قوله تعالى: » وأحل اهلل البيع وحرم الربا« .

أقوال العلماء:
1( قــال العــز بــن عبدالســام رحمــه اهلل يف قواعــده 125/2 : » القاعــدة 
يف األخبــار والدعــاوى والشــهادات واألقاريــر وغيرهــا أن مــا كذبــه 
العقــل أو جــوزه وأحالتــه العــادة فهــو مــردود وأمــا مــا أبعدتــه العــادة مــن 

غيــر إحالــة فلــه رتــب يف البعــد والقــرب قــد يختلــف فيهــا(.

األنظمة والتعليمات:
1( الفقرة )أ( من املادة )31( من نظام املرافعات الشرعية.
2( 6/31 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

3( 1/83-2 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
4( قرار اللجنة القانونية بوزارة التجارة رقم 90 لعام 1406هـ .
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جوائز شراء

أقوال العلماء:
مــا قــرره جمــع مــن العلمــاء علــى رأســهم ســماحة الشــيخ محمــد بــن 
إبراهيــم وعبدالعزيــز بــن بــاز رحمهــم اهلل بعــدم جــواز جعــل التجــار 
جوائــز للمشــترين مــن بضائعهــم ، واملنــع منــه . تنظــر فتــاوى الشــيخ 

محمــد بــن إبراهيــم 77/7 وفتــاوى الشــيخ ابــن بــاز 398/19 .

األنظمة والتعليمات:
مــا جــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة : ) مــن كان عنــده شــيء مــن اجلوائــز 
ــم بالتحــرمي  ــل العل التــي حصــل عليهــا مــن التجــار لترويــج بضاعتهــم قب
فإنــه ال حــرج عليــه يف اســتعمالها لكونــه معــذور باجلهــل، أمــا مــا حصــل 
عليــه مــن اجلوائــز بعــد العلــم بالتحــرمي فإنــه يتصــدق بهــا أو يبيعهــا وينفــق 
ثمنهــا يف وجــوه البــر وذلــك للتخلــص منهــا مــع التوبــة إلــى اهلل ســبحانه 

مــن ذلــك » )178/15( .
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منع من السفر

األنظمة والتعليمات:
املادة )4/236( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
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رد مسروق 

أواًل: األحاديث واآلثار:
1( قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )شاهداك أو ميينه(.

2( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
املدعــى عليه(.

3( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: ) علــى اليــد مــا أخــذت حتــى 
تؤديــه ( رواه أحمــد واألربعــة وصححــه احلاكــم.

4( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
مــن أنكر(.

5(  )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن علــى املدعــى 
البخــاري. رواه  عليــه(. 

6( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم 
الدعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه( 

ــه. متفــق علي

ثانيًا: القواعد الفقهية:
1( اإلقرار حجة على من أقر وال عذر ملن أقر.

2( اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين. 
3( اإلنسان مؤاخذ بإقراره والسيما يف حق اآلدمين.
4( األصل يف التصرفات حملها على الصحة والنفاذ .
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ثالثًا: أقوال العلماء:
1( قــال ابــن رشــد : »إذا اجتمــع القــوم يف الغصــب أو الســرقة أو احلرابــة 
فــكل واحــد منهــم ضامــن بجميــع مــا أخــذوه، ألن بعضهــم قــّوى بعًضــا، 
كالقــوم املجتمعــن علــى قتــل رجــل فيقتلــون بــه جميًعــا، وإن ولــي القتــل 

أحدهــم وحــده« .
2( قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل: »ال يختلــف أهــل العلــم يف وجــوب رد 
العــن املســروقة علــى مالكهــا إذا كانــت باقيــة، فأمــا إن كانــت 
تالفــة، فعلــى الســارق رد قيمتهــا، أو مثلهــا إن كانــت مثليــة، قطــع أو 

لــم يقطــع، موســرًا كان أو معســرًا« املغنــي: )274/10(. 
3( األجيــر اخلــاص ال يضمــن إال يف حــال التعــدي أو التفريــط. الــروض 

املربــع للبهوتــي مــع حاشــية بــن قاســم )ج5 ص336(.
4( جــاء يف التشــريع اجلنائــي لعبدالقــادر عــودة »إذا كان الســارق قــد 
تعــاون مــع غيــره فــى إخــراج الســرقة، فــكل مــن لزمــه القطــع فــى 
الســرقة كان مســئواًل بالتضامــن عمــا أخــذه غيــره ممــن وجــب عليهــم 

القطــع«
5( شــهادة الفســاق تقبــل علــى بعضهــم إذا لــم يدفــع الواحــد منهــم عــن 

نفســه ضــررا ، ملــا ذكــره بعــض أهــل العلــم .
6( قــول ابــن فرحــون رحمــه اهلل يف التبصــرة )ص 98(: »فيمن دخل عليه 
الســراق وانتهبــوا مالــه وأرادوا قتلــه فنازعهــم وحاربهــم ثــم ادعــى أنــه 
عرفهــم أو لــم يعرفهــم هــو مصــدق عليهــم إذا كانــوا معروفــن بالســرقة 
مســتحلن لهــا أو تــرى يكلــف البينــة قــال هــو مصــدق وقــد نزلــت قبــل 
هــذه باملدينــة يف زمــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه فغرمهــم عمــر 

ولــم يكلفــه البينــة« .
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7( قــول ابــن القيــم ) والــذي جــاءت بــه الشــريعة أن اليمــن تشــرع مــن 
جهــة أقــوى املتداعيــن ... ( إعــام املوقعــن 101/1 .

8( » مــا قــرره جمــع مــن أهــل العلــم مــن القضــاء علــى الغائــب املســتتر وإن 
لــم يكــن مــع املدعــي بينــة حتــى ال يكــون االقتنــاع طريقــا إلــى إســقاط 

احلقــوق التــي نصــب القاضــي حلفظهــا« . أدب القاضــي 323/2.

رابعًا: األنظمة والتعليمات:
1( املادة )76( من نظام املرافعات الشرعية.

2( املادة )6/47( من نظام املرافعات الشرعية.

3( املادة )1/55( من نظام املرافعات الشرعية.
4( املادة )3/195( من نظام املرافعات الشرعية.
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رد مختلس

األحاديث واآلثار:
1( قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار( .

2( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: » مــن حلــف علــى ميــن هــو فيهــا فاجــر 
ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــى اهلل وهــو عليــه غضبــان« .

3( قوله صلى اهلل عليه وسلم: )على اليد ما أخذت حتى تؤديه( .

القواعد الفقهية :
1( األصل براءة الذمة.

األنظمة والتعليمات:
املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.
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استرداد

األحاديث واآلثار:
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم 

عليكــم حــرام( أخرجــه مســلم.

القواعد الفقهية :
األصل بقاء ما كان على ما كان.
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قرض

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قوله  تعالى: ) يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود ( .

2( قوله تعالى: )إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها (.
3( قوله تعالى: )وملن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم( .

ثانيًا: األحاديث واآلثار:
1( قوله صلى اهلل عليه وســلم »املســلمون على شــروطهم« رواه الترمذي 

وأبو داود .
2( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه« رواه 

األربعــة  .
3( قولــه صلــى اهلل عليــة وســلم » البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى 

الترمــذي  رواه   » املدعــى عليــه 
4( مــا أخرجــه البخــاري ومســلم مــن حديــث أبــى هريــرة رضــى اهلل عنــه 
قــال قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: » بينمــا امرأتــان معهمــا 
ابناهمــا جــاء الذئــب  فذهــب بابــن إحداهمــا فقالــت هــذه لصاحبتهــا 
إمنــا ذهــب بابنــك انــت وقالــت األخــرى إمنــا ذهــب بابنــك أنــت فتحاكمــا 
إلــى داود فقضــى بــه للكبــرى فخرجــت إلــى ســليمان بــن داود عليهمــا 
الســام  فأخبرتــاه فقــال ائتونــي بالســكن اشــقه بينكمــا فقالــت 

ــه للصغــرى . الصغــرى ال تفعــل يرحمــك اهلل هــو ابنهــا فقضــى ب
ــه(.  ــى تؤدي ــد مــا أخــذت حت ــى الي ــه وســلم : )عل ــى اهلل علي ــه صل 5( قول

رواه أحمــد و أصحــاب الســن األربعــة .
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ــه وســلم  ــى اهلل علي 6( عــن ابــن عبــاس رضــى اهلل عنهمــا أن النبــي صل
)قضــي بيمــن وشــاهد( أخرجــه مســلم واحمــد وأبــو داود وابــن ماجــة 

والترمــذي
7( قوله صلى اهلل عليه وسلم »الزعيم غارم«.

8( قضــاء النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد كمــا يف 
حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا عنــد مســلم .

ثالثًا: القواعد الفقهية:
1- األصل قول رب املال فيما يبذله من ماله .

2- القضاء باليمن .
3- نسبة احلادث ألقرب أوقاته .

رابعًا : أقوال العلماء :
1( قــال ابــن القيــم يف الطــرق احلكيمــة بعــد أن ســاق اخلبــر ) أن اإلقــرار 
إذا كان لعلــه اطلــع عليهــا احلاكــم لــم يلتفــت إليــه ولذلــك الغينــا إقــرار 
املريــض مــرض املــوت مبــال لوارثــه النعقــاد ســبب التهمــة واعتمــادًا علــى 
قرينــه احلــال يف قصــد تخصيصــه وممــن خــرج احلديــث الســابق اإلمــام  
النســائي وقــد ترجــم عليــه تراجــم عــدة منهــا قولــه »احلكــم بخــاف مــا 
يعتــرف بــه احملكــوم لــه إذا تبــن للحاكــم أن احلــق يف غيــر مــا اعتــرف 

بــه«
2( قــال ابــن القيــم معلقــا علــى هــذه الترجمــة يف إعــام املوقعــن 371/4 

)هــذا هــو العلــم اســتنباطا ودليــا ( .
3( قــال العــز بــن عبدالســام يف قواعــده 125/2 )القاعــدة يف األخبــار 
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والدعــاوى والشــهادات واالقاريــر وغيرهــا أن مــا كذبــه العقــل أو جــوزه 
وإحالتــه العــادة فهــو مــردود ومــا أبعدتــه العــادة مــن غيــر إحالــة فلــه رتــب 
يف البعــد والقــرب قــد يختلــف فيهــا فمــا كان أبعــد وقوعــا فهــو أولــى 
بالــرد ومــا كان اقــرب وقوعــا فهــو أولــى بالقبــول وبينهمــا رتــب متفاوتــة.
4( مــا قــرره يف مطالــب أولــي النهــي )684/6(طبعــة املكتب اإلســامي: 
ــدُا  ــه رهــن زي ــاه أو أقــر أن ــدًا كــذا وأقبضــه إي ــه وهــب زي )ومــن أقــر أن
كــذا و أقبضــه أو أقــر بقبــض ثمــن أو غيــره كأجــرة ومبيــع ثــم قــال مــا 
ــة وال الرهــن وال قبضــت الثمــن ونحــوه وهــو غيــر جاحــد  أقبضنــي الهب
إلقــراره باإلقبــاض أو القبــض وال بينــة وســأل إحــاف خصمــه لزمــه 

جلريــان العــادة باإلقــرار بذلــك قبلــه (.
5( قال يف شرح منتهى اإلرادات ) 295/4 ( وكشاف القناع

) 218/4(: ) يعمــل بســجات احملكمــة املصونــة حتــت أيــدي القضــاة 
إذا كانــت ســاملة مــن شــبهتي التزويــر واحليلــة ( .

6( مــا قــرره الفقهــاء كشــيخ اإلســام ابــن تيميــه مــن أن اليمــن تشــرع 
يف جانــب أقــوى املتداعيــن

املالكيــة  مذهــب  هــو  األمــوال  يف  واليمــن  بالشــاهد  القضــاء   )7
والشــافعية واحلنابلــة والظاهريــة وبــه قــال الصحابــة أبوبكــر وعمــر 
وعثمــان وعلــى وغيرهــم ومــن التابعــن عمــر بــن عبدالعزيــز وشــريح 

. وغيرهــم  الســبعة  املدينــة  وفقهــاء  واحلســن 
8( أخــرج اإلمــام احمــد والدارقطنــى والبيهقــي ومالــك والشــافعي عــن 
جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن أميــر املؤمنــن علــى بــن أبــى طالــب رضــي 
ــه وســلم قضــي بشــهادة شــاهد  ــى اهلل علي ــه )ان رســول اهلل صل اهلل عن
واحــد وميــن صاحــب احلــق( وذكــره الترمــذي عــن جعفــر بــن محمــد عــن 
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أبيــه عــن أميــر املؤمنــن علــى رضــي اهلل عنــه وأنــه قضــي بــه يف العــراق . 
: ) ويــدل عليــه انعقــاد اإلجمــاع فقــد قضــي علــى  املــاوردي  9( قــال 
املنبــر معنــاه :  باليمــن مــع الشــاهد علــى  أبــي طالــب بالكوفــة  بــن 
أنــه احلــف املدعــى قائمــا علــى املنبــر وروى أبــو الزنــاد عــن عبــداهلل 
بــن عامــر قــال شــهدت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وأبــا بكــر 
وعمــر يقضــون باليمــن مــع الشــاهد وأخبــر يحــي أنــه قــال بــه : كعــب 
ــه  ــى خلفائ ــب إل ــز وكت ــن عبدالعزي ــن ثابــت وقضــى بهــا عمــر ب ــد ب وزي
يف جميــع األمصــار ومثــل هــذا العمــل املشــهور اذا لــم يعــارض باخلــاف 

كان إجماعــًا وحجابــًا قاطعــًا( .
10( جــاء يف كشــاف القنــاع )324/15( : ) ويقبــل يف مــال ومــا يقصــد 
بــه املــال كالبيــع وأجلــه .. رجــان أو رجــل وامرأتــان أو رجــل وميــن 
املدعــى ملــا روى ابــن عبــاس أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى 
ــا قــوي جانبــه بالشــاهد وظهــر  باليمــن مــع الشــاهد .. وألن املدعــى هن

صدقــه أشــبه صاحــب اليــد واملنكــر لقــوة جانبــه(.
11( جــاء يف الشــرح املمتــع البــن عثيمــن )450/15( : ) قولــه : رجان أو 
رجــل وامرأتــان أو رجــل وميــن املدعــى . ثاثــة أنــواع مــن البينــات رجــان 
أو رجــل وامرأتــان أو رجــل وميــن املدعــى ، أمــا رجــل وميــن املدعــى .. 
فحديــث ابــن عبــاس الــذي أخرجــه مســلم ، وحكــم الرســول صلــى اهلل 

عليــه وســلم دليــل ألنــه مشــرع عليــه الصــاة والســام (.
12( قــال يف اإلقنــاع وشــرحه الكشــاف )341/6( : ) فأمــا إن انكــره 
ثــم ثبــت فادعــى قضــاء أو إبــراء ســابقا إلنــكاره لــم يســمع منــه وإن اتــى 
ببينــة نصــًا ، فلــو ادعــى عليــة ألفــا مــن قــرض فقــال : مــا اقترضــت منــه 
شــيئا أو مــن ثمــن مبيــع فقــال : مــا ابتعــت منــه شــيئا ثــم ثبــت انــه اقتــرض 
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أو اشــتري ببينــة أو إقــرار فقــال : قضيتــه مــن قبــل هــذا الوقــت أو ابرأنــي 
مــن قبــل هــذا الوقــت لــم يقبــل منــه ولــو قــام بــه بينــة ألن القضــاء أو 
اإلبــراء ال يكــون إال عــن حــق ســابق وإنــكار احلــق يقتضــي نفــى القضاء 

أو اإلبــراء منــه فيكــون مكذبــا لدعــواه وبينتــه فــا تســمع (.
13( قــال املجــد أبــو البــركات رحمــه اهلل يف احملــرر: )ومــن ادعــى علــى 
غائــب أو مســتتر يف البلــد أو ميــت أو صبــي أو مجنــون ولــه بينــه ســمعت 

وحكــم لــه بهــا ويســتحلفه احلاكــم علــى بقــاء حقــه (
14( قــال يف كشــاف القنــاع )451/6( وال تدخــل النيابــة يف اليمــن فــا 
يحلــف احــد مــن غيــره فلــوكان املدعــى عليــه صغيــرا أو مجنونــا لــم 

يحلــف ألنــه ال يعــول علــى قولــه ووقــف األمــر إلــى أن يكلفــا «
15( مــا قالــه القاضــي املــاوردي يف األحــكام الســلطانية: )إذا كان 
مــع املدعــى خــط املدعــى عليــه مبــا يتضمنــه الدعــوى فنظــر املظالــم فيــه 
يقتضــي ســؤال املدعــى عليــه عــن اخلــط وأن يقــال لــه: أهــذا خطــك؟ 
فــإن اعتــرف بــه يســأل بعــد اعترافــه عــن صحــة مــا تضمنــه فــإن اعتــرف 
بصحتــه صــار مقــرًا وألــزم حكــم إقــراره وإن لــم يعتــرف بصحتــه... 
فقــد ذهــب جماعــة وهــم األكثــر وقــال املــاوردي إليــه ذهــب احملققــون 
والفقهــاء مــن والة املظالــم: إلــى أنــه ال يجــوز للناظــر منهــم أن يحكــم 
مبجــرد اخلــط حتــى يعتــرف بصحــة مــا فيــه ألن نظــر املظالــم ال يبيــح مــن 
األحــكام مــا حظــره الشــرع ونظــر املظالــم فيــه أن يرجــع إلــى مــا يقــرره 
مــن خطــة، فــإن قــال: كتبتــه ليقرضنــي ومــا أقرضنــي، أو ليدفــع إلــي 
ــًا، ونظــر  ــاس أحيان ــه الن ــي، فهــذا ممــا يفعل ــه ومــا دفــع إل ثمــن مــا بعت
املظالــم يف مثلــه أن يســتعمل فيــه بحســب مــا يشــهد بــه احلــال وتقــوى بــه 

األمــارة(. 
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16( قــال يف الــروض املربــع 40/5 ) بــل يثبــت بدلــه يف ذمتــه أي ذمــة 
املقتــرض حــااًل ولــو اجلــه املقتــرض ألنــه عقــد منــع فيــه التفاضــل فمنــع 
يفــي  أن  وينبغــي  حــال  القــرض  اإلمــام  قــال  فيــه كالصــرف  األجــل 

بوعــده( . 
17( قال يف احلاشية 40/5 ) ألن الوفاء باملوعد مستحب ( .

18( قــرر الفقهــاء -رحمهــم اهلل - أن القــرض إذا زادت قيمتــه عــن وقــت 
القــرض فاملعتبــر قيمتــه وقــت القــرض ، ألنــه هــو الوقــت الــذي لزمــت 

املقتــرض قيمتــه يف ذمتــه . 
19( رجــوع املقــرر عــن إقــراره ، هــذا الرجــوع ال يقبــل منــه يف قــول عامــة 

أهــل العلــم كمــا حــكاه املوفــق - رحمــه اهلل - يف املعنــى . 
20( فتــوى اللجنــة الدائمــة رقــم ) 22577 ( يف 1434/2/17هـــ ونــص 
احلاجــة منــه : ) وبعــد دراســة اللجنــة لاســتفتاء أجابــت بــأن هــذه املعاملــة 
ــه  ــر من ــع نقــد بنقــد أكث ــزة ، ألن حقيقتهــا بي املســؤول عنهــا غيــر جائ

إلــى أجــل ويف ذلــك جمــع بــن ربــا الفضــل وربــا النســيئة( . 

خامسًا: األنظمة والتعليمات:
1- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية. 

2- املادة )176( من نظام املرافعات الشرعية .
3- املادة )80( من نظام القضاء. 
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إعسار

أواًل: القرآن الكرمي:
قولــه تعالــى: ) وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة وأن تصدقــوا 

خيــر لكــم إن كنتــم تعلمــون(.

ثانيًا: األحاديث واآلثار:
قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: ) أنت ومالك ألبيك(. 1
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم لغرمــاء الــذي كثــر دينــه )خــذوا . 2

مــا وجــدمت وليــس لكــم إال ذلــك(
حديــث أبــي ســعيد رضــي اهلل عنــه قــال أصيــب رجــل يف عهــد رســول . 3

اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف ثمــار ابتاعهــا فكثر دينه فقال رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : » تصدقــوا عليــه فتصــدق عليــه النــاس، 
فلــم يبلــغ ذلــك وفــاء دينــه فقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم لغرمائــه 

خــذوا مــا وجــدمت فليــس لكــم إال ذلك( رواه مســلم.
حديــث قبيصــة بــن مخــارق رضــي اهلل عنــه قــال : حتملــت حمالــة . 4

وأتيــت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أســأله فيهــا فقــال: ) أقــم 
حتــى تأتينــا الصدقــة فنأمــر لــك بهــا ثــم قــال: إن املســألة ال حتــل 
ــة مــن ذوي احلجــا  ــة .. ورجــل أصابتــه فاقــه حتــى يقــوم ثاث إال لثاث
مــن قومــه فيشــدوا لقــد أصابــت فانــًا فاقــه حتــى يصيــب قوامــًا أو 

ســدادًا مــن عيــش(.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )العهــد القريــب واملــال أكثــر مــن . 5

ذلــك(.
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قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه(.. 6

ثالثًا: أقوال العلماء:
مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء مــن احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة: مــن . 1

أن الديــن إذا لــزم الشــخص بغيــر اختيــاره كقيمــة متلــف وأرش 
ــه.  جنايــة خطــأ ونحوهــا فــإن القــول يف اإلعســار قــول املديــن بيمين
انظــر: رد املختــار )384/5( ومغنــى احلتــاج )155/2( واألنصــاف 

.)242/13(
قــال ابــن قدامــة يف الشــرح الكبيــر ) ومتــى ثبــت إعســاره عنــد . 2

لــم يجــز مطالبتــه وال مازمتــه ( . احلاكــم 
مــا قــرره أهــل العلــم: مــن أن مــن كان عليــه ديــن وادعــى اإلعســار . 3

وكان دينــه علــى عــوض كالبيــع والقــرض حبــس إال أن يقيــم بينــة 
علــى نفــاذ مالــه وإعســاره.

ملــا قــرره بعــض أهــل العلــم: مــن طلــب اليمــن مــن مدعــي اإلعســار . 4
ولــو أحضــر بينــة تشــهد لــه بإعســار أو تلــف مالــه. وهــو القــول الثانــي 

للشــافعي واختيــار املوفــق ابــن قدامــة.

رابعًا: األنظمة والتعليمات:
1. املادة 8/231 من نظام املرافعات الشرعية.

1431/6/11هـــ  وتاريــخ  4785/م  رقــم  الكــرمي  الســامي  األمــر   .2
اإلعســار. نظــر  علــى  املوافقــة  املتضمــن 

1433/11/8هـــ  يف   33446890 رقــم  االســتئناف  محكمــة  قــرار   .3
. 1433/8/21هـــ  يف   333881616 ورقــم 
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وتاريــخ  12/136/ت  الرقــم  ذي  العــدل  وزيــر  معالــي  تعميــم   .4
1416/7/4هـــ. وتاريــخ  13/ت/826  الرقــم  وذي  1402/10/28هـــ 
5. األمــر الســامي رقــم 203 وتاريــخ 1434/1/2هـــ املتضمــن املوافقــة 
علــى ســماع دعــوى اإلعســار واملطالبــة باملتبقــي مــن الديــة مبواجهتــه 

منــدوب بيــت املــال.
املرافعــات  نظــام  مــن   )12/231( و   )11/231( و   )231( املــواد   .6

التنفيذيــة. والئحتــه  الشــرعية 
7. التعميم الوزاري رقم 4/ض/21795 يف 1402/9/17هـ .

8. خطاب رئيس مجلس القضاء األعلى رقم 1/4074 يف 1429/8/4هـ.
1402/9/17هـــ  يف  4/ص/21795  رقــم  الســامي  املقــام  خطــاب   .9
املتضمــن املوافقــة واعتمــاد مــا جــاء يف قــرار مجلــس القضــاء األعلــى 
رقــم 1435/5/36 وتاريــخ 1402/8/7هـــ املتضمــن قواعــد عامــة إلثبــات 
اإلعســار، وبنــاء علــى الفقــرة الثانيــة ونصهــا: ) مــن كانــت عليــه أمــوال 
خاصــة بســبب جرائــم تعمــد ارتكابهــا مــن ســرقات ونحوهــا ثــم أدعــى 
العســر عنــد القبــض عليــه ليتخلــص مــن تبعــات هــذه األمــوال وكان 
ــًا  إثبــات عســره يتيــح لــه اإلجــراء أو ميكنــه مــن الهــرب إن كان أجنبي
وكان حســبه أقــرب إلــى حصــول املصلحــة ودفــع املفســدة فإنــه يتعــن 

اتخــاذ مــا يحقــق املصالــح املرجــوة ويدفــع املفاســد...(.
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براءة ذمة

القرآن الكرمي:
قوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(.

األحاديث واآلثار:
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) املســلمون علــى شــروطهم( رواه 

. داوود  وأبــو  الترمــذي 
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والية

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قوله تعالى: )وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن(.

ثانيًا: أقوال العلماء :
1- جــاء يف املغنــي 386/9 )وقــد قــال أحمــد يف موضــع إذا كان األب 

بعيــد الســفر يــزوج األخ(.
2- قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف مســألة ســفر الولــي ســفرا بعيــدا 
386/9 )وهــذا القــول إن شــاء اهلل تعالــى أقربهــا إلــى الصــواب فــإن 
ــى مــا  ــرد إل ــا التوقيــف وال توقيــف يف هــذه املســألة فت ــدات بابه التحدي
يتعارفــه النــاس بينهــم ممــا لــم جتــر العــادة باالنتظــار فيــه ويلحــق املــرأة 
الضــرر مبنعهــا مــن التزويــج يف مثلــه فإنــه يتعــذر يف ذلــك الوصــول إلــى 
املصلحــة مــن نظــر األقــرب فيكــون كاملعــدوم والتحديــد بالعــام كبير 

ــل ذلــك ويذهــب اخلاطــب(. فــإن الضــرر يلحــق باالنتظــار يف مث
3- قــال يف شــرح املنتهــى )واليــة صغيــر عاقــل أو مجنــون وبالــغ مجنــون 
ومــن بلــغ ســفيها واســتمر ألب لكمــال شــفقته فــإن احلــق الولــد بابــن 
عشــر فأكثــر، ولــم يثبــت بلوغــه فــا واليــة لــه ألنــه لــم ينفــك عنــه احلجــر 
فــا يكــون وليــًا )رشــيد( ألنــه غيــر محجــور عليــه ثــم )الواليــة بعــد أب( 

لوصيــة ألنــه نائــب األب أشــبه وكيلــه يف احليــاة(175/2
4- قــال يف كشــاف القنــاع )أن وصــي األب مقــدم علــى غيــره( كشــاف 

القنــاع للبهوتــي 383/8- الــكايف البــن قدامه )251/3(
5- قــال يف كشــاف القنــاع 443/3 )وال يجــوز لوليهمــا أي الصغيــر أو 

املجنــون أن يتصــرف يف مالهمــا إال علــى وجــه احلــظ لهمــا(.
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وكالة
األحاديث واآلثار:

1( قولــه -صلــى اهلل عليــه وســلم- البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى مــن 
أنكــر  .

2( قضى -صلى اهلل عليه وسلم- بشاهد ومين .
3( عــن احلســن بــن علــي - رضــي اهلل عنهمــا - أن النبــي - صلــى اهلل 
عليــه وســلم - قــال : » مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن ولــم 

يجــب فهــو ظالــم الحــق لــه «.

أقوال العلماء:
1( قــال ابــن قدامــة يف الــكايف 128/6 » فــإن امتنــع اخلصــم مــن احلضــور 

عنــد احلاكــم حكــم عليه« .
2( قــال أبــو إســحاق يف معــن احلــكام: مســألة قــال املــاوردي يف تفســير 
ــة دليــل  ــى »وإذا دعــوا إلــى اهلل ورســوله ليحكــم بينهــم« اآلي ــه تعال قول
ــة  ــه اإلجاب ــى حاكــم مــن حــكام املســلمن فعلي ــه مــن دعــي إل ــى أن عل

ح إن تأخــر.  وُيجــرَّ

األنظمة والتعليمات:
1( املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.

2( املادة )176( من نظام املرافعات الشرعية.
املادة )178( من نظام املرافعات الشرعية.
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شراكة ومضاربة

أواًل: األحاديث واآلثار:
ــي  ــن عبــاس رضــى اهلل عنهمــا ان النب 1- مــا رواه مســلم بســنده عــن اب

ــه وســلم قضــى بيمــن وشــاهد . ــى اهلل علي صل
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن 

علــى مــن أنكــر(.
3- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى 

تؤديــه(.
4- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى 
نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه( أخرجــه 

البخــاري ومســلم.
5- حديث )) ال ضرر وال ضرار (( .

ثانيًا: القواعد الفقهية:
1( الدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل.

2( إذا اختلــف الدافــع والقابــض يف صفــة املقبــوض فالقــول قــول الدافــع 
مــع ميينــه.

رابعًا : أقوال العلماء :
1( قــال ابــن قدامــة يف املغنــي » وليــس لــه أن يشــارك مبــال الشــركة وال 
يدفعــه مضاربــة ألن ذلــك يثبــت يف املــال حقوقــا ويســتحق ربحــه لغيــره 

وليــس لــه ذلــك« .
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2( جــاء يف قــرار مجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي رقــم )123( مــا نصــه 
] املضــارب أمــن وال يضمــن مــا يقــع مــن خســارة أو تلــف إال بالتعــدي 

والتقصيــر [ .
3( قــرار مجمــع الفقــه اإلســامي املتضمــن مــا يلــي: »وقــد وقــع اإلجمــاع 
مــن الفقهــاء علــى مــدى القــرون ويف جميــع املذاهــب بأنــه ال يجــوز حتديد 
ربــح االســتثمار يف املضاربــة وســائر الشــركات مببلــغ مقطــوع أو نســبة 

مــن املبلــغ املســتثمر . 
4( قــول ابــن قدامــة يف املغنــي )96/5(: »فأمــا حقــوق اآلدميــن، وحقــوق 
يقبــل  فــا  الكفــارات،  و  بالشــبهات كالــزكاة  تــدرأ  ال  التــي  اهلل 

ــم يف هــذا أخافــًا. رجوعــه عنهــا وال نعل
5( قــال يف املغنــى 131/7 )والشــركة مــن العقــود اجلائــزة تبطــل مبــوت 
ألنــه عقــد جائــز  أحدهمــا  مــن  وبالفســخ  وجنونــه  الشــريكن  احــد 

فبطلــت بذلــك (1 .هـــ 
6( وقــال يف موضــع آخــر 145/7 )اخلســران يف الشــركة علــى كل 
واحــد منهمــا بقــدر مالــه فــإن كان مالهمــا متســاويا يف العقد فاخلســران 

بينهمــا النصفــن ال نعلــم يف هــذا خــاف بــن أهــل العلــم (
7( قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل : ) وإذا صحــت احلوالــة بــرئ احمليــل مــن 
الديــن ألنــه قــد حتــول مــن ذمتــه فــإن تعــذر االيفــاء مــن احملــال عليــه 
ملــوت أو فلــس حــادث أو مطــل لــم يرجــع علــى احمليــل كمــا لــو أبــرأه (. 

الــكايف)346-345/2(.
8( قــال صاحــب الــروض املربــع )119/5-120( : ) وإذا صحــت احلوالــة 
نقلــت احلــق إلــى ذمــة احملــال عليــه وبــرئ احمليــل مبجــرد احلوالــة فــا 
ميلــك الرجــوع علــى احمليــل بحــال .قــال صاحــب احلاشــية : ألن احلــق انتقــل 
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بذلــك فلــم يعــد احلــق إلــى احمليــل أبــدا . ثــم جــاء يف الــروض أيضــًا : ســواء 
أمكــن اســتيفاء احلــق أو تعــذر ملطــل أو فلــس أو مــوت أو غيرهــا .(

9( قــال يف كشــاف القنــاع )524/8(: )والعامــل أمــن يف مــال املضاربة( 
ثــم قــال: )والقــول قولــه يف قــدر رأس املــال والربــح وأنــه ربــح أو لــم يربــح 
وفيمــا يدعيــه مــن هــاك أو خســران( وقــال أيضــًا )457/8(: )أو اختلفــا 
أي الوكيــل واملضــارب مــع رب املــال يف صفــة اإلذن يف الوكالــة أو 
املضاربــة فقولهمــا أي الوكيــل واملضــارب بيمينهمــا ألنهــم أمينــان يف 

التصــرف فقبــل قولهمــا(. 
10( مــا ذكــره صاحــب كشــاف القنــاع : مــن أنــه البــد وأن يكــون 
املبيــع مملــوكا لبائعــه وقــت العقــد لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم حلكيم 
بــن حــزام » ال تبــع مــا ليــس عنــدك« وقــال يف موضــع آخــر نصــه » والبــد 
أن يكــون املبيــع مقــدورًا علــى تســليمه حــال العقــد ألن مــاال يقــدر علــى 

تســليمه شــبيه باملعــدوم واملعــدوم ال يصــح بيعــه .
11( قــال يف كشــاف القنــاع 542/3 »وتنعقــد املضاربــة مبــا يــؤدى معنــى 
ذلــك أي معنــى املضاربــة والقــراض مــن كل قــول دل عليهــا ألن املقصود 
املعنــى فجــاز بــكل مــا تــدل عليــه » ا.هـــ وقــال أيضــًا يف صــــ453 » ومــن 
شــرط صحتهــا أي املضاربــة تقديــر نصيــب العامــل مــن الربــح فــان قــال 
رب املــال خــذ هــذا مضاربــة ولــم يذكــر ســهم العامــل لــم تصــح أو قــال 
خــذ هــذا املــال مضاربــة ولــك جــزءا حــظ أو نصيــب مــن الربــح فاملضاربــة 
فاســدة جلهالــة نصيــب العامــل » وقــال أيضــًا صـــ 542 » وان تعــد العامــل 
مــا أمــر بــه رب املــال فغصــب يــرد املــال وربحــه وال شــيئ لــه نظيــر عملــه 

كاخلاصــب (
12( للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب ، ويجــوز لــه احلكــم عليــه وعلــى 
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املســتتر و املمتنــع ولــو كان يف البلــد ، كمــا صــرح بذلــك أهــل العلــم 
منهــم صاحــب املبــدع و الكشــاف وغيرهمــا .

13( يشــترط لصحــة القــراض تقديــر نصيــب العامــل مــن الربــح نــص 
عليــه يف املغنــي )14/7 - كشــاف القنــاع 499/8 (.

14( حكــم القــراض الفاســد فســخه ورد املــال إلــى صاحبــه والربــح 
ــة املجتهــد 182/2 - كشــاف  ــه يف )بداي ــه نــص علي ــة علي ــه والوضيع ل

القنــاع 500/8 (.
15( اتفــاق أهــل العلــم علــى أن املقــارض مؤمتــن ال ضمــان عليــه فيمــا 
ــع  ــه وال تضيي ــه وال اســتهاك ل ــه في ــة من ــر جناي يتلفــه مــن املــال مــن غي
هــذه ســبيل األمانــة وســبيل األمنــاء حــكاه ابــن عبــد البــر )االســتذكار 
القنــاع  وكشــاف   )178/2 املجتهــد  )بدايــة  رشــد  وابــن   )  124/21

.)524/8( للبهوتــي 
16( قــال بــن قدامــه يف املغنــي )156/7( : فصــل : وليــس للمضــارب 
دفــع املــال إلــى آخــر مضاربــه. نــص عليــه أحمــد يف روايــة األثــرم وحــرب 

ــال وإال فــا (.  ــه رب امل ــداهلل قــال : إن أذن ل وعب
17( اتفــاق أهــل العلــم أن املضــارب مؤمتــن ال ضمــان عليــه يف مــا يتلفــه 
مــن املــال مــن غيــر جنايــة فيــه وال اســتهاك لــه وال تصحيــح هــذه ســبيل 
األمانــة وهــذا ســبيل األمنــاء( االســتذكار الن عــن البــر 124/121 - 
بدايــة املجتهــد البــن رشــد 178/2 - كشــاف القنــاع للبهوتــي 524/8

18( مــا قــرره الفقهــاء مــن أن القــول يف الربح واخلســارة هو قول املضارب 
مــع ميينه.
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خامسًا: األنظمة والتعليمات
1. املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية. 

2. املادة 13 من نظام املرافعات الشرعية.
3. املادة 4/31 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

4. األمــر الســامي الكــرمي رقــم 37441 يف 1433/8/11هـــ املعمــم مــن 
قبــل وزيــر العــدل برقــم 13/ت/4708 وتاريــخ 1433/9/19هـــ املتضمــن 
اختصــاص جلنــة املنازعــات املصرفيــة بالنظــر يف القضايــا املصرفيــة 

ــة . ــة بالتبعي ــا املصرفي ــة، والنظــر يف القضاي األصلي
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كفالة

أواًل: القرآن الكرمي:
- قوله تعالى }وملن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم{ .

ثانيًا: األحاديث واآلثار :
1( أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمن مع الشاهد .

