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 وأنها نتيجة أبحاثي    ، الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير        ة هذه أقر أنا مقدم  

 وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيـل          ،الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد       

 .أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد
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 الشكر والعرفان
 فلـه  ، فهو صاحب الفضل والمنة لهذا العمـل واإلنجـاز      ،جل جالله الشكر األول واألخير هللا     

 .طيباً مباركاً فيه الحمد حمداً كثيراً 

سـاف  ثم أتقدم بالشكر إلى من تكرم علي باإلشراف على هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمد ع              

 في كلية الدعوة وأصول      والتشريع  ورئيس دائرة الفقه   ،واألصول في جامعة القدس     أستاذ الفقه   

 ولم يتـوان عـن تقـديم       ، والذي بذل كل جهده في إرشادي وتوجيهي       ،الدين حفظه اهللا ورعاه   

 ونفـع بـه   ، فشكراً له وجزاه اهللا خيـراً ،العون والنصح حتى خرجت هذه الرسالة بهذه الهيئة      

فضـيلة الـدكتور جمـال زيـد          عضو لجنة المناقشة الخارجي     كما وأتقدم بالشكر إلى    ،األمة

إلى عضو لجنة المناقشة الـداخلي        و ، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية       ،الكيالني  

 جمال عبد الجليل أستاذ الفقه والتشريع في كلية الدعوة وأصـول الـدين فـي                الدكتورفضيلة  

ه من نصائح وما أبـدوه مـن         ولما قدمو  ،تكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة    ل ،جامعة القدس   

 . خير فجزاهم اهللا كل ،جماالًحسناً والرسالة  تزيد مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ج  

 الملخص

 وتـدور مشـكلة      بحثت هذه الدراسة موضوع اإلكراه بحق وأثره على العقود والتصـرفات،          

راه في التعاقد متى يكون مشروعاً ومتى يكون غير         البحث حول بيان األحكام التي تتعلق باإلك      

 وما لـه مـن أهميـة        ، مع بيان مبدأ الرضائية في العقود        ، وآراء الفقهاء في ذلك      ،مشروع  

 .إلضفاء الشرعية في العقود 

 ورفع الظلـم عـن      ألصحابها،وتكمن أهمية البحث في إبراز دور اإلسالم في إعادة الحقوق           

لمنهج الوصفي االستقرائي التحليلي ،مع إبداء آراء الفقهـاء وأدلـتهم            وقد اتبعت ا   ،المظلومين  

 .دون التحيز لمذهب دون مذهب 

 وأن عقود المكره بحق تصح،      ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هي أن اإلكراه بحق يصح            

 .وأن اإلكراه بحق إكراه مشروع ال ظلم فيه وال عدوان 

وسائل والحلول الناجحة التي تعمل علـى تحقيـق العـدل،           و يمكن اعتبار اإلكراه بحق من ال      

وإنصاف المظلوم، وجلب المصلحة ودرء المفسدة، وهذه األهداف والغايات هي من الغايـات             

 .السامية التي يسعى اإلسالم لتحقيقها

ومن خالل هذه الدراسة يمكن توضيح دور الحاكم المسلم أو من ينوب عنه في االستفادة مـن                 

 فعندما يقوم الحاكم بإجبار المدين المماطل       ،، واستخدامه لتحقيق العدالة المطلوبة      هذا األسلوب 

على بيع ما يملكه من العقار مثالً لسداد دينه، فإن ذلك اإلكراه يعتبر إكراهاً شـرعياً، يعمـل                  

على رد المال إلى صاحبه، وإلحاق العقوبة بالمدين المماطل زجراً له على فعله، وكذلك الحال               

التسعير الجبري، فالحاكم عندما يرى ضرورة تسعير المنتجات والبضائع التـي يتالعـب             في  

 ويرفع الضرر الذي قـد يلحـق بالنـاس    ،التجار  بأسعارها، فإنه يحقق العدالة بذلك التسعير       

 .بسبب تالعب التجار باألسعار 

إلى توعيـة   ومن أهم التوصيات التي أوصي بها هي عقد الندوات والمحاضرات التي تهدف              

  .الناس بهذا الموضوع وتعمل على إظهار عدالة اإلسالم



 

د 

Abstract 
The study has examined the subject of coercion with right and its effect 
on contracts and actions, the research tries to explore and explain the 
provisions that are related to coercion in contracting process and when it 
is legitimate and when it is illegitimate, in addition to the opinions of the 
jurists in this issue, with clarifying the consensual   concept in contracts 
and its importance to legitimize the contracts. 
The importance of this research is in showing the Islam role in restoring 
the rights to their respective owners and removing the injustice from the 
oppressed. I have followed the descriptive, inductive, and analytical 
approach with displaying the opinions of the jurists along with their 
supporting evidence without biasing to any doctrine. 
One of the most important results that I have reached in this research that 
coercion with right is valid, and that the contracts of coercion with right 
are correct and valid, and that coercion with right is a legitimate and just 
coercion without aggression. 
coercion with right can be considered one of the successful means and 
solutions that are working towards achieving justice, bringing just to the 
oppressed while providing the interest and preventing the harm. These 
goals and targets are lofty goals that Islam is seeking to achieve. 
Through this study we can clarify and show the role of the Muslim ruler 
or his/her representative in utilizing from this method and using to 
achieve the required justice, so when the ruler force the procrastinator 
debtor to sell his owned property like real estate in order to pay his debt, 
this coercion is considered legitimate coercion, that returns the money to 
its owner, punishes and deters the procrastinator debtor. Another example 
is the compulsory pricing that is when the ruler notices the necessity for 
pricing the goods and products that the traders manipulate its prices, 
he/she achieves justice in this compulsory pricing and removes the harm 
from the affected people. 
One of the most important recommendations is to held seminars and 
lectures aiming the raise the awareness of the people in this subject and 
showing the justice of Islam. 



 

ه  

 :المقدمة
 وحذرهم مـن الحيـف      الظلم عن   ونهاهم ،واإلنصافالحمد هللا الذي أمر عباده بتحقيق العدل        

ليقـوم   الكتـب؛  أرسل الرسل وأنـزل  ،شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأ ،واإلجحاف

أشهد أن محمداً رسول اهللا      و ،عطاء الحقوق دون بخس وال نقصان     إل و ،الناس بالقسط والميزان  

 ، وللحقوق راعـين   ،ى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا إلى الخير مسارعين           صل

  : وبعد، يوم الدينبإحسان إلىورضي اهللا عن التابعين لهم 

 ،وتحقق العدل وترفع الظلم    ،قد شرع اهللا تعالى األحكام الشرعية التي جاءت تنظم حياة الناس          ف

 مـن   اإلكـراه بحـق   وكان ،هدف إلى تحقيق هذه الغايات    التي ت  ،المتعددةذلك الوسائل   وجعل ل 

 وال  ،إرجاع الحقوق ألصحابها   و ،رفع الظلم عن المظلومين    التي أباحها اإلسالم ل    جملة الوسائل 

 ولذلك أحببت أن أكتـب فـي هـذا          ،يعد هذا اإلكراه من الظلم والعدوان المنهي عنهما شرعاً        

  ." ق وأثره على العقود والتصرفاتاإلكراه بح  ": بعنوان فكانت رسالتي،الموضوع

   .أسباب اختيار الموضوع

ما لهذا الموضوع من    ل لقد أشار علَي فضيلة الدكتور محمد عساف أن أكتب في هذا الموضوع           

 إلقامة العدل وإعادة الحقوق      المستخدمة  ألنه من الوسائل   وحديثاً؛واقع العملي قديماً    أهمية في ال  

 .إلى أصحابها

عجيبة على إمداد الحياة مهما     الموضوع يبين ما يملكه التشريع اإلسالمي من قدرة         كما أن هذا    

 .  الحوادث والوقائع عامة أو خاصةتطورت بالحلول واألحكام لكل ما يقع من

  .أهداف البحث وأهميته

 :من األهداف التي أسعى لتحقيقها في بحثي هذا

 حيث كرم اإلسالم اإلنسان وبين مـا        ،تبصرة المسلمين بمكانة اإلسالم وعلو شأنه ورفعته       .1

 .له من حقوق وما عليه من واجبات



 

و  

ا ؛ وذلك    الحقوق إلى أصحابه    وإعادة ،بيان دور اإلسالم في تحقيق العدل ونصرة المظلوم        .2

 .سائل المشروعة ومنها موضوع اإلكراه بحق باتّباع الو

 القـوي  ،في غابةكأننا نعيش  فنحن في هذا الوقت العصيب ،هذا الموضوع حيوي وواقعي   .3

 نحن بحاجة إلى حلول إسـالمية لتحقيـق العـدل          و ، والغني يستغل الفقير   ،يأكل الضعيف 

 إبراز اإلكراه بحق وبيان دوره فـي         به  وفي هذا البحث أريد    ، باتّباع نظام إسالمي عادل   

 .تحقيق العدل

ة العامـة   وتقديم المصلح،بيان عظمة اإلسالم الذي يعمل على جلب المصالح ودرء المفاسد   .4

  .الخاصةالمصلحة على 

  .الدراسات السابقة

 ،لقد تطرق علماؤنا األجالء إلى موضوع اإلكراه في الكتب الفقهية واألصولية قـديماً وحـديثاً        

 ولكن وبحسـب  ،فكتب األصول مثالً تتناول الحديث عن اإلكراه وأثره في األهلية بشكل واسع          

 ،وإن كُِتب في اإلكراه بشكل عام      ، بشكل مستقل  علمي وبحثي لم أجد من كتب في اإلكراه بحق        

 . واهللا تعالى أعلم،وفي اإلكراه الملجئ وغير الملجئ مؤلفات كثيرة

 : ومن الكتب التي تعتبر دراسات سابقة للموضوع بشكل عام

 دراسة مقارنة قائمة على االستقصاء للفروع العقائديـة  ،اإلكراه وأثره في األحكام الشرعية   .1

 .م1992 هـ ـ 1414 ،2 ط،دار التراث مكتبة ،عبد الفتاح الحسيني الشيخ.  د،والفقهية

 ،ة مكتبة المنار اإلسـالمي ،عيسى زكي عيسى محمد شقرة.  د،اإلكراه وأثره في التصرفات  .2

 .م1986هـ ـ 1406 ،1 ط،الكويت

 ، مؤسسة الرسالة  ،فتحي الدريني .  د ،نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي        .3

 .م1977  هـ ـ1397 ،2 ط،بيروت

 ، عندما تناول مسألة التسعير    ،وله الدريني في كتابه بحوث مقارنة في الفقه وأص        .ما كتبه د   .4

 ،مؤسسـة الرسـالة      ، فقد تكلم عن تطبيق هذا الموضوع في مسألة حكم التسعير الجبري          

  .م 1994هـ ـ 1414 ، 1 ط،بيروت 



 

ز 

 معهد البحوث العلميـة     ، حسين خلف الجبوري   علماء أصول الفقه،  عوارض األهلية عند     .5

 .م 2007هـ ـ 1428 ، 2 ط، مكة المكرمة ،وإحياء التراث اإلسالمي 

 لعبـد   ،أثر اإلكراه في القصاص والحدود في الشريعة اإلسالمية       : رسالة ماجستير بعنوان     .6

 .هـ 1397 ، في جامعة أم القرى ، إشراف حسين حامد حسان ، العزيز سعد الحالف

 ، لتيسـير برمـو      ،أحكام اإلكراه وتطبيقاته في الفقه والقـانون      : ة ماجستير بعنوان    رسال .7

 .م 1995 ، جامعة دمشق ،  مصطفى البغا الدكتورإشراف

شـبكة   واكتفيت بما ذكر عنهما من خـالل  ،والرسالتان األخيرتان لم أستطع الحصول عليهما     

 .شكل عام ما يبحثان في اإلكراه ب والذي اتّضح لي أنه،اإلنترنت
 

 حيـث سـأتعرض     ،اتبعت في بحثي هذا المنهج الوصفي االستقرائي التحليلـي         :منهج البحث 

 ثم سـأعرض    ، دون التحيز لرأي مذهب من المذاهب      ،آلراء الفقهاء في المذاهب بشكل واضح     

 . وأناقشها وأبين الراجح منها ،أدلة الفقهاء

 :ومن األسس التي سرت عليها

حسب المواصفات المطلوبة لكتابة الرسـائل      وإخراج الرسالة    استخدام نوع الخط وحجمه    .1