2( قوله صلى اهلل عليه وسّلم: )ال ضرر وال ضرار( رواه اإلمام أحمد.
الترمــذي  غــارم( أخرجــه  )الزعيــم  قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم:   )3

.)1412( الغليــل  إرواء  يف  األلبانــي  وصححــه   )1265(
قصــة  يف  هريــرة  أبــي  حديــث  مــن  البخــاري  صحيــح  يف  ورد  مــا   )4
اإلســرائيلي الــذي اســتلف مــن رجــل ألــف دينــار وقــال ائتنــي بشــهود وقال 
كفــى بــاهلل شــهيدا قــال فأتنــي بكفيــل قــال كفــى بــاهلل كفيــا وقــد 

ــة بالبــدن«. ــه البيهقــي »بــاب يف الكفال ترجــم ل

ثالثًا: القواعد الفقهية:
- اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين.

رابعًا: أقوال العلماء :
ــا بتخليصــه مــن  2( قــال يف شــرح املنتهــى » وإذا طالــب ضامــن مضمون
ضمانــه بــأداء احلــق لربــه لزمــه أي املديــن إن كفــل أو ضمــن بإذنــه أي 
املكفــول أو املضمــون وطولــب كفيــل أو ضامــن بذلــك ألنــه شــغل ذمتــه 

مــن أجلــه بإذنــه فلزمــه تخليصهــا« 255/2 .
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1( الضامــن ملــزوم شــرعًا باحلــال وال يطالــب باملؤجــل إال بعــد حلولــه 
شــرح املنتهــى 252/2

2( قــال صاحــب شــرح املنتهــى: )وإن ســكت مدعــى عليــه( بــأن لــم يقــر 
بالدعــوى ولــم ينكرهــا )أو قــال( املدعــى عليــه: )ال أقــر وال أنكــر( أو 
قــال: )ال أعلــم قــدر حقــه وال بينــة( ملــدع بدعــواه ) قــال احلاكــم ( ملدعــى 
ــه: )إن أجبــت وإال جعلتــك نــاكا وقضيــت عليــك( بالنكــول . .(.  علي

ا.هـ 
3( ويف اإلنصــاف قولــه: )وإن ســكت املدعــى عليــه ، فلــم يقــر ولــم 
ينكــر، قــال لــه القاضــي: إن أجبــت، وإال جعلتــك نــاكًا وقضيــت 

عليــك، وهــو املذهــب( ا.هـــ 
4( ومبــا أن للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب ويجــوز احلكــم عليــه 
ــد ]ينظــر: الفــروع 268/11،  ــع ولــو كان يف البل ــى املســتتر واملمتن وعل

القنــاع 25/4[. اإلنصــاف 249/11، كشــاف 
5( وقد جاء يف كشاف القناع )3/ 380( ما نصه:) )َوِإْن َلْم ُيْعَلْم ِفيَها( 
ــَل )الديــن  ــُه( َأْي: اْلَكِفي ــِه )َلِزَم ــوِل ِب ــُرُه( َأْي: امْلَْكُف ــِة )َخَب َأْي: يِف اْلَغْيَب

ْوِضِعــِه..( . ْمَهــاِل َمــَع َعــَدِم اْلِعْلــِم مِبَ ِمــْن َغْيــِر إْمَهــاٍل( إْذ اَل َفاِئــَدَة يِف اإْلِ
6( قــال صاحــُب حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج: )وإال لتواريــه أو تعــززه 
أي: تغلبــه وقــد ثبــت ذلــك عنــد القاضــي فتســمع البّينــة ويحكــم بغيــر 
حضــوره مــن غيــر ميــن لاســتظهار علــى املنقــول املعتمــد تغليظــًا عليــه، 

ــاس كّلهــم( . وإال المتنــع النَّ
7( جــاء يف املغنــي 4/ 415 ) فإنــه متــى تعــذر علــى الكفيــل إحضــار 
ــه ...ألنهــا  ــع مــن إحضــاره لزمــه مــا علي ــه أو امتن ــه مــع حيات املكفــول ب

أحــد نوعــي الكفالــة فوجــب بهــا الغــرم كالكفالــة باملــال(.
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8( جــاء يف املبــدع البــن مفلــح )4/ 245( )وألنهــا أي الكفالــة اســتيثاق 
يلــزم الكفيــل مــا علــى املكفــول بــه عنــد تعــذر إحضــاره(.

إحضــار  تعــذر  وان   « املربــع  الــروض  علــى  احلاشــية  قــال صاحــب   )9
املكفــول علــى الكفيــل بــأن اختفــى أو امتنــع أو غيــر ذلــك بحيــث 
تعــذر إحضــاره مــع بقــاء حياتــه ضمــن كفيــل مــا عليــه مــن الديــن أو 
عــوض العــن وكــذا إن امتنــع الكفيــل عــن إحضــاره لزمــه مــا عليــه« 

.)113/5(
10( قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل يف إعــام املوقعــن )101/1( : )والــذي 
جــاءت بــه الشــريعة أن اليمــن تشــرع مــن جهــة أقــوى املتداعــن فــأي 
اخلصمــن ترجــح جانبــه جعلــت اليمــن مــن جهتــه وهــذا مذهــب اجلمهــور 
كأهــل املدينــة وفقهــاء احلديــث كاإلمــام أحمــد والشــافعي ومالــك 

وغيرهــم ... (.
11( مــا قــرره أهــل العلــم مــن القضــاء علــى الغائــب املســتتر وإن لــم 
يكــن مــع املدعــي بينــة حتــى ال يكــون االمتنــاع طريقــا إلــى إســقاط 
احلقــوق التــي نصــب القاضــي حلفظهــا . أنظــر : أدب القاضــي للمــاوردي 

 .  )323/2(
12( جــاء يف الــكايف البــن قدامــة 128/6 مــا نصــه ) فــإن امتنــع اخلصــم 
مــن احلضــور عنــد احلاكــم حكــم عليــه ألنــه لــو لــم يحكــم عليــه جلعــل 

االمتنــاع واالســتتار طريقــًا لتضييــع احلقــوق ( أ.هـــ
نصــه:  مــا  واألحــكام  القضايــا  علــى  احلــكام  معــن  يف  جــاء   )13
) مســألة قــال املــاوردي يف تفســير قولــه تعالــى ) وإذا دعــوا إلــى اهلل 
ورســوله ليحكــم بينهــم ( اآليــة دليــل علــى أنــه مــن دعــي إلــى حاكــم 
مــن حــكام املســلمن فعليــه اإلجابــة ويحــرج إن تأخــر وقــد ورد عــن 
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احلســن بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال 
) مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن ولــم يجــب فهــو ظالــم ال 

حــق لــه ( أ.هـــ  
14( مــا ذكــره بعــض فقهــاء احلنابلــة مــن أنــه ال يصلــح تعليــق الضمــان 

علــى الشــرط أو وقــت ، انظــر الــكايف البــن قدامــة )134/2( .
15( فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 182-181/13 .

16( قــال ابــن رجــب يف قواعــده ص336: »إذا قضــى دينا واجبًا بغير إذنه 
فإنــه يرجــع بــه عليــه يف أصح الروايتن وهي املذهب عند الشــريف«.

خامسًا: األنظمة والتعليمات:
الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   )55( املــادة  مــن  األولــى  الائحــة   )1

التنفيذيــة.  ولوائحــه 
2( املادة )119( من نظام املرافعات الشرعية.

3( الفقرة األولى من املادة )4( من نظام املرافعات الشرعية .
4( املادة 3/147 من نظام املرافعات الشرعية.
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عقـــار

أواًل: القرآن الكرمي:
قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(.

أواًل: األحاديث واآلثار:
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال . 1

ــه( . ــب نفــس من بطي
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال تبــع مــا ليــس عنــدك ( رواه بــن . 2

ماجــة والترمذي.
قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ) املسلمون على شروطهم(.. 3
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) البينــة علــى املدعــي واليمــن . 4

علــى مــن أنكــر(.
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال يحــل ســلف وبيــع وال شــرطان . 5

يف بيــع وال ربــح مــا لــم يضمــن وال بيــع مــا ليــس عنــدك( رواه أحمــد 
شــيخ  وصححــه  املســتدرك  يف  واحلاكــم  والنســائي  داود  وأبــو 
صحيــح  يف  واأللبانــي   )334/29( الفتــاوى  مجمــوع  يف  اإلســام 

.)1138/2( اجلامــع 
قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ) البيعان باخليار ما لم يتفرقا(.. 6
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) علــى اليــد مــا أخــذت حتــى . 7

تؤديــه(.
مــا رواه ســهيل عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه: ) قضــى رســول اهلل . 8

صلــى اهلل عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد الواحــد( رواه ســعيد بــن 
منصــور يف ســننه.
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ثانيًا: القواعد الفقهية:
1. الساقط ال يعود.

2. اإلقرار حجه ملزمة.
3. ما بني على باطل أخذ حكمه.

4. االجتهاد ال ينقض مبثله.
5. األصل يف العقود الصحة.

6. األصل يف الكام حمله على احلقيقة.
7. املفرط أولى باخلسارة.

8. من شرط صحة البيع ثبوت ملك البائع للعن املباعة .
9. املثبت مقدم على النايف .

ثالثًا: أقوال العلماء:
الثالــث مــن الشــروط . 1 القنــاع )402/7( )النــوع  جــاء يف كشــاف 

الفاســدة أن يشــترط البائــع شــرطًا يعلــق البيــع عليــه كقولــه بعتــك 
إن جئتنــي بكــذا أو بعتــك إن رضــي فــان وكــذا تعليــق الشــراء 
كقبلــت إن جــاء زيــد ونحــوه فــا يصــح البيــع ألن مقتضــى البيــع 

ــا مينعــه(. ــع والشــرط هن ــك حــال التباي نقــل املل
جــاء يف املجمــوع للنــووي ص 28 ) وال يجــوز تعليــق البيــع علــى شــرط . 2

مســتقبل كمجــيء الشــهر وقــدوم احلــاج ألنــه بيــع غــرض مــن غيــر 
حاجــة فلــم يجــز(.

مــا قــرره أكثــر أهــل العلــم مــن ثبــوت املــال ملدعيــة بشــاهد وميــن . 3
واحلنابلــة  الســبعة  والفقهــاء  األربعــة  الراشــدين  اخللفــاء  رأي  وهــو 
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.130/14 املغنــى  والشــافعي  ومالــك 
ــار الســعودية الشــيخ محمــد . 4 ــي الدي ــاوى ســماحة مفت مــا جــاء يف فت

بــن إبراهيــم )139/8( ) مــن أحيــا أرضــًا إحيــاء شــرعيًا وثبــت متلكــه 
ــا مــا دام يعــرف مالكهــا  لهــا فــا يضــر بعــد ذلــك صيرورتهــا موات

فهــي مــوات لغــة ال شــرعًا(.
قــال يف الشــرح الكبيــر 55/11 )الرابــع - أن مــن شــروط انعقــاد . 5

البيــع - أن يكــون مملــوكًا لــه أي البائــع - أو مــا ذونــا لــه يف بيعــه 
فــإن بــاع ملــك غيــره بغيــر إذنــه أو اشــترى بعــن مالــه شــيئًا بغيــر إذنــه 

لــم يصــح.
قــال البهوتــي رحمــه اهلل يف كشــاف القنــاع )وإن قــال البائــع إن . 6

بعتــك تنقدنــي الثمــن إلــى ثاثــة أيــام أو إلــى مــدة معلومــة أقــل مــن 
ذلــك وإال فــا بيــع بيننــا صــح البيــع وهــو قــول عمــر كشــرط اخليــار 
ــم ينقــده املشــتري الثمــن يف املــدة. ــم يفعــل أي إن ل ويفســخ البيــع إن ل

قــال صاحــب الــزاد ) ال تقبــل شــهادة عمــودي النســب بعضهــم لبعــض . 7
وال شــهادة أحــد الزوجــن لصاحبــه وتقبــل عليهــم(

قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــي : ) متــى جعــل نصيــب أحــد . 8
أن  مثــل  دراهــم  نصيبــه  مــع  جعــل  أو  معلومــة  دراهــم  الشــركاء 

الشــركة(. بطلــت  دراهــم  وعشــرة  جــزءًا  لنفســه  يشــترط 
قــال ابــن املنــذر : ) أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم . 9

علــى إبطــال القــراض يف املضاربــة إذا شــرط أحدهمــا أو كاهمــا 
لنفســه دراهــم معلومــة(.

 قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل : ) لــو شــرط يف املضاربــة . 10
لــرب املــال دراهــم معينــة فــإن هــذا االتفــاق ال يجــوز ألن املعاملــة 
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املشــاركات  جنــس  مــن  املعامــات  وهــذه  العــدل  علــى  مبناهــا 
شــائع يف  جــزء  الشــريكن  مــن  لــكل  تكــون  إمنــا  واملشــاركة 
الثلــث والنصــف فــإذا جعــل الحدهمــا شــيء مقــدر لــم يكــن ذلــك 

عــداًل بــل كان ظلمــًا(.
 قــال ابــن قدامــة يف املغنــي » وإن كان اإلقــرار مــن اثنــن مــن الورثــة . 11

عدلــن مثــل أن يخلــف ثاثــة بنــن فيقــر اثنــان منهــم بالديــن ويشــهدا 
بــه فــإن شــهادتهم تقبــل ويثبــت باقــي الديــن يف حــق املنكــر وبهــذا 

كلــه قــال احلســن والشــعبي والشــافعي وابــن املنــذر«.

رابعًا: األنظمة والتعليمات:
1. املادة العاشرة من نظام توزيع األراضي البور.

2. تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2254 يف 1424/6/4هـ
3. املادة احلادية واخلمسن بعد املائتن من نظام املرافعات الشرعية.

4. املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.
5. املادة )254( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

6. املادة )2/83( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
7. املادة األولى من نظام متلك غير السعودي للعقار .

8. تعميــم معالــي وزيــر العــدل رقــم 13/ت/1970 يف 1423/3/16هـــ 
املشــار فيــه إلــى الفتــوى الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة 
واإلفتــاء املتضمنــة عــدم جــواز بيــع األراضــي املمنوحــة حتــى يســتلمها 

صاحبهــا مــن اجلهــة املختصــة.
نظــام  مــن  عشــرة  الثالثــة  املــادة  مــن  ثانيــًا  البنــد  مــن  )أ(  الفقــرة   .9
الكهربــاء الصــادر باملرســوم امللكي رقــم )م/56( يف 1426/10/20هـ 
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وضع يد

األنظمة والتعليمات:
يف   5/114 رقــم  الدائمــة  بالهيئــة  األعلــى  القضــاء  مجلــس  قــرار 
ــرى املجلــس عــدم ســماع الدعــوى  ــي : » ي 1418/1/19هـــ ونصــه مــا يل
العامــة بــن قبيلــة ضــد أخــرى يف األراضــي، ألن الدعــوى العامــة مــن 
اختصــاص اجلهــات الرســمية ، وإمنــا تســمع دعــوى امللكيــة اخلاصــة«.
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استطراق

األحاديث واآلثار:
قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) ال ضرر وال ضرار(.

القواعد الفقهية:
)الضرر يزال( .
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وديعة

أواًل: القرآن الكرمي:
قوله تعالى » يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«.

ثانيًا: األحاديث واآلثار :
1( حديث » املسلمون على شروطهم« رواه الترمذي وأبو داوود .

رواه  عليــه«  املدعــى  علــى  واليمــن  املدعــى  علــى  »البينــة  حديــث   )2
الترمــذي.

ثالثًا: أقوال العلماء:
ــى  ــم مــن أصحــاب النبــي صل ــد أهــل العل ــو عيســى العمــل عن 1( قــال أب
اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى 

عليــه .
2( روى الدارقطنــي عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي 

صلــى اهلل عليــه وســلم قــال » ليــس علــى املــودع ضمــان«
3( قــال احلجــاوي يف مختصــر الــزاد » ويقبــل قــول املــودع يف ردهــا إلــى 
ربهــا أو غيــره بإذنــه وعــدم التفريــط« قــال الشــيخ ابــن عثيمــن معلقــًا: 
وإن تلفــت مــع مالــه مــن بــاب أولــى بــأن احترقــت أو ســرقها الســراق دون 
أن يتأثــر مالــه بذلــك فــا ضمــان علــى املــودع ألنــه أمــن قبــض املــال بــإذن 
مالكــه والقاعــدة يف األمــن أنــه ال يضمــن مــا تلــف حتــت يــده إال بتعــد 
أو تفريــط بدليــل قولــه تعالــى » مــا علــى احملســنن مــن ســبيل« املمتــع 

. 287/10
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4( قال املوفق يف املقنع 16/9 » ويلزمه حفظها يف حرز مثلها« .
5( قــال يف الشــرح الكبيــر 7/16 » وهــي أمانــة ال ضمــان عليــه فيهــا 
إال أن يتعــدى وإن تلفــت مــن بــن مالــه لــم يضمــن يف أصــح الروايتــن 
وجملــة ذلــك أن الوديعــة أمانــة إذا تلفــت مــن غيــر قصــد وال تفريــط مــن 
املــودع فليــس عليــه ضمــان ســواء ذهــب معهــا شــيئ مــن مــال املــودع أو لــم 
يذهــب هــذا قــول أكثــر أهــل العلــم روى ذلــك عــن أبــي بكــر وعلــي وابن 
مســعود رضــى اهلل عنهــم وبــه قــال شــريح والنخعــي ومالــك وأبــو الزنــاد 
والثــوري والشــافعي وأصحــاب الــرأي وروي الدارقطنــي عــن عمــرو بــن 
شــعيب عــن أبيــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال »ليــس علــى املــودع 
ضمــان« وألن املســتودع مؤمتــن فلــم يضمــن مــا تلــف مــن غيــر تعديــه وال 
تفريطــه كمــا لــو ذهبــت مــع مالــه وألن املســتودع إمنــا يحفظهــا لصاحبهــا 
متبرعــا مــن غيــر نفــع يرجــع إليــه فلــو لزمــه الضمــان المتنــع النــاس عــن 

االســتيداع وذلــك مضــر« 
6( وقــال أيضــا يف الشــرح الكبيــر )26/16( » وإن دفــع الوديعــة إلــى 
مــن يحفــظ مالــه كزوجتــه أو عبــده لــم يضمــن نــص عليــه احمــد وهــو 
قــول أبــي حنيفــة ألنــه حفظهــا مبــا يحفــظ بــه مالــه أشــبه مــا  إذا حفظهــا 
بنفســه« قــال يف اإلنصــاف وهــذا املذهــب بــا ريــب ونــص عليــه وعليــه 

ــر األصحــاب 26/16 . جماهي



109



110



111

إجارة

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قال تعالى » يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود« .

2( قــال تعالــى » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تأكلــوا أموالكــم بينكــم 
بالباطــل إال أن تكــون جتــارة عــن تــراض منكــم« .

ثانيًا: األحاديث واآلثار :
1. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) املســلمون علــى شــروطهم إال 

شــرطًا حــّرم حــااًل أو أحــل حرامــًا(.
2. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى 

املدعــى عليهم(.
3. قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار (  .

4. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال يحــل مــال امــرئ مســلم غــا 
عــن طيــب نفــس منــه( .

وأموالكــم  دمائكــم  إن   ( وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  النبــي  قــول   .5
. حــرام(  عليكــم  وأعراضكــم 

6. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن حلــف علــى ميــن هــو فيهــا 
فاجــر ليقتطــع مبهــا مــال امــرئ مســلم لقــى اهلل وهــو عليــه غضبــان( 

رواه مســلم.
7. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل شــرط ليــس يف كتــاب 
اهلل فهــو باطــل وإن كان مائــة شــرط ، قضــاء اهلل أحــق وشــروط اهلل 

أوثــق(.
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8. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث املــروري يف صحيــح 
مســلم يف قصــة الكنــدي )ألــك بينــة قــال ال قــال فلــك ميينــي(.

9. قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ) إمنا البيع عن تراض(.

ثالثًا: القواعد الفقهية:
1. األصل يف األمور احلادثة )العارضة( العدم.

2. الضرر يزال .
3. األصل العدم .

4. املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا .
5. ال عذر ملن أقر .

6. العادة محكمة .
7. الدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل .

8. الضرر مرفوع يف الشريعة .

رابعًا: أقوال العلماء:
1. جــاء يف املعيــار املعــرب 424/4 )األصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان 
وهــو املســمى يف العــرف األصولــي باســتصحاب احلــال وهــو أصــل مــن 

أصــول الشــريعة تــدور عليــه مســائل وفــروع( .
2. جــاء يف الــزاد 160/3 )فصــل : وهــو عقــد الزم فــإن أجــرة شــيئًا ومنعــه 
كل املــدة أو بعضهــا فــا شــيء لــه وإن بــدأ اآلخــر قبــل انقضائهــا فعليــه 

األجرة( .
3. مــا ثبــت بزمــان يحكــم ببقائــه مــا لــم يوجــد املزيل )مجلــس األحكام 

العدلية املادة العاشــرة صـ24( .
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ــب ويجــوز  ــى مــال الغائ ــة عل ــأن للحاكــم والي ــم ب 4. مــا قــرره أهــل العل
احلكــم عليــه وعلــى املســتتر واملمتنــع ولــو كان يف البلــد ) ينظــر الفــروع 

268/11( اإلنصــاف 249/11 كشــاف القنــاع 25/4( .
5. قــال بهوتــي يف شــرح املنتهــى 122/4 )وال يضمــن ربــح فــات علــى 
مالــك بحبــس غاصــب مــال جتــارة مــدة ميكــن أن يتجــر فيهــا إذا لــم 

يتجــر فيــه الغاصــب( وينظــر شــرح املنتهــى البــن النجــار 15/5( .
6. جــاء يف مجمــوع الفتــاوى 24/300 )إذا كان الــذي عليــه احلــق قــادرًا 
علــى الوفــاء وعطلــه حتــى أحوجــه إلــى الشــكاية فمــا عزمــة بســبب ذلك 

فهــو علــى الظالــم املماطــل إذا عزمــه علــى الوجــه املعتــاد( .
7. قول العامة منصور البهوتي يف كشــاف القناع )145/9( »وتســتقر 
األجــرة مبضــي املــدة حيــث ســلمت لــه العــن التــي وقعــت اإلجــارة عليهــا 

وال حاجــز لــه عــن االنتفــاع ولــو لــم ينتفــع« .
8. قــول اخلرقــي رحمــه اهلل » فــإن جــاء أمــر غالــب بحجــز املســتأجر عــن 

منفعــة مــا وقــع عليــه العقــد لزمــه مــن األجــر مبقــدار مــدة انتفاعــه«.
9. قــول املوفــق رحمــه اهلل يف املغنــى أن العــن املســتأجرة » إذا غصبــت 
فللمســتأجر الفســخ ألن فيــه تأخيــر حقــه، فــإن فســخ فاحلكــم فيــه 
كمــا لــو انفســخ العقــد بتلــف العــن ســواء وإن لــم يفســخ حتــى انقضــت 
مــدة اإلجــارة ، فلــه اخليــار بــن الفســخ والرجــوع باملســمى وبــن البقــاء 

علــى العقــد ومطالبــة الغاصــب بأجــر املثــل«.
10. مــا قــرره العــز بــن عبدالســام يف قواعــد 125/25: » القاعــدة يف 
األخبــار والدعــاوى والشــهادات واألقاريــر وغيرهــا أن مــا كذبــه العقــل 
أو جــوزه وأحالتــه العــادة فهــو مــردود ، وأمــا مــا أبعدتــه العــادة مــن غيــر 
إحالــة فلــه رتــب يف البعــد والقــرب قــد يختلــف فيهــا ، فمــا كان أبعــد 
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وقوعــًا فهــو أولــى بالــرد ومــا كان أقــرب وقوعــًا فهــو أولــى بالقبــول 
وبيتهمــا رتــب متفاوتــه« .

11. البهوتي يف الروض املربع: » وهي أي اإلجارة عقد الزم من الطرفن 
ألنهــا نــوع مــن البيــع فليــس ألحدهمــا فســخها لغيــر عيــب أو نحــوه ، فــإن 
أجرهــا شــيئًا ومنعــه أي منــع املؤجــر املســتأجر الشــيء املؤجــر كل املــدة 
أو بعضهــا بــأن ســلمها العــن ، ثــم حولــه قبــل أن تقضــى املــدة فــا شــيء 
لــه مــن األجــرة ألنــه لــم يســلم لــه مــا تناولــه عقــد اإلجــارة ، فلــم يســتحق 
شــيئًا ، وإن بــدأ اآلخــر أي املســتأجر فتحــول قبــل انقضائهــا أي انقضــاء 
مــدة اإلجــارة فعليــه جميــع األجــرة ألنهــا عقــد الزم ، فترتــب مقتضاهــا، 
وهــو ملــك املؤجــر واملســتأجر املنافــع - وإن وجــد املســتأجر العــن معيبــة 
أو حــدث بــه عنــده عيــب - وهــو مــا يظهــر بــه تفــاوت األجــر - فلــه الفســخ 
إن لــم يــزل بــا ضــرر يلحقــه وعليــه أجــرة مــا مضــى الســتيفائه املنفعــة 

فيــه ولــه اإلمضــاء مجانــًا واخليــار علــى التراخــي«.
وعلــى  عليــه  احلكــم  ويجــوز  الغائــب  مــال  علــى  واليــة  للحاكــم   .12
املســتتر واملمتنــع ولــو كان يف البلــد )ينظر: الفروع 268/11( اإلنصاف 

249/11 ، كشــاف القنــاع 25/4(.
13. قــال اخلرقــي ) فــان جــاء أمــر غالــب يحجــز املســتأجر عــن منفعــة مــا 
وقــع عليــه العقــد لزمــه مــن األجــر مبقــدار انتفاعــه ( أ . هـــ املغنــى 27/8.
14. قــال ابــن قدامــه يف املغنــى 24/8 ) أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن 
ــى مــدة  ــز وال يجــوز إجارتهــا إال عل ــازل جائ ــم أن اســتئجار املن أهــل العل
معلومــة، وقــال ) إذا أتلفــت العــن قبــل قبضهــا فــإن اإلجــارة تنفســخ 

بغيــر خــاف نعلمــه ألن املعقــود عليــه تلــف قبــل قبضــه( أ . هـــ. 29/8.
15. قــال املوفــق يف املغنــى 28/8 : » فــإن كان أجــر املــدة متســاويًا فعليه 
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بقــدر مــا مضــى إن كان قــد مضــى النصــف فعليــه نصــف األجــر وإن 
كان قــد مضــى الثلــث فعليــه الثلــث كمــا يقســم الثمــن علــى املبيــع 
املتســاوي وإن كان مختلفــًا كــدار أجرهــا يف الشــتاء مــن أجرهــا يف 
الصيــف وأرض أجرهــا يف الصيــف أكثــر مــن الشــتاء أو دار لهــا موســم 
كــدور مكــة رجــع تقوميــه إلــى أهــل اخلبــرة وبقســط األجــر املســمى 
علــى حســب قيمــة املنفعــة كقســمة الثمــن علــى األعيــان املختلفــة يف 

ــن النجــار 108/5. ــع »وينظــر أيضــًا شــرح منتهــى اإلدارات الب البي
16. كل عقــد اقتضــى الشــرع ضمانــه لــم تغيــره الشــروط وعكســه 

بعكســه )ينظــر : الــروض املربــع 366/5( .
17. مــا ال يجــب ضمانــه ال يصــده الشــرط مضمونــًا ومــا يجــب ضمانــه ال 
ينتفــى الضمــان بشــرط نفيــه )ينظــر : املغنــى 115/8 ، كشــاف القنــاع 

.)70/4
18. قــول ابــن رجــب رحمــه اهلل تعالــى يف قواعــد : » نقــل جماعــة عــن 
ــرة إال  ــا األخي ــى أن اإلجــارة الصحيحــة ال جتــب منه ــدل عل أحمــد مــا ي

بقــدر االنتفــاع إذا تــرك املســتأجر بقيمتــي االنتفــاع بعــذر مــن جهتــه.
19. قــال القــرايف رحمــه اهلل »األصــل يف العقــود اللــزوم ذلــك أن العقــد 
إمنــا شــرع لتحصيــل املقصــود مــن العقــود بــه أو العقــود عليــه( ودفــع 
احلاجــات فيناســب ذلــك اللــزوم دفعــا للحاجــة وحتصيــًا للمقصــود« 

.)13/4 )الفــروق 
20. قــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل تعالــى يف مجمــوع الفتــاوى 
)ج 181/34( : » وقد كان عمر بن اخلطاب يأمر العزاب أال يســكنوا 
العــزاب، وهكــذا فعــل  بــن  املتأهــل  املتأهلــن وأن ال يســكن  بــن 
املهاجــرون ملــا قدمــوا املدينــة علــى عهــد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
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ونفــوا شــابًا خافــوا الفتنــة بــه مــن املدينــة إلــى البصــرة«
21. قــال املــرداوي رحمــه اهلل » وظيفــة الناظــر: حفــظ الوقــف والعمــارة 
واإليجــار والزراعــة واملخاصمــة فيــه وحتصيــل ريعتــه مــن تأجيــره أو 
زراعــة أو ثمــره واالجتهــاد يف تنميتــه وصرفــه يف جهاتــه مــن عمــارة 

وإصــاح وإعطــاء مســتحقه ونحــو ذلــك« .
22. اإلجــارة عقــد الزم وال يبطــل بوفــاة املؤجــر ولــو كان ناظــر الوقــف 
ألنــه أجــره بصفتــه الناظــر علــى وقفــه وهــو قــد اشــترط النظــارة لنفســه« 
أنظــر منتهــى اإلرادات البــن النجــار 63/5 وكشــاف القنــاع 74/9 -75.
23. جــاء يف كشــاف القنــاع 98/9 ) ولــو شــرط عليــه اســتيفاءها أي 
املنفعــة بنفســه فســد الشــرط ولــم يجــزا لوفــاء بــه ألنــه شــرط ينــايف 
مقتضــى العقــد إذا اقتضــاه امللــك ومــن ملــك شــيئًا اســتوفاه بنفســه 

وبنائبــه( أ.هـــ.
وأخــر   ( املصريــة 412/1  الفتــاوى  تيميــه يف مختصــر  ابــن  قــال   .24
الدعــاوى املمكنــة يف مســائل اجلــور ونحوهــا يــدل علــى كــذب املدعــى 

بهــا( .
25. مــا قــرره جمــع مــن أهــل العلــم مــن جــواز احلكــم علــى الغائــب 

األنظــار عــن  املســتتر 
. ينظــر  العــن املســتأجرة ضمــن  26. املســتأجر إذا فــرط أو تعــد يف 

.  139/9 القنــاع  كشــاف 
27. مــا كان مــن عمــارة العــن املؤجــرة ليــس الزمــا للمســتأجر ينظــر 

كشــاف القنــاع 109/9 .
28. قــال يف املغنــي جـــ8 صـــ13: »وإن اكتــرى فســطاطًا إلــى مكــة ولــم 
يقــل متــى أخــرج فالكــراء فاســد وبــه قــال أبــو ثــور وهــو قيــاس قــول 
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الشــافعي ، وقــال أصحــاب الــرأي: يجــوز استحســانًا بخــاف القيــاس، 
ولنــا: أنهــا مــدة غيــر معلومــة االبتــداء فلــم يجــز ،كمــا لــو قــال: أجرتــك 

داري مــن حــن يخــرج احلــاج إلــى آخــر الســنة ...( أ.هـــ .
29. كشــاف القناع جـ3 صـ222 : )النوع الثالث من الشــروط الفاســدة 
ــي  ــك إن جئتن ــه: بعت ــه كقول ــع علي ــق البي ــع شــرطًا يعل أن يشــترط البائ

بكــذا أو بعتــك إن رضــي فــان ...( أ.هـــ .
ــو أجــر ســيارة محركهــا معطــل  ــع جـــ10 صـــ35 : )فل 30. الشــرح املمت
للســفر عليهــا ، فــإن اإلجــارة ال تصــح ، وإذا قــال املســتأجر لصاحبهــا: 
متــى أصلحتهــا فقــد اســتأجرتها منــك الشــهر بكــذا وكــذا ، فهنــا ال 
تصــح اإلجــارة أيضــًا ؛ ملــا يلــي: أواًل: أن العقــود واملعاوضــات ال يصــح 
تعليقهــا كمــا هــو املذهــب. ثانيــًا: أن هــذا مجهــول ، أي ابتــداء املــدة مــن 
التصليــح ، والتصليــح غيــر معلــوم وعلــى هــذا فــا تصــح ، فــإذا كان 
ــه يجــوز  ــوم أو يومــن فإن ــح خــال ي ــا تصل ــم أنه ــل ونعل ــا خــراب قلي فيه

تأجيرهــا( أ.هـــ.
31. قــول شــيخ اإلســام ابــن تيمــة أن األصــل يف العقــود والشــروط اجلــواز 
والصحــة وال يحــرم منهــا ويبطــل أال مــا دل الشــرع علــى حترميــه وإبطالــه 

نصــًا أو قياســا عنــد مــن 
يقــول بــه وقــال مــا نصــه »وأصــول أحمــد املنصوصة عنــه أكثرها يجري 
علــى هــذا القــول ، ومالــك قريــب منــه ، لكــن أحمــد أكثــر تصحيحــًا 
للشــروط ، فليــس يف الفقهــاء األربعــة أكثــر تصحيحــًا للشــروط منــه 

...«  ا.هـــ مجمــوع الفتــاوى )132-126/29( .
32. قــول ابــن قدامــة يف الشــرح:)فإذا عــاد أحدهمــا فبــذل اليمــن ، لــم 
يســمعها يف ذلــك املجلــس ألنــه أســقط حقــه منهــا حتــى يحتكمــا يف 
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مجلــس آخــر فــإذا اســتأنف الدعــوى أعيــد احلكــم بينهمــا كاألول( 
الشــرح الكبيــر مــع اإلنصــاف )437.436/28(.

33. مــا روي عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا أنَّ رجــا ابتــاع غاًمــا فأقــام 
عنــده مــا شــاء اهلُل أن يقيــَم ثــم وجــد بــه عيًبــا فخاَصمــه إلــى النبــيِّ صلَّــى 
اهلُل عليــهِ وســلََّم فقــال الرجــُل يــا رســوَل اهلل قــد اســتغلَّ غامــي فقــال 
ــه الصــاة والســام )اخلــراج بالضمــان( ، أخرجــه الترمــذي  ــي علي النب

وأبــو داود يف ســننهما وغيرهمــا. 
34. قــال اإلمــام الســيوطي تعليقــا علــى قاعــدة )اخلــراج بالضمــان( يف 
كتابــه األشــباه والنظائــر: »قــال أبوعبيــد: اخلــراج يف هــذا احلديــث غلــة 
العبــد يشــتريه الرجــل فيســتغله زمانــا ، ثــم يعثــر منــه علــى عيــب دلســه 
البائــع ، فيــرده ، ويأخــذ جميــع الثمــن . ويفــوز بغلتــه كلهــا ، ألنــه كان 

يف ضمانــه ، ولــو هلــك هلــك مــن مالــه ، انتهــى . 
35. وكــذا قــال الفقهــاء : معنــاه مــا خــرج مــن الشــيء : مــن غلــة ، 
ومنفعــة ، وعــن ، فهــو للمشــتري عــوض مــا كان عليــه مــن ضمــان 
ــه ، ليكــون  ــة ل ــه ، فالغل ــف املبيــع كان مــن ضمان ــو تل ــه ل ــك ،فإن املل

الغنــم يف مقابلــة الغــرم« انتهــى.

خامسًا: األنظمة والتعليمات:
الائحة األولى للمادة )55( من نظام املرافعات الشرعية .. 1
الائحة الرابعة للمادة )56( من نظام املرافعات الشرعية .. 2
الائحة األولى للمادة )176( من نظام املرافعات الشرعية .. 3
املادة )178( من نظام املرافعات الشرعية .. 4
املادة )138( من نظام املرافعات الشرعية .. 5
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املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية .. 6
املادة )176( من نظام املرافعات الشرعية .. 7
املادة )18/ط( من نظام املرافعات الشرعية  واللوائح التنفيذية.. 8
املادة )181( من نظام املرافعات الشرعية .. 9

 املادة )63/1( من نظام املرافعات الشرعية .. 10
 املادة )178( من نظام املرافعات الشرعية .. 11
 املادة )164( من نظام املرافعات الشرعية .. 12
 املادة )122( من نظام املرافعات الشرعية .. 13
املادة )72( من نظام التنفيذ.. 14
املادة )81( من نظام املرافعات الشرعية .. 15
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عقد مقاولة

األحاديث واآلثار:
1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى مــن 

أنكــر«.

أقوال العلماء:
قــال ابــن رجــب رحمــه اهلل يف القاعــدة السادســة واألربعــن: يف العقــود 
الفاســدة هــل هــي منعقــدة أو ال: »مــاال يترتــب عليــه ذلــك أي مــا ال يترتــب 
والنفــوذ كالنــكاح  الســراية  وال  التغليــب  علــى  مبنــى  عليــه حكــم 
والبيــع واإليجــار واملعــروف مــن املذهــب أنــه غيــر منعقــد وتترتــب عليــه 

أحــكام الغصــب«.
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شفعة

األحاديث واآلثار:
1( قوله صلى اهلل عليه وسلم ) الشفعة كحل العقال (

2( حديــث جابــر رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
قضــى بالشــفعة يف كل مــا لــم يقســم فــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت 

الطــرق فــا شــفعة.

أقوال العلماء:
1( ما رواه عبدالرازق عن شريح » الشفعة ملن واثبها«

2( قــال يف املبــدع » الشــفعة تثبــت للجــار فيمــا إذا كان شــريكًا يف 
حقــوق امللــك مــن طريــق أو مســيل وغيرهــا.

3( قرار هيئة كبار العلماء رقم )44( يف 1396/4/13.
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أتعاب تعقيب

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قال تعالى: » يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«.

2( قال تعالى: » وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل«.

ثانيًا: األحاديث واآلثار :
1( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » إن دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم 

حــرام عليكم«.
2( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن 

أنكــر«.
3( قوله صلى اهلل عليه وسلم »ولكن اليمن على املدعى عليه«.

ثالثًا: القواعد الفقهية:
1( األصل يف مال املسلم احلرمة وال يؤخذ إال باحلق.

2( األصل يف العقود الصحة.
3( األصل يف العقود والشروط احلل.

رابعًا: أقوال العلماء:
1( قــال ابــن تيميــة رحمــه اهلل: »وليــس املنقــول عــن الصحابــة رضــى 
اهلل عنهــم بالنكــول ورد اليمــن مبختلــف بــل هــذا لــه موضــع وهــذا لــه 
موضــع فــكل موضــع أمكــن املدعــي معرفتــه والعلــم بــه رد املدعــى 
عليــه اليمــن فإنــه إن حلــف - أي املدعــي - اســتحق وإن لــم يحلــف لــم 
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يحكــم لــه بنكــول املدعــى عليــه وهــذا كحكومــة عثمــان واملقــداد 
فــإن املقــداد قــال لعثمــان احلــف أن الــذي دفعتــه إلــي كان ســبعة آالف 
ــه كيــف وقــد  ــم ب ــه معرفــة ذلــك والعل ــا ميكن وخذهــا فــإن املدعــي هن

ادعــى بــه فــإذا لــم يحلــف لــم يحكــم لــه إال ببينــة أو إقــرار« .
2( ما جاء يف كشاف القناع »اإلجارة عقد الزم من الطرفن« .

3( مــا جــاء يف كشــاف القنــاع »أنــه عقــد - أي اإلجــارة - ال يجــوز 
فســخه لغيــر عــذر« .

4( جــاء يف بدايــة املجتهــد » ال ينفســخ أي عقــد اإلجــارة إال مبــا تنفســخ 
بــه العقــود الازمــة« .

خامسًا: األنظمة والتعليمات:
1( املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.
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أتعاب جعالة - سمسرة

أواًل: األحاديث واآلثار :
1( قوله صلى اهلل عليه وسلم » ال ضرر وال ضرار«.

ثانيًا: القواعد الفقهية :
1( اســتقر عنــد جمهــور الفقهــاء مــن املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة أن 

عقــد السمســرة هــو عقــد جعالــة.
2( املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا.

3( املنصــوص عليــه يف بــاب اجلعالــة »العامــل فيهــا ال يســتحق أجرتــه إال 
بتمــام العمــل« .

ثالثًا: أقوال العلماء:
يقــر  لــم  بــأن  عليــه  مدعــى  )وإن ســكت  املنتهــى:  شــرح  جــاء يف   )1
بالدعــوى ولــم ينكرهــا أو قــال املدعــى عليــه ال أقــر وال أنكــر أو قــال 
ال أعلــم قــدر حقــه وال بينــة ملــدع بدعــواه قــال احلاكــم ملدعــى عليــه إن 

أجبــت وإال جعلتــك نــاكًا وقضيــت عليــك بالنكــول( .
2( جــاء يف اإلنصــاف: )وإن ســكت املدعــى عليــه فلــم يقــر ولــم ينكــر 
قــال لــه القاضــي إن أجبــت وإال جعلتــك نــاكًا وقضيــت عليــك وهــو 

املذهــب(
ــت  ــه وقــد ثب ــه أو تعــززه أي تغلب ــاج : )وإال لتواري 3( جــاء يف حتفــة احملت
ذلــك عنــد القاضــي فتســمع البينــة ويحكــم بغيــر حضــوره مــن غيــر ميــن 

االســتظهار علــى املنقــول املعتمــد تغليظــا عليــه( .
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4( مــا جــاء يف املنتهــي يف بــاب الصــداق: )وإن كانــت العطيــة لغيــر 
ــال  ــن بســبب العقــد كأجــرة الــدالل ونحوهــا( كأجــرة الكي العاقدي
والــوزان ) قــال ابــن عقيــل يف النظريــات(  إن فســخ بيــع بإقالــة ونحوهــا 
ممــا يقــف علــى تــراٍض(، مــن العاقديــن )لــم يــرده( أي لــم يــرد الــدالل مــا 
أخــذه )وإال( أي وإن لــم يقــف الفســخ علــى تراضيهمــا كالفســخ لعيــب 
ونحــوه ) رده ( أي رد الــدالل مــا أخــذه ألن املبيــع وقــع متــرددًا بــن اللــزوم 

وعدمــه( اهـــ .
5( مــا جــاء يف مطالــب أولــى النهــي يف بــاب الشــروط يف البيــع: )ومــن 
بــاع شــيئًا بشــرط البــراءة مــن كل عيــب فيمــا باعــه لــم يبــرأ أو بشــرط 
البــراءة مــن عيــب كــذا إن كان يف املبيــع لــم يبــرأ أي البائــع بذلــك 
ــة عقــد ملــا روى أحمــد أن ابــن عمــر  ــم حال ــمُ يعل وملشــتٍر الفســخ بعيــب ل
ــد  ــة درهــم فأصــاب زي ــراءة بثمامنائ ــدًا بشــرط الب ــن ثابــت عب ــد ب ــاع زي ب
بــه عيبــًا فــأراد رده علــى ابــن عمــر فلــم يقبلــه فترافعــا إلــى عثمــان فقــال 
عثمــان البــن عمــر: حتلــف انــك لــم تعلــم بهــذا العيــب؟ قــال: ال ، فــرده 
عليــه. فباعــه ابــن عمــر بألــف درهــم. وهــذه قصــة اشــتهرت ولــم تنكــر 

فكانــت كاإلجمــاع( .
بســبب عقــد  قبــض شــيئًا  ومــن   : اإلرادات  منتهــى  6( جــاء يف شــرح 
كــدالل يف بيــع فــإن فســخ البيــع باإلقالــة ونحوهــا ممــا يقــف علــى 

يــرده. لــم  الطرفــن  تــراض 
7( جــاء يف جامــع الفصولــن: )لــو اســتحق املبيــع أو رد بعيــب ال تســترد 

الداللــة( .
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رابعًا: األنظمة والتعليمات:
1( املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.

2( املــادة )5( مــن الئحــة تنظيــم أعمــال املكاتــب العقاريــة الصــادرة 
. بتاريــخ 1398/3/7هـــ 
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مطالبة بقيمة أتعاب

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قال تعالى » يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«.
2( قال تعالى » من بعد وصية يوصى بها أو دين«.

3( قال تعالى » وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل«.

ثانيًا: األحاديث واآلثار :
1( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » ثاثــة أنــا خصمهــم يــوم القيامــة وذكــر 

منهــم ورجــل أســتأجر أجيــرًا فاســتوفى منــه ولــم يوفــه حقــه .«
2( قوله صلى اهلل عليه وسلم » ال ضرر وال ضرار«.

3( قوله صلى اهلل عليه وسلم » املسلمون على شروطهم«
4( ما روي عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه قضى بشاهد ومين.

5( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » ال تصــروا اإلبــل والغنــم فمــن ابتاعهــا 
بعــد ذلــك فهــو بخيــر النظريــن بعــد أن يحلبهــا إن رضيهــا أمســكها وإن 

ســخطها ردهــا وصاعــًا مــن متــر .
6( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: » البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن 

أنكــر« .
7( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »إن دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم 

حــرام عليكــم« .
8( حديــث أبــي موســى األشــعري رضــي اهلل عنــه قــال: كان اخلصمــان 
إذا اختصمــا إلــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فاتعــدا املوعــد فوفى 

أحدهمــا ولــم يــوف اآلخــر قضــى للــذي وفــى« .
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ثالثًا: القواعد الفقهية:
املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا.. 1
األصل يف مال املسلم احلرمة وال يؤخذ إال باحلق.. 2
األصل يف العقود الصحة.. 3
األصل يف العقود والشروط احلل.. 4
األجير اخلاص يضمن بالتعدي أو التفريط.. 5
العامل يف اجلعالة ال يستحق أجرته إال بتمام العمل.. 6

رابعًا: أقوال العلماء:
اتفــق أهــل العلــم علــى حرمــة الغــش ســواء كان بالقــول ، أو الفعــل . 1

الثمــن أو  العيــب يف املعقــود عليــه أو  ، أو ســواء كان بكتمــان 
بالكــذب واخلديعــة ، ســواء أكان يف املعامــات أو يف غيرهــا مــن 
املشــورة والنصيحــة . قــال الترمــذي رحمــه اهلل ـ كمــا يف الســن مــا 
نصــه: » والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم وقالــوا : الغــش حــرام« .

قــال املــردواي يف اإلنصــاف ) 394/6 ( » تنبيــه: مراد املصنف وغيره . 2
بقولهــم ) ومــن عمــل لغيــره عمــًا بغيــر جعــل فــا شــيء له( غيــر املعد 
ألخــذ األجــرة ، فأمــا املعــد ألخذهــا فلــه األجــرة قطعــًا كاملــاح ، 
واملــكاري ، واحلجــام ، والقصــار ، واخليــاط ، والــدالل، ونحوهــم 
ممــن يرصــد نفســه للتكســب بالعمــل، فــإذا عمــل : اســتحق أجــرة 

املثــل، نــص عليــه« 
وقــال العامــة البهوتــي -رحمــه اهلل- يف كشــاف القنــاع كتــاب . 3

اجلعالــة ) 485/9 ( » )ومــن عمــل لغيــره عمــًا بغيــر جعــل فــا شــيء 
لــه ( ألنــه بــذل منفعتــه مــن غيــر عــوض فلــم يســتحقه ، ولئــا يلــزم 
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اإلنســان مــا لــم يلتزمــه ، ولــم تطــب نفســه بــه ، إن لــم يكــن العامــل 
معــدا ألخــذ األجــرة ، فــإن كان معــدًا لذلــك كاملــاح واملــكاري 
واحلجــام والقصــار واخليــاط والــدالل ونحوهــم كالنقــاد والكيــال 
والــوزان وشــبههم ممــن يرصــد نفســه للتكســب بالعمــل وأذن لــه 
املعمــول لــه يف العمــل فلــه أجــرة املثــل لداللــة العــرف علــى ذلــك ، 

وتقــدم معنــاه يف اإلجــارة«
 قــال املــرداوي يف اإلنصــاف » وأنــه لــو قــال - أي اجلاعــل للعامــل - . 4

فلــك ثلــث الضالــة أو ربعهــا صــح علــى مــا نــص عليــه يف الثــوب ينســج 
بثلثــه والــزرع يحصــد والنخــل يصــرم بسدســه ال بــأس« .

لــه عمــًا عوضــًا . 5 ملــن عمــل  »وإن جعــل  القنــاع  قــال يف كشــاف 
املثــل«. أجــرة  فلــه  مجهــواًل 

قــال أيضــًا يف كشــاف القنــاع » ويصــح الصلــح عــن املجهــول مبعلــوم . 6
إذا كان املجهــول ممــا ال ميكــن معرفتــه ســواء كان املجهــول عينــًا 
أو دينــًا أو كان اجلهــل مــن اجلانبــن كصلــح الزوجــة عــن صداقهــا 
الــذي ال بينــة لهــا بــه وال علــم لهــا وال للورثــة مببلغــه ، وكذلــك 
ــة وحســاب قــد مضــى عليــه زمــن طويــل وال  الرجــان بينهمــا معامل
ــن  ــه أو كان اجلهــل ممــن الدي ــه لصاحب ــم لــكل منهمــا مبــا علي عل
عليــه بــأن كان عليــه حــق ال علــم لــه بقــدره ولــو علمــه صاحــب احلــق 

وال بينــة لــه مبــا يدعيــه .
اإلجارة عقد الزم من الطرفن، كشاف القناع )3/262(.. 7
جــاء يف كشــاف القنــاع )3/ 263( : »وإن فســخها املســتأجر مــن . 8

ــم تنفســخ اإلجــارة«. ــب ل ــر عي غي
جــاء يف املغنــي )23/8( : » أنــه عقــد - أي اإلجــارة- اليجــوز فســخه . 9
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لغيــر عــذر« .
 جــاء يف بدايــة املجتهــد )229/2(  : » الينفســخ - أي عقــد اإلجــارة . 10

- إال مبــا تفســخ بــه العقــود الازمــة .. إلــخ« .
جــاء يف املبــدع شــرح املقنــع )445/4( : » وال ضمــان علــى األجيــر . 11

ــى املســتأجر أي يقــع  ــه وهــو الــذي يســلم نفســه إل اخلــاص نــص علي
نفعــه يف جميعهــا«  املســتأجر  يســتحق  معلومــة  مــدة  العقــد  عليــه 
إلــى قولــه » ألن عملــه غيــر مضمــون عليــه فلــم يضمــن ماتلــف بــه 
كالقصــاص وألنــه نائــب عــن املالــك يف صــرف منافعــه فيمــا أمــر 
ــه أشــبه  ــف بتعدي ــه تل ــل إال أن يتعــدى ألن ــم يضمــن كالوكي ــه فل ب

الغاصــب« 
جــاء يف الشــرح الكبيــر )508/28(  لــو لــم يحكــم علــى املســتتر . 12

جلعــل االســتتار ســبيًا لتضييــع احلقــوق .
بــاب الصــداق مانصــه : » وإن . 13 قــال البهوتــي كشــاف القنــاع يف 

الــدالل  كأجــرة  العقــد  بســبب  العاقديــن  لغيــر  العطيــة  كانــت 
ونحوهــا( كأجــرة الكيــال الــوزان ) قــال ابــن عقيــل ( يف النظريــات  
) إن فســخ بيــع بإقالــة ونحوهــا ممــا يقــف علــى تــراض ( مــن العاقدين 
) لــم يــرده ( أي لــم يــرد الــدالل مــا أخــذه ) وإال ( أي وإن لــم يقــف 
رد  أي   ) رده   ( ونحــوه  لعيــب  تراضيهمــا كالفســخ  علــى  الفســخ 
ــزوم وعدمــه« أ.هـــ ــا الل الــدالل مــا أخــذه ألن املبيــع وقــع متــرددًا بين

جــاء يف مطالــب أولــى النهــي يف بــاب الشــروط يف البيــع » فصــل : . 14
) ومــن بــاع شــيئًا ) بشــرط البــراءة مــن كل عيــب ( فيمــا باعــه ؛ 
ــم يبــرأ ، )أو(  بشــرط البــراءة ) مــن عيــب كــذا ( ، إن كان يف  ل
املبيــع ) لــم يبــرأ بائــع ( بذلــك ، وملشــتر الفســخ بعيــب لــم يعلــم حالــة 
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عقــد : ملــا روى أحمــد أن ابــن عمــر بــاع زيــد بــن ثابــت عبــدًا بشــرط 
البــراءة بثمامنائــة درهــم فأصــاب زيــد بــه عيبــًا، فــأراد رده علــى ابــن 
عمــر فلــم يقبلــه، فترافعــا إلــى عثمــان، فقــا عثمــان البــن عمــر : 
حتلــف أنــك  لــم تعلــم بهــذا العيــب، قــال: ال، فــرده عليــه، مناعــه ابــن 
عمــر بألــف درهــم، وهــذه قضيــة اشــتهرت ولــم تنكــر، فكانــت 

باإلجمــاع.
يقــر . 15 لــم  بــأن  ) وإن ســكت مدعــى عليــه  املنتهــى  جــاء يف شــرح 

ــه ال أقــر وال أنكــر أو  ــم ينكرهــا أو قــال املدعــى علي بالعــدوى ول
قــال ال أعلــم قــدر حقــه وال بينــة ملــدع بدعــواه قــال احلاكــم ملدعــى 
عليــه إن أجبــت وإال جعلتــك نــاكاً وقضيــت عليــك بالنكــول ..( .

جــاء يف اإلنصــاق ) وإن ســكت املدعــى عليــه فلــم يقــر ولــم ينكــر . 16
قــال لــه القاضــي إن أجبــت وإال جعلتــك نــاكًا وقضيــت عليــك وهــو 

املذهــب(.
جــاء يف حتفــة احملتــاج ) وإال لتواريــه أو تعــززه أي تغلبــه وقــد ثبــت . 17

ذلــك عنــد القاضــي فتســمع البينــة ويحكــم بغيــر حضــوره مــن غيــر 
ميــن االســتظهار علــى املنقــول املعتمــد تغليظــًا عليــه .. (

جــاء يف شــرح منتهــى اإلرادات 153/5 ) ومــن قبــض شــيئًا بســبب . 18
عقــد كــدالل يف بيــع فــإن فســخ البيــع باإلقالــة ونحوهــا ممــا يقــف 

علــى تــراض الطرفــن لــم يــرده(.
جــاء يف جامــع الفصولــن 211/2 )لــو اســتحق املبيــع أو رد بعيــب ال . 19

تســترد الداللــة(. 
قــال ابــن القيــم يف الطــرق احلكميــة ) قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة . 20

رحمــه اهلل ورضــي اهلل عنــه وليــس املنقــول عــن الصحابــة رضــي اهلل 
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عنهــم بالنكــول ورد اليمــن مبختلــف بــل هــذا لــه موضــع وهــذا لــه 
موضــع فــكل موضــع أمكــن املدعــي معرفتــه والعلــم بــه رد املعــدى 
عليــه اليمــن فإنــه إن حلــف - أي املدعــي - اســتحق وإن لــم يحلــف 
لــم يحكــم لــه بنكــول املدعــى عليــه وهــذا كحكومــة عثمــان  
واملقــداد فــإن املقــداد قــال لعثمــان احلــف أن الــذي دفعتــه إلــي كان 
ــم  ــك والعل ــه معرفــة ذل ــا ميكن ســبعة اآلف وخذهــا فــإن املدعــي هن
بــه كيــف وقــد ادعــى بــه فــإذا لــم يحلــف لــم يحكــم لــه إال ببينــة أو 

إقــرار (.
خامسًا: األنظمة:

املادة 17 من نظام احملاماة.. 1
املادة 26 من نظام احملاماة.. 2
املادة 83 من نظام املرافعات الشرعية.. 3
املادة 178 من نظام املرافعات الشرعية.. 4
املادة 181 من نظام املرافعات الشرعية.. 5
املــادة التاســعة مــن نظــام التحكيــم الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم . 6

م/34 بتاريــخ 1433/5/24هـ .
املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية.. 7
املادة 103 من نظام املرافعات الشرعية.. 8
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هبة 

أواًل: األحاديث واآلثار :
1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن 

أنكــر( .
2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )العائــد يف هبتــه كالكلــب يقــئ ثــم 

يعــود يف قيئــه( .
3- قوله صلى اهلل عليه وسلم: )العائد يف هبته كالعائد يف قيئه( .

ثانيًا القواعد الفقهية :
1- ) العادة محكمة ( .

ثالثًا: أقوال العلماء:
مــا ذكــره أهــل العلــم » مــن عــدم قبــول شــهادة الــزوج لزوجتــه واالبــن . 1

لوالدته . 
مــا ذكــره أهــل العلــم »ممــا تعــارف عليــه أن الذهــب املعطــى للزوجــة . 2

مــن قبــل الــزوج هــو مــن قبيــل الهديــة«. 
مــا ذكــره ابــن تيميــة » وقــد كتبــت عــن اإلمــام أحمــد فيمــا إذا . 3

أهــدى لهــا هديــة بعــد العقــد فإنهــا تــرد ذلــك إليــه إذا زال العقــد 
الفاســد فهــذا يقتضــى أمنــا وهبــه لهــا بســبب النــكاح فإنــه يبطــل 
إذا زال النــكاح وهــذا املنصــوص جــار علــى أصــول املذهــب ألصــول 
الشــريعة وهــو أن كل مــن أهــدى لــه شــيئ أو وهــب لــه شــيئ بســبب 

ــه .( االختيــارات صـــ 232 يثبــت بثبوتــه ويــزول بزوال
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مــا قــرره الفقهــاء مــن جــواز تخصيــص األب بعــض األوالد ملعنــى . 4
يقتضــي تخصيصــه مثــل اختصاصــه بحاجــة أو زمانــة أو عمــى أو 
كثــرة عائلــة أو اشــتغاله بالعلــم أو نحــوه مــن الفضائــل أو صــرف 
عطيتــه عــن بعــض ولــده لفســقه أو بدعتــه أو لكونــه يســتعن مبــا 
يأخــذه علــى معصيــة اهلل أو ينفقــه فيها)ينظــر املغنــي ج/2 ص 258(

جــاء يف املغنــي ج269/8-270 مســألة: قــال ) فــإن مــات ولــم يــردده . 5
فقــد ثبــت ملــن وهــب لــه إذا كان ذلــك يف صحتــه( يعنــي إذا فاضــل 
بــن ولــده يف العطايــا أو خــص بعضهــم بعطيــة ثــم مــات قبــل أن 
يســترده ثبــت ذلــك للموهــوب لــه ولــزم وليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع 

اهـ .
جــاء يف حاشــية الــروض املربــع شــرح زاد املســتقنع ج/6ص12 ) فــإن . 6

مــات الواهــب قبلــه أي قبــل الرجــوع أو الزيــارة ثبتــت للمعطــي فليــس 
لبقيــة الورثــة الرجــوع( .

الذخيــرة . 7 ينظــر  الصحــة(  علــى  حملهــا  التصرفــات  يف  )األصــل 
84/2 والفــروق   )246/6(

ولــده يف . 8 بــن  فاضــل  إذا   (  :  )68/17( الكبيــر  الشــرح  جــاء يف 
العطايــا أو خــص بعضهــم بعطيــة ثــم مــات قبــل أن يســترد ثبــت ذلــك 
للموهــوب لــه ولــزم وليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع هــذا املنصــوص عــن 

أحمــد ... ( .
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وقف

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قوله تعالى » يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود« .

ثانيًا: األحاديث واآلثار :
1( قوله صلى اهلل عليه وسلم »املسلمون على شروطهم«.

2( قوله صلى اهلل عليه وسلم » ال يباع أصلها والتوهب وال تورث« .
3( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن 

ثــاث صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه«.
4( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » مــا أبقيــت ألهلــك قلــت مثلــه وأتــى أبــو 

بكــر بــكل مــا عنــده ... «.

ثالثًا: أقوال العلماء:
1( مــا نقلــه ابــن قدامــة يف املغنــى عــن القاضــي أبــي يعلــى مــن قولــه » إذا 
ــم  ــة وإن نبــت مكانهــا أخــرى ل ــم تعــد أخــذت الدي ســقطت أخواتهــا ول

جتــب ديتهــا كمــا لــو نتــف شــعره فعــاد مثلــه » 133/12
2( قــال القرطبــي » ال خــاف بــن األئمــة يف حتبيــس املســاجد والقناطــر 

600/4
3( جــاء يف كشــاف القنــاع »يــزول ملــك الواقــف عــن العــن املوقوفــة 
مبجــرد الوقــف وينتقــل امللــك فيهــا إلــى اهلل تعالــى« 34/10 - 104/10
4( جــاء يف كشــاف القنــاع »الوقــف عقــد الزم ... ويحــرم وال يصــح بيعــه 

وال هبتــه وال املناقلــة بــه«
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ــزم الوقــف مبجــرد القــول دون حكــم  5( جــاء يف كشــاف القنــاع »ويل
حاكــم« 104/10

6( قــال يف تنقيــح احلامديــة املنصــوص عليــه يف اإلســعاف وغيــره » أنــه 
إذا ســكت عــن مــن مــات عــن غيــر ولــد يصــرف نصيبــه مصــرف الغلــة 

أي ينقســم علــى جميــع املســتحقن. اهـــ تنقيــح احلامديــة
7( قــال يف اإلســعاف » ولــو قــال كلمــا حــدث املــوت علــى أحــد منهــم ولــم 
يتــرك ولــدًا أو نســًا كان نصيبــه منهــا راجعــًا البطــن الــذي فوقــه ومــات 
واحــد منهــم ولــم يكــن فوقــه أحــد أو لــم يذكــر يف ســهم مــن ميــوت عــن 
غيــر ولــد وال نســل شــيئًا فيكــون نصيبــه راجعــًا إلــى أصــل الغلــة وجاريــًا 

مجراها« . اإلســعاف الطرابلســي
8( قــال األمــام مالــك » الرجــل إذا كان صحيحــًا كان أحــق بجميــع 

مالــه...« . املوطــأ 112/4
9( قــال الباجــي » يجــوز للرجــل أن يتصــدق مبالــه كلــه يف صحتــه 

املوطــأ 55/4 املنتقــى يف شــرح  إلــخ«.   ... واعتلــوا 
اتفــق مالــك والكوفيــون والشــافعي وأكثــر   « ابــن بطــال  قــال   )10
العلمــاء أن يجــوز للصحيــح أن يتصــدق ...الــخ« . فتــح البــاري البــن حجــر
11( قــال ابــن رشــد يف البيــان والتحصيــل » وســئل أي مالــك عــن الرجــل 
يتصــدق مبالــه كلــه هلل ويتخلــى منــه قــال إن كان صحيحــًا فــا بــاس« 

13/394
ــه ألن  ــه كل ــك الصدقــة مبال ــرة » جــوز مال 12( قــال القــرايف يف الذخي

ــه« ــه فعل الصديــق رضــي اهلل عن
العلمــاء يف صدقــة  قــال الصنعانــي يف ســبل الســام » واختلــف   )13
الرجــل بجميــع مالــه فقــال القاضــي عيــاض إنــه جــوزه ... إلــخ« 242/2 
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14( قــال النــووي )واختلــف العلمــاء يف الصدقــة بجميــع املــال فمذهبنــا 
أنــه مســتحب( إلــخ 25/11

15( قال اإلمام أحمد » يجوز يف صحته أن يوقف ماله كله«. 33/1
16( قــال الشــيخ محمــد العثيمــن »والوقــف ينفــذ مــن جميــع املــال فلــو 

ــه نفــذ ... إلــخ« . 125/7/2 وقــف جميــع مال
17(  الضمــان ال يجــب مبجــرد حــدوث الفعــل الضــار بــل إن مــن شــرطه 
أن يكــون  حتقــق وقــوع الضــرر بصفــة دائمــة وذلــك بــأن يتحقــق العجــز 

عــن االنتفــاع علــى طريــق الــدوام . )بدائــع الصنائــع( 157-1554/7
18( الوقف يلزم بالقول أو الفعل الدال عليه عرفًا . ينظر املغني

)89-190/8(

رابعًا: األنظمة والتعليمات:
1( املادة 6 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية.

2( املادة 3/32 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية.
3( املادة 179 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية.
4( املادة 165 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية.
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قسمة تركة

أواًل: األحاديث واآلثار :
1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه( 

رواه األربعة .
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

املدعــى عليــه ( رواه الترمــذي .
3- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) إن اهلل قــد أعطــى كل ذي حــق 

حقــه فــا وصيــة لــوارث ( رواه األمــام أحمــد .
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى باليمــن علــى  4- مــا روى ) أن 

. البخــاري  رواه   ) عليــه  املدعــى 
5- حديــث أبــي هريــرة رضــى اهلل عنــه ) أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 

قضــى بالشــاهد واليمــن ( أخرجــه أحمــد .
6- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يف شــأن مــن أراد الوصيــة )الثلــث 

والثلــث كثيــر( .
7- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم )ال نكاح إال بولي ( .

8- مــا رواه النعمــان بــن بشــير رضــى اهلل عنهمــا ) أن أبــاه أتــى بــه إلــى 
ــي هــذا غامــا  ــت ابن ــي نحل ــه وســلم فقــال إن ــى اهلل علي رســول اهلل صل
ــه  كان لــي فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أكل ولــدك نحلت
مثــل هــذا؟ فقــال ال فقــال رســول اهلل عليــه الصــاة والســام فأرجعــه(.

ثانيًا: القواعد الفقهية :
1- )األصل يف التصرفات حملها على الصحة( ينظر الذخيرة246/6
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2- من سعى يف نقص ما مت على يديه فسعيه مردود عليه .
3- الرجوع عن اإلقرار يف حقوق اآلدمي غير معتبر .

ثالثًا: أقوال العلماء :
نوعــان  وهــي  جائــزة  األمــاك  وقســمة   (  46/29 املقنــع  يف  جــاء   -1
قســمة تراضــي وهــي مــا فيهــا ضــرر أو رد عــوض مــن أحدهمــا كالــدور 

الصغــار( .
2- جــاء يف الــكايف 336/4 )وإذا كان يف القســمة رد عــوض فهــي بيــع 
ألن صاحــب الــرد بــذل املــال عوضــا عمــا حصــل لــه مــن حــق شــريكه 

وهــذا هــو البيــع ( .
3- جــاء يف اإلنصــاف 48/29 ) مــن دعــى شــريكه إلــى البيــع يف قســمة 

التراضــي أجبــر فــإن أبــى بيــع عليهمــا وقســم الثمــن ( .
4- جــاء يف قواعــد ابــن رجــب ص348 ) فأمــا ممــا ال يقبــل القســمة فإنــه 
يجبــر أحدهمــا علــى بيعــه إذا طلــب اآلخــر بيعــه نــص أحــد علــى ذلــك ( .

ــا  5- جــاء يف الشــرح الكبيــر 68/17 )إذا فاضــل بــن ولــده يف العطاي
أو خــص بعضهــم بعطيــة ثــم مــات قبــل أن يســترد ثبــت ذلــك للموهــوب لــه 

ولــزم وليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع هــذا املنصــوص عــن أحمــد...( .
6- جــاء يف مطالــب أولــى النهــى مــا نصــه ) ومــن دعــا شــريكه فيها، أي 
:قســمة التراضــي إلــى بيــع أجبــر علــى البيــع معــه فــإن أبــى ، أي: امتنــع 
شــريكه مــن بيــع معــه ، بيــع أي : باعــه حاكــم عليهمــا ، وقســم الثمــن 

بينهمــا علــى قــدر حصتهمــا نصــا ( .
7- جــاء يف املغنــي 345/9 )النــكاح ال يصــح إال بولــي وال متلــك املــرأة 
تزويــج نفســها وال غيرهــا وال توكيــل غيــر وليهــا يف تزويجهــا فــإن فعلــت 



157

لــم يصــح النــكاح (.
8- قــال ابــن القيــم بتحــرمي التفضيــل يف العطيــة يف إغاثــة اللهفــان ) لــو 
لــم تــأت الســنه الصحيحــة الصريحــة التــي ال تعــارض لهــا باملنــع لــكان 
القيــاس وأصــول الشــريعة ومــا تضمنــه مــن املصالــح و املفاســد بتفضيــل 

حترميــه ( .
9-  مــا قــرره الفقهــاء مــن جــواز تخصيــص األب بعــض األوالد ملعنــى 
يقتضــي تخصيصــه مثــل اختصاصــه بحاجــة أو زمانــه أو عمــى أو كثــرة 
عائلــة أو اشــتغاله بالعلــم أو نحــوه مــن الفضائــل أو صــرف عطيتــه عــن 
بعــض ولــده لفســقه أو بدعتــه أو لكونــه يســتعن مبــا يأخــذه علــى 

معصيــة اهلل أو ينفقــه فيهــا )ينظــر املغنــي ج/8 ص 258(.
10- جــاء يف املغنــي ج269/8-270 مســألة: قــال )فــإن مــات ولــم يــردده 
فقــد ثبــت ملــن وهــب ولــه إذا كان ذلــك يف صحتــه( يعنــي إذا فاضــل بــن 
ولــده يف العطايــا أو خــص بعضهــم بعطيــة ثــم مــات قبــل أن يســترده ثبــت 

ذلــك للموهــوب لــه ولــزم وليــس لبقيــة الورثــة الرجــوع أ.هـــ .
11- جــاء يف حاشــية الــروض املربــع ج/6 ص 18 )فــإن مــات الواهــب 
قبلــه أي قبــل الرجــوع أو الزيــادة ثبتــت للمعطــي فليــس لبقيــة الورثــة 

الرجــوع(.

رابعًا: األنظمة و التعليمات :
- املــواد )5( و )6( و )27( و )6/34( و )4/56( مــن نظــام املرافعــات 

الشــرعية والئحــة التنفيذيــة .
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حادث مروري

أواًل: األحاديث واآلثار:
ــار« متفــق  ــا جب ــه وســلم »العجمــاء جرحه ــى اهلل علي ــي صل 1( قــول النب

عليــه.
2( قضاء النبي صلى اهلل عليه وسلم بالشاهد والبينة.

ثانيًا: القواعد الفقهية:
1. األصل أن العن اململوكة بيد مالكها

2. ال عذر ملن أقر
3. اإلقرار حجة على املقر

4. األقل يف تقدير األرش هو املتيقن
5. الناكل يقضى عليه بالنكول

ثالثًا: أقوال العلماء:
1. مــن جنــى علــى إنســان مبباشــرة لزمــه ضمــان تلــك اجلنايــة ســواء بلغــت 

النفــس أو مــا دونهــا. أنظــر الــروض املربــع )ص646(.
2. مــا قــرره أهــل العلــم مــن األخــذ باحلكومــة واعتبارهــا يف كل جنايــة 

ال مقــدر فيهــا شــرعًا.
3. األخــذ باألقــل يف تقديــر املتقومــات ألنــه املتفــق عليــه وهــو املتيقــن. 

أنظــر كشــاف القنــاع )246/15( شــرح منتهــى اإلرادات )534/3(.
4. قــول الســيوطي رحمــه اهلل : ) ويؤخــذ يف الغــرم باألقــل( ولــه مأخــذان 
: أحدهمــا : وهــو األظهــر أن األقــل متيقــن والزائــد مشــكوك فيــه . 
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والثانــي : أن التــي شــهدت باألقــل رمبــا أطلعــت علــى عيــب(.
5. قــول ابــن فرحــون يف تبصــرة احلــكام »فــرع : وكذلــك يرجــع غلــى 
أهــل املعرفــة مبســائل الضــرر ممــا يحدثــه اإلنســان علــى جــاره أوف 

الطرقــات وأنــواع ذلــك« )85/2(.
6. الكفيــل يضمــن مــا علــى مكفولــه إن تعــذر عليــه إحضــاره علــى 
البليهــي  الدليــل  معركــة  يف  الســليل  )أنظــر  املذهــب  مــن  الصحيــح 

)112/2
7. ما قرره العلماء من أن اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين.

8. مــا قــرره الفقهــاء مــن أن ال ضمــان علــى مالــك البهيمــة فيمــا تفســده 
نهــارًا مطلقــًا . شــرح منتهــى اإلدارات 338/2.

9. أن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى علــى أهــل األمــوال حفظهــا 
بالنهــار وعلــى أهــل املــداش حفظهــا بالليــل . رواه أبــو داوود وابــن ماجــه.

رابعًا: األنظمة والتعليمات:
1. تعميم رئيس املجلس األعلى للقضاء رقم 192/ت يف 1432/10هـ

2. املادة )1/30( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

3. املادة )2/55( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
3( فتــوى ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم » وإذا لــم تثبــت الدعــوى 
ببينــة وال إقــرار ووجــدت القرائــن القوية الدالة على صدق الدعوى تقوى 
ميــن املدعــى . تعميــم صــادر مــن ســماحته برقــم 17 يف 1380/1/18هـــ 

مــن كتــاب األنظمــة واللوائــح ص128.
4( املادة )5/176( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
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طلب انقياد زوجة

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قولــه تبــارك وتعالــى )يأيهــا الذيــن امنــوا قــوا أنفســكم وأهليكــم 

نــارا وقودهــا النــاس واحلجــارة(.
أزواجــا  أنفســكم  مــن  لكــم  خلــق  أن  آياتــه  )ومــن  تعالــى  قولــه   )2

ورحمــة(. مــودة  بينكــم  وجعــل  إليهــا  لتســكنوا 
3( قوله تعالى )فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان(.

4( قولــه تعالــى )وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــًا مــن أهلــه 
وحكمــًا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــًا يوفــق اهلل بينهمــا إن اهلل كان 

ــرا(. عليمــًا خبي
5( قوله تعالى )وال تضاروهن لتضيقوا عليهن(.

6( قوله تعالى )والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن(.
7( قوله تعالى )ولهن مثل الذي عليهن باملعروف(.

8( قوله تعالى )وعاشروهن باملعروف(.