 .في جامعة القدس

 فعند ذكر رأي للمذهب الحنفي أنقله من كتب         ،الرجوع إلى أمات الكتب الفقهية واألصولية      .2

 . وكذلك الحال في سائر المذاهب الفقهية،الحنفية

ي الهامش يذكر التوثيق     وف ،" "عند النقل الحرفي لعبارات المؤلف يتم وضعها بين قوسين           .3

 .دون إضافات

 ، وكذلك في تخريج األحاديث النبويـة      ،عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية        .4

 وإن لـم يكـن فـي        ،أكتفي بتخريجه منهما  ) مسلم والبخاري   ( فإن كانت في الصحيحين     

ث يتم ذكـر     حي ،الصحيحين خرجته من كتب السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم المختلفة        

 ، ورقـم الحـديث   ، وذكر الجزء والصـفحة    ،اسم الكتاب والباب الذي يندرج تحته الحديث      

 .ويتلوه الحكم على الحديث من كتب التخريج



 

ح  

 .حسب ما تقتضيه الحاجةم المذكورين الترجمة لألعال .5

 وذلك عند وروده أول     ،يتم ذكر المرجع كامالً مع ذكر اسم مؤلفه ثم ذكر الجزء والصفحة            .6

فإن تكرر ذكـر الكتـاب      _ إن وجد   _  مع ذكر دار النشر ورقم الطبعة وسنة النشر          مرة

 .يكتفى بذكر اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب مع ذكر الجزء والصفحة

 .يتم ترتيب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف مع مراعاة الترتيب األبجدي لألسماء .7

 ، والمصطلحات ، واألعالم ،اديث واآلثار  واألح ،ل من اآليات   لك هافجعلت ،وبالنسبة للمسارد  .8

 . ت والموضوعا،والمصادر والمراجع

وبالنسبة للتطبيقات المذكورة في الفصلين الثالث والرابع إذا كان التطبيـق مـن المسـائل             .9

 فقد درسته دراسة فقهية مقارنة ببيان صورة المسألة وتحرير محل النـزاع    ،المختلف فيها   

 أما إذا كان التطبيق من      ،قهاء وأدلتهم ثم المناقشة والترجيح      وبيان آراء الف  وسبب الخالف   

   . المسائل المتفق عليها فقد ذكرته ألبين أنه تطبيق يندرج تحت اإلكراه بحق 

 ، أخـرى  وأربعة فصول،ي تمهيدفصل  مقدمة و  تم تقسيم البحث إلى   : الخطة التفصيلية للبحث  

 :  وذلك على النحو اآلتي، وخاتمة

 ، وأهـداف البحـث وأهميتـه      ،  أسباب اختيـار الموضـوع     د اشتملت على بيان    وق :المقدمة

 . واألسس التي سرت عليها في كتابته ومنهج البحث ، والدراسات السابقة المتعلقة به
 

   : ويتكون من مبحثين، وحكمهوالعقد وأنواعه  التعريف باإلكراه :الفصل التمهيدي

 :مطلبينتكون من  وي، معنى اإلكراه وأنواعه:المبحث األول

 . تعريف اإلكراه لغةً واصطالحاً:المطلب األول

  . أنواع اإلكراه:المطلب الثاني
 

 : ويتكون من مطلبين، العقد وحكمهتعريف :المبحث الثاني

 . تعريف العقد لغةً  واصطالحاً:المطلب األول

 .حكم العقد من حيث األثر :المطلب الثاني
 



 

ط  

  :ثالثة مباحث ويتكون من ،أ الرضائية في العقود أركان العقد ومبد:الفصل األول

 :ثالثة مطالبويتكون من  ، أركان العقد:المبحث األول

 ."اإليجاب والقبول "  الصيغة :المطلب األول

 . محل العقد:المطلب الثاني

   . العاقدان:المطلب الثالث
 

 :مطلبينويتكون من  ، مبدأ الرضائية في العقود:المبحث الثاني

  . وبيان األلفاظ ذات الصلة، تعريف الرضا لغةً واصطالحاً: األولالمطلب

  . الرضائية في القرآن والسنة:المطلب الثاني
 

  : ويتكون من مطلبين، أركان الرضا في الفقه اإلسالمي:المبحث الثالث

 . القصد:المطلب األول

  . التمييز:المطلب الثاني
 

 :ثالثة مباحث ويتكون من ،لتعاقد اإلكراه بحق وأثره على ا :الفصل الثاني

 : ويتكون من مطلبين ،  تعريف اإلكراه بحق وبيان صورته:المبحث األول

 . اإلكراه بحقتعريف :األول المطلب

  . بيان صورة اإلكراه بحق:المطلب الثاني

 . حكم اإلكراه بحق وأقوال الفقهاء في أثره على التعاقد:المبحث الثاني

  :ثالثة مطالب  ويتكون من ، اإلكراه بحقعلى مشروعيةالفقهاء  أدلة :المبحث الثالث 

   .)الكتاب والسنة (  األدلة من النقل :المطلب األول

  . األدلة من القواعد الفقهية واألصولية:لثانيالمطلب ا

  . األدلة من العقل:المطلب الثالث
 

 

 



 

ي  

 :فيه خمسة مباحث و،مصلحة خاصةاإلكراه بحق لتحقيق  تطبيقات على :الفصل الثالث

  .انتفاع الجار بجدار جاره :المبحث األول

  .بيع مال المدين المماطل جبراً عنه: المبحث الثاني

 .أخذ الشفيع أرض المشفوع منه : الثالمبحث الث

 . إكراه القاضي المولي على الطالق بعد التربص إذا لم يفيء:المبحث الرابع

 .ى فراق زوجتهإكراه الرجل العنين عل: المبحث الخامس
 

 : وفيه خمسة مباحث، مصلحة عامةطبيقات على اإلكراه بحق لتحقيق ت:الفصل الرابع

 . اإللزام بنزع الملكية الخاصة لتحقيق المصلحة العامة:المبحث األول

 .اإلكراه على دفع الزكاة لمن تجب عليه: المبحث الثاني

  .التسعير الجبري: المبحث الثالث

  .ار المحتكر على بيع السلعة التي يحتكرهاإجب: المبحث الرابع

إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عنـد حاجـة النـاس إليـه إن بقـي               : المبحث الخامس 

ه قوت سنةللمكر.                        
 

 . وفيها أبرز النتائج والتوصيات:الخاتمة

 والمصـادر   ،المصـطلحات و ،الماألعو ،األحاديث واآلثار و ، مسرد اآليات  :المسارد بأنواعها 

 .الموضوعات و،والمراجع
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 الفصل التمهيدي

 

  والعقد وحكمهوأنواعهالتعريف باإلكراه 

  معنى اإلكراه وأنواعه:األولالمبحث                      

  تعريف العقد وحكمه:الثانيالمبحث                      
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 .وأنواعه اإلكراه معنى :األول المبحث

  وذلك مـن خـالل     ، مع بيان أنواع اإلكراه    ،حاًصطالذا المبحث سأعرف اإلكراه لغةً وا     في ه 

   : اآلتيينالمطلبين

 .واصطالحاً لغةً اإلكراه تعريف :األول المطلب

 ،المشـقة  بـالفتح  رهوالكَ ،يرضاه ال أمر على الغير حمل واإلكراه ،كرهأ مصدر: لغةً اإلكراه

 عليه حملته أي األمر على فأكرهته ،المشقة بالضم و القهر بالفتح العكس وقيل ،القهر وبالضم

 قـال  و ، المشـقة  أي بالضم رهفالكُ 2 ﴾ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُھَو ُك ْرٌه لَُّك مْ        ﴿: تعالى قال ، 1قهراً

 بـالفتح  رهفـالكَ  ،3﴾َوَلُھ َأْسَلَم َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوعًا َوَكْرھًا َوِإَلْیِھ ُیْرَجُعونَ  ﴿ تعالى

ـ  إثبات عن عبارة اللغة في فاإلكراه" :5الكاساني قال ،4 والقهر اإلكراه بمعنى ـ  ،رهالكُ  رهوالكُ

 قـال  ،اآلخـر  مقابـل  منها واحد كل يستعمل ولهذا ،والرضا المحبة ينافي هبالمكر قائم معنى

 .7  "6﴾  َشرٌّ لَُّكْمَوَعَسى َأن َتْكَرُھوْا َشْیئًا َوُھَو َخْیٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْیئًا َوُھَو﴿:تعالى

                                                        

 مـادة  ،للرافعـي  الكبيـر  الشـرح  غريب  في نيرالم المصباح ،المقري علي بن محمد بن أحمد،  يوميفال 1
 .بيروت ،العلمية  المكتبة،532 ـ2/531،كره

  . 216 آية: البقرة سورة 2

 .83 يةآ: عمران آل سورة 3

صادر، بيروت، ، دار13/534 ، مادة كره،العرب لسان ،مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو،منظور ابن 4
، الرسـالة  مؤسسـة ،  1616مادة كـره، ص   ،  المحيط القاموس،  يعقوب بن محمد،   الفيروزآبادي ،1لبنان، ط 
 .بيروت

 أحمـد  أبـي  بـن  أحمد بن محمد يد على فقهت،الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء:سانياالك 5
 ،ابنته السمرقندي فزوجه ،الصنائع بدائع الشهير هكتاب في للسمرقندي الفقهاء تحفة الكاساني شرح،السمرقندي

 أبـي  بـن  القادر عبد،الوفاء أبو:  ترجمته انظر،هـ587 سنة الكاساني توفي ،ابنته فزوجه تهتحف شرح فقيل
 .ي كراتش خانة، كتب محمد مير ،2/246،الحنفية طبقات في لمضيةا الجواهر ،القرشي محمد الوفاء

 .216 آية: البقرة سورة 6
، العربي الكتاب  دار،7/175، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع، مسعود بن بكر أبو الدين عالء،الكساني 7

 .م1982 ،2 ط،بيروت
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 " :بأنه 1السرخسي عرفهقد  فأما الحنفية    ، كثيرة تعريفات  له وردت قدف اصطالحاً اإلكراهوأما  

 األهليـة  به تنعدم أن غير من اختياره به يفسد أو رضاه به فينتفي بغيره المرء يفعله لفعل اسم

 .2 "الخطاب عنه يسقط أو هالمكر حق في

 مـع  نحـوه  أو كـان  بيعاًٍء  شي إحداث على واإلجبار الضغط : بأنه اهاإلكر المالكية  وعرف

 .3ليفعله عليه المكره على ضييقالت

  اإلكـراه  أن وبـين  ،5﴾ َال ِإْكَراَه ِف ي ال دِّینِ  ﴿  :تعالى قوله تفسيره عند اإلكراه 4األلوسي وذكر 

 .6خيركله  الدين ألن ؛ الدين في إكراه الو ،"عليه يحمله خيراً فيه يرى ال فعالً لغيرا إلزام"

                                                        

 شـمس  لزم ،مناظراً أصولياً عالماً نكا،  سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر األئمة أبو  شمس هو السرخسي 1
 وتسـعين  تسـع  سـنة  توفي ،زمانه أهل أنظر صار حتى عنه وأخذ،  الحلواني العزيز دعب محمد أبا األئمة

، الكبير السير شرح، السرخسي ل، أصوالمبسوط: تصانيفه من، الحنفي المذهبأصحاب  من وهو،  وأربعمائة
، حجر ابن،  2/28،الحنفية طبقات في المضية الجواهر،  فاءالو أبو  :ترجمته انظر،  الطحاوي مختصر شرح
 صـالح  بن محمد العزيز عبد تحقيق،  1/405،  األلقاب في األلباب نزهة،  العسقالني محمد بن علي بن أحمد

ـ هـ1409، 1ط، الرياض، الرشد مكتبة، السويري  أسـماء ، رياض محمد بن اللطيف عبد ،زادة، م1989 
ـ هـ1403، 3ط، سورية، دمشق، الفكر دار، 41ص، نجيالتو محمد. د تحقيق، الكتب ، القنوجي، م1983 
 الكتب دار،  3/117،  زكار الجبار عبد تحقيق،  العلوم  أحوال بيان في المرقوم العلوم أبجد،  حسن بن صديق
 .م1948، لبنان، بيروت، العلمية

  .بيروت، فةالمعر دار ،24/38، المبسوط، سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر أبو، السرخسي 2

، الرحمن عبد حسن اللطيف عبد تحقيق، الفاسي ميارة شرح، محمد بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو، المالكي 3
 .م2000 ـهـ1420، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار، 2/20