ثانيًا: األحاديث واآلثار 
1( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )مــا مــن عبــد يســترعيه اهلل رعيــة 

فلــم يحطهــا بنصحــه إال لــم يجــد رائحــة اجلنــة( رواه البخــاري.
2( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم »مــا تركــت بعــدي فتنــة أضــر علــى 

الرجــال مــن النســاء« متفــق عليه.
3( قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم المــرأة ثابــت بــن قيــس )أترديــن 

عليــه حديقتــه قالــت نعــم فــردت عليــه فأمــره بفراقهــا(
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4( قول النبي صل اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(
5( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )إن أحــق الشــروط أن يوفــى مــا 

ــه الفــروج( اســتحللتم ب
6( عــن ابــن عبــاس قــال )بعثــت أنــا ومعاويــة حكمــن قــال معمــر: بلغنــي 
أن عثمــان بعثهمــا وقــال إن رأيتمــا أن جتمعــا جمعتمــا وإن رأيتمــا أن 

تفرقــا ففرقــا(
7( عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن امــرأة ثابــت بــن قيــس أتــت 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت يــا رســول اهلل ثابــت بــن قيــس مــا 
أعيــب عليــه يف خلــق وال ديــن ولكنــي أكــره الكفــر يف اإلســام فقــال 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أترديــن عليــه حديقتــه قالــت نعــم قــال 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )اقبــل احلديقــة وطلقهــا تطليقــة( رواه 

البخــاري
8( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )أميــا امــرأة ســألت الطــاق مــن غيــر مــا 

بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة( . 
ــه  ــى املدعــى علي ــه الصــاة والســام أن اليمــن عل 9( قضــى النبــي علي

رواه البخــاري
10( قــول الرســول صــل اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( رواه أبــو 

داوود
11( حديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه ( رواه 

الترمــذي
12( حديــث عقبــة بــن احلــارث يف البخــاري: تزوجــت امــرأة فجاءتنــا 
امــرأة ســوداء فقالــت: أرضعتكمــا ، فأتيــت النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم فقلــت: تزوجــت فانــة بنــت فــان فجاءتنــا امــرأة ســوداء فقالــت 
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لــي: إنــي قــد أرضعتكمــا وهــي كاذبــة فأعــرض عنــي، فأتيــت مــن 
قبــل وجهــه قلــت: إنهــا كاذبــة قــال: كيــف بهــا وقــد زعمــت أنهــا قــد 

أرضعتكمــا، دعهــا عنــك.
13( حديــث النعمــان بــن بشــير يف الســن: )فمــن اتقــى الشــبهات فقــد 

اســتبرأ لدينــه وعرضــه، ومــن وقــع يف الشــبهات وقــع يف احلــرام( .
14( وقال علي رضي اهلل عنه )أدبوهم وعلموهم(.

15( قــال عبدالرحمــن بــن غنــم ) كنــت مــع عمــر بــن اخلطــاب -رضــي 
اهلل عنــه- فجــاءه رجــل فقــال: يــا أميــر املؤمنــن تزوجــت هــذه واشــترطت 
لهــا دارهــا، وإنــي ألجمــع ألمــري أو لشــأني أن انتقــل إلــى أرض كــذا 
ــك الرجــال إذ ال تشــأ  وكــذا فقــال: )لهــا شــرطها(، فقــال الرجــل: هل
امــرأة أن تطلــق زوجهــا إال طلقــت، فقــال عمر رضــي اهلل عنه: )املؤمنون 
علــى شــروطهم عنــد مقاطــع حقوقهــم( قــال األلبانــي: إســناده صحيــح 

علــى شــرط الشــيخن( ]ينظــر: إرواء الغليــل، وهــو برقــم: )1893([ .
16( أمــر النبــي صــل اهلل عليــه وســلم المــرأة ثابــت بــن قيــس أن تتربــص 
حيضــة واحــده وتلحــق بأهلهــا وهــو مذهــب جمــع مــن الصحابــة كأميــر 

املؤمنــن عثمــان وابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا( رواه النســائي.

ثالثًا: القواعد الفقهية:
القاعدة أن الضرر يزال .. 1
األصل سامة العقد وصحة النكاح .. 2
من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه عنه احلاكم الشرعي.. 3
والنظائــر . 4 األشــباه  العامــة.  الواليــة  مــن  أقــوى  اخلاصــة  الواليــة 

. طي للســيو



168

رابعًا : أقوال العلماء:
قــال يف املغنــى )239/8( )وإن كانــت جاريــة لــم يكــن لهــا االنفــراد . 1

وألبيهــا منعهــا منــه ألنــه ال يؤمــن أن يدخــل عليهــا مــن يفســدها 
ويلحــق العــار بهــا وبأهلهــا(.

قــال ابــن مفلــح يف الفــروع يف أول بــاب اخللــع: وقــد اختلــف كام . 2
شــيخنا يقصــد ابــن تيميــة يف وجوبــه يعنــي اخللــع وقــد ألــزم بــه بعــض 

حــكام الشــام املقادســة الفضــاء(.
قــال الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم: لعــل اختــاف قــول ابــن تيميــة يف . 3

وجوبــه منــزل علــى اختــاف األحــوال وأن قولــه بالوجــوب هــو يف 
احلالــة التــي ييــأس فيهــا مــن طاعتهــا لزوجهــا وانقيادهــا لــه الســنن 
العديــدة التــي تربــوا فيهــا مفســدة إلزامهــا بحيــث ال يحصــل منــه 
املقصــود بحــال علــى مفســدة إلــزام الــزوج باملخالعــة الفتــوى رقــم 

)204/10( املجلــد   )2945(
قــال أبــو عيســى: عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي صــل اهلل عليــه . 4

وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــي عليــه .
قــال ابــن القيــم )كل عيــب ينفــر الــزوج اآلخــر منــه وال يحصــل بــه . 5

مقصــود النــكاح يوجــب اخليــار، وأنــه أولــى مــن البيــع( قــال يف 
اإلنصــاف )مــا هــو ببعيــد(

قــول ابــن قدامــة يف املغنــي )املــرأة إذا ادعــت انقضــاء عدتهــا يف مــدة . 6
ميكــن انقضاؤهــا فيهــا قبــل قولهــا( 563/10

قــول الزركشــي )إذا قــال ارجتعتــك فقالــت انقضــت عدتــي قبــل . 7
رجعتــك فالقــول قولهــا مــع ميينهــا(452/5

 قــول ابــن قدامــة رحمــه اهلل ) الثانــي شــرط تنتفــع بــه املــرأة كزيــادة . 8
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ــى مهرهــا .. أو أن ال يســافر بهــا وال ينقلهــا عــن دارهــا وبلدهــا،  عل
فهــذا صحيــح يلــزم الوفــاء بــه .. وألنــه شــرط لهــا فيــه نفــع ومقصــود 
يــادة يف املهــر، فــإن لــم يــِف  ــكاح فصــحَّ كالزِّ ال ينــايف مقصــود النِّ
بــه فلهــا فســخ النــكاح؛ ألنــه شــرط الزم يف عقــد فثبــت حــّق الفســخ 
بفواتــه كشــرط الرهــن يف البيــع(. ]ينظــر: الــكايف 39/3، الشــرح 

الكبيــر 526/7، شــرح الزركشــي 139/5[(
 قــول عمــر رضــي اهلل عنــه ) إذا أجيــف البــاب وأرخيــت الســتور فقــد . 9

وجــب املهــر ( رواه البيهقــي
 قــول ابــن تيميــة رحمــه اهلل )املختلعــة يكفيهــا االعتــداد بحيضــة . 10

واحــده، وهــي روايــة عــن أحمــد ومذهــب عثمــان بــن عفــان وغيــره، 
واملفســوخ نكاحهــا كذلــك أومــأ إليــه أحمــد يف روايــة صالــح( 

االختيــارات 282
 قــول ابــن القيــم )هــو مقتضــى قواعــد الشــريعة فــإن العــدة إمنــا جعلــت . 11

ثــاث حيــض ليطــول زمــن الرجعــة يف تــروي الــزوج ويتمكــن مــن 
الرجعــة يف مــدة العــدة، فــإذا لــم تكــن عليها رجعــة فاملقصود مجرد 
بــراءة رحمهــا مــن احلمــل وذلــك يكفــي فيــه حيضــة لاســتبراء( زاد 

املعــاد 199/5.
أربعــة واليــة األب . 12 الواليــة  )مراتــب  الســبكي ج1 ص154  وقــال   

ــى أن الشــارع فــوض لهمــا التصــرف يف  واجلــد، وهــي شــرعية مبعن
مــال الولــد لوفــور شــفقتهما؛ وذلــك وصــف ذاتــي لهمــا فلــو عــزال 
أنفســهما لــم ينعــزال باإلجمــاع ... لكــن إذا امتنعــا مــن التصــرف 

تصــرف القاضــي وهكــذا واليــة النــكاح لســائر العصبــات(.
 قــال يف املغنــي ج5ص112)مهمــا أمكــن حمــل الــكام علــى وجــه . 13
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صحيــح لــم يجــز إلغــاؤه(.
 يف القواعــد والضوابــط  ص248 )تصحيــح كام العاقــل واجــب . 14

مــا أمكــن فيعمــل مبجــازه عنــد تعــذر العمــل بحقيقتــه(.
 قــال يف املبســوط ج7 ص62 كام العاقــل محمــول علــى الصحــة . 15

مــا أمكــن(.
 قــال يف فتــح القديــر ج8 ص 421 )تصــرف العاقــل يتحرى تصحيحه . 16

مــا أمكن(.
 قــال يف شــرح الســير الكبيــر ص430 )الرجــوع إلــى داللــة احلــال . 17

ملعرفــة املقصــود بالــكام أصــل صحيــح يف الشــرع(.
 قــال يف املبســوط ج12 ص187 )الصحــة مقصــود كل متعاقديــن، . 18

ومتــى أمكــن حتصيــل مقصودهمــا بطريــق جائــز شــرعًا يحمــل 
مطلــق كامهمــا عليــه، ويجعــل كأنهمــا صرحــا بذلــك(.

 قــال يف كشــاف القنــاع ج6 ص182 )املطلــق مــن كام العاقــل . 19
محمــول علــى املشــروع(.

 قــال يف شــرح الســير الكبيــر )مطلــق الــكام يتقيــد بداللــة احلــال . 20
ويصيــر ذلــك كاملنصــوص عليــه( .

قــال يف اإلنصــاف ج5ص353 )تصــح الوكالــة بــكل قــول يــدل علــى . 21
اإلذن(.

 قــال يف الكشــاف ج3ص461)وتصــح الوكالــة أي ايجابهــا بــكل . 22
قــول يــدل علــى اإلذن يف التصــرف ... كأقمتــك مقامــي أو جعلتــك 

نائبــًا عنــي ...( .
األب . 23 لغيــر  وليــس  ج20ص117)فصــل  الكبيــر  الشــرح  يف  قــال   



171

ووصيــه تزويــج املعتــوه البالــغ وبــه قــال مالــك(.
 قــال يف الشــرح املمتــع 12 ص310 )اعلــم أن النــكاح الفاســد غيــر . 24

الباطــل، وهــذا ممــا يختــص بــه النــكاح عنــد احلنابلــة... والفاســد يف 
النــكاح مــا اختلــف العلمــاء يف فســاده، والباطــل مــا أجمعــوا علــى 

فســاده، فــإذا كان فاســدًا فابــد فيــه مــن فرقــة يف املذهــب(.
أي . 25  - باخللــوة  يســتقر  ج21ص289)وال  الكبيــر  الشــرح  يف  قــال   

املهــر- وهــو قــول أكثــر أهــل العلــم، وقــال أصحابنــا يســتقر قياســًا 
علــى العقــد الصحيــح ، ونــص عليــه أحمــد(.

 قــال يف زاد املســتقنع )وإذا افترقــا يف الفاســد قبــل الدخــول واخللــوة . 26
فــا مهــر وبعــد أحدهمــا يجــب املســمى(.

  قــال يف الــروض املربــع )وإذا مت العقــد لــزم تســليم الزوجــة احلــرة . 27
ــه ــزوج إن طلب ــي يوطــأ مثلهــا يف بيــت ال الت

 قــال صاحــب حاشــية الــروض )ألنــه بالعقــد يســتحق الــزوج تســليم . 28
العــوض كمــا تســتحق تســليم الصــداق إن طلبتــه(

 قال يف املغني ) 141/14 ( : )وما تظاهرت به األخبار، واســتقرت . 29
معرفتــه يف قلبــه، شــهد بــه، كالشــهادة علــى النســب والــوالدة هــذا 
النــوع الثانــي مــن الســماع، وهــي مــا يعلمــه باالســتفاضة وأجمــع 
أهــل العلــم علــى صحــة الشــهادة بهــا يف النســب والــوالدة، قــال ابــن 
املنــذر : أمــا النســب فــا أعلــم أحــدًا مــن أهــل العلــم منــع منــه، ولــو 
منــع ذلــك الســتحالة معرفتــه والشــهادة بــه، إذ ال ســبيل إلــى معرفتــه 
قطعــًا بغيــره، وال متكــن املشــاهدة فيــه، ولــو اعتبــرت املشــاهدة، 
ــه وقــد قــال اهلل  ــاه، وال أمــه، وال أحــد مــن أقارب ملــا عــرف أحــد أب
تعالــى: ) يعرفونــه كمــا يعرفــون أبناءهــم(، واختلف أهل العلم فيما 
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جتــوز الشــهادة عليــه باالســتفاضة ، غيــر النســب والــوالدة ، فقــال 
أصحابنــا: هــو تســعة أشــياء، النــكاح ، وامللــك املطلــق ، والوقــف 
، ومصرفــه ، واملــوت ، والعتــق ، والــوالء ، والواليــة ، والعــزل ، 
وبهــذا قــال أبــو ســعيد االصطخــري ، وبعــض أصحــاب الشــافعي ، 
وقــال بعضهــم: ال جتــوز يف الوقــف والــوالء والعتــق والزوجيــة ، ألن 
الشــهادة ممكنــة فيــه بالقطــع ، فإنهــا شــهادة بعقــد ، فأشــبه ســائر 
العقــود ، وقــال أبــو حنيفــة: ال تقبــل إال يف النــكاح ، واملــوت ، وال 
تقبــل يف امللــك املطلــق ، ألنهــا شــهادة مبــال ، أشــبه الديــن ، وقــال 
صاحبــاه : تقبــل يف الــوالء، مثــل عكرمــة مولــى ابــن عبــاس ( ا.هـــ . 

 قــال يف كشــاف القنــاع ) 437/6 ( : ) ومــن شــهد برضــاع فــا بــد . 30
مــن ذكــر عــدد الرضعــات وأنــه شــرب مــن ثديهــا أو مــن لــن حلــب 

منــه... فــا يكفــي أن يشــهد الشــاهد أنــه ابنهــا مــن الرضــاع ( .

خامسًا: األنظمة والتعليمات:
املادة )1/55( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.. 1
املادة )178( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. 2
املادة رقم )179( من نظام املرافعات الشرعية.. 3
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فسخ نكاح 

أواًل: القرآن الكرمي:
ــه  1- قولــه تعالــى: ) وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــًا مــن اهل

وحكمــًا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــًا يوفــق اهلل بينهمــا ( .
2- قوله تعالى: ) وال تضاروهن لتضيقوا عليهن ( .

3- قوله تعالى: )فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ( .
4- قوله تعالى: )وإن تفرقا يغن اهلل كًا من سعته( .

5- قوله تعالى: ) وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن (.
6- قولــه تعالــى: ) واهلل جعــل لكــم مــن أنفســكم أزواجــًا لتســكنوا 

إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة ( .
7- قولــه تعالــى: ) وال متســكوهن ضــرارًا لتعتــدوا ومــن يفعــل ذلــك فقــد 

ظلــم نفســه ( .
8- قوله تعالى: )أفمن كان مومنا كمن كان فاسقًا ال يستوون ( .

9- قوله تعالى: ) لينفق ذو سعه من سعته ( .
10- قولــه تعالــى: ) ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــًا 

لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة ( .
11- قوله تعالى: )فا جناح عليهما فيما افتدت به ( .

ثانيًا: األحاديث واآلثار:
1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) أميــا امــرأة طلبــت الطــاق مــن 

غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة (.
2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: ) ال ضــرر وال ضــرار ( رواه ابــن ماجــة 

والدارقطنــي وغيرهمــا وقــال النــووي حديــث حســن .
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3- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) امرأتــك تقــول اطعمنــي وإال 
.) فارقنــي 

4- مــا رواه البهيقــي عــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه انــه كتــب 
إلــى أمــراء األجنــاد يف رجــال غابــوا عــن نســائهم فأمرهــم بــأن ينفقــوا 
أو يطلقــوا فــإن طلقــوا بعثــوا بنفقــة مــا مضــى ]الســن الكبــرى469/7[ 
5- مــا رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال ) جــاءت 
امــرأة ثابــت بــن قيــس بــن شــماس إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
فقالــت: يــا رســول اهلل مــا أنقــم علــى ثابــت يف ديــن وال خلــق إال أنــي 
أخــاف الكفــر يف اإلســام ، فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
: أترديــن عليــه حديقتــه قالــت : نعــم فــردت عليــه فأمــره ففارقهــا ( يف 

لفــظ آخــر ) خــذ احلديقــة وطلقهــا تطليقــه ( .
6- مــا أخرجــه الطبــري يف تفســيره : عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا 
يف احلكمــن انــه قــال : فــإن اجتمــع أمرهمــا علــى أن يفترقــا أو يجمعــا 

فأمرهمــا جائــز .
7-  قــال الطبــري يف تفســيره جامــع البيــان مــن تأويــل القــرآن )718/6( 
: ) أن عليــَا رضــي اهلل عنــه أتــاه رجــل وامرأتــه ومــع كل واحــد منهمــا 
ــه أن يبعثــا حكمــًا مــن  ــام مــن النــاس فأمرهمــا علــي رضــي اهلل عن فئ
ــه احلكمــان قــال لهمــا  ــا من ــا لينظــرا فلمــا دن ــه وحكمــًا مــن أهله أهل
علــي أتدريــان مالكمــا إن رأيتمــا أن تفرقــا فرقتمــا وإن رأيتما أن جتمعا 
جمعتهمــا قــال هشــام قالــت املــرأة رضيــت بكتــاب اهلل لــي وعلــي فقــال 
الرجــل أمــا القرفــة فــا فقــال علــي كذبــت واهلل حتــى ترضــى مثــل مــا 

رضيــت بــه (.



177

8- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) يــا معشــر الشــباب عليكــم 
بالــزواج فإنــه اغــض للبصــر واحصــن للفــرج (.

ثالثًا: القواعد الفقهية :
1- األصل يف األمر الوجوب .

2- من وجب عليه شيء فأمتنع عن أداءه استوفاه عن احلاكم .
3- الضرر يزال .

4- ال ضرر وال ضرار .

رابعًا: أقوال العلماء :
قــال ابــن قدامــة يف املغنــى )فــإذا منعهــا رأى النفقــة - ولــم جتــد مــا . 1

تأخــذه واختــارت فراقــه فــرق احلاكــم بينهمــا ( .
قــول البهوتــي )فصــل وإن اعســر الــزوج بنفقتهــا الواجبــة أو أعســر . 2

الــزوج ببعضهــا أي بعــض النفقــة فــأن أعســر عــن نفقــة املعســر فلهــا 
الفســخ وال تفســخ إذا أعســر مبــا زاد عنهــا أي عــن نفقــة املعســر 
ألن الزيــادة تســقط بإعســاره أو أعســر الــزوج بالكســوة أة ببعضهــا 
أو أعســر بالســكن أو أعســر باملهــر بشــرطه وتقــدم الســابق يف 
ــى التراخــي بــن الفســخ مــن غيــر انتظــار  آخــر الصــداق خيــرت عل
أي تأجيــل ثاثــًا خــاف البــن البنــاء وبــن املقــام معــه علــى النــكاح 
فإمســاك   ( تعالــى  لقولــه  هريــره  وأبــو  علــي  و  عمــر  قــول  وهــذا 
مبعــروف أو تســريح بإحســان ( وليــس اإلمســاك مــع تــرك اإلنفــاق 

إمســاكًا مبعــروف تتعــن التســريح . 
قــال يف الشــرح الكبيــر : ) وان غــاب زوجهــا ولــم يتــرك لهــا نفقــة . 3

فــإن قــدرت لــه علــى مالــه أخــذت بقــدر حاجتهــا وإن لــم تقــدر فلهــا 



178

الفســخ ( .
قــال يف كاشــف القنــاع ) ويتثبــت اخليــار يف فســخ النــكاح بجــذام . 4

أو بــرص أو جنــون ولــو أفــاق أحيانــا ألن النفــس ال تســكن إلــى مــن 
هــذه احلالــة ( )404/11(.

قــال يف كاشــف القنــاع )81/12(: ) وإن تطاوعــا أي الزوجــان عليــه . 5
أي : علــى الــوطء يف الدبــر فــرق بينهمــا أو اكرههــا أي أكــره 
الرجــل زوجتــه علــى الــوطء يف الدبــر ونهــي عنــه فلــم ينتــه فــرق 
بينهمــا قــال الشــيخ كمــا يفــرق بــن الرجــل الفاجــر وبــن مــن يفجــر 

بــه ( .
مــا رواه الدارقطنــي والنســائي والبيهقــي عــن محمــد بــن ســعيد بــن . 6

ــي ومــع كل واحــد منهمــا  ــى عل ــده قــال » جــاء رجــل وامــرأة إل عبي
ــه وحكمــا مــن  ــوا حكمــا مــن أهل ــاس فأمرهــم فبعث ــام مــن الن فئ
أهلهــا وقــال للحكمــن هــل تدريــان مــا عليكمــا إن رأيتمــا أن 
جتمعــا فاجمعــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا فرقهمــا فقالــت املــرأة حســبت 
بكتــاب اهلل مبــا علــي فيــه ولــى ، وقــال الــزوج : أمــا الفرقــة فــا ، 
فقــال علــي : كذبــت واهلل ال تبــرح حتــى تقــر مثــل الــذي أقــرت بــه » 

قــال ابــن حجــر : إســناده صحيــح .
قــال يف اإلنصــاف )249/21( فأمــا الفســخ املقــرر للمهــر أو النصــف . 7

فيثبــت معــه الهديــة ( .
بســبب . 8 قبــض  ومــا   (  :)498-497/11( وشــرحه  اإلقنــاع  قــال يف 

أي: حكمــه   ، املشــكلة فكمهــره  يســمونه  النــكاح كالــذي 
حكــم املهــر فيمــا يســقطه أو ينصفــه أو يقــرره ، ولــو فســخ النكاح 
يف فرقــه قهريــة كالفســخ لفقــد كفــاءة قبــل الدخــول رد إليــه أي 
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: الــزوج )الــكل( أي : كل الصــداق ومــا دفعــه )ولــو هديــه نصــا( 
حــكاه األثــرم لداللــة احلــال أنــه وهــب يشــترط بقــاء العقــد فــإذا زال 

ملــك الرجــوع كالهبــة يشــترط الثــواب ( .
قــال ابــن كثيــر رحمــه اهلل يف تفســيره 644/1 ) وقــد أجمــع جمهــور . 9

العلمــاء علــى أن احلكمــن لهمــا اجلمــع والتفرقــة ( .
يرجــع إلــى ص38 ص39 قــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ، وقــول ابــن . 10

العربــي ، ومــا قــرره أهــل العلــم .

خامسًا: األنظمة والتعليمات:
املادة 14/34هـ من نظام املرافعات الشرعية.

املادة اخلامسة واخلمسون من نظام املرافعات الشرعية.
املواد 5،4/176/1/55و178 من نظام املرافعات الشرعية.

املادة رقم 4،5/176/127/34 من نظام املرافعات الشرعية.
املادة رقم 12،15،55 من نظام املرافعات الشرعية.

املادة 10/34/هـ من نظام املرافعات الشرعية.
املادة )179( من نظام املرافعات الشرعية.

املادة 27/هـ، 6 من نظام املرافعات الشرعية.
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صداق

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قولــه تعالــى: )وإن طلقتموهــن مــن قبــل أن متســوهن وقــد فرضتــم لهــن 

فريضــة فنصــف مــا فرضتم(.
بعــد  مــن  بــه  تراضيتــم  فيمــا  عليكــم  جنــاح  )وال  تعالــى:  قولــه   )2

الفريضــة(. 

ثانيًا: األحاديث واآلثار:
1( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » العائــد يف هبتــه كالكلــب يقــئ ثــم 

يعــود يف قيئــه « متفــق عليــه.
2( حديــث »أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن علــى 

البخــاري. رواه  عليــه«  املدعــى 
3( قــول النبــي صلــى اهلل عليــم وســلم » البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

املدعــى عليه« .
4( قوله صلى اهلل عليه وسلم ) املسلمون على شروطهم (.

5( قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم)من حلــف علــى ميــن هــو فيهــا 
فاجــر ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو عليــه غضبــان(.

6( قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم  )ال ضرر وال ضرار(.

ثالثًا: القواعد الفقهية:
1( األصل بقاء احلق يف الذمة.

2( اليمن على املنكر .
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3( الضرر يزال .
4( األصل أن على القابض ملال غيره الضمان .

5( األصل عدم الهبة .
6( أن للحاكم والية على مال الغائب .

رابعًا: أقوال العلماء :
1( ما قرره أهل العلم من كون الصداق بعد العقد يلحق به.

2( مــا قــرره أهــل العلــم : مــن جــواز احلكــم علــى الغائــب وعلــى املســتتر 
واملمتنــع ولــو كان يف البلــد وأن للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب.

خامسًا: األنظمة والتعليمات:
1( املادة رقم )34( من نظام املرافعات الشرعية .

2( املادتن )55( من نظام املرافعات الشرعية.
3( املادة )103( من نظام املرافعات الشرعية.
4( املادة 166 من نظام املرافعات الشرعية .

5( املادة 49 من نظام املرافعات الشرعية.
6( املادة 176 من نظام املرافعات الشرعية.

7( املادة 18/ط من نظام املرافعات الشرعية.
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عضل

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قوله تعالى: )فا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن( .

2( قالــه تعالــى: )وأنكحــوا األيامــى منكــم والصاحلــن مــن عبادكــم 
وإمائكــم(.

ثانيًا: األحاديث واآلثار:
1( قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن 

أنكــر(.
2( قوله صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(.

ــه وخلقــه  ــى اهلل عليــه وســلم) إذا أتاكــم مــن ترضــون دين ــه صل 3( قول
ــر(. أخرجــه  ــة يف األرض وفســاد كبي ــوا تكــن فتن فأنكحــوه إال تفعل

الترمــذي.
4( قوله صلى اهلل عليه وسلم )السلطان ولي من ال ولي له(.

ثالثًا: القواعد الفقهية:
1( قاعدة األصل براءة املدعى عليه

2( ) الضرر يزال (

رابعًا: أقوال العلماء :
ــره مــن  ــا لغي ــن قدامــة )فــإن رغبــت يف كــفء وأراد تزويجه 1- قــال اب

أكفاءهــا وامتنــع....( املغنــي )384/9( 
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2- قال يف الشرح الكبير)وإن عضل األقرب زوج األبعد( 184/20
3- قــال يف اإلنصــاف )وإن عضــل األقــرب زوج األبعــد هــذا الصحيــح 

مــن املذهــب...(184/20
4- مذهــب جمهــور الفقهــاء األربعــة أن الواليــة تنتقــل مــن العاضــل إلــى 

احلاكــم الشــرعي .
5- قــال ابــن قدامــة يف املغنــي ) 382/9 - 383 ( : » احلكــم الثالــث إذا 
عضلهــا وليهــا األقــرب انتقلــت الواليــة إلــى األبعــد نــص عليــه أحمد وعنه 
روايــة أخــرى تنتقــل إلــى الســلطان ، وهــو اختيــار أبــي بكــر وذكــر ذلك 
ــه قــال الشــافعي ،  ــه وشــريح ، وب عــن عثمــان بــن عفــان رضــي اهلل عن
لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) فــإن اشــتجروا فالســلطان ولــي مــن ال 

ولــي لــه ( .
6- قــال ابــن رشــد رحمــه اهلل )واتفقــوا علــى أنــه ليــس للولــي أن يعضــل 

موليتــه  ...(.
7- قــال ابــن تيميــة رحمــه اهلل يف مجمــوع الفتــاوى ) فليــس للولــي أن 

يجبرهــا علــى نــكاح مــن ال ترضــاه ... (.
8- قــال البهوتــي يف كشــاف القنــاع ) لــو عضــل األقــرب زوج األبعــد 

يعنــي مــن يلــي األقــرب مــن األوليــاء .... ( .
9- قــول العلمــاء )إن الولــي األقــرب إذا عضــل موليتــه انتقلــت الواليــة 

إلــى الســلطان( .
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إثبات نسب 

أواًل: األحاديث واآلثار:
قوله صلى اهلل عليه وسلم »الولد للفراش وللعاهر احلجر«.. 1
مــا قالــه ابــن عمــر عــن أبيــه رضــي اهلل عنهمــا » مــا بــال رجــال يطئــون . 2

ــّم  والئدهــم ثــم يعزلونهــن ، ال تأتينــي وليــدة يعتــرف ســيدها أنــه أل
بهــا إال أحلقــت بــه ولدهــا فاعزلــوا بعــد ذلــك أو اتركــوا« .

ثانيًا: أقوال العلماء :
1- قــال ابــن دقيــق العيــد رحمــه اهلل » هــذا احلديــث أصــل يف إحلــاق الولــد 

بصاحــب الفــراش وإن طــرأ عليــه وطء محرم« .
2- قــال الشــوكاني رحمــه اهلل » مهمــا كان الفــراش ثابتــًا شــرعًا 

كان الولــد الحقــًا قطعــًا« .
  DNA 3- قــرر العلمــاء أنــه ال يجــوز إجــراء البصمــة الوراثيــة وحتليــل
إذا ثبــت نســب مولــود بالفــراش ألن النســب بالفــراش أقــوى حســب األدلة 

الشــرعية .
4- جــاء ضمــن قــرارات املجمــع الفقهــي اإلســامي يف الــدورة السادســة 
عشــرة مــا نصــه )ال يجــوز االعتمــاد علــى البصمــة الوراثيــة يف نفــي 

النســب وال يجــوز تقدميهــا يف نفــي النســب( .
6- مــا ذكــره ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــي » أن النســب يثبــت بأدنــى 

احتمــال والشــارع يتشــوف إلــى ثبــوت النســب« .
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إثبات طالق

أواًل: القرآن الكرمي:
1( قوله تعالى: » وأشهدوا ذوى عدل منكم«.

2( قوله تعالى: » اثنان ذوا عدل منكم«.
 

ثانيًا: األحاديث واآلثار:
1( حديــث حذيفــة أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم » أجــاز شــهادة القابلة 

وحدها«.
امــرأة  شــهادة  الرضــاع  يف  »يجــزئ  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   )2

واحــدة«.
قــد  أنهــا  زعمــت  وقــد  كيــف   « وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   )3

. » ضعتكمــا ر أ

ثالثًا: القواعد الفقهية:
ــى شــهادة  ــان احلــق وأظهــره وال تقتصــر عل ــة هــي كل مــا أب 1( أن البين

شــهود .
2( اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعن .

رابعًا: أقوال العلماء:
ــل مــع التهمــة  ــه ال تقب ــم » شــهادة القريــب لقريب ــن القي 1( مــا ذكــره اب

ــح«. ــا هــذا الصحي ــل بدونه وتقب
2( مــا ذكــره أهــل العلــم » أنــه يرجــع يف حكــم الطــاق املعلــق علــى 
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شــرط إلــى مــراد املتكلــم وقصــده فــإن كان يقصــد بــه طــاق زوجتــه 
يقصــده  لــم يكــن  وإن  وقــع طاقــه حلصولــه  الشــرط  عنــد حصــول 
وكان يريــد فقــط حــض زوجتــه علــى القيــام بعمــل أو نهيهــا عنــه لــم يقــع 

طاقــه« وهــو قــول ابــن حــزم وابــن القيــم .
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حضانة

أواًل: األحاديث واآلثار:
1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي( أخرجــه 

أبــو داود واإلمــام أحمــد واحلاكــم وصححــه ووافقــه الذهبــي .
2. مــا روى عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن امــرأة قالــت : يــا 
ــه وعــاء ، وثديــي لــه ســقاء ،  رســول اهلل : إن ابنــي هــذا كان بطنــي ل
وحجــري لــه حــواء ، وإن أبــاه طلقنــي وأراد أن ينتزعــه منــي ، فقــال لهــا 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) أنــت أحــق بــه مــا لــم تنكحــي ( رواه أبــو 

أحمــد وأبــو داوود .
3. حديــث أبــي هريــرة - رضــي اهلل عنــه - أن امــرأة جــاءت إلــى رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت : يــا رســول اهلل : إن زوجــي يريــد أن 
يذهــب بابنــي وقــد ســقاني مــن بئــر أبــي عنبــة وقــد نفعنــي ، قــال رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : اســتهما عليــه ، فقــال زوجهــا : مــن يحاقنــي 
يف ولــدي ، فقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) هــذا أبــوك وهــذه 
أمــك فخــذ بيــد أيهمــا شــئت فأخــذ بيــد أمــه فانطلقــت بــه ( رواه أبــو 

داود والنســائي .
4. روى البخــاري يف صحيحــه أن النبــي صلــي اهلل عليــه وســلم قضــى 
بابنــة حمــزة رضــي اهلل عنــه - خلالتهــا- وكانــت متزوجــة مــن جعفــر 

رضــي اهلل عنــه.
5. قضــاء أبــي بكــر - رضــي اهلل عنــه - علــى عمــر ، بعاصــم ألمــه ، 

وقــال: ) ريحهــا وشــمها ولفظهــا خيــر لــه منــك ( رواه ســعيد يف ســننه
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ثانيًا: القواعد الفقهية:
1- قاعدة: )احلضانة حق للمحضون( .

2- القاعدة: »عماد احلضانة هو األصلح للمحضون« .
3- األصلح بقاء األطفال عند والدتهم . 

4- قاعدة: )الضرر يزال( .
5- قاعدة : ) ال ضرر وال ضرار( .