ـ 1217 ولـد  ،محمد بن اهللا عبد بن محمود،  األلوسي الدين شهاب أبو الفضل  : األلوسي 4  وتـوفي  ،   هـ
 والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح :مؤلفاته من، العراق في ألوس مدينة لىإ نسبه يرجع،ـه1270
 كحالة، عمر رضا، معجم المـؤلفين،     :  انظر ترجمته  ،السلطان إطاعة في البرهان،  التفسير ودقائق ،المثاني

 . دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان ،12/175

  .256 آية :البقرة سورة 5

، المثاني والسبع القرآن تفسير في المعاني روح،  البغدادي محمود السيد الدين شهاب الفضل أبو،  األلوسي 6
 . لبنان، بيروت، العربي التراث إحياء دار، 3/12
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 .2"  يريده ال بما الغير إلزام : " بأنه اإلكراه 1حجر ابن عرفوبمثل هذا التعريف 

 إال لفظـاً  اختلفت وإن التعاريف هذه أن أرى أنني إال لإلكراه التعاريف كثرة من الرغم علىو

 أن يريـد  ال أمـر  ىلع اإلنسان حمل عن عبارة اإلكراه أن وهو ،واحد معنى على متفقة أنها

 وهذا  ، المباشرة عند الرضا ومنعدم به خائفاً الغير ويكون تنفيذه الحامل يستطيع بتخويف يفعله

 عنه يمتنع أمر على الغير حمل" : بأنه اإلكراه عرف فقد ، 3البخاري الدين عالء ما ذهب إليه  

 .4" بالمباشرة الرضاء تائف به خائفاً الغير ويصير ، إيقاعه على الحامل قدري بتخويف
 

 .اإلكراه أنواع :الثاني المطلب

  : 5 باعتبارين اإلكراه ميقسيمكن ت

  .عليه هالمكر باعتبار : األول

  .به هالمكر باعتبار : والثاني

 

 
                                                        

 سـنة  لـد و،  الشـافعي  المصري العسقالني الكناني أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد: حجر ابن 1
 نزهة ،الصحابة تمييز في ةبصااإل، البخاري صحيح شرح الباري فتح :تصانيفه من هـ852 وتوفي هـ773

 محمد عليتحقيق  المفسرين، قاتبط بكر، أبي بن الرحمن عبد،  السيوطي:ترجمته انظر،  األلقاب في األلباب
، سزكين، فؤاد، تاريخ    2/20،المؤلفين معجم،  كحالة،  ـه1396،  1ط،  القاهرة،  وهبة ةبمكت،  330ص،  عمر

، الهيئة المصرية العامة 1/166محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل،. العربي، نقله إلى العربية د التراث
 .م1896، بيروت ،صادر دار، 136 ص،مطبوع هو بما القنوع اكتفاء دورد،إ ، فنديك م،1978للكتاب، 

 محب تحقيق ،البخاري صحيح شرح الباري فتح،  الشافعي العسقالني علي بن أحمد الفضل  أبو ،حجر ابن 2
 .بيروت، المعرفة دار ، 12/311، الخطيب الدين

 المتوفي،  واألصول الفقه في البحر اإلمام،  البخاري محمد بن أحمد بن العزيز عبد:  البخاري الدين عالء 3
 أبـو : ترجمتـه  انظـر ، الهداية على كتاباً ووضع، للبزدوي الفقه أصول شرح :تصانيفه  من،  هـ730 سنة
عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار         ،  العكري،  1/317،  المضية الجواهر،  ءالوفا

 ..هـ1406، 1ط، دمشق، الكثير ابن دار ، تحقيق عبد القادر األرنؤوط ومحمود األرنؤوط، 8/37من ذهب، 

 اهللا عبد تحقيق ،لبزدويا اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف ،أحمد بن العزيز عبد الدين عالء،البخاري 4
 .م1997 - هـ1418، بيروت، العلمية الكتب دار ،4/538، عمر محمد محمود

، مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت،     60ـ59شقرة، عيسى زكي عيسى، اإلكراه وأثره في التصرفات، ص           5
 . م1986هـ ـ 1406، 1ط



 5 

 1: قسمين إلى ينقسم اإلكراه فإن ،عليه هكرمال باعتبار أما 

 .بحق اإلكراه: األول

 .حق بغير اإلكراه : الثاني

 2 :أقسام ثالثة إلى ينقسم اإلكراه فإن به هالمكر عتباربا وأما

تالف عضو مـن     أو بإ  ،وهواإلكراه الذي يكون بالتهديد بقتل النفس        : الملجئ اإلكراه : األول

 وسمي بالملجئ ؛ألنه يجبر المكره ويضطره لفعل ما أكره          ، أو التهديد بإتالف المال      ،األعضاء

 .3أو ماله  حفاظاً على نفسه أو عضوه ،عليه 

ال  الذي   ، أوالضرب ،وهو اإلكراه الذي يكون بالتهديد بالحبس        : الملجئ غير اإلكراه : الثاني

  .4وإتالف العضو والمال أ القتل يؤدي إلى

 ِهالمكر يقوم أن إلى يؤدي أنه إال ،اختياره يفسد وال ،المكره رضا يعدم ال الذي اإلكراه :الثالث

 .غيرهم أو ابنه أو أبيه بحبس

 حقب إكراهإلى   هتقسيمأما  و ،5 الحنفية إلى ينسبوغير ملجئ    ملجئ إكراه إلى اإلكراه وتقسيم

 .6 الشافعية إلى ينسبف الحق وبغير

                                                        

 ،الفقه أصول في التنقيح لمتن التوضيح على حالتلوي شرح ،فعياالش عمر نب مسعود الدين سعد ،التفتازاني 1
ـ هـ1416، بيروت، العلمية الكتب دار، 2/415، عميرات زكريا تحقيق  يحيى زكريا أبو ،النووي ،م1996 

 . م1997، بيروت، الفكر دار، 9/151، المهذب شرح المجموع، النووي شرف بنا

 علي بن عثمان الدين فخر،  الزيلعي،  4/539،  البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف،  البخاري 2
، علي،  حيدر ،   هـ1313،  القاهرة،  اإلسالمي الكتب دار،  5/182،  الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين،  الحنفي
 ، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار، الحسيني فهمي تحقيق، 1/38، 2/588، األحكام مجلة شرح الحكام درر

ھ ـ ـ        1399 ، 1ار الكتاب الجامعي ، ط د، 25 ص،وأثره في األحكام الشرعية  اإلكراه الشيخ ، عبد الفتاح،
 .م 1979

  .7/175 ، بدائع الصنائع ، الكاساني ، 5/182 ، تبيين الحقائق زيلعي،ال 3
 . بنفس الصفحات ان السابقانالمصادر 4
 .5/182، الحقائق تبيين، الزيلعي، 4/593، األسرار كشف، البخاري 5

 مـنهج  شـرح  على البجيرمي حاشية،  محمد بن عمر بن  سليمان  البجيرمي، ،9/151،  المجموع،  النووي 6
 تحفـة  على الشرواني حواشي، الشرواني، عبد الحميد، تركيا، بكر ديار، اإلسالمية المكتبة،2/174،  الطالب
  .بيروت، الفكر  دار،4/229، المنهاج بشرح المحتاج
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  فقد ذهب ،ويالحظ وجود بعض االختالفات اللفظية في عبارات الفقهاء عند تقسيمهم لإلكراه 

 ،1)مشروع غير (شرعي غير إكراهو،)مشروع (شرعي إكراه :نوعان اإلكراه أن إلى المالكية

 تقسـيم فـذهبوا إلـى      ،آخر بلفظ ذلك عن عبروا أنهم إال ذلك في والحنابلة الشافعية ووافقهم

 الشـافعية  أن كمـا  ، االصـطالح  فـي  مشاحة وال ،حق بغير وإكراه حقب إكراهإلى   اإلكراه

 أمـا  ،2 كراه بغير حق  هما من أقسام اإل   وجعلو ،وغير الملجئ  ملجئال كراهذكروا اإل  والحنابلة

 علـى  لإلكـراه  أثر وال ،الفعل على وإكراه الكالم على إكراه إلى اإلكراه قسموا فقد الظاهرية

 ابـن  فقـال  ،بها يعتد وال لها أثر ال مكرهاً الكفر كلمة نطق فلو ،مطلقاً 3حزم ابن عند الكالم

 أن أمر الذي للفظ حاٍك هو ماإن عليه أكره ما قوله في ـ هالمكر أي ـ ألنه " : ذلك مبيناً حزم

 قـال  وقـد  قوله ضتناق فقد األمرين بين فرق ومن ،خالف بال الحاكي على شيء وال ،يقوله

  أن فصح ،4  }نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات األعمال إنما{ :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

                                                        

، الفكـر  دار،  4/45،   لمختصر خليل  واإلكليل التاج،القاسم أبي بن فيوس بن محمد  اهللا عبد أبو ،المواق 1
 الشـرح   سيدي أحمد،  البركات أبو ،الدردير،  2/12،  الفاسي ميارة شرحالمالكي،   هـ،1398 ،2 ط ،بيروت
 على الشرح الدسوقي حاشيةمحمد عرفة،  ،الدسوقي ،، بيروت دار الفكر،2/134،عليش محمد تحقيق ،الكبير

  . دار الفكر، بيروت،2/367 ،عليش محمد يقتحق، الكبير 

 المقدسـي،  أحمـد  بـن  اهللا عبـد  أبـو محمـد      ،قدامـة  ابن،  9/151،  المهذب شرح المجموع،  النووي 2
 اهللا عبـد  بـن  محمد بن إبراهيم إسحاق أبوابن مفلح، ، هـ1405 ،1 ط،بيروت،  الفكر دار ،7/291،المغني
 .هـ1400، بيروت، اإلسالمي كتبالم ،7/254 ،المقنع شرح في  المبدع،الحنبلي

 وتوفي هـ384 سنة بقرطبة ولد ،الظاهري القرطبي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو :حزم ابن 3
 والمحلى، األحكام أصول في اإلحكام :مؤلفاته من ،الظاهري المذهب إلى انتقل ثم شافعياً كان هـ ،456 سنة
، الحفـاظ  ذكرةت ،محمد الدين شمس اهللا عبد أبو، الذهبي: ترجمته انظر، والنحل الملل في الفصل، الفقه في
، 12/91،  والنهاية يةاالبد،  القرشي عمر بن إسماعيل،  كثير ابن،  1ط،  بيروت،  العلمية الكتب دار،  3/1147

، العلمية الكتب دار ،435ص،  الحفاظ طبقات،  بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي،  بيروت،  المعارف مكتبة
 . هـ1،1403ط، بنانل، بيروت

 اهللا صلى قوله باب، اإلمارة كتاب في بنحوه   ومسلم،  1 رقم،الوحي بدء باب ،المقدمة   في البخاري أخرجه 4
 صحيح،  الجعفي إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبو،  البخاري  ، 1907 رقم ،}  بالنية األعمال إنما {:وسلم عليه

، مسلم، م1407ـ هـ1407، 3ط، بيروت، اليمامة،كثير بنا دار ،1/3،البغا ديب مصطفى.د تحقيق، البخاري
 دار  ، 3/1515،البـاقي  عبـد  فؤاد محمد تحقيق ،مسلم صحيح،النيسابوري القشيري الحجاج بن الحسين أبو

 .بيروت، العربي التراث إحياء
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 .1 " يلزمه ال فإنه يختاره ولم ينوه ولم قول على أكره من كل

2 : قسمين إلى  فقد قسمه ابن حزمالفعل على اإلكراه اأم 

 قـام  فإذا ،ضرورة هنا اإلكراه ألن ؛الخمر وشرب الميتة كأكل الضرورة تبيحه ما كل :األول

 .عليه شيء فال ذلك بفعل

 ذلك فعل على شخص أكره فإذا ،الضرب و المال إفساد و كالقتل ،الضرورة تبيحه ال ما :الثاني

 . محرماً أتى فقد ،انوالضم 3القود لزمه

 إكـراه  إلـى  اإلكراه قسموا فقد ،الجمهور إليه ذهب ما هو التقسيمات هذه من إليه أميل والذي

 فتقسـيم  ، من أقسام اإلكراه بغير حق     ملجئال ريوغ ملجئوجعلوا اإلكراه ال   ،حق وبغير  بحق

   ، نوع لكل مترتبال الشرعي األثر عن وينم مناسب تقسيم حق بغير أو بحق إكراه إلى اإلكراه

 المدين فيجبر ،أصحابها إلى الحقوق ترجع خاللها من التي الواضحة العدالة التقسيم هذا ويبين

 كما أن هذا التقسيم يدل على أن ما يقوم به الحاكم أو غيره مـن      ، مثالً دينه لسداد ماله بيع على

         . إنما هو العدل المطلوب، عدوانوالظلم ال  ال يعد من، اإلكراه على فعل واجب أو ترك محرم

 وسيأتي تعريـف اإلكـراه      ،4 ظلم فيه وال عدوان      ال الذي المشروع اإلكراه هو قبح اإلكراهف

 أما اإلكراه بغيرحق فسـأبين      ،وبيان أثره على التعاقد في الفصل الثاني من هذه الرسالة           بحق  

 :معناه وصورته وحكمه من خالل الفروع اآلتية 

                                                        

، لقاهرةا، التراث دار مكتبة ،شاكر محمد أحمد تحقيق، 8/441، المحلى، سعيد بن أحمد بن علي، حزم ابن 1
 .م2005 ـهـ1426

 .8/441، المحلى، حزم ابن 2

 أقاده يقال قتله بمن القاتل قتل وهو، المماثلة معنى من فيه لما القصاص وهو ،قود قيد من القود أصل: القود 3
 القودف،  قود فهو عمداً قتل من قود،  واألثر الحديث غريب في النهاية في وجاء،  وليه قاتل من ادقواست الحاكم

  علي تحقيق،  الحديث غريب في الفائق،  عمر بن محمود،  الزمخشري:انظر،  القتيل دلب القاتل لتوق صاصالق
 السـعادات  أبـو ،  ابن األثير ،  2ط،  بيروت،  المعرفة دار،  1/98،  إبراهيم الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد

 محمـد  محمـود ،  ويالـزا  أحمـد  طاهر تحقيق،  واألثر الحديث غريب في النهاية الجزري، محمد المبارك
 .م1979 ـهـ1399، بيروت، العلمية المكتبة،4/119، الطناجي

ون  ، وزارة األوقاف والشؤ6/104ية ،  الموسوعة الفقهية الكويت،ون اإلسالمية وزارة األوقاف والشؤ 4
 .م 1985هـ ـ 1405 ، 1 ط، الكويت ،اإلسالمية 
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  .صورته وبيان حق بغير اإلكراه تعريف :األول الفرع

 بالوعيـد  يتحقق حيث ، وسيلته لتحريم المحرم اإلكراه أو ظلماً اإلكراه :هو حق بغير اإلكراه

 الذي اإلجبار  ":وهذا يعني أن   ،1القتل أو الزنا على كاإلكراه ،الشديد والضرب بالقتل والتهديد

االختيار في  و ادةاإلر إحداث على يقدرون ال ألنهم؛   بعض مع بعضهم العباد يفعله اإلكراه هو

 ،2  "قلوبهم وعلى جعلهم فاعلين ألفعالهم واهللا تعالى قادر على إحداث إرادة للعبد والختيـاره             

 وأن  ، بباطـل  إكـراهٍ  وإلى بحق إكراٍه إلى ينقسم اإلكراه أن الفتاوى الكبرى الفقهية   في وجاء

 عليـه  هكِرُأ ما بعين أتى بأن واختيار هالمكر من صٍدق عدم صحبه إذا " :  يتحقق اإلكراه بباطل 

وحدلداِع فيه تبديٍل وال تغييٍر أدنى غير من هبغير اإلكراه أن نرى هنا فمن ،3 "فقط اإلكراه ِةي 

  . تعالى اهللا حرمه الذي الظلم من ؛ ألنه باطل إكراه هو حق

 وتعـالى  تبـارك  اهللا عن اهرو فيما وسلم عليه اهللا صلى النبي عن سيقدال الحديث في جاء فقد

 جبـر ُأ فلو 4}تظالموا فال محرماً بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إني عبادي يا{ :قال أنه

 نتيجة فتزوجها ،منها الزواج يقبل لم إذا بالقتل مع تهديده  ،معينة امرأة من الزواج على شخص

 سـيارته  بيع على شخص جبرُأ لو وكذلك ،حق بغير إكراه فهذا ،له تعرض الذي اإلكراه لهذا

 .العقود هذه في اإلكراه أثر الفقهاء بين قدو ،حق بغير إكراه فهذا فباعها ،لفالن داره أو

 عنـد  عليـه  اإلقدام يباح ما :األول :فرعين إلى يتفرع حق بغير اإلكراه فإن أخرى وبصورة

 أو ،باإليمـان  القلب اطمئنان مع فرالك بكلمة النطق على اإلنسان أكره إذا ذلك ومثال ،اإلكراه

 من فهي ،األمور هذه فعل لإلنسان يباح الحالة هذه ففي ،الخمر شرب أو الميتة أكلأكره على   

 كـاإلكراه  عليه اإلقدام ما ال يباح   :الثانيو ،اإلسالمية الشريعة وضحتها التي الشرعية الرخص

 يكون بل ،لإلنسان القتل تبيح التي رخصال من القتل على اإلكراه يعد فال ، أو الزنا  القتل على

                                                        

 .7/255، المقنع شرح في المبدع، مفلح ابن 1

 عبد تحقيق ،تيمية ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل كتب،  الحراني الحليم عبد أحمد العباس أبو،  يةتيم ابن 2
  .2ط، تيمية ابن مكتبة،  8/473 ،نجديال العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن

 . دار الفكر، بيروت ،4/171 الفقهية، الكبرى الفتاوى، حجر ابن، ميتالهي 3

 .2577 رقم، 4/1994، الظلم تحريم باب، واآلداب والصلة البر كتاب في مسلم أخرجه 4



 9 

 األجـر  له كان اإلنسان صبر فلو ،تركه على ويؤجر بفعله يأثم ،حقه في حراماً عليه أكره ما

 .1آثماً كان فعل وإن والثواب

 . التعاقد على وأثره حق بغير اإلكراه حكم : الثاني الفرع

 أن نبـين  أن من بد ال فإنه ،صرفاتوالت العقود على أثره ومدى ،اإلكراه حكم عن الحديث قبل

 والطالق  كالنكاح الفسخ يقبل ال ونوع ،2واإلجارة كالبيع الفسخ يقبل نوع :نوعان العقود

  .اإلكراه عليه جرى الذي العقد نوع بحسب يختلف اإلكراه أثر فإن ذلك على وبناء ،3والعتاق

 :ويتبين ذلك من خالل المسألتين اآلتيتين 

 

 

 
                                                        

، 48/ 5، النعمان حنيفة أبي األعظم اإلمام مذهب في الهندية الفتاوى، الهند علماء من وجماعة نظام الشيخ 1
 موسى بن  إبراهيم، الشاطبي، أبو إسحاق2/401، الدسوقي، حاشية الدسوقي، م1991ھ ـ ـ     1411، الفكر دار

 بـن   إبـراهيم  الشاطبي، أبو إسحاق  ،  مصر،  الكبرى التجارية لمكتبةا،  1/22،  االعتصام اطي،الغرن اللخمي
دار المعرفة، بيروت، السيوطي، ، 1/182، دراز اهللا عبد تحقيق، اتفقالموا، المالكي الغرناطي اللخمي موسى
 ،الغزالي ،هـ 1403 ،1 ط،بيروت، العلمية الكتب ارد ،1/205، والنظائر  األشباه،بكر أبي بن الرحمن عبد
، العلميـة  الكتـب  دار،  1/78،الشـافي  عبد السالم عبد محمد تحقيق،  ستصفىمال ،محمد بن حامد محمد  أبو

 دار،  2/316،  المـنهج  شـرح  على الجمل سليمان الشيخ حاشية ، الجمل، سليمان  ،هـ1413 ، 1ط،بيروت
 .                  بيروت ،الفكر

 الماليـة  المبادالت عقود في يحدث ما وهذا ،اإلقالة بطريق لإللغاء قابلة عقود هي الفسخ تقبل التي العقود 2
 أحدهما لييق بأن وذلك البيع هذا إلغاء على البيع على العاقدان يتفق أن مثالً فيصح، والمساقاة واإلجارة كالبيع
  ابـن  ،2/405 ،األسـرار  كشف،   البخاري ،187ـ7/182،  الصنائع بدائع،  الكاساني: ذلك في انظر،  اآلخر
 أبو ،السمعاني ،2ط بيروت،،  المعرفة، دار 6/29  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،     الحنفي، الدين زين،  نجيم

 إسماعيل حسن محمد حسن محمد تحقيق،األصول في األدلة قواطع الجبار، عبد بن محمد بن منصور المظفر
، التوضـيح  على التلويح،   التفتازاني  ، م1997ـ    هـ  1418،  بيروت،  العلمية الكتب  دار ،2/406،   الشافعي

 .398ـ 2/397

 ،النكـاح  كعقـد  ،شـرعتها  أصـل  في والنقض اإلقالة تقبل ال التي العقود هي الفسخ تقبل ال التي العقود 3
 بالطرق العقد هذا حل يصح ولكن ،اإللغاء فيه يقبل ال النكاح فعقد، وغيرها ،والنذر واليمين،والعتاق ،والطالق
، 187-7/182، الصنائع بدائع، الكاساني: ذلك في انظر، القضائي التفريق أو ،المخالعة أو ،لطالقكا الشرعية
 . 2/398 ،التوضيح على التلويحالتفتازاني، ، 2/406، األدلة قواطع، السمعاني
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 .اإلكراه في العقود التي ال تقبل الفسخ : ولى المسألة األ

 وانقسم ،اإلكراه عنصر عليها دخل إذا الفسخ تقبل ال التي العقود صحة مدى في الفقهاء اختلف

 :فريقين إلى الفقهاء
 

 إلـى  ،4 والظاهرية ،3والحنابلة ،2والشافعية ،1المالكية من الفقهاء جمهور ذهب :األول الفريق

 : 5منها أدلة بعده ذلك على واستدلوا  .باطل الفسخ تقبل ال التي العقود يف هالمكر عقد أن

 يالشافع بينها كما الداللة ووجه ، 6﴾ ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُھ ُمْطَمِئنٌّ ِباِإلیَماِن﴿  تعالىقوله  .1

 عنه اُهللا وضع افلم ،هالُم منَغْوي ،الكافر َلتَقْي وأن ،الزوجة كفراق ،أحكام وللكفر"  :بقوله

                                                        

، البر عبد ابن، دار صادر، بيروت ، 5/24مالك، مالك بن أنس بن أبي عامر األصبحي،المدونة الكبرى،  1
 محمد سالم تحقيق، األمصار فقهاء لمذاهب االستذكار الجامع،القرطبي النمري اهللا عبد بن يوسف عمر بوأ

 .م 2000 ،1ط،بيروت ، العلمية الكتب دار، 6/201، معوض علي محمد وعطا

 تحقيق الشافعي، اإلمام مذهب فقه في الكبير الشافعي، الحاوي البصري حبيب بن محمد بن علي، الماوردي 2
 ،لبنـان ، بيروت، العلمية الكتب دار، 10/227، الموجود عبد أحمد عادل الشيخ  و معوض محمد علي لشيخا
 ألفاظ حل على الطالبين إعانة حاشية ،شطا محمد السيد ابن بكر وأبالدمياطي، ،  م1999ـهـ  1419 ،1ط
 علي بن إبراهيمبو إسحاق   ، الشيرازي، أ  بيروت،  الفكر دار ،4/7،الدين بمهمات العين قرة لشرح المعين فتح
ـ  فـرج  بـن  حمد، دار الفكر، بيروت، اإلشبيلي، أ  2/78، المهذب في فقه اإلمام الشافعي،     يوسف بن  ياللخم

، السعودية، الرشد مكتبة ،4/218 عقل، ذياب الكريم عبد ذياب. د تحقيق ،يقالبيه خالفيات مختصر، الشافعي
 .م1997 ـ هـ1417 ،1ط الرياض

 أحمد اإلمام مذهب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف،  نسليما بن عليلحسين   أبو ا  ،المرداوي 3
 ،7/291، المغني، قدامة ابن ، بيروت،العربي التراث إحياء  دار،8/442 ،الفقي حامد محمد حقيقتحنبل،  بن