ثالثًا: أقوال العلماء :
مــا قــرره أهــل العلــم مــن املالكيــة واحلنفيــة بــأن ســفر احلاضنــة . 1

باحملضــون لغــرض مؤقــت ال يؤثــر علــى حقهــا يف احلضانــة ينظــر 
الدرديــر  الصغيــر ألحمــد  والشــرح  عابديــن 273/5  ابــن  حاشــية 

.762/2
جــاء يف زاد املعــاد ص )390( مــا نصــه )أن هــذا احلديث)أنــت أحــق . 2

بــه مــا لــم تنكحــي(  دل علــى أنــه إذا افتــرق األبــوان وبينهمــا ولــد 
فــاألم أحــق بــه مــن األب مــا لــم يقــم بــاألم مــا مينــع تقدميهــا أو بالولــد 

وصــف يقتضــي تخييــره وهــذا مــا ال يعــرف فيــه نــزاع(.
ــاوى ) 131/3.4( . 3 قــال شــيخ اإلســام ـ رحمــه اهلل ـ يف مجمــوع الفت

)وأحمــد وأصحابــه إمنــا يقدمــون األب إذا لــم يكــن عليهــا يف ذلــك 
ضــرر ، فلــو قــدر أنــه عاجــز عــن حفظهــا وصيانتهــا أو مهمــل حلفظها 
وصيانتهــا ، فإنــه يقــدم األم يف هــذه احلالــة ، فــكل مــا قدمنــاه مــن 
األبوين إمنا نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفســدتها، 

فأمــا مــع وجــود فســاد أمرهــا ، فاآلخــر أولــى بــا ريــب( .
قــال شــيخ اإلســام ـ رحمــه اهلل يف مجمــوع الفتــاوى ) 132/34 (: . 4
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»ولــذا لــو قــدر أن األب تــزوج ضــرة وهــي تتــرك عنــد ضــرة أمهــا ال 
تعمــل مصلحتهــا بــل تؤذيهــا  أو تقصــر يف مصلحتهــا بــل تؤذيهــا أو 
تقصــر يف مصلحتهــا ، وأمهــا تعمــل ملصلحتهــا وال تؤذيهــا فاحلضانــة 

هنــا لــأم«.
قال ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ يف زاد املعاد ) 484/5 ( : ) أن الزوج إذا . 5

رضــي باحلضانــة وآثــر كــون الطفــل يف حجــره لــم تســقط احلضانــة 
هــذا هــو الصحيــح (  

قــال يف كشــاف القنــاع )194/13(: )وال تثبــت احلضانــة علــى البالــغ . 6
ــى إصــاح أمــوره  ــه اســتقل بنفســه، وقــدر عل الرشــيد العاقــل، ألن
بنفســه، فوجــب انفــكاك احلجــر عنــه، وإليــه اخليــرة يف اإلقامــة 

عنــد مــن شــاء مــن أبويــه، ألنــه لــم تثبــت الواليــة عليــه ألحــد( أ.هـــ
ذهــب أبــو حنيفــة ومالــك وروايــة عــن أحمــد وهــو املختــار أن األم أحــق . 7

ــزوج أو حتيــض ، ألنهــا ال حكــم الختيارهــا ، وال  ــى تت بالبنــت حت
ميكــن انفرادهــا ، فكانــت األم أحــق بهــا كمــا قبــل الســبع ( ينظــر 

الشــرح الكبيــر مــع اإلنصــاف واملقنــع ) 490/24 ( . 
ــم - رحمــه اهلل - يف الهــدي : هــي أشــهر عــن اإلمــام . 8 ــن القي قــال اب

املقنــع  مــع  ينظــر اإلنصــاف   ) دليــًا  ـ وأصــح  ـ رحمــه اهلل  أحمــد 
.  ) والشــرح الكبيــر ) 490/24 

حصــل . 9 هاهنــا  ثــم   (  :  )473/5  ( املعــاد  زاد  يف  القيــم  ابــن  قــال 
االجتهــاد يف تعيــن أحــد األبويــن ملقامهــا عنــده وأيهمــا أصلــح لهــا ، 
فمالــك وأبــو حنيفــة وأحمــد يف إحــدى الروايتــن عنــه عينــوا األم وهو 
الصحيــح دليــًا وأحمــد ـ رحمــه اهلل ـ يف املشــهور عنــه واختيــار عامــة 
أصحابــه عينــوا األب ، قــال مــن رجــح األم » قــد جــرى يف العــادة بــأن 
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األب يتصــرف يف املعــاش ولقــاء النــاس واألم يف خدرهــا مقصــورة 
يف بيتهــا ، فالبنــت عندهــا أصــون وأحفــظ بــا شــك ، عينهــا عليهــا 
دائمــا ، بخــاف األب فإنــه يف غالــب األوقــات غائــب عــن البنــت ، 
أو يف مظنــة ذلــك يجعلهــا عنــد أمهــا أصــون لهــا وأحفــظ ، وكل 
مفســدة يعــرض وجودهــا عنــد األم فإنهــا موجــودة ، أو أكثــر منهــا 
عنــد األب ، فإنــه إذا تركهــا يف البيــت وحدهــا لــم يأمــن عليهــا ، 
وإن تــرك عندهــا امرأتــه أو غيرهــا ، فــاألم أشــفق عليهــا وأصــون لها 
مــن األجنبيــة ، أيضــًا هــي محتاجــة إلــى تعلــم مــا يصلــح للنســاء مــن 
الغــزل والقيــام مبصالــح البيــت ، وهــذا تقــوم بــه النســاء ال الرجــال، 
فهــي أحــوج إلــى أمهــا لتعلمهــا مــا صلــح للمــرأة، ويف دفعهــا إلــى 
أبيهــا تعطيــل لهــذه املصالــح ، وإســامها إلــى أجنبيــة تعلمهــا ذلــك 
وترددهــا بــن األم واألب متريــن لهــا علــى البــروز واخلــروج، فمصلحــة 
البنــت واألم أن تكــون عنــد أمهــا ، وهــذا القــول الــذي ال نختــار 

ســواه ( . 
ســقوط احلضانــة بالتزويــج مبنــي علــى مراعــاة حق الزوج لئا تنشــغل . 10

املــرأة بحضانتهــا لطفلهــا عــن حقــوق الزوجيــة الشــرعية فــإذا رضــي 
الــزوج لــم تســقط احلضانــة » ينظــر زاد املعــاد )5/ 132( 

قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل ) فــاألم أحــق بــه مــن األب مــا لــم يقــم بهــا . 11
....( زاد املعــاد 5/ 436 

قــال ابــن القيــم - رحمــه اهلل - يف زاد املعــاد )5/ 463( ) الصــواب . 12
النظــر واالحتيــاط للطفــل يف األصلــح واألنفــع يف اإلقامــة أو االنتقال 
ويف احلاضريــن فأيهــم كان أنفــع لــه وأصــون وأحفــظ روعــي وال 

تأثيــر إلقامــة وال نقلــه(
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جــاء يف كتــاب الفقــه اإلســامي وأدلتــه : ) وأمــا صاحــب احلــق . 13
يف احلضانــة فمختلــف فيــه بــن الفقهــاء ، فقيــل : إن احلضانــة حــق 
للحاضــن، وهــو رأي احلنفيــة واملالكيــة على املشــهور وغيرهم ، ألن 
لــه أن يســقط حقــه ولــو بغيــر عــوض ، ولــو كانــت احلضانــة لغيــره 
ملــا ســقطت بإســقاطه ، وقيــل إنهــا حــق للمحضــون فلــو أســقطها هــو 
ســقطت ، والظاهــر لــدى العلمــاء احملققــن أن احلضانــة تتعلــق بهــا 
ثــاث حقــوق معــًا : حــق احلضانــة وحــق احملضــون وحــق األب أو مــن 
يقــوم مقامــه ، فــإن أمكــن التوفيــق بــن هــذه احلقــوق وجــب املصيــر 
إليــه ، وإن تعارضــت قــدم حــق احملضــون علــى غيــره ـ وقــدم الفقهــاء 
احلواضــن بعضهــم علــى بعــض بحســب مصلحــة احملضــون ، فجعلــوا 
اإلنــاث أليــق باحلضانــة ، ألنهــم أشــفق وأهــدى إلــى التربيــة وأصبــر 
اجلنــس  قدمــوا يف  ثــم  لأطفــال  وأشــد مازمــة  بهــا  القيــام  علــى 

الواحــد مــن كان أشــفق وأقــرب (.
مــا قــرره الفقهــاء مــن أن الطفــل دون الســابعة حضانتــه المــه ألنهــا . 14

األرعــى ملصاحلــه يف العــرف والعــادة
قــال أهــل العلــم : فيكــون عنــد مــن اختــاره منهمــا ، فــإذا اختــار . 15

اآلخــر منهمــا نقــل إليــه .
األصــح تخييــرًا األوالد بــن والديهــم ســواء كانــوا ذكــورًا أو إناثــًا . 16

إذا بلغــوا ســبع ســنن مــا لــم يكونــوا معتوهــن ، وهــذا مذهــب 
الشــافعي وروايــة عــن أحمــد - رحمهــم اهلل - . 

مــا صــح عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه خّيــر غامــًا بــن أبيــه . 17
وأمــه . قــال الشــافعي:  واجلاريــة مثلــه 

قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف أحقيــة األم باحلضانــة ) ال نعلــم أحــدًا . 18



204

خالفهــم ( انتهــي املغنــي 11/ 413
ما قرره أهل العلم أن األولى باحلضانة األم ثم أمهاتها.. 19
قــال يف حاشــية الــروض املربــع )7/ 162( : » واجلمهــور عنــد األم . 20

وهــو مذهــب أبــي حنيفــة وبــه مالــك وقــال ابــن القيــم: هــي األشــهر 
ــًا(. ــد أحمــد وأصــح دلي عن

قال يف اإلنصاف )432/9(: إذا بلغت اجلارية وجب عليها أن تكون . 21
عنــد أبيهــا حتــى يتســلمها زوجها وهــذا الصحيح من املذهب.

قــال يف شــرح املنتهــى 268/01 )وألب ثــم ولــي محــرم المــرأة كأخ . 22
وعــم )منــع موليتــه( مــن خــروج مــن بيتهــا )إن خشــي( بخروجهــا فتنــة 
أو ضــررا و ملــن ذكــر منعهــا مــن االنفــراد ألنــه ال يؤمــن دخــول مــن 

يفســدها ويلحــق العــار بهــا وبأهلهــا(

رابعًا: األنظمة والتعليمات:
1( املادة )79/هـ( من نظام املرافعات الشرعية .

2( املادة )10/34/هـ ( من نظام املرافعات الشرعية .
3( املادة )199( من  نظام املرافعات الشرعية .
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زيارة 

أواًل: القرآن الكرمي:
- قوله تعالى: ) وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانًا (.

ثانيًا: األحاديث واآلثار:
- )قــال يــا رســول اهلل مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي قــال أمــك قــال 

ثــم مــن قــال أمــك قــال ثــم مــن أمــك قــال ثــم مــن قــال أبــوك( .

ثالثًا: األنظمة والتعليمات:
1- املادة رقم )122( من نظام املرافعات الشرعية .
2- املادة رقم )198( من نظام املرافعات الشرعية .
3- املادة رقم )199( من نظام املرافعات الشرعية .
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نفقة

أواًل: القرآن الكرمي:
1- قولــه تعالــى: ) وإن كــن أوالت حمــل فأنفقــوا عليهــن حتــى يضعــن 

حملهــن ( . 
2- قوله تعالى: ) فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( .

3- قولــه تعالــى: ) الرجــال قوامــون علــى النســاء مبــا فضــل اهلل بعضهــم 
علــى بعــض ومبــا انفقــوا مــن أموالهــم (.

4- قولــه تعالــى: )  لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه لينفــق 
ممــا آتــاه اهلل (.

5- قوله تعالى: » وعلى املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف« . 
ــَنّ  َجــاِل َعَلْيِه ــُروِف َوِللِرّ ــَنّ ِبامْلَْع ــِذي َعَلْيِه ــُل اَلّ ــَنّ ِمْث 6- قولــه تعالــى: } َوَلُه

ــٌة{ .  َدَرَج
7- قوله تعالى: ) والصلح خير( . 

8- قوله تعالى: » وبالوالدين إحسانا« . 

ثانيًا: األحاديث واآلثار:
قوله صلى اهلل عليه وسلم »أمك وأباك« .. 1
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ولهــن عليكــم رزقهــن وكســوتهن . 2

باملعــروف ( رواه مســلم .
حديــث عائشــة رضــي اهلل عنهــا أن هنــد بــن عتبــة قالــت لرســول اهلل . 3

صلــى اهلل عليــه وســلم : إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس يعطينــي 
مــا يكفينــي وولــدي إال مــا أخــذت منــه وهــو ال يعلــم فقــال ) خــذي 
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مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف( رواه البخــاري ومســلم.
مــا أخرجــه مســلم يف صحيحــه مــن قولــه النبــي صلى اهلل عليه وســلم  . 4

المــرأة أبــي ســفيان رضــي اهلل عنــه : ) خــذي مــن مالــه باملعــروف مــا 
يكفيــك وولدك(. 

قوله صلى اهلل عليه وسلم ) الصلح جائز بن املسلمن ( .. 5
ــه وســلم خطــب فقــال: . 6 ــى اهلل علي ــر أن النبــي صل وفــى حديــث جاب

»اتقــوا اهلل يف النســاء فإنهــن عــوان عندكــم ، أخذمتوهــن بأمــان 
رزقهــن  عليكــم  ولهــن  اهلل  بكلمــة  فروجهــن  واســتحللتم  اهلل 
»وحقهــن  وفيــه  والترمــذي  مســلم  رواه  باملعــروف«  وكســوتهن 
عليكــم أن حتســنوا إليهــن يف كســوتهن وطعامهــن« وقــال حديــث 
صحيــح  وقــال عليــه الســام لهنــد » خــذي مــا يكفيــك وولــدك 
ــي  ــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس يعطين ــت إن أب باملعــروف حــن قال

مــن النفقــة مــا يكفينــي وولــدي . متفــق عليــه  .
مــا رواه البخــاري أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن . 7

علــى املدعــى عليــه .
ــى املدعــي واليمــن . 8 ــة عل ــه وســلم: ) البين ــى اهلل علي ــي صل قــول النب

علــى املدعــى عليــه ( رواه الترمــذي وقــال العمــل عنــد أهــل العلــم 
مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى 

ــه ــى املدعــى علي املدعــى واليمــن عل
مــا أخرجــه أبــو داود والترمــذي مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل . 9

عنــه ـ وعمــرو بــن عــوف املزنــي أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال ) الصلــح جائــز بــن املســلمن ( . 

 قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ابدأ بنفسك ثم مبن تعول( .. 10
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 قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كفــى باملــرء إثمــًا أن يضيــع مــن . 11
يعــول(

 قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار ( .. 12

ثالثًا: القواعد الفقهية:
من صح إقراره يف شيء قبلت ميينه على إنكاره . . 1
اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين  .. 2
ال ضرر وال ضرار .. 3
الضرر يزال .. 4
األصل العدم  .. 5
من أدى عن غيره حقًا واجبًا رجع به .. 6
اإلقرار حجة موجبه بنفسه .. 7
من ترك دعواه ترك  .. 8
العادة محكمة  .. 9

 املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا .. 10
أن للحاكم والية على مال الغائب .. 11

رابعًا: أقوال العلماء :
إجمــاع العلمــاء علــى أن الــزوج يجــب عليــه أن ينفــق علــى زوجتــه . 1

. باملعــروف 
مــا ترجــح مــن أقــوال العلمــاء أن نفقــة الزوجــة ال تســقط مبضــي . 2

الزمــان بــل تعــد دينــا علــى الــزوج ألنــه مــال يجــب علــى ســبيل البــدل 
يف عقــد معاوضــة جــزاء االحتبــاس فــا تســقط مبضــي الزمــان .
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املــرداوي يف اإلنصــاف 360/9 ) وعليــه يعنــي املطلــق نفقــة . 3 قــال 
الرجعيــة وكســوتها وســكناها كالزوجــة ســواء وأمــا  املطلقــة 
البائــن بفســخ أو طــاق فــان كانــت حامــًا فلهــا النفقــة والســكنى 

وإال فــا شــيء لهــا (.
ملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن للحامــل نفقــة احلمــل ، قــال يف الــروض . 4

املربــع : ) والبائــن بفســخ أو طــاق ثاثــًا أو علــى عــوض لهــا ذلك، أي 
النفقــة والكســوة والســكنى إن كانــت حامــًا ( قــال يف حاشــية 

الــروض املربــع : قــال املوفــق وغيــره بإجمــاع أهــل العلــم . 
وملــا قــرره أهــل العلــم أيضــًا ـ أن للمرضــع أجــرة الرضــاع . قــال يف . 5

املثــل لرضــاع  : ) ولهــا أي للمرضعــة طلــب أجــرة  الــروض املربــع 
ولدهــا ولــو أرضعــه غيرهــا مجانــاً ألنهــا أشــفق مــن غيرهــا البنهــا (

مــا قــرره الفقهــاء مــن أن نفقــه األقــارب مــن آبــاء وابنائهــم وغيرهــم . 6
تســقط أذا انفــق غيــر مــن جتــب عليــه النفقــة عليهــم بغير نيــة الرجوع 
ــع زوج أو قريــب مــن  ــو امتن ــاع )161/13( )ول جــاء يف كشــاف القن
ــره رجــع  ــا غي ــع فقــام به ــه النفقــة فيمتن ــب من ــأن تطل ــة ب نفقــه واجب

عليــه منفــق بنيــة الرجــوع (  .
جــاء يف كشــاف القنــاع ) ويلزمــه أي املنفــق خدمــة قريــب وجبــت . 7

ــى خدمــة ( . ــره حلاجــة إل ــه فيخدمــه بنفســه أو غي نفقت
قــال يف كشــاف القنــاع )ولــو امتنــع زوج أو قريــب مــن نفقــه واجبــه . 8

ــه منفــق  ــره رجــع علي ــا غي ــع فقــام به ــه النفقــة فليمتن ــب من ــأن تطل ب
بنيــة الرجــوع ألنــه قــام عنــه بواجــب كقضــاء دينــه( .

زوج . 9 علــى  النفقــة  )فتجــب   )125/13( القنــاع  كشــاف  يف  قــال 
.  ) حامــل  ناشــزًا  لزوجتــه 
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 قــال يف كشــاف القنــاع ) ويجــب عليــه أيضــًا نفقــة ولــده وإن ســفل. . 10
وألن النفقــة واجبــة علــى اإلنســان علــى نفســه وزوجتــه فكــذا هــي 

واجبــة علــى بعضــه وأصلــه ( .
 قــال يف الشــرح الكبيــر) ويلزمــه نفقــة ســائر آبائــه وإن علــو وأوالده . 11

وإن ســفلوا( .
 قــال يف شــرح منتهــى اإلرادات ) فيجــب إعفــاف مــن جتــب نفقتــه . 12

مــن اآلبــاء واألجــداد واألوالد واألخــوة واألعمــام ويقــدم إن ضــاق 
الفاضــل األقــرب فاألقــرب ( .

 قــال يف كشــاف القنــاع » وال تقبــل شــهادة عمــودي النســب بعضهــم . 13
لبعــض« 313/15 .

 قــال يف كشــاف القنــاع ) وان اختلفــا الزوجــان يف نشــوزها بعــد . 14
االعتــراف بالتســليم أو اختلفــا يف االتفــاق عليهــا أو يف تســليم النفقــة 

إليهــا فالقــول قولهــا الن األصــل عــدم ذلــك ( 141/13-142هـــ .
 قــال شــيخ اإلســام -رحمــه اهلل- يف مجمــوع الفتــاوى ) 131/3.4( . 15

)وأحمــد وأصحابــه إمنــا يقدمــون األب إذا لــم يكــن عليهــا يف ذلــك 
ضــرر ، فلــو قــدر أنــه عاجــز عــن حفظهــا وصيانتهــا أو مهمــل حلفظها 
وصيانتهــا ، فإنــه يقــدم األم يف هــذه احلالــة ، فــكل مــا قدمنــاه مــن 
األبوين إمنا نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفســدتها، 

فأمــا مــع وجــود فســاد أمرهــا ، فاآلخــر أولــى بــا ريــب( . 
 وقال -رحمه اهلل- يف مواضع آخر يف مجموع الفتاوى : )132/34( . 16

: » ولــذا لــو قــدر أن األب تــزوج ضــرة وهــي تتــرك عنــد ضــرة أمهــا ال 
تعمــل مصلحتهــا بــل تؤذيهــا  أو تقصــر يف مصلحتهــا بــل تؤذيهــا أو 
تقصــر يف مصلحتهــا ، وأمهــا تعمــل ملصلحتهــا وال تؤذيهــا فاحلضانــة 

هنــا لــأم«.
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 ذكــر البهوتــى يف شــرح املنتهــى 242/3 )ولــو امتنــع منهــا أي النفقــة . 17
ــب  ــى زوج أو قري ــره رجــع منفــق عل ــب فانفــق عليهمــا غي زوج أو قري
بنيــة رجــوع ألن االمتنــاع قــد يكــون لضعــف مــن وجبــت لــه وقــوة مــن 

وجبــت عليــه فلــو لــم ميلــك املنفــق الرجــوع لضــاع الضعيــف( .
 مــا قــرر صاحــب الــروض املربــع ) يلــزم الــزوج نفقــة زوجتــه قوتــًا أي . 18

خبــزًا أو أدمــًا وكســوة وســكنى مبــا يصلــح ملثلهــا( .
 جــاء يف كتــاب العــدة شــرح العمــدة 36/2 » واألصــل يف وجــوب . 19

النفقــة قولــه تعالــى » لينفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدر عليــه رزقــه 
فلينفــق ممــا آتــاه اهلل« .

 أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجات إال الناشز .. 20
 مــا قــرره الفقهــاء )مــن أن الزوجــن إذا اختلفــا يف النشــوز فالقــول . 21

قولهــا مــع مينيهــا( الشــرح الكبيــر )262/6( .
 قــال يف كشــاف القنــاع 13/13 عنــد تعريــف النفقــة هــي ) كفايــة . 22

مــن ميونــه خبــزًا وأدمــًا وكســوة ومســكنًا ( .
االبــن يف . 23 »إذا كان  اهلل  رحمــه  تيميــة  ابــن  اإلســام  شــيخ  قــال   

حضانــة امــه فأنفقــت عليــه تنــوي بذلــك الرجــوع علــى األب فلهــا أن 
ترجــع علــى األب يف اظهــر قولــي العلمــاء » الفتــاوى 134/29 .

 مــا قــرره أهــل العلــم ومنهــم شــيخ اإلســام ابــن تيميــة يف مجمــوع . 24
تنــو  ولــم  ولدهــا  علــى  أنفقــت  إذا  األم  أن  صــــ134  ج34  الفتــاوى 

الرجــوع فليــس لهــا ذلــك.
 جــاء يف املدونــة قــال مالــك : إمنــا خفــف عنــدي يف املتعــة ولــم يجبــر . 25

عليهــا املطلــق يف القضــاء يف رأيــي ألنــى اســمع اهلل يقــول »حقــا علــى 
املتقــن« »وحقــا علــى احملســنن« فلذلــك خفــف ولــم يقضــى بهــا. 
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ــر 332/5 . ــة الكب املدون
للمطلقــة . 26 املتعــة  )اســتحباب   )142-137/10( املغنــي  يف  وجــاء   

. أم ال(  املهــر  لهــا  بهــا ســواء ســمى  املدخــول 
 قــال ابــن املنــذر )أجمــع أهــل العلــم أن نفقــة الوالديــن الفقيريــن . 27

الذيــن ال كســب لهمــا وال مــال واجبــة يف مــال الولــد ( .
 يقــول صاحــب الــروض املربــع ) جتــب النفقــة كاملــة إذا كان . 28

املنفــق عليــه ال ميلــك شــيئا أو تتمتهــا إذا كان ال ميلــك البعــض ألبويــه 
وإن علــوا(.

 قــال يف كشــاف القنــاع 200/3 ) خيــار املجلــس مــا لــم يتفرقــا . 29
ــم يكــن لواحــد منهــم  بأبدانهمــا ومت العقــد وتفرقــا مــن مجلســه ل

الفســخ ( .
 جــاء يف املغنــي 4/11 عنــد ذكــره ملــا يعــد نشــوزًا مســقطًا للنفقــة . 30

)وكــذا إن انتقلــت مــن منزلــه بغيــر إذنــه ( .
 وجــاء يف كشــاف القنــاع 138/13 مــا نصــه ) أو انتقلــت مــن منزلــه . 31

بغيــر إذنــه فــا نفقــة لهــا لنشــوزها ولــو كان خروجهــا مــن منزلــه يف 
غيبتــه بغيــر إذنــه فــا نفقــة ( .

 قــال شــيخ اإلســام يف الفتــاوى )134/34( : ) إذا كان االبــن يف . 32
حضانــة أمــه فأنفقــت عليــه تنــوى بذلــك الرجــوع علــى األب فلهــا أن 
ترجــع علــى األب يف أظهــر قولــي العلمــاء وهــو مذهــب مالــك واحمــد 

يف ظاهــر مذهبــه الــذي عليــه قدمــاء أصاحبــه ( .
 قــال ابــن قدامــة يف الــكايف )97/5( : ) وإذا وجــد اليمــن املوجــب . 33

للنفقــة فلــم ينفــق حتــى مضــت مــدة صــارت النفقــة دينــًا يف ذمتــه 
ســواء تركهــا لعــذر أو غيــره حلديــث عمــر رضــي اهلل عنــه وألنــه مــال 
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يجــب علــى ســبيل البــدل يف عقــد معاوضــه يســقط مبضــي الزمــن ( .
 قــال إبراهيــم بــن ضويــان يف منــار الســبيل )1046/3( : ) مــن غــاب . 34

عــن زوجتــه مــدة ولــم ينفــق عليهــا لزمتــه نفقــة الزمــن املاضــي ( .  
وقــال يف موضــع آخــر )1052/2( : ) حيــث امتنــع منهــا الــزوج أو 
قريــب وأنفــق أجنبــي بنيــة الرجــوع رجــع ألنــه قــام عنــه بواجــب قضــاء 

دينــه (.
 قــال يف دليــل الطالــب ص 292 طبعــه طيبــه ) وحيــث امتنــع فيهــا . 35

زوج أو قريــب وانفــق أجنبــي بنيــة الرجــوع رجــع( وانظــر شــرح منتهــى 
ــاع 161/13 طبعــة  اإلرادات 680/5 طبعــة الرســالة وكشــاف القن

وزارة العــدل .
 ما قرره أهل العلم : من أن النفقة مقابل التمكن من االستمتاع.. 36
 ما قرره أهل العلم : من لزوم نفقة األب على ولده .. 37
 مــا جــاء يف اإلقنــاع وشــرحه مــن كشــاف القنــاع ) فــإذا افتــرق . 38

الزوجــان ولهمــا طفــل أو معتــوه أو مجنــون ذكــر أو أنثــى فأحــق 
النــاس بحضانتــه أمــه كمــا قبــل الفــراق( .

 قــال يف املغنــي ) فأمــا إذا كان لــه منهــا ولــد فعليــه نفقــة ولــده . 39
ألنهــا واجبــة لــه فــا يســقط حقــه مبعصيتهــا كالكبيــر وعليــه أن 

يعطيهــا إياهــا إذا كانــت هــي احلاضنــة لــه أو املرضعــة( .
 قــال يف كشــاف القنــاع 443/3 )وينفــق احلاكــم عليــه أي املفلــس . 40

وعلــى مــن تلزمــه نفقتــه مــن زوجــه وخــادم وقريــب ألنهــم يجــرون 
مجــرى نفســه مــن مالــه باملعــروف لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ابــدأ 

بنفســك ثــم مبــن تعــول وألن ملكــه بــاق عليــه قبــل القســمة( .
 أجمــع العلمــاء علــى وجــوب نفقــة األب علــى أوالده إذا كانــوا بالغن . 41
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ــم أن علــى املــرء  قــال ابــن املنــذر ) أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه العل
نفقــة أوالده األطفــال الذيــن ال مــال لهــم ( .

 قــال يف الــروض املربــع يف نفقــة احلمــل )جتــب بوجــوده وتســقط . 42
بعدمــه فتجــب حلامــل ناشــز( .

 قــول أهــل العلــم: مــن جــواز احلكــم علــى الغائــب وعلــى املســتتر . 43
واملمتنــع ولــو كان يف البلــد .

خامسًا: األنظمة والتعليمات:
املادة )2( من نظام املرافعات الشرعية .. 1
املادة )50( من نظام املرافعات الشرعية .. 2
املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية .. 3
املادة 68 من نظام املرافعات الشرعية .. 4
املادة )166( من نظام املرافعات الشرعية .. 5
املادة )178( من نظام املرافعات الشرعية  .. 6
لنظــام . 7 التنفيذيــة  الائحــة  مــن   192 املــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة 

حتكــم  أن  للمحكمــة   ( فيهــا  جــاء  حيــث  الشــرعية  املرافعــات 
بشــيء لــم يطلبــه اخلصــوم أو بأكثــر ممــا طلبــوه إذا ظهــر لهــا مــا 

يبــرر ذلــك كحــق عــام أو حــق قاصــر( .
املادة 193 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية .. 8
املادة 195 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية .. 9

 املادة )198( من نظام املرافعات الشرعية  .. 10
 املادة 199 من نظام املرافعات الشرعية .. 11
 املــادة 2/203 مــن نظــام املرافقــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة . 12
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املتضمــن أن غيــاب املدعــى عليــه يعتبــر نكــواًل عــن اجلــواب .
 املادة 7/217 من نظام املرافعات ولوائحه التنفيذية .. 13
 املادة 233 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية .. 14
 املادة 5/176 واملادة 18/ط من نظام املرافعات الشرعية .. 15
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طلب إعادة خادمة

األنظمة والتعليمات:
املرافعــات  نظــام  مــن   )5/179( و   )2/103( و   )101( و   )55( املــواد 

. الشــرعية 
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دعوى منع ضرر

أواًل: األحاديث واآلثار:
1( قول النبي صلى اهلل عليه وسلم »ال ضرر وال ضرار« .

ثانيًا: القواعد الفقهية:
1 - الضرر يزال .
2 - ال عذر ملقر .

ثالثًا: األنظمة والتعليمات:
املادة )13/31( من نظام املرافعات الشرعية .
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قـتـل

أقوال العلماء: 
1- جــاء يف كشــاف القنــاع للبهوتــي ) ومتــى ادعــى أحــد القتــل عمــدًا 
أوغيــره مــع عــدم اللــوث  أو وجــد قتيــل يف موضــع فأدعــى أوليــاؤه علــى 

قاتــل مــع عــدم اللــوث حلــف املدعــى عليــه ميينــا واحــدة وبــرىء ( .
فأدعــى  قتيــل يف موضــع  وجــد  )إذا  قدامــة  البــن  املغنــي  جــاء يف   -2
ــوث  ــم يكــن بينهــم عــداوة وال ل ــى رجــل أو جماعــة  ول ــه عل ــاؤه قتل أولي

فهــي كســائر الدعــاوى (.
3- جــاء يف املغنــي ال بــن قدامــة )واليمــن  واحــدة ألنــه يعضدهــا  الظاهر  
واألصــل فلــم تغلــط  وعــن أحمــد يشــرع خمســون ميينــا  ألنهمــا  دعــوى يف 
القتــل  فــكان املشــروع فيهــا  خمســون ميينــا كمــا لــو كان بينهمــا لــوث 

وللشــافعي قــوالن علــى ذلــك (.
ــه  ولهمــا  ــل أحــد األبويــن صاحب ــو قت 4- جــاء يف املغنــي البــن قدامــة )ل

ولــد لــم يجــب القصــاص(.

األنظمة والتعليمات:
1- قــرار الهيئــة العامــة باحملكمــة العليــا  رقــم 2 يف 1431/07/14هـــ 

اخلــاص بتحديــد قيمــة الديــة .
2- املادة 59 من نظام اإلجراءات اجلزائية .

3- األمــر الســامي  رقــم 711-1 يف 1393/05/02هـــ وقــرار مجلــس 
القضــاء االعلــى  بهيئتــه الدائمــة رقــم 3/51 يف 1409/03/06هـــ  املؤيــد 
ــق  باالمــر الســامي  رقــم 1197/4/م يف 1409/07/25هـــ  بشــأن تطبي
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اإلرادة امللكيــة علــى قاتــل العمــد  وشــبه العمــد  إذا تنــازل أوليــاء الــدم 
عــن القصــاص
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 إصابة

األحاديث واآلثار:
1( قول النبي صلى اهلل عليه وسلم » الزعيم غارم « 

القواعد الفقهية:
1. الغرم بالغنم.

2. األجير املشترك يده يد ضمان ال يد أمانة.
3. إذا اجتمع املباشر واملتسبب فإن احلكم يضاف إلى املباشر.

4. املباشر ضامن وإن لم يتعمد 
5. ال عذر ملن اقر.

6. ال يقبل الرجوع عن اإلقرار يف حقوق اآلدمين.
7. املرء مؤاخذ بإقراره

8. اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين

أقوال العلماء :
1- مــا ذكــره الدســوقي وغيــره مــن املالكيــة أن مــا فيــه مقــدر ال يلــزم 

اجلانــي غيــره.
2- قــال يف كشــاف القنــاع: » وإن منعــه .. العمــل مــن غيــر حبــس فــا 

ضمــان عليــه يف منافعــه«.
3- قــول الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم يف فتــاواه )ج11 ص342(: » أنــه 
بتأمــل مــا ذكــر لــم يظهــر لنــا أن اجلانــي يتحمــل مــا ينفقــه املصــاب علــى 
نفســه مــدة مرضــه.. وأمــا أجــرة مــدة تعطلــه باملعاجلــة شــهرين .. فــا أعلــم 
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اســتحقاقه الرجــوع بــه علــى مــن دعمــه«.
4- قــول ابــن قدامــة يف الشــرح الكبيــر مــع االنصــاف )75/26( » وألنــه 
مقــر علــى نفســه باجلنابــة املوجبــة للمــال فصــح إقــراره كمــا أقــر بإتاف 

مال.
5- قــول الشــيخ ابــن عثيمــن يف كتابــه املنتقــى مــن فرائــد الفوائــد : »لــم 
أجــد لأصحــاب كامــًا يف تضمــن اجلانــي منفعــة املجنــي عليــه مــدة 

احتباســه يف اجلنايــة .. الــخ.«
6- قــال يف كشــاف القنــاع )320/9-322( : ) وإن كانــت البهيمــة 
يف يــد إنســان كالســائق املتصــرف فيهــا، والقائــد املتصــرف فيهــا ، 
والقائــد  الســائق  مــن  املتصــرف فيهــا، ســواء كان كل  والراكــب 
والراكــب املتصــرف فيهــا مالــكًا أو غاصبــًا أو مســتأجرًا أو مســتعيرًا 
أو موصــى لــه باملنفعــة أو مرتهنــًا ، ضمــن مــا جنــت يدهــا أو فمهــا، أي 
جنايــة يدهــا أو فمهــا ، أو وطئهــا برجلهــا ال مــا نفحــت بهــا، أي برجلهــا 
ــرة ) رجــل  ــي هري ــة أب ــار( ويف رواي ــا روى ســعيد مرفوعــًا ) الرجــل جب مل

العجمــاء جبــار ( فــدل علــى وجــوب الضمــان يف جنايــة غيرهــا(.
7- مــا قــرره الفقهــاء مــن أن الكفالــة احلضوريــة تنقلــب إلــى غرميــة إذا 
تعــذر إحضــار املكفــول علــى الكفيــل بــأن اختفــى أو امتنــع أو غيــر 

ذلــك ) حاشــية الــروض املربــع 113/5(.
8- مــا قــرره الفقهــاء مــن أن لصاحــب الديــن يف حالــة تعــدد الضمنــاء 
مطالبة من شــاء منهم مجتمعن أو منفردين )كشــاف القناع 230/8(.
9. مــا ذكــره ابــن عثيمــن - رحمــه اهلل - يف كتابــه املنتقــى مــن فرائــد 
الفوائــد صـــ)164(: » وأمــا إن كانــت اجلنايــة عمــدًا فهــذه إن أوجبــت 

قصاصــًا أو ديــة مقــدره أو حكومــة ...الــخ.«
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األنظمة والتعليمات:
1. املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.

2. األمر السامي رقم 43108 وتاريخ 1432/10/2هـ
3. املادة )5/11( من الائحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية.

وتاريــخ   34/1167280 رقــم  العليــا  احملكمــة  رئيــس  خطــاب   .4
1434هـــ /9 /12

بشــأن  رقــم 71  القــرار  الــدوى يف  اإلســامي  الفقــه  قــرار مجمــع   .5
الســير. حــوادث 

6. مــا قــرره الفقهــاء وأن املباشــر ضامــن ولــو لــم يكــن متعديــا . ينظــر: 
الدخيــرة للقــرايف )259/8(
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دية 

أوال: القرآن الكرمي:
ــل  ــا إال خطــأ ومــن قت ــل مؤمن ــى » ومــا كان ملؤمــن أن يقت ــه تعال 1( قول
مؤمنــا خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه إال أن يصدقوا 
ــة وإن  ــر رقبــة مؤمن فــإن كان مــن قــوم عــدو لكــم وهــو مؤمــن فتحري
كان مــن قــوم بينكــم وبينهــم ميثــاق فديــة مســلمة إلــى أهلــة وحتريــر 
رقبــة مؤمنــة فمــن لــم يجــد فصيــام شــهرين متتابعن توبة مــن اهلل وكان 

اهلل عليمــا حكيمــا«
2( قولــه تعالــى : ) ومــن قتــل مؤمنــًا متعمــدًا فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديــة 

مســلمة إلــى أهلــه ( .

ثانيا: األحاديث واآلثار
1( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم 
الدعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه(.
2(  قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن 

ــى مــن أنكــر(. عل
3( عمــوم حديــث عبــادة بــن الصامــت أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 

وســلم قــال : ) ال ضــرر وال ضــرار ( .
4( حديــث حــرام بــن ســعد أن ناقــة للبــراء بــن عــازب دخلــت حائــط 
رجــل فأفســدت فيــه فقضــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أن علــى 
أهــل احلوائــط حفظهــا بالنهــار وأن مــا أفســدت املواشــي ضامــن علــى 
أهلهــا. رواه أحمــد وغيــره ومعنــى ضامــن ) مضمــون ( وهــو مخصــص 
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لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) العجمــاء جرحهــا جبــار ( املتفــق عليــه مــن 
ــه .  حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عن

5( أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ودى األنصــاري الــذي قتــل يف خبيــر 
مــن بيــت املــال .

6(  مــا رواه عمــرو بــن العــاص رضــى اهلل عنــه ان رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم قضــي أن مــن قتــل خطــأ فديتــه مائــة مــن اإلبــل ، أخرجــه 

أبــو داود وابــن ماجــة .
ــا فمــا بقــى  ــه وســلم : ) أحلقــوا الفرائــض بأهله ــى اهلل علي ــه صل 7( قول

ــى رجــل ذكــر (.  فأول
8( مــا روي أن رجــًا قتــل يف زحــام يف زمــن عمــر فلــم يعــرف قاتلــه فقــال 
علــي لعمــر: يــا أميــر املؤمنــن ال يبطــل دم امــرئ مســلم فــأدى ديتــه مــن 

بيــت املــال . 
9( ال يبطــل دم مســلم ملــا يف حديــث القســامة ويف آخــره ) فكــره رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أن يبطــل دمــه ، فــوداه مائــة مــن إبل الصدقة( 

ثالثا: القواعد الفقهية:
1( إذا اجتمع املباشر مع املتسبب أضيف احلكم إلى املباشر .

2( األصــل أن املشــي يف طريــق املســلمن مبــاح بشــرط الســامة فيمــا 
ميكــن التحــرز منــه 

3( املتسبب ضامن إن فرط أو تعدى
4(  ) ال عذر ملن أقر ( .