 ،109العتيبـي، ص   محمد و العبدلي سفر اهللا عبد تحقيقعمدة الفقه،    المقدسي، أحمد بن اهللا عبد ابن قدامة، 
 عصـام   تحقيـق  ،الـدليل  شرح السبيل في  منار ،سالم بن محمد بن  إبراهيم  ، ابن ضويان،   الطرفين مكتبة

 .هـ 1405 ،2ط ،الرياض، المعارف مكتبة ، 2/211،القلعجي

 .8/445 المحلى،، حزم ابن 4

، ابن 229ـ10/228كبير،، الماوردي، الحاوي ال6/201انظر في هذه األدلة، ابن عبد البر، االستذكار،  5
  .8/443حزم، المحلى، 

 .106 آية: النحل سورة 6
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 هو ما سقط الناس  عنسقط إذا األعظم ألن ؛ كله القول على اإلكراه أحكام عنه سقطت

 .1 " عليه بثبوته هحكم يكون وما منه أصغر
 

  .وقلبه مطمئن باإليمان ،وهذا يعني أن ال نفرق بين الزوج وزوجته في حالة كفره مكرهاً    

 ثيـب  وهي زوجها أباها أن 2 األنصارية خدام بنت ءخنسا عن ورد ما أيضاً األدلة ومن .2

 النبـي  أن علـى  يـدل  فهذا ،3نكاحها فرد وسلم عليه اهللا صلى النبي فأتت ،ذلك فكرهت

 حتى راضية تكون أن بد ال وأنّه ،النكاح على المرأة إجبار عن نهى وسلم عليه اهللا صلى

 .4النكاح يصح

  الخطأ أمتي عن تجاوز اهللا إن{ :وسلم يهعل اهللا صلى الرسول بقول أيضاً واستدلوا .3

 

 
 

                                                        

وبهذا المعنى ،هـ1393، 2ط ،بيروت، المعرفة دار، 3/236، األم، إدريس بن محمد اهللا عبد أبو، الشافعي 1
 محمد تحقيق،األحكام أدلة من المرام بلوغ شرح السالم سبل ،األمير إسماعيل بن محمد،  صنعانيجاء عند ال  

 . هـ1379، 4ط، بيروت، العربي التراث إحياء دار، 3/177، الخولي العزيز عبد
 ،األوس من وديعة بن خدام بنت خنساء هي وقيل ،األنصارية خالد بن خدام بنت خنساء: خدام بنت الخنساء 2

، بابةل أبي من تزوجت ثم ،نكاحها فرد اهللا رسول إلى فشكت ،ذلك فكرهت عوف بني من رجالً أبوها زوجها
 ،الصـحابة  معرفة في الغابة  أسد ،الجزري محمد بن علي الحسن أبو الدين عزابن األثير،   :ترجمتها انظر
ابن  م،1996 ھ ـ ـ     1417 ،1 ط،لبنان، بيروت، العربي التراث إحياء دار،7/98 الرفاعي، أحمد عادل تحقيق

 ،البجـاوي  محمـد  علـي   تحقيق في معرفة األصحاب،   االستيعاب محمد، بن اهللا عبد بن وسفعبد البر، ي  
 ،الشـافعي  العسقالني الفضل أبو يعل بن أحمد ابن حجر،  ،هـ1412 ،1 ط ،بيروت،  الجيل دار ،4/1826
ھ ـ ـ      1412 ،1 ط،بيـروت ، الجيـل  ار د،8/253، البجاوي محمد علي تحقيق، الصحابة تمييز في صابةاإل

 .م1992
، 4845 رقم ،5/1974،  مردود فنكاحه كارهة وهي هابنت زوج إذا باب،  النكاح كتاب في البخاري أخرجه 3

 .6546 رقم، 6/2547، المكره نكاح يجوز ال باب، اإلكراه كتاب وفي

عبد الوهاب، محمد،   ،  7/33،  المغني،  قدامة ابن،  91/194،  البخاري صحيح شرح الباري فتح،  حجر ابن 4
 ،حجاب سيد. د و بلتاجي محمد. د و الرومي زيد بن العزيز عبد تحقيق ،الكبير والشرح اإلنصاف مختصر

  .1ط الرياض،، الرياض مطابع ،1/645
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   .2 اإلنسان عليه استكره ما حكم رفع على يدل الحديث فهذا ،1 }عليه استكرهوا وما والنسيان
 

 استدل وقد ،3الفسخ تقبل ال التي العقود في هالمكر عقد صحة إلى الحنفية ذهب :الثاني الفريق

  4: منهابأدلة ذلك على الحنفية
 

  ،والطالق ،النكاح: جد وهزلهن جد جدهن ثالث{ :وسلم عليه اهللا صلى النبي عن رويما  .1

 
 

                                                        

 طـالق  بـاب ، الطالق كتاب في,  سنن ابن ماجه  ،القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبو  ,ماجه ابن أخرجه 1
 رأبو بك ,  والبيهقي ,بيروت،  الفكر دار،  الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق ،2043 رقم،  1/659،  والناسي المكره
، اإلقرار كتاب في،  أمتي عن وضع اهللا إن بلفظ, الكبرى   البيهقي  سنن ،موسى بن علي بن الحسين بن أحمد
 في جاء ما باب، والطالق الخلع كتاب في لي تجاوز اهللا إن وبلفظ، 11236 رقم، 6/84، قرارهإ يجوز ال باب

، المكرمـة  مكـة ،  البـاز  دار تبـة  مك ،عطا القادر عبد محمد تحقيق ،14871 رقم،  7/356،  المكره طالق
 ابن بترتيب حبان ابن صحيح،البستي التميمي أحمد بن محمد حاتم أبو  ,حبان وابن  ,م1994 ـ هـ1414
 أسـمائهم  بـذكر  ونسائهم رجالهم الصحابة مناقب عن وسلم عليه اهللا صلى إخباره كتاب صحيحه في بلبان

، 16/202، األمة فضل باب، األمة هذه عن بفضله اهللا وضع عما ارباألخ ذكر في ،أجمعين عنهم اهللا رضوان
 أبو ,قطني والدار, م 1993ـ هـ1414، 2ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، األرنؤوط شعيب تحقيق، 7219 رقم

 رقم، 4/170،  ألمتي تجاوز اهللا إن بلفظ ،النذور كتاب في , قطني الدار سنن،  البغدادي عمر بن علي الحسن
 ،شـيبة  أبي ابنو , م1966ـ هـ1863،  بيروت،  المعرفة دار،  المدني يماني هاشم اهللا عبد السيد تحقيق ،33
 فـي  قالوا ما باب،  الطالق كتاب،  واآلثار األحاديث في المصنف الكتاب،  الكوفي محمد بن اهللا عبد بكر أبو

 سـف يو كمـال  تحقيق ،19051 رقم،  172 /4،العتاق أو فيفعله فينسى بالطالق الشيء على يحلف الرجل
األلباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج        ، قال    هـ1409،  1ط،  الرياض،  الرشد مكتبة،  الحوت

 .م1985هـ ـ 1405 ، 2، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط1/125,  حديث صحيحأحاديث منار السبيل،

 ،سالمة بن محمد بن دأحم،الطحاوي،  2/195، الزيلعي، تبيين الحقائق،     7/182الكاساني، بدائع الصنائع،     2
 ،2ط،بيـروت ،  اإلسـالمية  البشـائر  دار،  2/429أحمـد،  نذير اهللا عبد. د تحقيق العلماء، اختالف مختصر
 حقيق، تاآلثار معاني شرح ،سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمدالطحاوي، أبو جعفر ، هـ1417
 .10/228، الحاوي، الماورديهـ ، 1399 ،1 ط،بيروت، العلمية الكتب  دار،3/95 النجار، زهري محمد

 ابـن ،  24/40،  المبسوط،  السرخسي،  8/553،  الرائق البحر،  نجيم ابن ،6/225،  الحقائق تبيين،  الزيلعي 3
، بيـروت  ،الفكـر  دار،  3/235،األبصـار  تنوير شرح المختار الدر على تارحالم رد محمد أمين،    ،عابدين
 الحكام  لسان،الحنفي محمد بن إبراهيم، أبو اليمن، 7/182نائع، ، الكاساني، بدائع الص م2000هـ ـ 1421

 .م1973هـ ـ 1393 ،2 ط،القاهرة، الحلبي البابيمطبعة  ،265،صاألحكام معرفة في

 . 24/41، المبسوط، السرخسي، األدلة هذه في انظر 4
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 ،هـزل  أو جـدٍ  عـن  صادرة أكانت سواء التصرفات هذه صحة يبين فالحديث ،1 } والرجعة

هازالً، أو جاداً يكون أن إما هوالمكر تصرفات فإن ذلك على وبناء 2 صحيحة هالمكر. 

 وال جـاداً  يكـون  ال هفالمكر ،والجاد الهازل وبين هالمكر بين اًرقف هناك  يرد عليهم بأن   ولكن

 والمكره  ، والهازل قاصد للفظ غير مريد للفرقة        ،للفظ مريد للفرقة    ألن الجاد قاصد    "  ؛   هازالً

 . 3"غير قاصد للفظ وال مريد للفرقة 

 فقامـت  مرأتها مع نائماً كان رجالً أن،4الطائي عمران بن صفوان عن روي بما واستدلوا .2

 وإال البتـة  ثالثاً لتطلقني وقالت ،حلقه في السكين ووضعت صدره على فجلست سكيناً فأخذت

 وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا لرسول ذلك فذكر ،ثالثاً فطلقها ،عليه فأبت ،اهللا فناشدها ،ذبحتك

                                                        

 فـي  بـاب ،  الطالق كتاب في,  داود أبي سنن،  األزدي السجستاني األشعث بن سليمان،داود أبو أخرجه 1
 أبو ,والترمذي ,الفكر دار،  الحميد عبد الدين محيي محمد تحقيق ،2194 رقم،  2/259،  الهزل على الطالق
 في والهزل الجد في جاء ما باب، واللعان الطالق كتاب في, الصحيح  الجامع ،السلمي عيسى بن محمد عيسى
 كتاب في، ماجه وابن, العربي  التراث إحياء دار، وآخرون شاكر أحمد تحقيق، 1184 رقم، 3/490، الطالق
 باب،  والطالق الخلع كتاب في والبيهقي،  2039رقم،  1/658،  العباً راجع أو نكح أو طلق من باب،  الطالق
 الجـد  فـي  جاء ما باب،  واللعان الطالق كتاب،  قطني والدار،  14770رقم،  7/340،  الطالق ألفاظ صريح
 كتاب في ,منصور بن سعيد سنن،  الخراساني سعيد ،منصور نب ا ،1184 رقم،  3/490،  الطالق في والهزل

، السـلفية  الدار،  األعظمي الرحمن حبيب تحقيق ، 1603 رقم،  1/415،  فيه جوع ر ال الطالق باب،  طالقلا
 علـى  المسـتدرك ،  النيسـابوري  اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو،  الحاكم  ,م1982ـ هـ1403،  1ط،  الهند

، العلميـة  الكتـب  دار،  عطا عبدالقادر مصطفى تحقيق , 2800 رقم،  2/216،  الطالق كتابو،  الصحيحين
 .7/139 إرواء الغليل، : انظر،حديث حسن: قال األلباني،  م1990ھـ ـ1411، 1ط، لبنان، بيروت

 . 10/228 الكبير، الحاوي، الماوردي، 24/42، المبسوط، السرخسي 2

 .10/230، الحاوي، الماوردي 3

هو صفوان بن عمران األصم الطائي، لقد روى عن بعض أصحاب الرسول صلى اهللا           عمران بن صفوان 4
عليه وسلم حديثاً منكراً في طالق المكره، وروى عنه الغاز بن جبلة الجبالئي، وقال عنه أبـو حـاتم لـيس        

عـديل،  الجـرح والت ،إدريس بـن  محمد حاتم أبي بن الرحمن عبدالرازي، أبو محمد  : بالقوي، انظر ترجمته  
 بـن  محمـد  الدين شمسم ، الذهبي،   1925 - هـ  1271 ،1ط،بيروت،  العربي التراث إحياء دار،  4/422

 أحمـد  عـادل  والشـيخ  معوض محمد علي الشيخ حقيق، ت 3/434،  الرجال نقد في االعتدال ميزان،  أحمد
 .م1995 ،1ط،بيروت، العلمية الكتب دار، عبدالموجود
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 عليه اهللا لىص النبي قول أن :الحديث هذا من الداللة ووجه ،1  }الطالق في قيلولة ال { :فقال