5(  أن كل من أتلف إنسانًا مبباشرة أو تسبب فإنه ملزم بديته(.
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رابعًا : أقوال العلماء :
1. قال يف كشــاف القناع ) 131/4 ( : » وإن كانت إحدى الســفينتن 
واقفــة وكانــت األخــرى ســائرة واصطدمتــا فغرقتــا ضمــن قيــم الســفينة 
الســائرة الســفينة الواقفــة إن فــرط بــأن أمكنــه ردهــا ولــم يفعــل أو لــم 
يكمــل آلتهــا مــن رجــال وحبــال وغيرهمــا ، ألن التلــف حصــل بتقصيــره 
ــام وتركهــا ســائرة بنفســها حتــى صدمتهــا ، وأمــا قيــم  ــو ن أشــبه مــا ل
الواقفــة فــا ضمــان عليــه ، ألنــه لــم يوجــد منــه تعــد وال تفريــط ، أشــبه 
النائــم يف الصحــراء إذا عثــر بــه إنســان فتلــف ، ويأتــي إذا اصطــدم 
نفســان يف كتــاب الديــات مفصــًا ، وإن كانــت إحداهمــا منحــدرة 
واألخــرى مصعــدة فعلــى صاحبهــا أي املنحــدرة ضمــان املصعــدة ألن 
املنحــدرة تنحــط علــى املصعــدة مــن علــو ، فيكــون ذلــك ســببًا لغرقهــا 
الســائرة  منزلــة  للمنحــدرة  تنزيــا  املصعــدة  قيــم  علــى  وال ضمــان   ،

واملصعــدة منزلــة الواقعــة أ.هـــ. 
2. قــال ابــن رجــب يف القواعــد ) 274 ( القاعــدة ) 127 ( » إذا اســتند 
إتــاف أمــوال اآلدميــن ونفوســهم إلــى مباشــرة وتســبب تعلــق الضمــان 

باملباشــرة دون الســبب «
3. قــول ابــن قدامــة : » فــإن حفــر إنســان يف ملكــه بئــرا فوقــع فيهــا 
إنســان أو دابــة فهلــك بــه وكان الداخــل دخــل بغيــر إذنــه فــا ضمــان 
علــى احلافــر ألنــه ال عــدوان منــه وإن دخــل بإذنــه والبئــر بينــة مكشــوفة 
والداخــل بصيــر يبصرهــا فــا ضمــان أيضــا ألن الواقــع هــو الــذي أهلــك 
نفســه فأشــبه مــا لــو قــدم إليــه ســيف فقتــل بــه نفســه « أ.هـــ املغنــي 

)427/8(، وينظــر يف هــذا املعنــى كشــاف القنــاع )7/6(.
4. مــا قــرره أهــل العلــم املعاصــرون مــن أن حــوادث الســيارات كلهــا 
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) شــرح  الديــة  ليــس فيهــا قصــاص ، ولكــن فيهــا  باخلطــأ ،  تلحــق 
 .  ) أخصــر املختصــرات يف الفقــه البــن جبريــن 

لــم  إن  احليــوان  مالــك  تضمــن  مســألة  يف  الصحيــح  كان  وملــا   «  .5
ــه الضمــان وإن  ــًا فعلي ــل فــإن وقــع لي ــده وفــرط التفصي يكــن حتــت ي
ــة املجتهــد 242/2 (  ــة ) بداي وقــع نهــارًا فــا ضمــان وهــو قــول املالكي
ومغنــى احملتــاج ) 204/4 ( ، واإلنصــاف ) 241/6 ( واختيــار جمــع مــن 
احملققــن كابــن القيــم ) إعــام املوقعــن 326/1 ( الشــوكاني ) نيــل 

األوطــار 325/5 ( .
الــزرع والشــجر  مــن  البهيمــة  أتلفــت  مــا   ( املربــع  الــروض  قــال يف   .6
مــع  الــروض   (  ) النهــار  وعكســه  صاحبهــا  ضمنــه  ليــًا  وغيرهمــا 

.  )418/5 احلاشــية 
7. مــا ذكــره الفقهــاء أن كل مــن أتلــف إنســانًا معصومــًا أو بســبب ، 
ــع  ــروض املرب ــاع 139/4 ، ال ــه . ينظــر ) الفــروع 3/6 ، اإلقن ــه ديت لزمت

. ) 963/2
8. قال محمد الكلبي ـ رحمه اهلل ـ يف كتاب القوانن الفقهية 
) 257 ( : » فرع : جتب على القاتل اخلطأ الكفارة مع الدية « . 

مــا  : » فائــدة   ) الفــروع ) 5/10  ـ يف  ـ رحمــه اهلل  ابــن مفلــح  قــال   .9
حتملــه العاقلــة هــل يجــب عليهــا ابتــداًء أو علــى القاتــل ثــم حتملــه عنــه 

فيــه قــوالن« .
10. قــال الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم يف فتاويــه ورســائله 353/11 : » 
القاتــل يتحملهــا ابتــداًء ال العاقلــة وكان الواجــب يف اجلنايــة ممــا حتملــه 
العاقلــة وقــد حضــر ملجلــس احلكــم اجلانــي فهــل يحكــم بالواجــب علــى 
اجلانــي ثــم حتملــه العاقلــة أو يحكــم علــى العاقلــة مــع غيبتهــا ألن حضور 
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العاقلــة ومعرفتهــا مــن الصعــب ؟ اجلــواب : ألوليــاء الــدم مطالبــة القاتــل 
ومحاكمتــه عنــد احلكــم ليحكــم ثبــوت القتــل وليــس لهــم مطالبــة 

غيــره«.
11. مســألة ) مــا لــو اصطــدم راكــب وســائر ( ) ينظــر : كشــاف القنــاع 

 ) 2918/8 (
12. ما نص عليه الشيخ محمد بن إبراهيم يف فتاويه ) 316/11 ( 

ــع  ــروض املرب ــه ) ال ــه ديت 13. مــن تســبب يف مــوت إنســان معصــوم لزمت
. ) 646

14. مــا قــرره أهــل العلــم أن ديــة قتــل اخلطــأ مؤجلــة علــى ثــاث ســنن مــن 
حينــه وهــي علــى العاقلــة . ينظــر كشــاف القنــاع ) 2968-2913/8 ( . 

15. مــا قــرره األصحــاب أن الوكيــل يف القبــض لــه أن يخاصــم ، قــال 
يف الــروض املربــع ) 398 ( : ) الوكيــل يف القبــض لــه اخلصومــة ، ألنــه 

ال يتوصــل إليهــا إال بهــا ، فهــو أذن فيهــا عرفــًا (.
16. قــال ابــن قدامــة ـ رحمــه اهلل ـ يف املغنــي ) 339/9 ( ) واألصــل يف 
وجــوب الديــة والكفــارة قولــه تعالــى : ) ومــن قتــل مؤمنــًا فتحريــر رقبــة 

مؤمنــة وديــة مســلمة إلــى أهلــه إال أن يصدقــوا ( .
17. جــاء يف كشــاف القنــاع 2981/8 )ويفــدى ميــت يف زحمــة كجمعــه 

وطــواف روي عــن عمــر وعلــي واحتــج بــه أحمــد(.
18. وجاء يف االنصاف 149/10 )هذا الصحيح من املذهب(

19. ويف املغنــي 48/12 )وروى أن رجــا قتــل يف زحــام يف زمــن عمــر فلــم 
يعــرف قاتلــه فقــال علــي لعمــر يــا أميــر املؤمنــن ال يبطــل دم امــرئ مســلم 
فــأدى ديتــه مــن بيــت املــال ) رواه عبــد الــرزاق ( وألن املســلمن يرثــون مــن 

ال وارث لــه فيعقلــون عنــه عنــد عــدم عاقلتــه كعصباتــه ومواليــه أ.هـ.
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20. روى ابــن أبــي شــيبه عــن عــدي بــن أرطــاه أنــه كتــب إلــى عمــر بــن 
عبــد العزيــز أننــي وجــدت قتيــا يف احلــرم ال يعلــم مــن قتلــه فكتــب إليــه 

عمــر أن يــؤدى ديتــه مــن بيــت املــال .
21. قال ابن رجب ـ رحمه اهلل ـ يف القواعد ) قاعدة 127 ( » إذا اســتند 
إتــاف أمــوال اآلدميــن ونفوســهم إلــى مباشــرة وســبب ، تعلــق الضمــان 
باملباشــرة دون الســبب ، إال إذا كانــت املباشــرة مبنيــة علــى الســبب 
وناشــئة عنــه ســواء كانــت ملجئــة ثــم إن كانــت املباشــرة واحلالــة هــذه 
ال عــدوان فيهــا بالكليــة اســتقل الســبب وحــده بالضمــان ، وإن كان 

فيهــا عــدوان شــاركت الســبب الضمــان« .
22. ما ذكره أهل العلم أن دية املرأة على النصف من دية الرجل .

23. مــا ذكــره أهــل العلــم بأنــه يحكــم علــى الغائــب املمتنع عــن احلضور 
ملجلــس القضاء

24. قــال يف كشــاف القنــاع » ومــا حتملــه العاقلــة يجــب مؤجــا يف ثاث 
ســنن لقــول عمــر وعلــى يف ديــة اخلطــأ ولــم يعــرف لهمــا مخالــف فــكان 
كاإلجمــاع يف اخــر كل ســنة ثلثــه ان كان الواجــب ديــة كامــل ديــة 

النفــس ثــم قــال وابتــداء احلــول يف القتــل  مــن حــن املــوت« 
25.  جــاء يف االختيــارات البــن تيميــة )ص 424( : )وتؤخــذ الديــة مــن 
اجلانــي خطــأ عنــد تعــذر العاقلــة يف أصــح قولــي العلمــاء وال تؤجــل علــى 
العاقلــة إذا رأى اإلمــام املصلحــة فيــه ونــص علــى ذلــك اإلمــام أحمــد( .
26. وقــال يف موضــع آخــر )ص  111( : )وال تأجيــل يف الديــة وأنــه نــص 
أحمــد فيهــا ألن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم لــم يؤجلهــا وإن رأى اإلمــام 
تأجيلهــا فعــل ألن عمــر أجلهــا فأيهمــا رأى اإلمــام فعــل وإال فإيجــاب أحــد 

األمريــن ال يســوغ( .
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27.  قــال اإلمــام الترمــذي : )قــد أجمــع أهــل العلــم علــى أن الديــة تؤخــذ 
يف ثــاث ســنن( .

28.  قال ابن بطال : )أجمعوا أن الدية تقطع يف ثاث سنن( .
29. قــال ابــن قدامــة : )وال أعلــم يف أنهــا جتــب مؤجلــة خافــًا بــن أهــل 
العلــم وروى ذلــك عــن : عمــر وعلــي وابــن عبــاس وبــه قــال الشــعبي 
والنخعــي وقتــادة وأبــو هاشــم وعبــداهلل بــن عمــر ومالــك والشــافعي 

وإســحاق وأبــو ثــور وابــن املنــذر( .

خامسًا: األنظمة والتعليمات
1( املادة )179( من نظام املرافعات الشرعية 
2( املادة ) 55 ( من نظام املرافعات الشرعية

3( تعميم املجلس األعلى للقضاء رقم 192/ت يف 1432/10/9هـ . 
4( قــرار الهيئــة العامــة باحملكمــة العليــا برقــم 2 يف 1431/7/14هـــ 
املوافــق عليــه باألمــر الســامي رقــم 43108 يف 1432/10/2هـــ واملعمــم 
مــن قبــل معالــي وزيــر العــدل برقــم 13/ت/4363 يف 1432/10/7هـــ . 

بشــأن حتديــد ديــة قتــل اخلطــأ 
5( املادة )134( من نظام املرافعات الشرعية 
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مطالبة بيت املال 

• األحاديث واآلثار 
ــه . 1 ــى ميــن وهــو في ــه وســلم )مــن حلــف عل ــى اهلل علي قــول النبــي صل

ــان(  ــه غضب ــه مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو علي فاجــر ليقتطــع ب
قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر و ال ضرار (.. 2
قــول علــي لعمــر رضــي اهلل عنهمــا: يــا أميــر املؤمنــن ال يبطــل دم . 3

امــرىء مســلم فــإن علمــت قاتلــه وإال فأعطــه مــن بيــت املــال.

• القواعد الفقهية
    الضرر يزال ويرفع 

• أقوال العلماء : 
 قــرر الفقهــاء ) أن مــن هلــك بفعــل نفســه وفعــل صاحبــه فيهــدر فعــل . 1

نفســه ( الشــرح الكبيــر 336/25
 قــول الفقهــاء ) امليــت يف زحمــة كجمعــة وطــواف يفــدى مــن بيــت . 2

املــال إلــخ...( 
 مــا قــرره الفقهــاء أنــه يف حــال ثبــوت الوفــاة بســبب جنايــة آدمــي . 3

مجهــول فــإن الضمــان يكــون يف بيــت املــال ( شــرح منتهــى االردات 
136/6

• األنظمة والتعليمات : 
- املــواد )7( و )39( و )76( و )179( و )181( و )187( و )195( مــن 
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نظــام املرافعــات الشــرعية 
-  والفقرة )1( و )8( و )11( من الائحة التنفيذية .
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زنا

القرآن الكرمي :
وســاء . 1 فاحشــة  إنــه كان  الزنــا  تقربــوا  وال   ((  : تعالــى  اهلل  قــول 

ســبيًا((.
قوله تعالى : )) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها ((.. 2
قوله تعالى : )) وال تفسدوا إن اهلل ال يحب املفسدين ((.. 3
قولــه تعالــى : )) الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل واحــد منهمــا مائــة . 4

جلــدة وال تأخذكــم بهمــا رأفــة يف ديــن اهلل إن كنتــم تؤمنــون بــاهلل 
واليــوم اآلخــر وليشــهد عذابهمــا طائفــة مــن املؤمنــن ((.

قوله تعالى : )) يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان((.. 5

األحاديث واآلثار : 
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )) كل املســلم علــى املســلم . 1

حــرام دمــه ومالــه وعرضــه ((.
وأموالكــم . 2 دماءكــم  إن   ((  : وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه 

وأعراضكــم حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم 
.)) هــذا  بلدكــم  هــذا يف 

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) مــا خــا رجــل بامــرأة إال كان . 3
.)) ثالثهمــا  الشــيطان 

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) ال يخلــوّن رجــل بامــرأة إال ومعهــا . 4
ذو محــرم ((.

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) خــذوا عنــي فقــد جعــل اهلل لهــن . 5
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ســبيا البكــر بالبكــر جلــد مائــة وتغريــب عــام والثيــب بالثيــب 
جلــد مائــة والرجــم((.

قوله صلى اهلل عليه وسلم : )) ادرؤوا احلدود بالشبهات ((.. 6
ــى . 7 )حديــث بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده أن رســول اهلل صل

اهلل عليــه وســلم  حبــس رجــل يف تهمــة( أخرجــة أبــوداود والترمــذي 
وقــال حديــث حســن صحيــح، وحســنه األلبانــي .

قــوه عليــه الصــاة والســام : ) هــا تركتمــوه يتــوب فيتــوب اهلل . 8
عليــه (

مــا جــاء يف كتــاب عمــر رضــي اهلل عنــه : وال مينعــك قضــاء قضيتــه . 9
باألمــس أن تراجــع فيــه نفســك فــإن احلــق قــدمي . 

 مــا جــاء عــن عبــداهلل بــن وائــل عــن أبيــه أن امــرأة اســتكرهت علــى . 10
عهــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فــدرأ عنهــا احلــد .

 ) ملــا روي عــن عمــر أن أتــى بإمــاء مــن إمــاء اإلمــارة اســتكرهن . 11
غلمــان مــن غلمــان اإلمــارة فضــرب الغلمــان ولــم يضــرب اإلمــاء ( 

    289/26 الشــرح الكبيــر  
ــت . 12 ــي كن ــت إن ــت فقال ــى بامــرأة قــد زن ــه أت  ) مــا روي عــن عمــر أن

نائمــة فلــم أســتيقظ إال برجــل قــد جثــم علــي فخلــى ســبيلها ( 

القواعد الفقهية:
إقرار اإلنسان على نفسه مقبول .. 1

أقوال الفقهاء:
إن حقــوق اهلل تعالــى التــي ال تــدرأ بالشــبهات ال يقبــل فيهــا الرجــوع . 1
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عــن اإلقــرار، والتعازيــر مــن احلقــوق التــي ال تــدرأ بالشــبهة فــا يقبــل 
ابــن عابــدي  295/5 - حاشــية  )املغنــي  الرجــوع عــن اإلقــرار  فيــه 

.)6/4(
قــال ابــن قدامــة : »و الحــد يف وطء النــكاح الفاســد ســواء اعتقــد . 2

حلــه أو حرمتــه .... ثــم قــال رحمــه اهلل : إن هــذا مختلــف يف إباحتــه 
يــدرأ  احلــد  وألن  شــهود  بغيــر  كالنــكاح  احلــد  فيــه  يجــب  فلــم 

بالشــبهات واالختــاف فيــه أقــوى الشــبهات« ) املغنــي 953/9(
قــال صاحــب الشــرح الكبيــر )207،208/26( : » متــى رجــع املقــر . 3

باحلــد عــن إقــراره قبــل منــه، وإن رجــع يف أثنــاء احلــد لــم يتمــم، 
ــة ذلــك أن شــرط إقامــة احلــد باإلقــرار بالبقــاء عليــه إلــى متــام  وجمل

احلــد فــإن رجــع عــن إقــراره كــف عنــه«
ما نص عليه الفقهاء من أن املستأمن ال يقام عليه حد الزنا.. 4
مشــروعية التعزيــر باملــال وهــو مذهــب املالكيــة واحلنابلــة واختيــار . 5

ابــن تيميــة
الرجــوع عــن االعتــراف مقبــول ويــدرء عنهمــا احلــد عنــد جمهــور . 6

الفقهــاء.

األنظمة والتعليمات :
قرار مجلس القضاء األعلى رقم 311/45 بتاريخ 1418/6/18هـ القاضي 
بــأن علــى القضــاة إذا نظــروا يف قضيــة زنــا البكــر وثبــت موجــب احلــد 
أن يحكمــوا بحــد زنــا البكــر وهــو اجللــد والتغريــب ويتــرك مــكان 

التغريــب وكيفيتــه للجهــات املعنيــة بذلــك .



258



259



260



261

دعارة 

القرآن الكرمي :
قــول اهلل تعالــى : )) إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن . 1

ال  وأنتــم  يعلــم  واهلل  واآلخــرة  الدنيــا  يف  أليــم  عــذاب  لهــم  آمنــوا 
تعلمــون((.

قوله تعالى : )) وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ((.. 2
قوله تعالى : )) وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيا((.. 3
قولــه تعالــى : )) وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى اإلثــم . 4

والعــدوان ((.

األحاديث : 
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )) مــا خــا رجــل بامــرأة إال كان . 1

الشــيطان ثالثهما ((.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه . 2

ومالــه وعرضه ((.

القواعد الفقهية :
- أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات اخلمس ومنها العرض .

األنظمة :
نظام اإلجراءات اجلزائية .. 1
نظام مكافحة االجتار بالبشر.. 2
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خلوة محرمة 

القرآن الكرمي :
• قــول اهلل تعالــى : )) وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى 

اإلثــم والعــدوان ((.
• قولــه تعالــى : )) إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا 

لهــم عــذاب أليــم يف الدنيــا واآلخــرة واهلل يعلــم وأنتــم ال تعلمــون ((.
• قولــه تعالــى : )) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تتبعــوا خطــوات الشــيطان ومــن 

يتبــع خطــوات الشــيطان فإنــه يأمر بالفحشــاء واملنكر ((.
• قوله تعالى : )) وال تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيا ((.

• قوله تعالى : )) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها ((.
• قوله تعالى : )) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ((.

األحاديث واآلثار : 
• قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )) كل املســلم علــى املســلم حــرام 

دمــه ومالــه وعرضــه ((.
• قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) ال يخلــون رجــل بامــرأة إال كان 

.)) ثالثهمــا  الشــيطان 
• قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) أقيلــوا ذوي الهيئــات عثراتهــم إال يف 

احلــدود ((.

القواعد الفقهية :
• قاعدة اإلقرار حجة على املقر .
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أقوال العلماء :
• ) وال يقبــل رجــوع املقــر عــن إقــراره إال فيمــا كان حــدا هلل تعالــى يــدرأ 
بالشــبهات ويحتــاط إلســقاطه فأمــا حقــوق اآلدميــن وحقــوق اهلل تعــال 
التــي ال تــدرأ بالشــبهات كالــزكاة والكفــارات فــا يقبــل رجوعــه 

عنهــا وال نعلــم يف هــذا خافــًا ( املغنــي )389/10( .

األنظمة والتعليمات :
املادة )3( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية .. 1
املادة )13( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية .. 2
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شذوذ

األحاديث واآلثار :
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) لعــن اهلل املتشــبهن مــن الرجــال بالنســاء 

واملتشــبهات مــن النســاء بالرجــال(.
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تغيب فتاة

القرآن الكرمي :
قوله تعالى : )والتقربوا الزنا( .

األحاديث واآلثار:
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف حديــث ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا: . 1

)ال تســافر املــرأة ثاثــة أيــام إال مــع ذي محــرم(.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه . 2

ويــده(.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )ال يخلــون رجــل بامــرأة إال كان . 3

ثالثهمــا(. الشــيطان 
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) ليــس منــا مــن خبــب امــرأة علــى . 4

زوجهــا أو عبــدًا علــى ســيده ( .
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن خبــب زوجــة إمــرىء أو مملوكــة . 5

فليــس منــا ( .

 أقوال العلماء:
1- ماجــا يف كشــاف القنــاع  عــن ابــن تيميــه ) يف رجــل خبــب امــرأة 

علــى زوجهــا يعاقــب عقوبــة بليغــة(
2-  فتوى اللجنة الدائمة  للبحوث العلمية واإلفتاء 165/19
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حترش 

القرآن الكرمي :
• قــول اهلل تعالــى : )) إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن 
آمنــوا لهــم عــذاب أليــم يف الدنيــا واآلخــرة واهلل يعلــم وأنتــم ال تعلمــون ((.

أحاديث شريفة : 
• قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )) لعــن اهلل مــن خبــب امــرأة علــى 

زوجهــا ((.
• قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) احفــظ عورتــك إال مــن زوجتــك أو مــا 

ملكــت ميينــك ((.
• ) حبــس النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم رجــًا بتهمــة ( رواه أبــو داود 

والترمــذي وقــال الترمــذي - حســن صحيــح 

القواعد الفقهية :
• ) الوسائل لها أحكام املقاصد (.
• ) اإلنسان مسئول عما حتت يده (.

• ) اإلقرار حجة شرعية (.
• ) األصل البراءة (.

• ) األصل أن اإلنسان مؤاخذ عما بحوزته (.

أقوال العلماء :
• ما ذكره أهل العلم من مشروعية التعزير باملال.

• ما ذكره أهل العلم من مشروعية التعزير بالقرينة.
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• ال يجــوز للقاضــي احلكــم برؤيــة خــط الشــاهد احتياطــًا للحكــم 
.337/4 القنــاع  كشــاف 

• فتــوى الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم - رحمــه اهلل - املتضمنــة أن عضــو 
هيئــة املعــروف واألمــر عــن املنكــر ال يطلــب منــه مزكيــن 

األنظمة والتعليمات :
املــادة  )104( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ال عبــرة باإلقــرار إال يف • 

مجلــس القضــاء .
املادة )120( من نظام املرافعات الشرعية .  • 
املادة )169( نظام اإلجراءات اجلزائية.• 
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قذف زوجة

أواًل: القرآن الكرمي
قوله تعالى » ال يحب اهلل اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم«

ثانيًا: األحاديث واآلثار :
حديــث اختصــام احلضرمــي والكنــدي الذي أخرجه مســلم يف صحيحه 
)86/1( والــذي قــال فيــه احلضرمــي » إن الرجــل ال يبالــي علــى مــا حلــف 

وليــس يتــورع عــن شــيء.

ثالثًا: أقوال العلماء
قــال النــووي يف شــرحه علــى صحيــح مســلم )162/2( )وفيــه أن أحــد 
حــال  يف  نحــوه  أو  فاجــر  أو  ظالــم  إنــه  لصاحبــه  قــال  إذا  اخلصمــن 

منــه. ذلــك  اخلصومــة يحتمــل 
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سب وشتم

األحاديث واآلثار:
- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) سباب املسلم فسوق وقتاله كفر(.

- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 
ومالــه وعرضــه (.

القواعد الفقهية :
- اإلقرار حجه على املقر وال عذر ملن اقر.

أقوال العلماء:
) اجمــاع العلمــاء علــى أن مــن ســب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــن 
املســلمن فهــو كافــر مرتــد يجــب قتلــه ( قــال بذالــك إســحاق بــن راهويه 

وابــن املنــذر  والقاضــي عيــاض  واخلطابــى وغيرهــم.

األنظمة والتعليمات :
1- املادة 3 من نظام اإلجراءات اجلزائية .

2- املادة 28 من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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إيذاء الغير

القرآن الكرمي:
1( قال تعالى » وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين«

2( قال تعالى » وال تزر وازرة وزر أخرى«
3( قال تعالى » واشهدوا ذوي عدل منكم«

4( قال تعالى » وال تنابزوا باأللقاب«

األحاديث واآلثار:
1( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  ) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن 

لســانه ويــده(.
2( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  ) البينــة علــى املدعــي واليمــن 

علــى مــن أنكــر(.
3(  قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  ) كل املســلم علــى املســلم حــرام 

دمــه ومالــه وعرضــه( رواه مســلم.
4( قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  ) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم 
الدعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه(.
5( مــا رواه مســلم يف صحيحــه أن رجــًا قــال لرســول اهلل صلــى اهلل 
ــه رجــل فاجــر ال  ــا رســول اهلل أن ــه  )ي ــه وســلم وهــو يخاصــم صاحب علي

ــف(. ــى مــا حل ــي عل يبال
القواعد الفقهية:

1( األصل براءة الذمة
2( اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين
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3( كافة الواليات مبا فيها والية القضاء تستمد من ولي األمر
4( اإلقرار حجة شرعية على املقر

5( املرء مؤاخذ بإقراره
6( الواجب دفع املعتدي باألسهل

7( العادة محكمة
8( ال عذر ملقر

أقول العلماء:
1- قــال يف كشــاف القنــاع : ) كل مــا فيــه إيــذاء ليــس بصريــح يف 
الزنــا فيعــزر بــه الرتكابــه معصيــة وكفــًا لــه عــن إيــذاء املعصومــن(.
2- قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف املغنــي )258/7( : ) وال تقبــل شــهادته 

لــه - أي الوكيــل ملوكلــه - فيمــا هــو وكيــل فيــه(.

األنظمة والتعليمات:
باملرســوم  الصــادر  املدنيــة  اخلدمــة  نظــام  مــن  و)15(   )11( املــواد   -1

1397/7/10هـــ. وتاريــخ  م/9  رقــم  امللكــي 
2- املادة )37( من نظام املطبوعات والنشر

3- األمريــن الســامين األول رقــم 1700/م  ب وتاريــخ 1426/2/5هـــ 
والثانــي برقــم 1910/ م ب وتاريــخ 1426/2/9هـــ.

4- تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/3784 وتاريخ 1430/11/8هـ.
و)178(  و)1/176(  و)128(  و)1/55(  و)5/11(   )5/4( املــواد   -5

التنفيذيــة. ولوائحــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  و)192( 
6- املــواد )17( و)128( و)194( و)195( و)196( مــن نظــام اإلجــراءات 
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اجلزائيــة و)206( و)208( .
برقــم  القضائيــة  للشــؤون  الــوزارة  وكيــل  فضيلــة  خطــاب   -7
29/11556/18 املبنــى علــى األمــر الســامي  البرقــي رقــم 10629/م ب 

هـــ  1428/12/6 يف  
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املخدرات واملسكرات

القرآن الكرمي :
1- قوله تعالى  ) َوال ُتْفِسُدوا يِف اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاِحَها (

ْهُلَكِة ( 2- قوله تعالى ) َواَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّ
ْقــَوى َوال َتَعاَوُنــوا َعَلــى اإلْثــِم  3- قولــه تعالــى ) َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى اْلِبــرِّ َوالتَّ

َواْلُعــْدَواِن (
ــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب  ــوا إمن ــن آمن ــا أيهــا الذي ــى : )ي ــه تعال 4- قول

واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون(.
5- قوله تعالى :) َوال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم (.

 6-قوله تعالى:) وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق (.
3- قوله تعالى:) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها (.

4- قوله تعالى: ) من وجد يف رحله فهو جزاؤه (.
5- قوله تعالى ) ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم اخلبائث (.

بطــن(  ومــا  منهــا  ظهــر  مــا  الفواحــش  تقربــوا  وال   ( تعالــى  قولــه   -6
األنعــام:102

7-قولــه تعالــى: ) وال تقربــوا الزنــا إنــه كان فاحشــة وســاء ســبيا( 
اإلســراء:32

8-قوله تعالى: ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ( البقرة:190
ْقــَوى َواَل َتَعاَوُنــوْا َعَلــى اإِلْثــِم  9-قولــه تعالــى ) َوَتَعاَوُنــوْا َعَلــى اْلبــرِّ َوالتَّ

َواْلُعــْدَوان (
11-قولــه تعالــى ) إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا 

لهــم عــذاب أليــم (
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12-قوله تعالى )وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا(.
13-قولــه تعالــى ) والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون إال علــى أزواجهــم أو 
مــا ملكــت أميانهــم فإنهــم غيــر ملومــن فمــن ابتغــى وراء ذلــك فأولئــك 

هــم العــادون (.

األحاديث و اآلثار:
1-قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ادرؤوا احلدود بالشبهات(.

2-مــا روي أن الصحابــة رضــي اهلل عنهــم تشــاوروا يف عهــد عمــر رضــي 
اهلل عنــه حــن أكثــر النــاس من شــرب اخلمــر  قال عبدالرحمن بن عوف 

رضــي اهلل عنــه :)أخــف احلــدود ثمانــون فوافــق علــى ذلــك الصحابة(.
3-يســوغ اجلمــع بــن احلــد والتعزيــر إذا وجــدت جنايتــن ملــا روى أحمــد 
ــده  ــى بالنجاشــي قــد شــرب خمــرًا يف رمضــان فجل ــًا أت بإســناده أن علي
أيضــًا  وأخرجــه  رمضــان.  يف  لفطــره  ســوطًا  وعشــرون  احلــد  ثمانــون 

عبدالــرزاق وابــن أبــي شــيبة البيهقــي. كشــاف القنــاع )112/14(.
4-ماروتــه أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا قالــت : )نهــى رســول اهلل صلــى اهلل 

عليــه وســلم عــن كل مســكر ومفتــر(.
رواه  اخلمــر فاجلــدوه(  )مــن شــرب   : 5-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 

وأحمــد أبــوداود 
ــم  ــة ، عــن النائ ــم عــن ثاث ــه وســلم : ) رفــع القل ــى اهلل علي ــه صل 6-قول
حتــى يســتيقظ ، وعــن الصغيــر حتــى يكبــر ، وعــن املجنــون حتــى 
يفيــق(  رواه اإلمــام أحمــد وأبــو داود والترمــذي وقــال حديــث حســن .

7-حبس النبي صلى اهلل عليه وسلم رجًا يف تهمة. رواه أبو داود
8-مــا روى ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
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وســلم قــال : ) كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام ( رواه مســلم .
9-قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) ال يخلــون رجــل بامــرأة فــإن 

وأحمــد. الترمــذي  رواه   ) ثالثهمــا  الشــيطان 
10-قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )مــا أطيبــك وأطيــب ريحــك مــا 

أعظمــك.. إلــخ(.
ــة ) شــاربها  ــى اهلل عليــه وســلم يف اخلمــر ثماني 11-لعــن رســول اهلل صل
وبائعهــا  ومعتصرهــا  وعاصرهــا  إليــه  واحملمولــة  وحاملهــا  وســاقيها 

وآكل ثمنهــا ( .
12-قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه 

ومالــه وعرضــه (.
13-مــا رواه أبــو هريــرة أنــه صلــى اهلل عليــه وســلم قــال ) ومــن هــم بســيئة 

فلــم يعملهــا لــم تكتــب وإن عملهــا كتبــت ( أخرجــه مســلم .
14-عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال ســمعت رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم يقــول ) أتانــي جبريــل فقــال يــا محمــد إن اهلل لعــن اخلمــر 
ومبتاعهــا  وبائعهــا  إليــه  واحملمولــة  وشــاربها  ومعتصرهــا  وعاصرهــا 
وســاقيها ومســقيها ( أخرجــه أحمــد وابــن حبــان يف صحيحــه واحلاكــم .
15-عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم قــال: ) ثاثــة حــرم اهلل تبــارك وتعالــى اجلنــة مدمــن اخلمــر والعــاق 

ــه اخلبــث ( . ــذي يقــر يف أهل ــوث ال والدي
16-عــن جابــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم قــال ) كل مســكر خمــر إن اهلل عهــد ملــن يشــرب املســكر 

أن يســقيه اهلل مــن طينــة اخلبــال ..( أخرجــه مســلم يف صحيحــه .
17-ذكــر ابــن القيــم يف زاد املعــاد 42/5 ) ويف مصنــف عبدالــرزاق أنــه 
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صلــى اهلل عليــه وســلم جلــد يف اخلمــر ثمانــن ( .

القواعد الفقهية :
1-املرء مؤاخذ بإقراره

2-ال عذر ملن أقر
3-اإلقرار حجة قاصرة على املقر

4-األصل البراءة وال يزول هذا األصل إال بيقن
5-اليقن ال يزول بالشك 

6-اإلقرار حجة معتبرة شرعًا.
7-اخلطأ يف العفو خير من اخلطأ يف العقوبة.

8-الضرر يزال

أقوال العلماء: 
1-ذكــر شــيخ اإلســام بــن تيميــة رحمــه اهلل ) وفيهــا مــن املفاســد مــا 
ليــس يف اخلمــر وإن كان يف اخلمــر مفســدة ليســت فيهــا وهــي احلــدة فهــي 
بالتحــرمي أولــى مــن اخلمــر ألن ضــرر آكل احلشــيش علــى نفســه أشــد 
مــن ضــرر اخلمــر وضــرر شــارب اخلمــر علــى النــاس أشــد إال أنــه يف هــذه 
األزمــان لكثــرة آكل احلشــيش صــار الضــرر الــذي فيهــا علــى النــاس 

أعظــم مــن اخلمــر ( الفتــاوى ج29 ص 135
حفــظ  ومنهــا  اخلمــس  الضــرورات  حفــظ   الشــريعة  مقاصــد  2-مــن 

والعقــل النفــس 
أن  يــرى  العبــاس  )وأبــو   :)438/8( اإلنصــاف  يف  املــرداوي  3-قــال 
حكمهــا حكــم الشــراب املســكر يف إيجــاب احلــد وهــو الصحيــح إن 



299

أســكر(.
البــاري )45/10(: ) واســتدل  ابــن حجــر رحمــه اهلل يف فتــح  4-قــال 
مبطلــق قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل مســكر حــرام( علــى حتــرمي 
مــا يســكر ولــو لــم يكــن شــرابًا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا 

وقــد جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكرة (.
5-مــا قــرره الفقهــاء مــن أن العقوبــات التعزيريــة إذا متحضــت هلل تعالــى 

واحتــد نوعهــا تداخلــت . انظــر  القنــاع)14/113(.
6-ما قرره أهل العلم من دخول التعزير يف احلد.

7-الصحيح يف املذهب أن شهادة االستغفال صحيحة مقبولة.
8-منــاط التكليــف يف الشــريعة : البلــوغ  والعقــل ، وماهيــة العقــل هــو 
مــا يــدرك بــه اإلنســان األشــياء علــى حقيقتهــا . انظــر مجمــوع الفتــاوى 

البــن تيميــة )345/10( .
9-قــال اآلمــدي رحمــه اهلل يف اإلحــكام : ) اتفــق الُعقاء على أن شــرط 
املكلــف أن يكــون عاقــًا فاهمــًا للتكليــف ألن التكليــف خطــاب ، 

وخطــاب مــن ال عقــل لــه وال فهــم محــال ( .
املجنــون  الطفــل  فأمــا   (  :  )109/5( املغنــى  قدامــة يف  ابــن  10-قــال 
واملبرســم والنائــم واملغمــى عليــه فــا يصــح إقرارهــم ال نعلــم يف هــذا 

خافــًا ( .
11-قــول الفقهــاء: وال يجــوز للقاضــي احلكــم برؤيــة خــط الشــاهد 

للحكــم. احتياطــا 
12-جــاء يف مطالــب أولــي النهــى )67/4( مــا نصــه )األصــل فيمــا بيــد 

املســلم أنــه ملكــه ( .
13-احلدود إذا كانت من جنس واحد ولم  تقم أجزأ حد واحد.
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14-قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل يف احلشيشــة : ) الــذي 
عليــه جمهــور األئمــة أن قليلهــا وكثيرهــا حــرام بــل الصــواب أن آكلهــا 

ــاوى 23/.358 يحــد ( مجمــوع الفت
15-مشروعية التعزير يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.

16-قــال يف كشــاف القنــاع: )وتعديــل اخلصــم وحــده تعديــٌل فيحــق 
الشــاهد ألنَّ البحــث عــن عدالتــه حلــق املشــهود عليــه وقــد اعتــرف بهــا (.
17-البينــة ليســت محصــورة باعتــراف أو شــهوٍد ؛ بــل هــي كلمــا ُيِبــْن 

احلــق ويوضحــه
نــوع  واحتــد  هلل  حقــا  كانــت  إذا  تتداخــل  التعزيريــة  18-العقوبــات 

.)113/14( القنــاع  كشــاف  موجبهــا. 
19-قرار هيئة كبار العلماء رقم)53( يف 1397/4/4هـ.

20-جــاء يف الشــرح الكبيــر )30/222( و املغنــي )95/5( : »وال يقبــل 
رجــوع املقــر عــن إقــراره.. إلــخ«.

21-حقــوق اهلل تعالــى التــي ال تــدرأ بالشــبهة ال يقبــل فيهــا الرجــوع عــن 
اإلقــرار بــا خــاف. )املغنــي 5/95(.

22-مــا قــرره أهــل العلــم يف تداخــل العقوبــات التعزيريــة حيــث جــاء يف 
كشــاف القنــاع ج 20 /485 للبهوتــي ) ولــو توجــه عليــه تعزيــرات علــى 
معــاص شــتى فــإن متحضــت هلل تعالــى واحتــد نوعهــا كأن قبــل أجنبيــة 
مــرارا أو اختلــف نوعهــا بــأن قبــل أجنبيــة وملــس أخــرى قصــدا تداخلــت 

وكفــاه تعزيــر واحــد ( .
23-إجمــاع الصحابــة علــى جلــد شــارب اخلمــر ثمانــن جلــدة وهو املذهب 
وعليــه جماهيــر األصحــاب ) كشــاف القنــاع 99/14 ( و) االنصــاف 

) 441/15
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24-قــال ابــن قدامــة يف املغنــي 332/10 )وال يجــب احلــد بوجــود رائحــة 
اخلمــر مــن فيــه يف قــول أكثــر أهــل العلــم ... ألن الرائحــة يحتمــل أنــه 
متضمــض بهــا أو حســبها مــاء فلمــا صــارت يف فيــه مجهــا أو ظنهــا ال 
تســكر أو كان مكرهــا أو أكل نبقــا بالغــًا أو شــرب شــراب التفــاح 
فإنــه يكــون منــه كرائحــة اخلمــر وإذا احتمــل ذلــك لــم يجــب احلــد الــذي 

ــدرأ بالشــبهات ( . ي
25-مــا قــرره أهــل العلــم بقبــول رجــوع املقــر عــن إقــراره، يف احلــدود 
قــال ابــن قدامــة يف الــكايف 309/4 ) وإن أقــر بحــد ثــم رجــع عنــه قبــل 

رجوعــه(.
26-قــال البهوتــي يف كشــاف القنــاع 8/7-14 ) وألن غيــر املكلــف إذا 
ســقط عنــه التكليــف يف العبــادة واإلثــم يف املعاصــي فاحلــد املبنــي علــى 

الــدرء بالشــبهة أولــى ( .
27-قــال البهوتــي رحمــه اهلل ) وال يحــد ذمــي وال مســتأمن بشــربه أي 

ــه ( . ــه يعتقــد حل ــا ألن املســكر ولــو رضــي بحكمن
28-قــال ابــن قدامــة يف املغنــي 381/12 ) وجملتــه أن مــا يوجــب احلــد 
مــن الزنــا والســرقة والقــذف وشــرب اخلمــر إذا تكــرر قبــل إقامــة احلــد 

أجــزأ حــد واحــد بغيــر خــاف علمنــاه ( .
29-قــرار هيئــة كبــار العلمــاء 53 يف 1397/4/4ه مــن أن حــد املســكر 
يثبــت بوجــود رائحــة اخلمــر مــع وجــود قرينــة أخــرى يقتنــع بهــا القاضــي 
ومــن أن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر وأن مقــداره ثمانــون جلــده 

يتــم تنفيــذه جملــة واحــدة .
30-التعازير تتداخل انظر كشاف القناع 485/20 .

31-جــاء يف االنصــاف للمــرداوي 232/10 ) ال يقــام احلــد علــى غيــر 
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املســلم (
32-مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن أنــه يثبــت شــرب املســكر بإقــرار 
 ( املســكر  شــرب  أنــه  يشــهدان  رجلــن عدلــن  بشــهادة  أو  الشــارب 

)101/14 القنــاع  كشــاف 
33- قــال شــيخ االســام يف مجمــوع الفتــاوى 664/28 ) وعلــى هــذا 
فــإذا كانــوا ال ينتهــون عــن إظهــار اخلمــر أو معاونــة املســلمن عليهــا أو 
بيعهــا وهديهــا للمســلمن إال بإراقتهــا عليهــم فإنهــا تــراق عليهــم مــع مــا 

يعاقبــون بــه(.
34-قــال شــيخ اإلســام رحمــه اهلل ) وأمــا مــا يســتخفون بــه يف بيوتهــم 

مــن غيــر ضــرر باملســلمن بوجــه مــن الوجــوه فــا يتعــرض لهــم ( .
35-ذكــر املــرداوي يف اإلنصــاف 421/26- 422 ) ومــن شــربه مختــارًا 
عاملــًا أن كثيــره يســكر قليــًا كان أو كثيــرًا فعليــه احلــد ثمانــون 
جلــدة وهــذا املذهــب  وعليــه جماهيــر األصحــاب وجــزم بــه اخلرقــي وابــن 

عقيــل ( .
ــن  ــر قــال اب ــم مــن عــدم اجلمــع بــن احلــد والتعزي 36-مــا قــرره أهــل العل
قدامــة 74/9 ) مــا يوجــب احلــد مــن الزنــا والســرقة والقــذف وشــرب 
اخلمــر إذا تكــرر قبــل إقامــة احلــد أجــزأ حــد واحــد بغيــر خــاف علمنــاه 

)
37-ذكــر العــز بــن عبدالســام يف كتابــه قواعــد األحكام يف مصالح 
الواجبــات  وأولــى  األســباب  بتعــدد  يحصــل  والزجــر   ( األنــام 252/1 

بالتداخــل احلــدود( .
ــاء قــال صاحــب  ــد عامــة الفقه ــول عن 38-رجــوع املقــر عــن إقــراره مقب
الشــرح ) ومتــى رجــع املقــر باحلــد عــن إقــراره قبــل منــه وإن رجــع يف أثنــاء 
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احلــد لــم يتمــم وجملــة ذلــك أن شــرط إقامــة احلــد باإلقــرار البقــاء عليــه 
ــه ( قــال يف اإلنصــاف )  إلــى متــام احلــد فــإن رجــع عــن إقــراره كــف عن

ــع احلــدود(207-206/26. هــذا املذهــب يف جمي
39-قــول ابــن قدامــة يف املغنــي 162/9) وإذا رجــع عــن إقــراره قبــل 
ــه حــد هلل ســبحانه فقبــل رجوعــه عنــه كســائر احلــدود ( . رجوعــه ألن
40-التعزيــر ال يســقط بالشــبهة جــاء يف األشــباه والنظائــر للســيوطي 

162 ) الشــبهة ال تســقط التعزيــر ( .
مــع  يثبــت  التعزيــر   ( والنظائــر 157  األشــباه  ابــن جنيــم يف  41-قــال 
الشــبهة ولــذا قالــوا يثبــت مبــا يثبــت بــه املــال ويجــري فيــه احللــف ويقضــى 

فيــه بالنكــول ( .

األنظمة و التعليمات 
1-املــواد )2-3-6-37-38-39-41-53-56-60( مــن نظــام مكافحــة 

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة
2-املــواد ) 3-6-22/4-141-159-194-195-218-221( مــن نظــام 

اإلجــراءات اجلزائيــة 
3-املواد )22-65-83-122-178( من نظام املرافعات الشرعية 

4- تعميــم وزيــر العــدل رقــم13/ت/2832 يف 1427/2/14ه املبنــي علــى 
برقيــة وزيــر الداخليــة رقــم1/5/7565/2 يف 1427/2/5هـــ .

5-تعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة  رقــم )65980( يف 
ورقــم )1/5/4/9798س( يف 1428/2/10هـــ. 1428/10/22هـــ  

6-برقية وزير الداخلية رقم 65980 تاريخ 1428/10/22هـ
7-املــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( يف 1374هـــ املعــدل 
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)3818( ورقــم  1404هـــ  لعــام   )2057( رقــم  الداخليــة  وزيــر  بقــراري 
. لعام1410هـــ 

8-األمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( يف 1433/12/9هـــ القاضــي 
باســتثناء عقوبــات قضايــا القــات مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 

9-تعميم وزير الداخلية )69935( يف 1433/6/18هـ
وتاريــخ   3406 13/ت/  رقــم  العــدل  وزيــر  معالــي  10-تعميــم 

1هـــ 4 2 9 /0 6 /1 7
11-املادة )6/2( من نظام الوثائق السفرية للمواطن السعودي

12-املادة )49( من النظام األساسي للحكم .
13-املــادة )38( مــن النظــام األساســي للحكــم والتــي تنــص علــى أن : 
) العقوبــة شــخصية وال جرميــة وال عقوبــة إال بنــاء علــى نــص شــرعي أو 
نظامــي وال عقــاب إال علــى األعمــال الاحقــة للعمــل بالنــص النظامــي (.
14-األمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/09هـــ 
وتاريــخ   80719 برقــم  الداخليــة  وزيــر  العهــد  ولــي  ســمو  برقيــة 

. 1432/12/25هـــ 
15-قرار وزير الداخلية رقم )1900( يف 1428/7/9هـ

16-الفقرة الثامنة من اجلدول امللحق بنظام املرور .
17-الفقرة األولى من املادة 68 من نظام املرور .

18-املادة 68 من نظام املرور .
19-أن للقاضــي احلكــم باملنــع مــن الســفر ولــو لــم تثبــت اإلدانــة، وذلــك 
بنــاء علــى قواعــد التعزيــر العامــة، وتعميــم معالــي وزيــر العــدل رقــم 

بتاريــخ 1429/6/17هـــ )13/ت/3406( 
20-الفقرة )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )315( يف 1428/10/24هـ.
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رقــم  والتعميــم  1417/6/25هـــ  يف  13/ت/939  رقــم  21-التعميــم 
1421/8/26هـــ. يف  13/ت/1625 

22-تعميم نائب وزير الداخلية رقم)93958(يف 1428/08/23هـ.
23-املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم )11( لعام 1374هـ .

24-قرار وزير الداخلية رقم )2057( لعام 1404هـ .
25-تعميم وزير الداخلية رقم )5482( وتاريخ 1410/11/20هـ

26-القرار الوزاري رقم )2057( يف 1404/5/26هـ
27-برقية وزير الداخلية رقم )13476( يف 1433/2/23هـ .

28-توجيه وكيل الوزارة للشؤون القضائية ذي الرقم 27/36420/28.
يف   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي  األمــر  مــن  األولــى  29-الفقــرة 

. 1432/12/9هـــ 
يف   )  2057  ( رقــم  الداخليــة  وزيــر  قــرار  مــن  الرابعــة  30-املــادة 

. 1404/5/26هـــ 
31-قرار وزير الداخلية رقم )3818( يف 1410/9/28هـ

32-املادة )29( من نظام السجن والتوقيف.
33-الفقــرة )ب( مــن املــادة األولــى مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ املعــدل بقراري وزير الداخلية رقمي )2057( لعام1404هـ 
و)3818(لعام1410هـــ إنفــاذًا لأمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( يف 

1433/12/9هـ .
وتاريــخ   )11( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  مــن  الثالثــة  34-املــادة 
وتاريــخ   )2057( رقــم  الداخليــة  وزيــر  بقــرار  واملعدلــة  1374/2/1هـــ 
5/26/ 1404هـــ. إنفــاذا لأمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 

1432/12/9هـــ
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وتاريــخ   )8851( رقــم  الداخليــة  وزيــر  تعميــم  مــن   )53( 35-املــادة 
1434هـــ. /2 /6
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اجتار بالبشر

القرآن الكرمي: 
قوله تعالى : ) وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيا(.. 1
وقوله تعالى : )وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن(.. 2
وقولــه تعالــى : ) إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا . 3

لهــم عــذاب أليــم يف الدنيــا واآلخرة( .

أقوال العلماء :
ــم القــوادة - مجمــوع  ــر يف جرائ ــم مــن تغليــظ التعزي مــا قــرره أهــل العل

فتــاوى شــيخ اإلســام ابــن تيميــة 181/34

األنظمة والتعليمات:
1- املواد )4،3،2،1( .

2- املادتان )13،3( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية .
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إتالف مال الغير

األحاديث واآلثار: 
حديث عبداهلل بن عباس أن رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم قال: . 1

» لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى رجــال أمــوال قــوم ودماءهــم ، 
مــن أنكــر« أخرجــه  واليمــن علــى  البينــة علــى املدعــي  ولكــن 

البيهقــي وحســنه النــووي.

أقوال العلماء:
قــال ابــن رجــب: » وقــد اســتدل بــه أحمــد وأبــو عبيــد بــأن النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم قــال:« البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر« 
وهــذا يــدل علــى أن هــذا اللفــظ عندهمــا صحيــح محتــج بــه« جامــع 

العلــوم واحلكــم شــرح احلديــث )33(.
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 اعتداء 

القرآن الكرمي:
قوله تعالى ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ( .. 1
قوله تعالى )وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها(.. 2
قولــه تعالــى )وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى اإلثــم . 3

والعــدوان(.
وقوله تعالى )وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق(.. 4
قوله تعالى )وال تنسوا الفضل بينكم(.. 5
قوله تعالى )وعاشروهن باملعروف(.. 6
قوله تعالى )وال تعتدوا(.. 7

           
 األحاديث واآلثار:

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: ) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه . 1
ومالــه   وعرضــه (

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) مــن أشــار إلــى أخيــه بحديــدة فــإن . 2
املائكــة تلعنــه حتــى وإن كان أخــاه ألبيــه وأمــه ( .

قوله صلى اهلل عليه وســلم )فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم . 3
يف  هــذا  شــهركم  يف  هــذا  يومكــم  كحرمــة  حــرام  عليكــم 

بلدكــم هــذا (.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال يشــر أحدكــم إلــى أخيــه بالســاح . 4

فإنــه ال يــدري أحدكــم لعــل الشــيطان ينــزع يف يــده فيقــع يف حفــرة 
مــن النــار(.
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قال صلى اهلل عليه وسلم )ادرؤوا احلدود بالشبهات(. 5
قال صلى اهلل عليه وسلم )كل مسكر خمر وكل خمر حرام(.. 6
قــال صلــى اهلل عليــه وســلم : مــن أخــاف مؤمنــًا  كان حقــاً علــى اهلل  . 7

أن ال يؤمنــه مــن افــزاع يــوم القيامــة  .
قــال صلــى اهلل عليــه وســلم:  (   البينــة علــى مــن ادعــى  واليمــن علــى . 8

مــن أنكــر( .
فإنكــم . 9 النســاء  يف  اهلل  )اتقــوا    : وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قالــه 

اخذمتوهــن بأمــان اهلل  واســتحللتم  فروجهــن بكلمــة اهلل  ولكــم 
عليهــن  أاليوطئــن فرشــكم أحــدًا تكرهونــه فإن فعلــه فاضربوهن 

ــر مبــرح( . ــًا غي ضرب
 قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن حلــف علــى ميــن  وهــو فيهــا فاجــر . 10

ليقتطــع بهــا  مــال إمــريء مســلم لقــى اهلل وهــو عليــه غضبــان(  رواه 
مســلم .

 قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )إذا قاتــل أحدكــم أخــاه فليتجنــب . 11
الوجــه(.

القواعد الفقهية :
اإلقرار حجه شرعية.. 1
األصل البراءة  حتى يثبت خافها.. 2
املرء مؤاخذ  بإقراره .. 3
إقرار اإلنسان على نفسه مقبول.. 4
اليمن تشرع يف جانب األقوى من املتداعين . 5
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أقوال العلماء:
جــاء يف كشــاف القنــاع: )91/14(: »وإن قــذف جماعــة يتصــور . 1

الزنــى منهــم عــادة بكلمــات حــد لــكل واحــد منهــم حــدا كامــا«.
مــا جــاء يف أســنى املطالــب: )177/20(: (ومنهــا أن أحــد اخلصمــن . 2

إذا قــال لصاحبــه : إنــه ظالــم أو فاجــر أو نحــوه يف حــال املخاصمــة 
يحتمــل ذلــك منــه أي وال يعــزر عليــه ذكــره النــووي يف شــرح مســلم.

مــا جــاء يف كشــاف القنــاع: )337/14(:وال يجــوز  للقاضــي احلكــم . 3
برؤيــه خــط الشــاهد احتياطــًا للحكم.

ــه - أي الــزوج . 4 قــول صاحــب شــرح منتهــى اإلرادات )686/5( : » ول
واألب والســيد، تأديــب زوجــة وتأديــب ولــد ولــو كان الولــد مكلفــًا 

مزوجــًا بضــرب غيــر مبــرح «
قولــه يف كشــاف القنــاع )2846/4( : » ويحــرم ضــرب الوجــه ويف . 5

اآلدمــي أشــد ألنــه أعظــم حرمــة « .
ال تقبــل شــهادة مــن عــرف بعصبيــة وإفــراط يف حميــة كتعصــب . 6

قبيلــة علــى قبيلــة وإن لــم تبلــغ رتبــة العــداوة، الــروض املربــع .
قــال الشــيخ ابــن عثيمــن يف الشــرح املمتــع يف 475/15 : » قولــه : . 7

ــع وشــراء وإجــارة  وليســتحلف املنكــر يف كل حــق اآلدمــي مــن بي
ووقــف ورهــن وغيــر ذلــك مــن حقــوق اآلدميــن ليســتحلف فيهــا 
املنكــر، ودليــل ذلــك قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم : » البينــة 
علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر «  ويف احلديــث إشــارة إلــى أن 
املــراد حقــوق اآلدميــن، ألنــه ليــس هنــاك مــدع ومدعــى عليــه  إال يف 
حقــوق اآلدميــن، واســتثنى املؤلــف  فقــال : إال النــكاح، الطــاق ، 
والرجعة،واإليــاء: وأصــل الــرق ، والــوالء، خــاف فيهــا بــن أهــل 
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العلــم، لكــن املذهــب أنهــا مســتثناة.
قــال العــز بــن عبدالســام فــإن قيــل: إذا كان الصبــي ال يصلحــه . 8

إال الضــرُب املبــرح أي املوجــع، فهــل يجــوز ضربــه حتصيــًا ملصلحــة 
تأديبــه؟ قلنــا؛ أي: قــال العــز بــن عبد الســام يف اجلــواب عن ذلك: »ال 
يجــوز ذلــك، بــل ال يجــوز أن يضربــه ضربــًا غيــر مبــرح؛ ألن الضــرب 
الــذي ال يبــرح مفســدة، وإمنــا جــاز لكونــه وســيلًة إلــى مصلحــة 
التأديــب، فــإذا لــم يحصــل التأديــب ســقط الضــرب اخلفيــف كمــا 
يســقط الضــرب الشــديد؛ ألن الوســائل تســقط بســقوط املقاصــد« 

)103/1(
يؤلــم، . 9 الــذي  وهــو  فيــه،  إســراف  ال  الــذي  هــو  املبــرح  الضــرب 

واليكســر عظمــًا، واليرمــي جســمًا، وال يشــق جلــدًا، حاشــية ابــن 
الطابــن 4/192. إعانــة  عابديــن  3/190، 

التعازير تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بالقتل.. 10
جتــاوز احلــد الشــرعي فيمــن لــه واليــة التأديــب أمــر محــرم ومعصيــة . 11

توجــب التعزيــر

األنظمة والتعليمات:
نظام املرافعات  الشرعية .. 1
نظام اإلجراءات اجلزائية .. 2
تعميــم وزيــر العــدل رقــم 8/ت/21 يف 1411/02/15هـــ املبنــي علــى . 3

تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم 11027/16 يف 1411/2/7هـــ واملتضمن 
عــدم إقامــة دعــوى عامــة أمــام احملاكــم  يف املشــادات والتماســك 
باأليــدي  أو املضاربــة  البســيطة التــي تقتصــر علــى إصابــات ال يزيــد 
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التعطيــل فيهــا مــن العمــل أكثــر مــن عشــرة أيــام حســب التقريــر 
ــة  ــازل املصــاب عــن شــكواه ولــم تشــكل املضارب الطبــي  طاملــا تن
إخــااًل باألمــن مــع أخــذ التعهــد علــى الطرفــن بعــدم العــودة لذلــك.
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مقاومة سلطات

القرآن الكرمي :
• قول تعالى : )) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها ((.

• قول اهلل تعالى : )) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ((.

اآلحاديث واآلثار : 
• قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )) كل املســلم علــى املســلم حــرام 

دمــه ومالــه وعرضــه ((.
وأموالكــم  دماءكــم  فــإن   ((  : وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   •
وأعراضكــم حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم هــذا 

.)) بلدكــم هــذا  يف 

القواعد الفقهية :
• ال عذر ملن أقر .

أقوال العلماء :
• قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف املغنــي )يعتبــر إلقامــة احلــد بعــد متــام 
القــذف بشــروطه شــرطان أحدهمــا مطالبــة املقــذوف ألنــه حــق لــه فــا 
يســتوفى قبــل طلبــه كســائر حقوقــه إلــى أن قــال رحمــه اهلل و ال نعلــم 

ــًا لهــذا( 2/138 خاف
• قــال جــال الديــن الســيوطي رحمــه اهلل : »الشــبهة ال تســقط التعزيــر« 

األشــباه والنظائر )205/1(
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• قــال ابــن جنيــم رحمــه اهلل: »التعزيــر يثبــت مــع الشــبهة ولــذا قالــوا 
يثبــت مبــا يثبــت بــه املــال ويجــري فيــه احللــف ويقضــى فيــه بالنكــول« 

األشــباه والنظائــر ص 130.
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اإلفطار يف نهار رمضان

األحاديث واآلثار :
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :) كل أمتــي معافــى إال املجاهريــن( متفــق 

عليه
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انتحال شخصية

أواًل: القواعد الفقهية: 
- األصل أن ما بحوزة اإلنسان ملك له .

ثانيًا: األنظمة والتعليمات : 
- املادة )37( من نظام احملاماة.
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تزوير

األحاديث واآلثار:
 قوله صلى اهلل عليه وسلم :)أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم(.



338



339



340



341

حلف ميني كاذبة

األحاديث واآلثار :
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : مــن اقتطــع حــق امــرئ مســلم بيمينــه فقــد 

أوجــب اهلل لــه النــار وحــرم عليــه اجلنــة.
- عــد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم اليمــن القتطــاع حــق امــرىء مســلم 
إحــدى الكبائــر كمــا يف حديــث ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه عنــد اإلمــام 

أحمد
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تفحيط 

األحاديث واآلثار : 
ــى املدعــي واليمــن  ــة عل ــه وســلم : )) البين ــى اهلل علي • قــول النبــي صل

ــه ((. ــى املدعــى علي عل

القواعد الفقهية :
• األصل براءة الذمة وال ينتقل عنها إال بدليل صريح صحيح .

األنظمة والتعليمات :
الفقرة ج من املادة 69 من نظام املرور .. 1
الفقرة 41 من املادة الثانية من نظام املرور والئحته التنفيذية.. 2
الفقرة 69/2 من الائحة التنفيذية لنظام املرور.. 3
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تهديد

القرآن الكرمي :
قوله تعالى: ) وال تفسدوا إن اهلل ال يحب املفسدين ( .

قوله تعالى: ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين ( .

األحاديث واآلثار:
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه . 1

ويــده (.
قوله صلى اهلل عليه وسلم :) إن لصاحب احلق مقاال(.. 2

أقوال العلماء :
قال ابن قدامة رحمه اهلل وال يقبل رجوع املقر عن إقراره إال فيما كان 
حــدًا هلل تعالــى يــدرء بالشــبهات ويحتاط إلســقاطه فأما حقوق اآلدمين 
ــزكاة والكفــارات  ــدرأ بالشــبهات  كال ــي ال ت ــى الت وحقــوق اهلل تعال

فــا يقبــل  رجوعــه عنــه  والنعلــم يف هــذا خافــًا املعنــى278/7
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جرائم معلوماتية

القرآن الكرمي :
• قــول اهلل تعالــى : )) إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن 

ــا واآلخــرة ((. ــوا لهــم عــذاب أليــم يف الدني آمن

األحاديث واآلثار : 
• قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )) مــا تركــت بعــدي فتنــة أضــر 

علــى الرجــال مــن النســاء ((.

أقوال العلماء :
• قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل تعالــى يف املغنــي 217/8 : يعتبــر إلقامــة 
حــد القــذف أن يطالــب املقــذوف ألن حقــه فــا يســتوفى قبــل طلبــه 
كســائر حقوقــه كمــا أنــه يســقط بالعفــو كالقصــاص ويفــارق ســائر 
حــدود فإنــه ال يعتبــر إلقامتهــا طلــب اســتيفائها. انظــر إعــام املوقعــن 

.  108/1

األنظمة والتعليمات : 
• التعميم السامي البرقي رقم 2312/ م ب وتاريخ 1426/2/17هـ.

أنظمة :
• نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية.

• نظام اإلجراءات اجلزائية .
املادة )13/3( من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية. 1
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املادة )1/63( من نظام املرافعات الشرعية والائحة التنفيذية . 2
املادة الثالثة من نظام اجلرائم املعلوماتية . 3
املادة السادسة من نظام اجلرائم املعلوماتية . 4
املادة الثالثة عشرة من نظام اجلرائم املعلوماتية . 5
املادة )141( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 6
املواد )49/34/33/31( من نظام اإلجراءات اجلزائية . 7
املادة )190( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 8
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سالح

القرآن الكرمي :
قوله تعالى :)وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها(.

قوله تعالى:)وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين(.
األحاديث واآلثار :

إلــى أخيــه بحديــدة فــإن  قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : » مــن أشــار 
وأمــه«. ألبيــه  أخــاه  كان  وإن  يدعهــا،  حتــى  تلعنــه  املائكــة 

أقوال العلماء : 
قــال جــال الديــن الســيوطي رحمــه اهلل »الشــبهة ال تســقط التعزيــر« . 1

األشــباه والنظائر ص162.
قــال ابــن جنيــم رحمــه اهلل ))التعزيــر يثبــت مــع الشــبهة(( األشــباه . 2

ص162 والنظائــر 

األنظمة والتعليمات:
تعميــم وزيــر الداخليــة  رقــم 13074/16 يف 1422/02/15هـــ املبنــى 
ــى مــا صــدر مــن وزارة العــدل  برقــم 310 يف 1394/04/07هـــ  مــن  عل

أنــه ال يجــوز معاقبــة  األحــداث بــأي نظــام.
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خروج على ولي األمر

القرآن الكرمي :
ــوا أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول . 1 ــا أيهــا الذيــن آمن ــه تعالــى : )ي قول

وأولــي األمــر منكــم (
قولــه تعالــى : )وتعاونــوا علــى البــر  والتقــوى  وال تعاونــوا علــى اإلثــم . 2

والعــدوان (.
قوله تعالى ) واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا(.. 3
قولــه تعالــى ) وأن هــذا صراطــي مســتقيما فاتبعــوه وال تتبعــوا الســبل  . 4

فتفــرق  بكــم عــن ســبيله  ذلكــم وصاكــم بــه( .

األحاديث واآلثار:
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) الســمع والطاعــة علــى املــرء املؤمــن . 1

فيمــا أحــب وكــره مالــم يؤمــر مبعصيــة ( وراه البخــاري . 
قوله صلى اهلل عليه وسلم  ) ال يجني جان إال على نفسه (. 2
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) الديــن النصيحــة ، قلنــا : ملــن يــا رســول . 3

اهلل ؟ قال : هلل ، ولكتابه ، ولرســوله ، وألئمة املســلمن وعامتهم 
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  )َمَثــُل الَقاِئــم يف ُحــُدوِد اهللَّ واْلَواِقــع . 4

َبْعُضهــم  َفَأصــاَب  َســِفيَنٍة،  علــى  اْســَتَهموا  َقــوٍم  َكمثــل  فيهــا، 
ــا، وبعُضهــم َأْســفَلَها، فــكان الــذي يف َأســفلها إذا اســَتَقْوا  أْعاَه
وا علــى َمــْن َفوَقهــْم، فقالــوا: لــو أنــا َخَرْقنــا يف َنِصيِبَنــا  مــن املــاء َمــرُّ
َهَلكــوا  َأَرادوا  َتَرُكوُهــْم ومــا  فــإن  َفوَقنــا؟  َمــْن  ُنــؤِذ  وَلــْم  َخرقــا 
ــْوا َجميعــا(  ــْوا وجَنَ وهلكــوا َجميعــا، وإْن أخــُذوا علــى أيدِيِهــْم جَنَ
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قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  )َمــْن َأَتاُكــْم َوَأْمُرُكــْم َجِميًعــا َعَلــى . 5
َق َجَماَعَتُكــْم َفاْقُتُلــوُه( َرُجــٍل َواِحــٍد ُيِريــُد َأْن َيُشــقَّ َعَصاُكــْم ، َوُيَفــرِّ

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  )مــن فــارق  اجلماعــة  قيــد شــبر  فقــد . 6
خلــع  ربقــه اإلســام مــن عنقــه (.

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  ) مــن أعطــى  إمامــًا  صفقــة يــده  وثمــرة . 7
فــؤاده فليطعــه مــا اســتطاع  فــإن  جــاء آخــر ينازعــه فاضربــوا عنــق 

اآلخر(
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن خــرج علــى الطاعــة وفــارق اجلماعــة  . 8

ومــات مــات ميتــه جاهليــة (

القواعد الفقهية : 
األصل براءة الذمة .. 1
الدليل  إذا تطرق  إليه االحتمال  سقط به االستدالل .. 2
االعتراف ال يتجزأ على صاحبه .. 3

أقوال العلماء:
ألرمــي طاعــة . 1 إنــي   (  : اهلل  رحمــه  حنبــل  بــن  أحمــد  اإلمــام  قــال 

أميــر املؤمنــن يف الســر والعانيــة ويف عســري ويســري ومنشــطي 
ومكرهــي وأثــره علــي وإنــي ألدعــو اهلل لــه بالتســديد والتوفيــق يف 

الليــل والنهــار( .
ووالة . 2 ائمتنــا  علــى  اخلــروج   )والنــرى  اهلل   رحمــه  الطحــاوي  قــال 

ــدًا مــن طاعتهــم(  ــا  وإن  جــاروا وال ندعــوا عليهــم  وال ننــزع ي أمورن
شــرح العقيــدة الطحاويــة ص 333 .
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ماجــاء يف الفتــاوى  البــن تيميــة رحمــه اهلل  هنــا قاعــدة شــريفة  . 3
ينبغــي التفطــن لهــا  وهــي : أن ماعــاد مــن ذنــوب باضــرار الغيــر  يف 
دينــه  ودنيــاه  فعقوبتنــا لــه  يف الدنيــا  أكبــر (الفتــاوى )373/10(

ماجــاء يف السياســة الشــرعية  البــن تيميــة فهــوالء يعاقبــون  تعزيــرًا . 4
وتنكيــًا  وتاديبــًا بقــدر مايــراه الوالــي.... إلــخ ص 91 - 92.

ماجــاء يف السياســة الشــرعية  البــن تيميــه ) الشــر واملعصيــة ينبغــي . 5
حســم مادتــه  وســد  ذريعتــه  ودفــع مــا يفضــي إليــه (

مــآالت . 6 يف  النظــر   ( اهلل  رحمــه  للشــاطبي  املوافقــات  يف  ماجــاء 
 194/4  ) إلــخ  شــرعًا  مقصــود  معتبــر  األفعــال  

قــول ابــن تيميــة رحمــة اهلل : ) وهــذا أصــل متفــق عليــه : أن كل مــن . 7
فعــل محرمــًا، أو تــرك واجبــًا اســتحق العقوبــة ... إلــخ ( ..  وعلــى أن 
الواجــب حتصيــل املصالــح وتكميلهــا وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا ... 

إلــخ ( . 
قــول ابــن تيميــة رحمــه اهلل : ) ومنهــا عقوبــات غيــر مقــدرة تســمى . 8

التعزيــر ... إلــخ (  احلســبة ص 50
قــول ابــن تيميــة رحمــه اهلل : ) العقوبــات شــرعت داعيــة إلــى فعــل . 9

الواجبــات، وتــرك احملرمــات ( .

األنظمة والتعليمات :
1- املادتان 194، 195 من نظام اإلجراءات اجلزائية.

2- املواد 4 من نظام اإلجراءات اجلزائية
3-  املادة 6 من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية.
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مظاهرات

القرآن الكرمي:

قولــه تعالــى : )يأيهــا الذيــن امنــوا أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأولــي 
األمــر منكــم ( .

األحاديث واآلثار : 
قولــه عليــه الصــاة والســام )الســمع والطاعــة علــى املســلم فيمــا احــب 

وكــره(. رواه البخــاري 

أقوال العلماء : 
يقــول اإلمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه اهلل ) إنــي ألرى طاعــة أمير املؤمنن 
يف الســر والعانيــة ويف عســري ويســري ومنشــطي ومكرهــي وأثــره 

علــي وإنــي ألدعــو اهلل لــه بالتســديد والتوفيــق يف الليــل والنهــار( .
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عقوق والدين

القرآن الكرمي :
قــول اهلل تعالــى : )) وقضــى ربــك أال تعبــدوا إال إيــاه وبالوالديــن . 1

إحســانًا((.
قولــه تعالــى : )) واعبــدوا اهلل وال تشــركوا بــه شــيئًا وبالوالديــن . 2

إحســانًا وبــذي القربــى واليتامــى واملســاكن واجلــار ذي القربــى 
واجلــار اجلنــب والصاحــب باجلنــب وابــن الســبيل ومــا ملكــت أميانكم 

إن اهلل ال يحــب مــن كان مختــااًل فخــورًا ((.

األحاديث واآلثار : 
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )) رضــا الــرب يف رضــا الوالديــن . 1

وســخطه يف ســخطهما  ((.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) مــن أرضــى والديــه فقــد أرضــى اهلل . 2

ومــن أســخط والديــه فقــد أســخط اهلل  ((.
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ميسر

القرآن الكرمي :
قولــه تعالــى :)يــا أيهــا الذيــن امنــوا إمنــا اخلمر وامليســر واألنصــاب واألزالم 

رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحون( .
قولــه تعالــى :)ويســألونك عــن اخلمــر وامليســر قــل فيهمــا إثــم كبيــر 

ومنافــع للنــاس وأثمهمــا اكبــر مــن نفعهمــا(.

األحاديث واآلثار : 
ملا جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنه )امليسر هو القمار( .
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غسل أموال

القرآن الكرمي : 
• قول اهلل تعالى : )) وما كنا معذبن حتى نبعث رسوال ((.

األحاديث واآلثار : 
• قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )) ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال 

بطيــب نفــس منــه  ((.

القواعد الفقهية :
• اخلطأ يف العفو خير من اخلطأ يف العقوبة .

• األصل يف املال احلرمة .
• األصل أن ال يطالب رب املال مبستند ملكه.

األنظمة والتعليمات :
• املادة 21 الفقرة 1 من نظام مكافحة غسل األموال .

• املادة الثانية والسادسة من نظام غسل األموال .
• املــادة الرابعــة عشــرة واملــادة العشــرون مــن نظــام مكافحــة غســل 

األمــوال.
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محاولة انتحار

األحاديث واآلثار:
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :)إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم 

حــرام عليكــم(. 
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تستر على جاٍن

أقوال العلماء:
برؤيــة خــط  للقاضــي احلكــم  يجــوز  : وال  القنــاع  قولــه يف كشــاف 

)337/4( للحكــم  احتياطــا  الشــاهد 

األنظمة والتعليمات:
املادة 120 من نظام املرافعات الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية. 1
املادة 169 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 2
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ترويج أجهزة ممنوعة

األنظمة والتعليمات :
املادة )165( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
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ســرقة

القرآن الكرمي:
قوله تعالى:  ) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها (.. 1
قوله تعالى: ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين(. 2
علــى . 3 ولــو  هلل  شــهداء  بالقســط  )كونــوا قوامــن  تعالــى:  قولــه 

أنفســكم أو الوالديــن واألقربــن(.
قوله تعالى: )وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل(.. 4
جــزاء مبــا . 5 أيديهمــا  فاقطعــوا  والســارقة  )والســارق  تعالــى:  قولــه 

. مــن اهلل واهلل عزيــز حكيــم(  نــكااًل  كســبا 
قولــه تعالــى: ) وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى اإلثــم . 6

والعــدوان( .
قولــه تعالــى: )ومــا يتبــع أكثرهــم إال ظنــا إن الظــن ال يغنــي مــن احلــق . 7

شــيئا إن اهلل عليــم مبــا يفعلــون(
قوله تعالى : )  إن الذين كفروا ويصدون عن ســبيل اهلل واملســجد . 8

احلــرام الــذي جعلنــاه للنــاس ســواء العاكــف فيــه والبــادي ومــن يــرد 
فيــه بإحلــاد بظلــم نذقــه مــن عــذاب أليــم   ( .