 على يدل فإنه شيء على دل إن وهذا ،الطالق في رجوع ال أي }الطالق في قيلولة ال { :وسلم

 ،نكاحه فيصح المكره من والتصرفات العقود تصح ذلك على وبناء ،هالمكر من الطالق وقوع

 .2 للفسخ قابلة  غيرتصرفات فكلها ،وعتاقه ،وطالقه

 .3 به االستدالل يصح وال ،ضعيف الحديثولكن يرد عليهم بأن 

 هـي  الفسخ تقبل ال التي هالمكر عقود أن من الفقهاء جمهور إليه ذهب ما هو إليه أميل والذي 

 أعلـى  تعالى واهللا ،اآلخر الفريق به استدل ما وضعف ،به وااستدل ما لقوة وذلك ،باطلة عقود

 . وأعلم

 

 

 

 

 

 

                                                        

 أمين المعطي عبد تحقيق ،2/211،  الكبير الضعفاء،  موسى بن عمر بن دمحم جعفر أبو,  العقيلي أخرجه 1
، سننه في منصور بن سعيد وأخرجه، م 1984ـ هـ1404، 1ط، لبنان، بيروت، العلمية المكتبة دار، قلعجي
 .1131، 1130 رقم، 1/314، المكره طالق في جاء ما باب، الطالق كتاب

، 481ص، األصول علماء عند األهلية عوارض، فخل حسين، الجبوري،   24/41،  المبسوط،  السرخسي  2
 .م 2007ـ هـ1428، 2ط، المكرمة مكة، القرى أم جامعة

 ،"المكـره  طالق في منكر حديثه": حجر ابن وقال،   جبلة بن وغازي األصم صفوان ففيه عيفض الحديث 3
،   "مغمـور  جبلـة  بن ازيوالغ، عيفض وبقية،  الحديث منكر صفوان السقوط غاية في هذا: "حزم ابن وقال
 روى األصم صفوان :أيضاً وجاء،  المكره طالق في منكر حديثه الجبالني جبلة بن يغازأن  : العقيلي وبين
 علي بن أحمد الفضل أبو،  حجر ابن : انظر في ذلك     ،المكره في حديثه على يتابع وال ،جبلة ني ب الغاز عن

 األعلمـي  مؤسسـة ،  4/412،  الهنـد ،  النظاميـة  المعرف دائرة تحقيق،  الميزان لسان،  الشافعي العسقالني
/ 3، الكبير الضعفاء، العقيلي، 257 /10، المحلى، حزم ابن، م 1986ـ ھ ـ   1406، 3ط، بيروت، للمطبوعات

 .2/211ـ 441
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 .بل الفسخ اإلكراه في العقود التي تق: المسألة الثانية 

 : أقوال ثالثة إلى اإلكراه شابها إذا العقود صحة في الفقهاء اختلف  

 اإليجاب هو البيع ركن ألن وذلك؛  1فاسد هالمكر عقد أن إلى الحنفية ذهب :األول القول

 يؤثر إنما الشرط وفوات ، الرضا وهو شرطه لفقدان فاسداً يعد ولكنه ،موجود وهو والقبول

 فجاء ،2صحيحاً العقد يصير اإلكراه زوال بعد الرضا وجد فإذا ،بطالنه في ال العقد فساد في

 وإنما ،محله في والقبول اإليجاب وهو باإلكراه ينعدم لم العقد ركن هو ما أن"  :المبسوط في

 ،3﴾ ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم ﴿: تعالى قال ،االرض وهو الجواز شرط هو ما انعدم

 . 4" العقد إفساد في الجواز شرط انعدام وتأثير
 على فوقيت ولكنه ،صحيح العقد أن أي ،موقوف هالمكر عقد أن إلى 5زفر ذهب :الثاني القول

 عقـد  بقيـاس  وذلك ،بالقياس ذلك على زفر واستدل ،6فال وإال ،نفذ أجازه فإذا ،هالمكر إجازة

 موقـوف  الفضـولي  فعقد ،اإلجازة تلحقه نهمام كل عقد أن بجامع الفضولي عقد على المكره

حيـث   ،8 وهذا ما ذهب إليه المالكية       ،7 إجازته على موقوف هالمكر وعقد ،المالك إجازة على

                                                        

 رد، عابــدين ابــن، 11/64، المبســوط، السرخســي، 5/176،7/187، الصــنائع بــدائع، الكاســاني 1
، 2/660، األحكـام  مجلة شرح الحكام درر حيدر،،4/537،550،  األسرار كشف البخاري،،4/503،المحتار

 .281-5/277، الرائق البحر، نجيم ابن

 . 24/55، المبسوط، السرخسي 2

 .29 آية: النساء سورة 3

 .24/55السرخسي، المبسوط،  4

 حنيفة،  اب أبي حنيفة، وهو أقيس أصحاب أبي       زفر بن هذيل بن قيس العنبري البصري، من أصح         زفرهو 5
أبو الوفاء، : ولد سنة عشر ومائة، وتوفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين، وله ثمان وأربعين سنة، انظر ترجمته      

ـ 1/243الجواهر المضية في طبقات الحنفية،   بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس ، ابن خلكان، أبو244 
 .لبنان، الثقافة دار، عباس إحسان تحقيق، 318/ 2 الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات، بكر أبي

 .6/131، المحتار رد، عابدين ابن، 5/182، الحقائق تبيين، الزيلعي 6

 .5/182، الحقائق تبيين، الزيلعي، 7/186، الصنائع بدائع، الكاساني 7

 الشـيخ  يوسف حقيق، ت الرباني الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية،  المالكي الصعيدي عليالعدوي،   8
 الفواكـه ،  المالكي سالم بن غنيم بن أحمدالنفراوي،   هـ،1412،  بيروت،  الفكر دار،2/246 ،البقاعي محمد

 .هـ1415، بيروت، الفكر دار، 110ـ2/109 القيرواني، زيد أبي ابن رسالة على الدواني
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 علـى  المجبوِر بيع ملزي ال " :الجليل مواهب في جاء فالزم غير صحيح هالمكر عقدإن : قالوا  

 .1 " طلب وإال جاز أجازه فإن إذنه بعد هالمكر فيه ريخَوي ،حراماً جبراً البيِع
 

 6 والحنابلة ،5والشافعية ،4المالكية من ،3العربي وابن ،2جزي ابن إليه ذهب ما : الثالث القول

َی ا َأیَُّھ ا الَّ ِذیَن آَمُن وْا َال َت ْأُكُلوْا         ﴿ : تعالى بقوله واستدلوا ،باطل هالمكر عقد أن من ،7والظاهرية

 نـص  وهـذا "  :العربي ابن قال ،8﴾َنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكمْ َأْمَواَلُكْم َبیْ 

                                                        

 دار ،248/ 4 خليل، مختصر لشرح الجليل مواهب المغربي، الرحمن عبد بن محمد اهللا عبد أبوالحطاب،   1
 .هـ1398 ،2 ط،بيروت، الفكر

 جـزي  بن سعيد بن يوسف بن الرحمن عبد بن يحيى بن اهللا عبد بن أحمد بن محمد بن محمد : جزي ابن 2
ـ 758 سنة وتوفي  ، هـ693 سنة ولد،  المالكي األندلسي الغرناطي القاسم أبو،  الكلبي : تصـانيفه  مـن ، هـ
معجـم  ،  كحالـة : ترجمته انظر،  الفقهية القوانين،  األصول علم إلى الوصول تقريب،  التنزيل لعلوم التسهيل
 . 2/72 المؤلفين،

  بالعدوة وتوفي وأربعمائة وستين ثمان سنة ولد،  اإلشبيلي محمد بن اهللا عبد بن محمد بكر أبو : العربي ابن 3
 عارضة: تصانيفه من ،المشهورين األندلس علماء من،  وخمسمائة وأربعين ثالث سنة اآلخر ربيع في بفاس

 تـذكرة ،  الـذهبي : ترجمته انظر،  الموطأ شرح في كتاب وله،  القرآن وأحكام،  الترمذي شرح في األحوذي
 طبقات، محمد بن أحمد ،األدنة وي،4/296،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات خلكان، ابن، 4/1294، الحفاظ

ـ 1417 ،1ط،  السـعودية  م،الحكو العلوم مكتبة ،180ص،  الخزي صالح بن سليمان تحقيق،  المفسرين  هـ
 .م1997ـ

 ابـن ،  ، دون ذكر مكـان النشـر      163ص،  الفقهية القوانين،  الغرناطي الكلبي أحمد بن محمد،  جزي ابن 4
بيروت،  ،الفكر دار ،1/524،عطا القادر عبد محمد تحقيق، القرآن أحكام،  اهللا عبد بن محمد بكر  أبو ،العربي
 .لبنان

 بيـروت، ،  الفكـر  دار ،2/7 ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج يمغن ، محمد الخطيب  ،الشربيني 5
، أحمـد  بـن  محمود المناقب أبو،  الزنجاني،  9/151 النووي، المجموع،    ،5/410،  الكبير الحاوي،الماوردي
 ،2ط،بيـروت ، الرسـالة  مؤسسـة ، صـالح  أديـب  محمد. د  تحقيق ،171 ص ،أصول على الفروع تخريج
 .هـ1398

 اإلمام مذهب على الفقه في المحرر، الحراني القاسم أبي بن السالم عبد، تيمية ابن، 4/7، لمبدعاابن مفلح،  6
 شرح في السبيل منار،  ضويان ابن ، هـ1404،  2ط،  الرياض،  المعارف مكتبة،  12/311،  حنبل بن أحمد
 . 1/288، الدليل

 .445ـ  8/444، المحلى، حزم ابن 7

 .29 آية: النساء سورة 8
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 أن أي ،1" عليـه  حمالً كلها أفعاله إبطال على وتنبيه فيه الرضا لفوات هالمكر بيع إبطال على

 :وسـلم  عليه اهللا صلى بقوله  استدلواكما   ،2باطل بيع فهو الرضا عنصر يوجد فيه  لم إذا البيع

 عند االرض وجود من بد ال أنه على واضحة داللة يدل الحديث فهذا ،3}تراض عن البيع إنما {

 .4باطل تراٍض غير من هالمكر بيع وأن ،البيع

 مـا  امرئ لكل وإنما بالنيات األعمال إنما {:وسلم عليه اهللا صلى النبي قولب حزم ابن واستدل

 .6"يلزمه ال فإنه له مختاراً ينوه ولم قوٍل على أكره من كل أن صحف ":حزم ابن فقال ،5}نوى

المكره بغير حق في العقود التي تقبل الفسخ         بأن عقد     هو ما ذهب إليه الحنفية     إليه أميل والذي

 ؛ألنه لما كان بناء العقود وهدمها ليس باألمر السهل فإن القول بالفسـاد هـو                عقود فاسدة هي  

 ولكن في حالـة  ، فينقلب العقد إلى صحيح  ،جود الرضا بعد زوال اإلكراه      األولى ؛ إلمكانية و   

 . واهللا تعالى أعلى وأعلم ،استمرار الفساد وعدم زوال اإلكراه فإن العقد ينقلب إلى البطالن 

 

 

 

 

 

                                                        

 .1/524، القرآن أحكام، عربيال ابن 1

 .9/150، المجموع، النووي 2

 كتاب في الكبرى في والبيهقي، 2185 رقم ،2/737 الخيار، بيع باب، التجارات كتاب في ماجه ابن أخرجه 3
 كتاب في،  صحيحه في حبان وابن،  10858 رقم،  6/17،  المكره وبيع المضطر بيع في جاء ما باب،  البيوع
 أبي وابن، 4967 رقم، 11/340، البيع هذا عن زجر أجلها من التي العلة ذكر، عنه المنهي البيع باب ،البيوع
 إن رآه إذا بالخيار هو قال من ىإل ينظر وال الشيء يشتري الرجلباب في   ،  واألقضية البيوع كتاب في شيبة
ي، إرواء الغليل،    قال األلباني، حديث صحيح، انظر، األلبان      ،19976 رقم،  4/268،  ترك شاء وإن أخذ شاء

5/125 .  

 .1/257، المهذب، الشيرازي، 9/150، المجموع، النووي 4

  .6ص انظر، تخريجه سبق 5

 .8/441، المحلى، حزم ابن 6
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 . تعريف العقد وحكمه: المبحث الثاني

وذلك علـى النحـو      ،حكمه من حيث األثر   و،وهذا المبحث يشمل تعريف العقد لغةً واصطالحاً      

 :اآلتي 

  .العقد لغةً واصطالحاً تعريف : المطلب األول

  :تعريف العقد لغةً

   قَالعقد مصدر من عيعقد عقداً، ويأتي بمعنى الشد والربط والجمع بين أطراف الجسم، وهـو             د 

 العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثـوق،            ":2قال ابن فارس   ،1ضد الحل   

 .4وكلمة عقّد بالتشديد معناها التوكيد والتغليظ ،3" كلها ه ترجع فروع البابوإلي

قول عقدت الحبل    ن ،واإلحكام ،والتوثيق ،والشد ،الربط :منهاق على معان كثيرة     لوالعقد لغةً يط  

 .5ه بهتوعقدت التاج فوق رأسه أي عصب وعقدت البناء بالجص أي ألزقته، أي شددته،

 الحسي كعقد الحبل ويستعمل في المعنى المجازي كعقد  عنى الحقيقيوالعقد يستعمل في الم

                                                        

 كشاف ،الحنفي محمد بن علي بن علي بن محمد ،التهانوي،  3/297، مادة عقد،    العرب لسان،  منظور ابن 1
 ھ ـ 1427،  2ط ،لبنـان  ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،3/206،حسن أحمد حواشيه وضع ،الفنون اصطالحات

 .                     م2006ـ
 الهمذاني الزمان بديع عليه قرأ،لغوي ،الرازي القزويني زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو: فارس ابن 2

 معجم :مؤلفاته أهم من ،مالكياً صار ثم شافعياً كان ،همذان في وأقام ،قزوين من أصله ،ادبع بن والصاحب
 أبادي، الفيروز ،2/40،المؤلفين معجم،  كحالة: ترجمته انظر ،اللغة في المجمل ،الفقهاء حلية ،اللغة مقاييس
 التـراث  إحياء جمعية ،المصري محمد تحقيق ،61ص واللغة، النحو أئمة تراجم في البلغة يعقوب، بن محمد

 دار ،1/533،اءاألدب معجم ،الرومي اهللا عبد بن ياقوت اهللا أبوعبد،الحموي،ھ ـ 1،1407ط الكويت، اإلسالمي،
 في القزويني،التدوين محمد بن الكريم الرافعي،عبد م،1991ــ  ه1411 ،1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب
 .م 1987 بيروت، العلمية، الكتب دار ،2/215 العطاري، اهللا عزيز تحقيق قزوين، أخبار

 مـادة  ،هـارون  محمـد  السالم عبد تحقيق ،اللغة مقاييس معجم ،زكريا بن أحمد الحسين أبو ،فارس ابن 3
 .م1999 ـ هـ1420 ،1 ط،لبنان ،بيروت، الجيل دار ،4/86،عقد

 .3/297ب، مادة عقد، العر لسان ،منظور ابن 4

 مـادة  ،العـين  فصل الدال باب ،عطّاررفوغال عبد أحمد تحقيق ،الصحاح ،حماد بن إسماعيل ،الجوهري 5
ـ ه1404، 3ط ،لبنان ،بيروت ،يينالللم العلم دار ،2/510،عقد  مادة ،العرب لسان منظور، ابن، م1984ـ 
 .3/297عقد،
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 ،يؤكـدهما  أي:عقداً يعقدهما واليمين العهد عقد:فيقال ،واليمين العهد على العقد ويطلق ، 1البيع

 ،3 ﴾ اَألْیَماَنَوَلـِكن ُیَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُُّم﴿:تعالى وقال،2﴾َوالَِّذیَن َعَقَدْت َأْیَماُنُكْم ﴿ :ىتعال قال وقد

 .4 لتزامواال التوكيد هنا والعقد

 فعر من منهم أن نرى للعقد تعريفهم في الفقهاء أقوال تتبع خالل من :اصطالحاً العقد تعريف

 .الخاص بالمعنى فهعر من ومنهم ،العام بالمعنى العقد

 :العام بالمعنى العقد تعريف

 َأو يعِقـد علَـى   هـو ٍر يفْعلُه    َأم على العاقد يعِقده   ما " : بأنه العام بالمعنى العقد تعريف ويمكن

   لَهِرِه ِفعِه إلز  علىغَيجو  اهةداربـإ  صـدر  سـواء  فعله المرء عزم ما كل  ":أو هو  ،5" اِمِه إي 

 واإلجـارة  كـالبيع  هإنشائ في إرادتين إلى احتاج أم واليمين والطالق واإلبراء كالوقف منفردة

 المعاوضـات  عقـود  وسائر والنكاح اإلجارة و البيع فإن التعريف هذا على وبناء ،6"والرهن

 حلف بما نفسه يلزم الحالف ألن؛   والحلف العهد وكذلك ، والمساقاة الشركةكذلك  و عقداً سمىت

  والشافعية ، والمالكية ، 8الحنفية من الجصاص بكر أبوهذا المعنى العام  إلى وذهب ،7عليه
                                                        

 كيالني، سيد محمد تحقيق ،341ص،القرآن غريب في المفردات محمد، بن الحسين القاسم األصفهاني،أبو 1
 دار،  6/266 ،القرآن ألحكام عالجام األنصاري، أحمد بن محمد اهللا عبد أبو القرطبي،،بيروت المعرفة، دار

  .القاهرة، الشعب
 .33 آية: النساء سورة 2

 .89 آية: المائدة سورة 3

 .3/297 مادة عقد، ،العرب لسان، منظور ابن 4

 دار،  3/285 تحقيق محمد الصادق قمحـاوي،     أحكام القرآن، ،الرازي علي بن أحمدأبو بكر    ،الجصاص 5
 .هـ1405، بيروت، العربي التراث إحياء

 مكتبة ،1/25 المقارن، المدني والقانون سالمياإل الفقه في المعامالت عقود فسخ، سيدجان اهللا حمد، سيدي 6
 . م2001 ـهـ1422، 1ط، السعودية، الباز مصطفى نزار

 . 1/25، سيدي ، فسخ عقود المعامالت ، 3/285، القرآن أحكام، الجصاص 7
 سـنة  ولد ،الحنفية علماء من ،بالجصاص المعروف لرازيا بكر أبو بن علي بن أحمد:الجصاص بكر أبو 8

 أبي يد على تفقه ،وستين خمس يناهز عمر عن مائة وثالث سبعين سنة ،الحجة ذي 7 في وتوفي ،هـ305
، القـرآن  أحكام:تصانيفه من،  والجرجاني ،الخوارزمي تالميذه من فيها واستقر بغداد سكن،  الكرخي الحسن
 في المضية الجواهر ،الوفاء أبو، ترجمته انظر ،الطحاوي مختصر شرح، خيالكر الحسن أبي مختصر شرح
 .84ص، المفسرين طبقات، يو األدنة،1/84،الحنفية طبقات
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 قوله عند_  اهللا رحمه_  3البصري الحسن عن  _اهللا هرحم_  2القرطبي ذكر وقد ، 1والحنابلة

 ،بيـع  مـن  نفسـه  علـى  المرء عقده ما "قوله ،4﴾َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِب اْلُعُقود    ﴿ :تعالى

 ،وعتـق  ،وتخيير ،وتمليك ،ومصالحة  ،ومزارعة ،وطالق ،ومناكحة ،وكراء وإجارة ،وشراء

 هللا نفسـه  على عقده ما وكذلك ،الشريعة عن خارج غير كان ما،األمور من ذلك وغير ،يروتدب

ـ _ 6الزجاج عن أورد ثم ،5 "والنذر ،والقيام ،واالعتكاف ،والصيام ،كالحج الطاعات من  هرحم

 .7"البـاب  فـي  الصـحيح  وهو،بالعموم القول إلى راجع كله هذا" :قال ثم ذلك من نحواً  _اهللا

                                                        

 فـي  المنثـور ،  بهادر بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو،الزركشي ،267ـ6/266،  القرآن أحكام،القرطبي 1
، الكويـت ، اإلسالمية والشئون األوقاف  وزارة،298 ـ2/297،  محمود أحمد فائق تيسير. د  تحقيق ،القواعد

 دار،  بعـدها  ومـا  18ص،  العقـد  نظرية ،الحراني الحليم عبد حمدأبو العباس أ  ،تيمية ابن هـ،1405،  2ط
 . لبنان، بيروت، المعرفة

 صاحب، القرطبي اهللا عبد أبو ،المالكي الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد: القرطبي 2
، الحسـنى  األسماء في واألسنى،التذكار: تصانيفه من،هـ671سنة توفي،  القرطبي تفسيرب المشهور التصنيف
 أحمـد  حقيـق ، تبالوفيـات  الـوافي ،  أيبك بن خليل الدين صالح،  الصفدي :ترجمته انظر،  القرطبي وتفسير

ـ هـ1420، بيروت، التراث إحياء دار، 2/87،مصطفى وتركي األرناؤوط  الدين شمس، هبيالذ  ،م2000  
 السـالم  عبـد  عمر.د تحقيق، 50/75، واألعالم المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ،  عثمان بن أحمد بن محمد
 .م1987 ـهـ1407، 1ط، لبنان، بيروت، العربي الكتاب دار، تدمري

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد مولى زيد بن ثابـت، تـابعي، ولـد                  : البصري الحسن 3
 عبـد   ولي القضاء أيام عمر بن    قليل منهم، كان إمام أهل البصرة،       لمدينة، رأى بعض الصحابة،وسمع من      با

سير أعالم ، قايماز بن عثمان بن أحمد بن اهللا محمد عبد أبوالذهبي،: ترجمتههـ،انظر 110العزيز،توفي سنة 
 .1413 ،9ط،بيروت، لرسالةا مؤسسة، 4/563 العرقسوسي، نعيم محمد و األرناؤوط شعيب تحقيقالنبالء، 

 .1 آية المائدة سورة 4

 .6/33، القرآن ألحكام الجامع، القرطبي 5
، والدين الفضل أهل من وهو ،عليه قراءة المبرد أصحاب أقدم ،السريبن   إبراهيم إسحاق أبو هو الزجاج 6

، االشتقاق،  القوافي بكتا،  الزجاج بتفسير المعروف القرآن معاني: تصانيفه ومن،  وثالثمائة عشر سنة توفي
، الخطيب بكر أبو علي بن أحمد،  البغدادي،  52ص،  المفسرين طبقات،  دنة وي األ: ترجمته انظر،  العروض

  .1/50،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات، خلكان ابن ،بيروت، العلمية الكتب دار، 6/89، بغداد تاريخ

 .6/32، القرآن ألحكام الجامع، القرطبي 7
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 اإليجـاب علـى    العقد كلمة فيه العلماء يطلق المصطلح وهذا:  الخاص المعنىبتعريف العقد   

  1مالهما ابن عرف فقد ،والقبول

 ،2" مقامهما القائم الواحد كالم أو ...اآلخر قبول مع المتكلمين أحد إيجاب مجموع:"  هبأن العقد

 مـن  صـادرين  مقامهمـا  يقـوم  مـا أو كالمين بين الرابط ":بأنه 3الخفيف علي الشيخ وعرفه

 .4 "الشرعي أثره عليه يترتب وجه على شخصين

 مـن  يصـدر  الـذي  التصرف شملي ال يالحظ أنه  الخاص بالمعنى العقد ريفتع إلى وبالنظر

 كتب في يكون ما أكثر الخاص بالمعنى التعريفو ،مثالً كالطالق ،واحدة ةدارإ أو واحد طرف

                                                        

 سـنة  ولد،  الحنفي الهمام بن الدين كمال،السيواسي مسعود بن الحميد عبد بن محمد بن محمد:  همامال ابن 1
 كتـاب   إلـى  فيه وصل القدير فتح شرح   :مصنفاته من،  والنحو واألصول الفقه في عالمة كان،   هـ790

 البـدر ،  علـي  نب محمد،  الشوكاني : :ترجمته انظر،  ـه861 سنة توفي،  الفقه أصول في التحرير،  الوكالة
 شذرات الذهب في أخبار من ,العكري , بيروت ، المعرفة دار ، 2/210،السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع
 .7/298ذهب، 

، بيـروت ،  الفكر دار،  3/187،  القدير فتح شرح،  السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال،  الهمام ابن 2
  .2ط، لبنان