األحاديث واآلثار:
1- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )ال قطــع علــى منتهــب( رواه 

أبــوداود.
2- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )كل املســلم علــى املســلم حــرام 

دمــه ومالــه وعرضــه( رواه مســلم .
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3- قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) ادرؤوا احلدود بالشبهات (.
4- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن 

لســانه ويــده (
5- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ) آيــة املنافــق ثــاث  وذكــر 

منهــا وإذا ائتمــن خــان(
6- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ) إن دمائكــم  وأموالكــم  

وأعراضكــم  حــرام عليكــم (
7- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ) ادرؤوا احلــدود عــن املســلمن 

مــا اســتطعتم( رواه الزهــري عــن عائشــة.
8- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم:  ) اَل َيِحــُلّ َمــاُل اْمــِرٍئ ُمْســِلٍم ِإاَلّ 

ِبِطيــِب َنْفــٍس ِمْنُه(.
9- قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ) من غشنا فليس منا (.

10- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم: ) ألن يســرق الرجــل مــن 
عشــرة أبيــات أيســر عليــه مــن أن يســرق مــن بيــت جــاره ( رواه أحمــد .
11- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم: ) ال يدخــل اجلنــة مــن ال يأمــن 

جــاره بوائقــه (
12- مــاروى أنــس رضــي اهلل عنــه قــال ) نــدب رســول اهلل صلــى اهلل عليه 
وســلم النــاس، قــال: فانطلقــوا حتــى نزلــوا بــدرا، ووردت عليهــم روايــا 
قريــش وفيهــم غــام أســود لبنــي احلجــاج، فأخــذوه وكان أصحــاب 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يســألونه عــن أبــي ســفيان وأصحابــه 
فيقــول مالــي علــم بأبــي ســفيان ولكــن هــذا أبــو جهــل بــن هشــام وعتبــة 
ــوه فــإذا ضربوه،قــال:  ــف فــإذا قــال ذلــك ضرب ــن خل ــة ب ــة وأمي ــن ربيع ب
نعــم ! أنــا أخبركــم هــذا أبــو ســفيان فــإذا تركــوه فســألوه قــال مالــي 
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بأبــي ســفيان علــم ولكــن هــذا أبــو جهــل وعتبــة وشــيبة وأميــة، فــإذا قــال 
هــذا أيضــا ضربــوه ورســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قائــم يصلــي، 
فلمــا رأى ذلــك انصــرف فقــال والــذي نفســي بيــده أنكــم لتضربونــه إذا 

صــدق وتتركونــه إذا كذبكــم(.
13- مــارواه البخــاري ومســلم  يف شــأن بريــرة أن رســول اهلل  صلــى اهلل 
عليــه وســلم دعاهــا فســألها فقــام إليهــا علــى فضربهــا ضربــا شــديدا 

وجعــل يقــول أصدقــي رســول اهلل فتقــول: واهلل مــا أعلــم إال خيــرا.
14- مــا رواه داود أن قومــا مــن الكاعيــن ســرق لهــم متــاع فاتهمــوا 
أناســا مــن احلاكــة فأتــوا النعمــان بــن بشــير صاحــب النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم فحبســهم أيامــا ثــم خلى ســبيلهم فأتوا النعمــان فقالوا خليت 
ســبيلهم بغيــر ضــرب وال امتحــان فقــال النعمــان مــا شــئتم إن شــئتم أن 
ــل  أضربهــم فــإن خــرج متاعكــم فــذاك وإال أخــذت مــن ظهوركــم مث
مــا أخــذت مــن ظهورهــم فقالــوا هــذا حكمــك فقــال هــذا حكــم اهلل 

وحكــم رســوله صلــى اهلل عليــه وســلم.
15- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )إن املســلم أخــو املســلم فليــس يحــل 

ملســلم مــن أخيــه شــيء إال مــا حــل لــه مــن نفســه(.
16- قــال أميــر املؤمنــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه: ) ليــس 
الرجــل بأمــن علــى نفســه إن أجعتــه أو أخفتــه أو حبســته ( أخرجــه ابــن 

أبــي شــيبة يف املصنــف  )490/6(.

القواعد الفقهية:
الشريعة اإلسامية جاءت  بحفظ الكليات اخلمس  ومنها املال.. 1
األصل يف الضمان ضمان املثل.. 2
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اإلقرار حجة على املقر.. 3
األصل براءة الذمة.. 4
اليقن ال يزول بالشك.. 5
التعزير يثبت مع الشبهة.. 6
ال عذر ملن أقر.. 7
ال أثر للشبهة إذا لم تكن قوية.. 8
التعزير يشرع يف كل معصية الحد فيها وال كفارة.. 9

أدنــى . 10 وارتــكاب  أدناهمــا،  لتفويــت  املصلحتــن  أعلــى  جلــب 
. ألعاهمــا  دفعــًا  املفســدين 

أقوال العلماء :
مــا نقلــه صاحــب الشــرح الكبيــر 136/10 عــن األوزعــي  مــا نصــه: . 1

وان رجــع عــن الســرقة أو الشــرب ضــرب دون احلــد.
مــا جــاء يف مواهــب اجلليــل )316/6( نقــًا عــن ابــن رشــد:) إذا اجتمع . 2

أو احلرابــة، فــكل واحــد منهــم  الســرقة،  القــوم يف الغصــب،أو 
ضامــن جلميــع مــا أخــذوه، ألن بعضهــم قــوي ببعــض ، كالقــوم 
يجتمعــون علــى قتــل رجــل، فيقتــل جميعهــم بــه ، وإن ولــي القتــل 

أحدهــم (.
ــه أو أرش  . 3 قــول ابــن قدامــه رحمــه اهلل  إن عجــز  عــن اســتيفاء  دين

جنايتــه  فســرق  قــدر دينــه أو حقــه  قطــع  عليــه  وقــال  القاضــي : 
عليــه  القطــع بنــاء علــى أصلنــا  يف أنــه ليــس لــه أخــذ قــدر دينــه  ولنــا 
أن هــذا  مختلــف  يف حلــه  فلــم يجــب احلــد بــه كمــا لــو  وطــىء  يف 
نــكاح  مختلــف  يف صحتــه  وحتــرمي األخــذ  ال مينــع  الشــبهة الناشــئة 
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عــن االختــاف  واحلــدود تــدراء بالشــبهات.
مــا قــرره  الفقهــاء أن الســجن  حــال التحقيــق وســيلة مــن وســائل . 4

اإلكــراه.
ما قرره  أهل العلم  من اشتراط  احلرز  يف السرقة .. 5
ــم  أن الرجــوع  عــن اإلقــرار شــبهة توجــب درء . 6 مــا ذكــره  أهــل العل

احلــد.
مــا قــرره  جمــع مــن أهــل العلــم أن مــن شــرط إقامــة حــد مــن حــدود . 7

اهلل باإلقــرار البقــاء عليــه إلــى متــام احلــد  فــإن  رجــع  عــن إقــراره أو 
هــرب كفــا عنــه.

قــال  ابــن قدامــة يف كتابــه املغــي 182/14 فأمــا شــهادة  أحدهمــا  . 8
علــى صاحبــه  فتقبــل  نــص عليــه أحمــد وهــذا قــول عامــة أهــل  العلــم 

ولــم أجــد عنــه خافــًا... إلــخ.
أجمــع أهــل العلــم أن قطــع الســارق إمنــا يجــب إذا شــهد بالســرقة . 9

شــاهدان حــران مســلمان ووصفــا مــا يوجــب القطــع. اإلجمــاع البــن 
املنــذر  كتــاب  أحــكام الســرقة ص 68 ، املغنــي  البــن قدامــة  بــاب 

القطــع  يف الســرقة 436/12 .
 مــا قــرره  األصحــاب  رحمهــم اهلل بــأن مــن ادعــى علــى صبــي  فــإن . 10

دعــواه تســمع بالبينــة . 
 ما قرره  األصحاب أن من شرط صحة  اإلقرار التكليف.. 11
 قــال ابــن قدامــة  يف املعنــي: فأمــا حقــوق اآلدميــن وحقــوق اهلل  التــي . 12

ال تــدرأ بالشــبهات كالــزكاة والكفــارات  فــا  يقبــل رجوعــه  
عنهــا  وال نعلــم  يف هــذا خافــًا .

ما قرره الفقهاء أن من السرقة من غير حرز فيها  التعزير .. 13
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قــال يف كشــاف القنــاع:  يشــترط أن يطالــب  املســروق منــه  مبــا لــه  . 14
أو يطالــب  بــه  وكيلــه  ألن املــال يبــاح بالبــذل واإلباحــة.

 قــال ابــن قدامــة احلــرز ماعــد حــرزًا يف العــرف فإنــه لــم يثبــت اعتبــاره . 15
يف الشــرع مــن غنــي تنصيــص علــى بيانــه علــم أنــه رد ذلــك  أي أهــل 

العــرف. املغنــي )250/10(
قــال يف كشــاف القنــاع  فــإن وجــد حــرزًا مهتــوكًا فأخــذ منــه فــا . 16

قطــع أو وجــد بابــا مفتوحــا فأخــذ  منــه  فــا قطــع  لعــدم  شــرطه. 
.134/6

قــال شــيخ اإلســام  ابــن تيميــة:  غلــظ املعصيــة عقابهــا بقــدر فضيلــة . 17
الزمــان واملكان.

 مــا ذكــره ابــن القيــم- رحمــه اهلل- يف الطــرق احلكيمــة ) ص . 18
ــد أهــل  ــه عن ــة معمــول ب ــة القوي 8 ومــا بعدهــا ( »أن احلكــم بالقرين

العلــم«.
قــال املــاوردي - رحمــه اهلل -: ) لأميــر إذا رأى مــن الصــاح يف . 19

ردع الســفلة: أن يشــهرهم وينــادي عليهــم بجرائمهــم، ســاغ لــه ذلــك( 
]األحــكام الســلطانية للمــاوردي ص 221ٍ [. وقــال أيضــا: ) يجــوز 
يف نــكال التعزيــر أن يجــرد مــن ثيابــه، إال قــدر مــا يســتر عورتــه، 
ويشــهر يف النــاس، وينــادى عليــه بذنبــه إذا تكــرر منــه ولــم يتــب(.

النــاس . 20 تفســد  التــي   - القــوادة   (  :- اهلل  رحمــه  البهوتــي-  وقــال 
والرجــال - أقــل مــا يجــب فيهــا الضــرب البليــغ، وينبغــي شــهرة ذلــك 
بحيــث يســتفيض يف الرجــال والنســاء لتجتنــب ( )كشــاف القنــاع 

.)  6/127
قــال: املوفــق ابــن قدامــة - رحمــه اهلل -: ) فمتــى ثبــت عنــد احلاكــم . 21
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عــن رجــل أنــه شــهد بــزور عمــدا عــزره وشــهره يف قــول أكثــر أهــل 
العلــم، روي ذلــك عــن عمــر رضــي اهلل عنــه، وبــه يقــول شــريح 
والقاســم بــن محمــد وســالم بــن عبــد اهلل واألوزاعــي وابــن أبــي ليلــى 
ومالــك والشــافعي وعبــد امللــك بــن يعلــي قاضــي البصــرة ( ] املغنــي 

يف شــرح مختصــر اخلرقــي 261/9.
وقــال البهوتــي رحمــه اهلل: )إذا عــزر مــن وجــب عليــه التعزيــر وجــب . 22

على احلاكم أن يشــهره ملصلحة كشــاهد زور ليجتنب(. ]كشــاف 
القناع 127-125/6[.

ــف باختــاف األعصــار . 23 ــر يختل قــال القــرايف رحمــه اهلل: )إن التعزي
واألمصــار، فــرب تعزيــر يف بلــد يكــون إكراًمــا يف بلــد آخــر، 
كقطــع الطيلســان ليــس تعزيــًرا يف الشــام فإنــه إكــرام، وكشــف 
ــن  ــه اب ــا ومبصــر والعــراق هــوان ( نقل ــس ليــس هوان ــرأس باألندل ال
فرحــون ثــم عقــب عليــه بقولــه: )والتعزيــر ال يختــص بفعــل معــن وال 
قــول معــن فقــد عــزر رســول اهلل - بالهجــر، وذلــك يف حــق الثاثــة 
الذيــن ذكرهــم اهلل تعالــى يف القــرآن الكــرمي، فهجــروا خمســن 
يوًمــا ال يكلمهــم أحــد( ]تبصــرة احلــكام، البــن فرحــون 296، 

.]2/295
التعزيــر . 24 جنــس  يف  اإلمــام  )يجتهــد  اهلل:  رحمــه  الشــربيني  وقــال 

وقــدره، ألنــه غيــر مقــدر شــرًعا فيجتهــد يف ســلوك األصــح فلــه أن 
يشــهر يف النــاس مــن أدى اجتهــاده إليــه( ]مغنــى احملتــاج شــرح املنهــاج 

للشــربيني4/192[.
قــال البهوتــي  رحمــه اهلل: ومــن أتلــف  ولــو خطــأ أو ســهوا مــااًل . 25

)32/9( القنــاع  كشــاف  ضمنــه«  إذنــه  بغيــر  لغيــره  محترمــًا 
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 جــاء يف الشــرح  الكبيــر )555/6( : الشــرط  الســادس  ثبــوت  . 26
الســرقة  بشــهاده عدلــن  أو إقــرار مرتــن وال ينــزع عــن إقــراره حتــى 

يقطــع«
 جــاء عــن الشــيخ  محمــد بــن إبراهيــم أنــه  قــال يف قضيــة ســرقة . 27

مــادام أن الســارق  رجــع  عــن اعترافــه  فإنــه  يــدرأ  عنــه  احلــد  ألنــه 
ليــس  فيــه بينــة  ســوى إقــراره  وقــد زال  قبــل اســتيفائه فســقط 

القطــع.
 قــال اإلمــام  ابــن قدامــة -رحمــه اهلل- يف الــكايف )257/6( : إذا  . 28

أدعــى أنــه أقــر مكرهــا لــم يقبــل  إال بينتــه  ألن األصــل  الســامة  
فــإن ثبــت  أنــه كان مقيــدا أو محبوســا أو مــوكا بــه فالقــول مــع 

ميينــه«.
جــاء يف املبســوط لإلمــام السرخســي رحمــه اهلل ) 70/24( : ) لــو أن . 29

قاضيــًا أكــره رجــًا بتهديــد ضــرب أو حبــس أو قيــد حتــى يقــر علــى 
نفســه بحــد أو قصــاص كان اإلقــرار باطــًا ألن اإلقــرار متمثــل 
بــن الصــدق والكــذب وإمنــا يكــون حجــة إذا ترجــح جانــب الصــدق 
علــى جانــب الكــذب ، والتهديــد بالضــرب ، واحلبــس مينــع رجحــان 
جانــب الصــدق علــى مــا قــال عمــر رضــي اهلل عنــه : ليــس الرجــل 
علــى نفســه بأمــن إذا ضربتــه أو أوثقتــه ، ولــم ينقــل عــن أحــد مــن 
املتقدمــن مــن أصحابنــا رحمهــم اهلل صحــة اإلقــرار مــع التهديــد 
بالضــرب واحلبــس يف حــق الســارق وغيــره إال شــيئًا روي عــن احلســن 
بــن زيــاد رضــي اهلل عنــه: أن بعــض األمــراء بعــث لــه ، وســأله عــن 
ضــرب الســارق ليقــر، فقــال: مــا لــم يقطــع اللحــم أو يبــن العظــم ، 
ثــم نــدم علــى مقالتــه وجــاء بنفســه إلــى مجلــس األميــر ليمنعــه مــن 
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ذلــك ، فوجــده قــد ضربــه حتــى اعتــرف وجــاء باملــال فلمــا رأى املــال 
موضوعــًا بــن يــدي األميــر قــال : مــا رأيــت ظلمــًا أشــبه باحلــق مــن 

هــذا (.
 قــال القاضــي شــريح رحمــه اهلل كمــا جــاء يف املصنــف لعبدالــرزاق . 30

)192/10( : ) القيــد كــره ، والوعيــد كــره ، والســجن كــره ، 
والضــرب كــره (.

قال اإلمام الشافعي -رحمه اهلل- يف األم )241/3( : ) ويقبل قوله 
إذا كان محبوســًا وإن شــهدوا أنه غير مكره وإذا شــهد شــاهدان 
أن فانــًا أقــر لفــان وهــو محبــوس بكــذا أو لــدى ســلطان بكــذا، 
الســلطان  لغــم احلبــس أو إلكــراه  أقــررت  فقــال املشــهود عليــه: 
فالقــول قولــه مــع ميينــه إال أن شــهدت البينــة أنــه أقــر عنــد الســلطان 
ــه أقــر غيــر مكــروه وال  غيــر مكــره، وال يخــاف حــن شــهدوا أن

محبــوس بســبب مــا أقــر لهــا(. 
قــال أميــر املؤمنــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه : ) ليــس الرجل . 31

بأمــن علــى نفســه إن أجعتــه أو أخفتــه أو حبســته(. أخرجــه ابــن أبــي 
شــيبه يف املصنف )490/6(.

 قــال ابــن فرحــون رحمــه اهلل يف تبصــره احلــكام بعــد إيــراده لقصــة . 32
بريــرة : ) وهــذا مــن السياســة ألن ضربهــا لتقــر مبــا عندهــا(.

 قــال ابــن تيميــة رحمــه اهلل يف مجمــوع الفتــاوى عنــد كامــه عــن . 33
رأي مــن رأى ضــرب املتهــم املعــروف بالفجــور ليكشــف عــن حالــه: 
) ولهــم مــن املعقــول قولهــم إن املمتنــع عــن أداء واجــب إذا أصــر 
علــى االمتنــاع فإنــه يعاقــب ويضــرب مــره بعــد أخــرى حتــى يؤديــه ، 

ــه( ــك املتهــم املعــروف بالفجــور يضــرب لتســتبن حال فكذل
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األنظمة والتعليمات: 
 نظام اإلجراءات اجلزائية .. 1
 نظام مكافحة غسل األموال.. 2
 النظام األساسي للحكم.. 3
 نظام املرافعات الشرعية.. 4
نظام مكافحة الغش التجاري .. 5
نظام مكافحة التستر.. 6
نظام املرور.. 7
نظام األوراق التجارية.. 8
يف . 9  87/40 رقــم  العامــة  بهيئتــه  األعلــى  القضــاء  مجلــس  قــرار 

يف  8-/ت/158  رقــم  العــدل  وزارة  بتعميــم  املبلــغ  1414/3/2هـــ  
. 1414هـــ /5 /8

قــرار مجلــس القضــاء األعلــى رقــم 3/199 يف 1421/3/4هـــ املتضمــن . 10
مبــدأ قضائيــًا يتعلــق بتضمــن املختلســن.
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 خيانة أمانة

القرآن الكرمي : 
• قوله تعالى : )) إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها ((.

• قولــه تعالــى : )) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تخونــوا اهلل والرســول وتخونــوا 
أماناتكــم وأنتــم تعلمون ((.

• قوله تعالى : )) والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون  ((.

األحاديث واآلثار : 
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن . 1

لســانه ويده ((.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) ال إميــان ملــن ال أمانــة لــه وال ديــن ملــن . 2

ال عهــد لــه ((.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) ال تســتقيم أمانــة رجــل حتى يســتقيم . 3

لســانه وال يســتقيم لســانه حتى يســتقيم قلبه ((.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) إذا كــن فيــك فــا عليــك مــا فاتــك . 4

وعفــة  اخللــق  وحســن  األمانــة  وحفــظ  احلديــث  الدنيــا صــدق  مــن 
املطعــم((.

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه . 5
ومالــه وعرضه ((.

وأموالكــم . 6 دماءكــم  إن   ((  : وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه 
وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا يف شــهركم 

.)) هــذا  بلدكــم  هــذا يف 
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قوله صلى اهلل عليه وسلم : )) دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ((.. 7
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى . 8

رجــال أمــوال قــوم ودماءهــم، ولكــن البينــة علــى املدعــى، واليمــن 
علــى مــن أنكــر (( .

القواعد الفقهية :
)اإلقرار ال يتعدى صاحبه( .

أقوال العلماء :
قــال البهوتــي رحمــه اهلل تعالــى » و ال تقبــل شــهادة مــن يجــر لنفســه . 1

نفعــًا« 603/7 
) فــإن لــم يحرزهــا الوديــع يف حــرز مثلهــا مــع عــدم التعيــن ضمنهــا . 2

ألنــه مفــرط أو ســعى الوديــع بهــا إلــى ظالــم أو دل الوديــع عليهــا لصــًا 
فأخذهــا اللــص ضمنهــا الوديــع لتعديــه وتفريطــه ( كشــاف القنــاع 

 )406/9(
ــع . 3 ) ويلزمــه أي املــودع حفظهــا يف حــرز مثلهــا عرفــًا ( الــروض املرب

  )45/1/5(
)كل مــن فعــل فعــًا لــم يــؤذن لــه فيــه ضمــن مــا تولــد عنــه مــن ضرر( . 4

املوسوعة الفقهية الكويتية )289/28(  
) ويجــوز أن يضمــن احلــق للرجــل الواحــد اثنــان أو أكثــر ... ( إلــى أن . 5

قــال : ) فــإن ضمــن كل واحــد منهــم جميعــه بــريء كل واحــد منهــم 
بــأداء أحدهــم ( الشــرح الكبيــر ) 12/13( 

) ويصــح أن يضمــن احلــق عــن املديــن الواحــد اثنــان فأكثــر .. ( إلــى . 6



409

أن قــال : ) .. فــإن قــال كل واحــد منــا ضامــن لــك األلــف الــذي عليــه 
فهــو أي  قولهمــا ضمــان اشــتراك يف القــرار ألنهمــا اشــتركا يف 
الضمــان وكل واحــد ضامــن الديــن منفــردًا بضمانــه لــه أي لــرب 

احلــق ( كشــاف القنــاع )299/8(
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انتهاك حرمة منزل

القرآن الكرمي:
قوله تعالى : )وال تفسدوا باألرض بعد إصاحها(.

وقوله تعالى: ) وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين(.
وقولــه تعالــى:  )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تدخلــوا بيوتــًا غيــر بيوتكــم حتــى 

تستأنســوا وتســلموا على أهلها(.

األحاديث واآلثار:
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )مــن اطلــع يف بيــت قــوم بغيــر إذنهــم . 1

فقــد حــل لهــم أن يفقئــوا عينــه(.
ــى املســلم حــرام دمــه . 2 ــه وســلم )كل املســلم عل ــى اهلل علي ــه صل قول

وماله وعرضه(. 
قوله صلى اهلل عليه وســلم )فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم . 3

يف  هــذا   شــهركم  يف  هــذا  يومكــم  كحرمــة  عليكــم  حــرام 
بلدكــم هــذا(.

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )أال إن املســلم أخــو املســلم فليــس  يحــل . 4
ملســلم مــن أخيــه شــيء إال ماحــل لــه  مــن نفســه(

أن اإلســام يجــب ماقبلــه ملــا روي مــن أن عمــرو بــن العــاص قــال )ملــا . 5
ــى اهلل  ألقــى اهلل عــز وجــل يف قلبــي اإلســام قــال أتيــت النبــي صل
ــا رســول  ــت ال أبايعــك ي ــي فقل ــده إل ــي فبســط ي ــه وســلم ليبايعن علي
اهلل حتــى تغفــر لــي مــا تقــدم مــن ذنبــي قــال فقــال لــي رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم يــا عمــرو أمــا علمــت أن الهجــرة جتــب مــا 



414

قبلهــا مــن الذنــوب يــا عمــرو أمــا علمــت أن اإلســام يجــب مــا كان 
ــه مــن الذنــوب ( قبل

أقوال العلماء:
1- ما قرره أهل العلم أن رجوع املقر عن إقراره ال يقبل .

2- مــا جــاء يف كشــاف القنــاع ) وال يقبــل رجــوع املقــر عــن إقــراره بتعلــق 
حــق املقــر لــه باملقربــة  إال فيمــا كان حــدًا هلل تعالــى فيقبــل رجوعــه عنــه 

كمــا تقــدم يف مواضعــه  ألن احلــد يــدرء  بالشــبهة ( .

األنظمة والتعليمات :
املادة 195 من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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حرابة

القرآن الكرمي :
• قول اهلل تعالى : )) وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيًا((.

• قولــه تعالــى : )) الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كل واحــد منهمــا مائــة 
جلــدة ((.

• قوله تعالى : )) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها ((.
• قولــه تعالــى : )) إمنــا جــزاء الذيــن يحاربــون اهلل ورســوله ويســعون 
ــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن  ــوا أو يصلب يف األرض فســادًا أن يقتل
خــاف أو ينفــوا مــن األرض ذلــك لهــم خــزي يف الدنيــا ولهــم يف اآلخــرة 

عــذاب عظيــم ((.

األحاديث واآلثار : 
• قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) البكــر بالبكــر جلــد عــام وتغريــب 

عــام ((. أخرجــه مســلم
• قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه 

ويــده ((.
• قوله صلى اهلل عليه وسلم : )) تدرء احلدود بالشبهات ((.

• قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) مــن وجدمتــوه يعمــل عمــل قــوم لــوط 
فاقتلــوا الفاعــل واملفعــول بــه ((. رواه الترمــذي )57/4-58 ( وســن أبــي 
داود )4-607-18( وابن ماجه ) 856/2 ( والســن الكبرى للبيهقي  ) 
232/8 ( وســند اإلمــام أحمــد )1 / 300 ( وســن الدارقطنــي واحلاكــم 
يف ) 355/4 (  والكامــل البــن عــدي )1768/5( واألوســط البــن املنــذر 
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)623/2( واحمللــى البــن حــزم )383/11( 
• قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) ملعــون مــن عمــل عمــل قــوم لــوط ((. 

رواه الترمــذي

القواعد الفقهية :
• األصل عصمة الدماء واالحتياط فيها إال مبوجب شرعي ظاهر .

• مــا هــو مقــرر لــدى احملققــن مــن أهــل العلــم أن مــن لــم يندفــع فســاده 
إال بالقتــل فإنــه يقتــل .

أقوال العلماء :
» اتفــاق العلمــاء علــى مشــروعية التعزيــر لإلمــام« مجمــوع الفتــاوى . 1

.  402/35
» التعزيــر واجــب يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــارة« كشــاف . 2

القناع 3027/5.
» املعصيــة تفتقــر إلــى مامينــع فعلهــا فــإذا لــم يجــب فيهــا حــد وال . 3

كفــارة وجــب أن يشــرع فيهــا التعزيــر ليتحقــق املانــع مــن فعلهــا « 
)3027/5( القنــاع  كشــاف 

»التعزيــر يكــون بالضــرب واحلبــس واملنــع والتوبيــخ والعــزل مــن . 4
الواليــة «

قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل ) الشــرط الثانــي أن يكــون معهــم ســاح . 5
فــإن لــم يكــن معهــم ســاح فهــم غيــر محاربــن ألنهــم المينعــون مــن 

يقصدهــم والنعلــم يف هــذا خافــًا( أ-هـــ املغنــي )298/10(.
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األنظمة والتعليمات :
قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 يف 1401/1/11هـ .. 1
يف . 2 292/ت  برقــم  للقضــاء  األعلــى  املجلــس  رئيــس  تعميــم 

1433/8/28هـــ املتضمــن تعميــم األمــر امللكــي رقــم 26834 يف 
1433/5/29هـــ القاضــي بــأن ال يقــل ســجن احملــارب عــن عشــرين 

عامــة. قاعــدة  ذلــك  يكــون  وأن  عامــًا 
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خطف

القرآن الكرمي:
قوله تعالى : ) وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيا (.

األحاديث واآلثار :
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى رجــال 

دمــاء قــوم وأموالهــم (.
ــى النســاء( . رواه  ــه وســلم : ) إياكــم والدخــول عل ــى اهلل علي ــه صل قول

البخــاري ومســلم 
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) اليخلــون رجــل بامــرأة إال كان الشــيطان 

ثالثهمــا(. رواه الترمذي
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سحر

القرآن الكرمي :
• قــول اهلل تعالــى : )) وننــزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء ورحمــة للمؤمنــن 

وال يزيــد الظاملــن إال خســارا ((.

األحاديث واآلثار : 
ــة . 1 ــم والتول ــه وســلم : )) إن الرقــى والتمائ ــى اهلل علي قــول النبــي صل

شــرك((.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) ليــس منــا مــن تطيــر أو تطيــر لــه أو . 2

تكهــن أو تكهــن لــه أو ســحر أو ســحر لــه ((.
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )) مــا خــا رجــل بامــرأة إال كان . 3

.)) ثالثهمــا  الشــيطان 
قوله صلى اهلل عليه وسلم : )) من تعلق متيمة فا أمت اهلل له ((.. 4

القواعد الفقهية :
اإلقرار حجة شرعية على املقر .. 1
األصل براءة ذمة املتهم حتى يدل الدليل على خافه.. 2
كل دليل تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل.. 3

أقوال العلماء :
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل : » وأمــا اســتفتاح الفــأل يف . 1

املصحــف فلــم ينقــل عــن الســلف فيــه شــيء وقــد تنــازع يف املتأخــرون 
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وذكــر القاضــي أبــو يعلــى فيــه نزاعــًا ذكــر عــن ابــن بطــة أنــه فعلــه 
ــه  ــذي يحب ــه كرهــه فــإن هــذا ليــس الفــأل ال ــره أن وذكــر عــن غي
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فإنــه يحــب الفــأل ويكــره الطيــرة 

» مجمــوع الفتــاوى 66/23 .
الراجــح مــن قــول أهــل العلــم أن التمائــم التــي ال تشــتمل علــى شــيء . 2

. مــن القــرآن وأســماء اهلل عــز وجــل وصفاتــه محرمــة مطلقــًاً
قــال ابــن العربــي رحمــه اهلل » اليجــوز ألحــد مــن خلــق اهلل أن يتعرض . 3

للغيــب واليطلبــه فــإن اهلل ســبحانه قــد رفعــه بعــد نبيــه إال يف الرؤيــا 
فــإن قيــل فهــل يجــوز طلــب ذلــك يف املصحــف قلنــا اليجــوز فإنــه لــم 
يكــن املصحــف ليعلــم بــه الغيــب إمنــا بنيــت آياتــه ورســمت كلماتــه 
ــه « أ.هـــ  ــه واليتعــرض أحدكــم ل ــع عــن الغيــب فــا تشــتغلوا ب ليمن

28/2

األنظمة والتعليمات :
• املادة ) 135 ( من نظام اإلجراءت اجلزائية.
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تعويض عن سجن

القرآن الكرمي:
قوله تعالى : )واحلرمات قصاص(.

قوله تعالى : )وجزاء سيئٍة سيئٌة مثلها(
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حترير دعوى

األحاديث واآلثار : 
قوله صلى اهلل عليه وسلم : » إمنا أقضى على نحو ما أسمع «

األنظمة والتعليمات:
املادة )63( من نظام املرافعات الشرعية.. 1
من شروط الدعوى أن تكون محررة معلومة املدعى به .. 2
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اختصاص 

• األحاديث واآلثار :
قول النبي صلى اهلل عليه وسلم » ال ضرر وال ضرار « . 1
قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم » البينــة علــى املدعــى واليمــن . 2

علــى مــن أنكــر «
مينعــك قضــاء قضيتــه . 3 فــا   « النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  قــول 

» للحــق  ترجــع  أن  لرشــدك  فيــه  وهديــت  نفســك  فراجعــت  باألمــس 

• أقوال العلماء :
جــاء يف الكاشــف يف شــرع نظــام املرافعــات الشــرعية » فــإن ســلمها 
بنظرهــا  اختصــت  حيلــة  غيــر  مــن  عليــه  للمدعــى  باختيــاره  احلائــز 
احملكمــة املختصــة باملوضــوع كدعــوى موضوعيــة ، ألنهــا حينئــذ 

 ]167/1 ]الكاشــف  املوضوعيــة  الدعــاوى  مــن  تكــون 

• األنظمة و التعليمات :
املادة رقم )10( من نظام املرافعات الشرعية . 1
املادة رقم )24( من نظام املرافعات الشرعية. 2
املادة رقم )25( من نظام املرافعات الشرعية. 3
املادة رقم )26( من نظام املرافعات الشرعية. 4
املادة رقم )31( من نظام املرافعات الشرعية. 5
املادة رقم )34( من نظام املرافعات الشرعية. 6
املادة رقم )74( من نظام املرافعات الشرعية. 7
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املادة رقم )166( من نظام املرافعات الشرعية. 8
املادة رقم )174( من نظام املرافعات الشرعية. 9

املادة رقم )233( من نظام املرافعات الشرعية. 10
املادة رقم )234( من نظام املرافعات الشرعية. 11
املادة رقم )22( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 12
املادة رقم )148( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 13
املادة رقم )216( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 14
املادة رقم )217( من نظام اإلجراءات اجلزائية. 15
املادة رقم )5( من نظام العمل . 16
املادة رقم )13( من نظام ديوان املظالم . 17
املادة رقم)1( من نظام احملاكم التجارية. 18
املادة رقم )2( من نظام احملاكم التجارية. 19
املادة رقم )30( من نظام احملاكم التجارية. 20
املادة رقم )443( من نظام احملاكم التجارية. 21
املادة رقم )11( من نظام التحكيم . 22
املادة رقم )25( من نظام التحكيم . 23
املادة رقم )3( من الائحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية . 24
املادة رقم )20( من الائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر . 25
األمر الســامي البرقي ذي الرقم 5058/م ب وبتاريخ 1430/6/7هـ . 26

واملتضمــن عــدم ســماع الدعــوى املتعلقــه بعقــار مملــوك للدولــة بصك 
شــرعي أو وثيقــه معتبــرة شــرعًا أو حتــت حيازتهــا أو تصرفهــا إال 

بعــد الرفــع للمقــام الســامي وأخــذ املوافقــة علــى ســماع الدعــوى .
األمر السامي رقم 37441 يف 1433/8/11هـ واملتضمن اختصاص . 27
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جلنــة املنازعــات املصرفيــة بالنظــر يف القضايــا املصرفيــة األصليــة ، 
والقضايــا املصرفيــة بالتبعية

تعميم وزير العدل رقم 13/ت/2593 . 28
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الصفة يف الدعوى :

األنظمة والتعليمات:
1. املادة )4( من نظام املرافعات الشرعية.
2. املادة )5( من نظام املرافعات الشرعية.
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وقف نظر الدعوى

األنظمة والتعليمات:
1. املادة )31( من نظام املرافعات الشرعية.
2. املادة )83( من نظام املرافعات الشرعية.

3. قرار اللجنة القانونية بوزارة التجارة رقم 90 لعام 1406هـ
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الصفحةموضوع القضيةم

3بيع1

21تعويض2

25شيك3

29جوائز شراء4

33منع من السفر5

37رد مسروق6

42رد مختلس7

47استرداد8

51قرض9

59إعسار10

65براءة ذمة11

69والية12

73وكالة13



الصفحةموضوع القضيةم

77شراكة ومضاربة14

85كفالة15

91عقار16

97وضع يد17

101استطراق18

105وديعة19

109إجارة20

121عقد مقاولة21

125شفعة22

129مطالبة بقيمة أتعاب23

143هبة24

147وقف25

153قسمة تركة26



الصفحةموضوع القضيةم

159حادث مروري27

163طلب انقياد زوجة28

173فسخ نكاح29

181صداق30

185عضل31

189إثبات نسب32

193إثبات طاق33

197حضانة34

205زيارة35

209نفقة36

221طلب إعادة خادمة37

225دعوى منع ضرر38

229قتل39



الصفحةموضوع القضيةم

233أرش إصابة40

239دية41

249مطالبة بيت املال42

253زنا43

259دعارة44

263خلوة محرمة45

267شذوذ46

271تغيب فتاة47

275حترش48

279قذف زوجة49

283سب وشتم50

287إيذاء الغير51

293املخدرات واملسكرات52



الصفحةموضوع القضيةم

307اجتار بالبشر53

311إتاف مال الغير54

315اعتداء55

323مقاومة سلطات56

327االفطار يف رمضان57

331انتحال شخصية58

335تزوير59

339حلف مين كاذبة60

343تفحيط61

347تهديد62

351جرائم معلوماتية63

355ساح64

359خروج على ولي األمر65



الصفحةموضوع القضيةم

365مظاهرات66

369عقوق والدين 67

373ميسر68

377غسل أموال69

381محاولة انتحار70

385تستر على جاٍن71

389ترويج أجهزة ممنوعة72

393سرقة73

405خيانة أمانة 74

411انتهاك حرمة منزل75

415حرابة76

421خطف77

425سحر78



الصفحةموضوع القضيةم
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