 ونشأ،  مصر في بالمنوفية الشهداء قرية في ،م1891 سنة ولد،  الخفيف مدمح علي الشيخ هو الخفيف علي 3
 محقـق  أصـولي  وهو،الخضـري  محمد والشيخ بك إبراهيم أحمد الشيخ شيوخه من ،كريمة أسرة ظل في

، اإلسـالمي  الفقه في الضمان،  الشرعية المعامالت أحكام: مؤلفاته من،القاهرة في 1978 عام وتوفي،وفقيه
 .www.ahlalhdeeth.com :ترجمته انظر، العلماء اختالف وأسباب

 ،م 2005هــ ـ   1426،القاهرة، العربي الفكر دار، 185ص، الشرعية المعامالت أحكام الخفيف،علي، 4
 بين الحاصل الربط" :فقال الخاص بالمعنى العقد عرف فقد شبير عثمان محمدالدكتور أشار إليه وهذا المعنى 

، شـبير، محمـد       "شـرعي  حكـم  عليـه  يترتب وجه على والكتابة كاإلشارة :مقامهما يقوم ما أو كالمين
 .م 2004هـ ـ 1423، 1فائس، األردن، ط، دار الن199عثمان،المدخل إلى فقه المعامالت المالية، ص

http://www.ahlalhdeeth.com
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  الـذي  فـإن  العقـد  كلمة أطلقت فإذا ،ستعماالًوا تداوالً األكثر هو الخاص والمعنى ،1 الحنفية

 . 2 العام ال الخاص المعنىهو  الذهن إلى يتبادر

 .األثر حيث من العقد حكم :الثاني المطلب

 العقـد  أصـبح  العقد أركان فإذا توافرت  ، أركانه توافرت إذا إال شرعي عقد وجود يتصور ال

 أي ،اًموجـود  العقـد  أجله من شرع الذي األصلي المقصد وأصبح العيوب من خاليا صحيحاً

 وهذا ،تظهر الشارع رتبها التي اآلثار تبدأ وبالتالي ،اًموجود التعاقد على المترتب األثر أصبح

 مقابل ،المشتري إلى البائع من المبيع ملكية تنتقل البيع عقد في فمثالً ،عقد إلى عقد من يختلف

 إلـى  الواهـب  ملك من الموهوب الشئ ةملكي تنتقل الهبة عقود وفي ،3 المشتري يدفعه عوض

 المـؤجر  مـن  المؤجرة العين منفعة تنتقل اإلجارة عقد وفي ،4عوض بغير إليه الموهوب ملك

 إذاأمـا    ،العقد بهذا وااللتزام الوفاء وجب صحيحاً العقد كان إذاف ،5عوض مقابل المستأجر إلى

 ،العقـد  بهـذا  االلتزام يجب ال فهنا مثالً الخمر بيع على كالعقد مشروع غير عليه المتعاقد كان

 .6 اهللا لشرع مخالف عقد فهو

                                                        

  البحر الرائـق، ،نجيم ابن ،3/3،تارحالم رد ،عابدين ابن،،  6/248،  3/187،القدير فتح شرح،  الهمام ابن 1
 ،العبـاس  أبـو  علي محمد ضبطه،  153ص ،التعريفات،  الحنفي علي بن محمد بن علي ،انيالجرج ،3/85

  .1/92، األحكام مجلة شرح الحكام  درر، حيدر، القاهرة، القرآن مكتبة

 ،1 ط، السعودية ، كنوز إشبيليا ، 30ص، اإلسالمي الفقه في العقود صيغ ،صالح بن عبد العزيز ، الغليقة 2
 .م 2006هـ ـ1427

ـ  درر، حيدر،   29/406 تيمية، ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل كتب ابن تيمية،  3  مجلـة  حشـر  ماالحك
 .1/93، األحكام

 المكتـب ،  5/364 المفتـين،  وعمـدة  الطـالبين  روضة أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف،         ،النووي 4
  .5/379،المغني قدامة،  ابن،1405 ،2ط،بيروت، اإلسالمي

 الحنبلـي،  المصري اهللا عبد بن محمد اهللا عبد وأب الدين شمس ،الزركشي ،61ة الفقه، ص  عمد ،ابن قدامة  5
 الكتب دار ،2/177،إبراهيم خليل المنعم عبد قدم له ووضع حواشيه      الخرقي، مختصر على الزركشي شرح
 عن القناع كشاف،إدريس بن يونس بن  منصور،البهوتي، م2002  ـ  هـ1423 ،1ط  ، لبنان،بيروت، العلمية
 .هـ 1402، بيروت، الفكر دار ،4/23،هالل مصطفىو مصيلحي هالل تحقيق اإلقناع، متن

 . 4/42، المقنع شرح في  المبدع،ابن مفلح  6
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 .1 خاص وأثر عام أثر: نوعان العقود آثار بأن القول ويمكن

) العقـد  حقـوق  (يسمى وما ونتائج أحكام من كلها العقود فيه تشترك ما وهو : العام األثر. 1

 .2 واللزوم ، واإللزام النفاذ،:وهي

 وهـو   ،لغيـره  أو لنفسـه  والوالية األهلية كامل عن الصادر العقد هو افذالن لعقد فا  :النفاذ أما

 الـزواج  فعقـد  ،همإبرا فور عليه المترتبة واآلثار لتزاماتاال وثبوت األصلي العقد حكم ثبوت

 ،والنفقـة  ،المهـر  وثبـوت  ،الـزوجين  بـين  المتعة إحالل عليه يترتب فإنه انعقاده حال مثالً

 .3 الزوجة على الطاعة وثبوت ،الزوج على والمسكن

 .4 التزامات من العقد على يترتب ما تنفيذ وجوب فهو : اإللزام أماو

 دون فسـخه  العاقدين أحد يملك ال ف  ،يضبالترا إال فسخه وعدم العقد ثبوت فهو : اللزوم وأما

 . 5العاقدين من متقابلة التزامات عنه وتنشأ اآلخر، الطرف رضى

 العقـد  عـن  تختلف التي آثاره له عقد فكل ،عقد إلى عقد من فيختل وهو : الخاص األثر . 2

 .6الدين مقابل في المدين مال احتباس حق ينشئ مثالً فالرهن ،اآلخر

                                                        

 م1998  ـھـ1418، 1ط، دمشق، القلم دار، 1/497 ،العام الفقهي المدخل، أحمد مصطفى، الزرقا 1
 .المصدر السابق بنفس الصفحة  2
، التوضيح شرح التنقيح المسمى بالتوضيح في حل غوامض الحنفي البخاري مسعود بن هللا  عبيدالمحبوبي، 3

، حيدر، درر الحكام، م1996ھـ ـ  1416، بيروت، العلمية الكتب دار، 2/255 عميرات زكريا  تحقيقالتنقيح،
 ، م1986ھـ  ـ  1407 ،1 ط،كراتشي، الصدف ،الفقه  قواعد،المجددي اإلحسان عميم محمد البركتي، ،1/95

  .1/498الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، 

الزرقـا ،    ،2/255 في حل غوامض التنقـيح،     المحبوبي، التوضيح  ،   6/131،  المحتار رد،  عابدين ابن 4
   .1/514المدخل الفقهي العام ، 

 ،القواعـد ،أحمد بـن  الـرحمن  عبد الفرح أبو،رجب ابن ،308ـ1/307،القواعد في لمنثور ا ،الزركشي  5
الزرقا ، المدخل الفقهـي      ،1/96م،حيدر،درر الحكام،   2،1999ط،مكة،الباز مصطفى نزار مكتبة ،127ص

   .1/513العام ، 

   .1/497 ، الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، 4/215، المغني، قدامة بنا، 3/139، األم، الشافعي 6
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 العقـد  كـان  إذا أمـا  ،1 مقصوده به ويحصل آثاره عليه إذا كان العقد صحيحاً فتترتب     وعليه

 باطالً العقد ويعتبر،  شرعي أثر أي عليه  فال يترتب  ،ووصفه بأصله مشروعاً يكن لم أي باطالً

  .2 نشوئه منذ

 .3 الجمهور عند مترادفان لفظان والفساد والبطالن 

 العقـد  أركان توافرت أي بوصفه يشرع ولم بأصله شرع ما هو:  فاسدال العقدأما عند الحنفية ف 

 مـن  شـرط  أو أوصافه من وصف في الخلل فيقع ،عنه الشارع نهى وصف به اتصل ولكن

 ،القاضـي  من أو العقد أطراف من طرف أي من شرعاً الفسخ واجب الفاسد العقد و ،هشروط

 البيع ففي ،اآلثار بعض الحنفية عند الفاسد العقد على ترتب ولكن ي  ، شرعاً عنه منهي عقد فهو

 فالعقـد  ،داللـة  أو صـراحة  البائع بإذن قبضه إذا المبيع في للمشتري الملك  يثبت مثالً الفاسد

                                                        

 أصـول  عن األسرار كشف،  البخاري ،6/76،  الرائق البحر،  نجيم ابن ،5/50،  المحتار رد،  عابدين ابن 1
 دار،  5/25 ،خليـل  سـيد  مختصر على شرح الجليل منح محمد،    عليش، ، 1/379،  البزدوي اإلسالم فخر
 ، الرحيبـاني  ،2/257، التوضـيح  علـى  التلويح شرح  التفتازاني، م،1989 ـ هـ1409،  بيروت،  الفكر

 ،م1961، دمشق،  اإلسالمي المكتب،  3/512،المنتهى غاية شرح في النهى أولي مطالب ،السيوطي مصطفى
 له قدم،تيمية ابن اإلسالم لشيخ الكبرى  الفتاوى،الحراني الحليم عبد بن أحمد الدين تقي العباس بوأ ابن تيمية، 

 سـليمان  بن علي الحسن وأب الدين عالء ي، المرداو ،بيروت،  المعرفة دار،  1/417،   مخلوف محمد حسنين
 .د  و القرنـي  عوض. د  و الجبرين الرحمن عبد. د الفقه، تحقيق  أصول في ريرالتح شرح لتحبيرا الحنبلي،

 .م2000 ـ ـه1421 ،1 ط،الرياض، السعودية، الرشد مكتبة، 36/1090 ، السراح أحمد

 أبو عبد اهللا محمد بن ،الحاج أمير ابن  ،،1/380،األسرار كشف، البخاري ،8/19،الرائق البحرابن نجيم،  2
 ،م1996 ـ ـه1417، بيروت، الفكر دار، 2/207،األصول علم في والتحرير تقريرالمحمد بن محمد، 

 .3/512، النهى  أولي مطالب الرحيباني،

 بن الرحيم محمد عبد أبو ،األسنوي ،5/25، الجليل منح عليش، ،1/413،والتحبير التقرير، الحاج أمير ابن 3
، الرسـالة  مؤسسـة ،  59ص،  هيتو حسن محمد .د تحقيق األصول، على الفروع تخريج في لتمهيد ا ،الحسن
 إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في إلبهاج، ا الكافي عبد بن  علي ،السبكي،  هـ1400 ،1 ط ،بيروت
ـ 1404 ،1ط،بيـروت ،   العلمية الكتب دار ،1/68 ،العلماء من جماعة حقيقت،للبيضاوي األصول علم  ،هـ

 نصوصـه  ضـبط  حققه و ،الفقه أصول في المحيط لبحر ا ،اهللا عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر ،الزركشي
 هـ1421 ،1 ط ،لبنان ،بيروت،  العلمية الكتب دار،  1/257،تامر محمد محمد. د عليه وعلق أحاديثه وخرج

 ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم        ،2/257،  التوضيح على التلويح شرحالتفتازاني،   ،م2000 ـ
  .18/163،ابن تيمية
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 الحنفيـة  فـإن وعليـه    ،1 بفسخه ويأمر ،يكرهه الشرع ولكن ،وجود وله منعقد عندهم الفاسد

 أصـله  في الخلل كان ما عندهم فالباطل ،وفاسد باطل :قسموا العقد غير الصحيح إلى قسمين       

 .2 وصفه في الخلل كان مافهو  الفاسد أما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 .،1/413، والتحبير التقرير، الحاج أمير ابن  1

 البحر  ، ابن نجيم،   5/183 الدقائق، كنز شرح الحقائق ني تبي ،الزيلعي ،1/380،  األسرار كشف،  البخاري 2
، التوضـيح  علـى  التلويح شرح التفتازاني،   ،6/74،األحكام مجلة شرح الحكام دررحيدر،  ،  6/74،  الرائق

2/257. 
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 مبدأ الرضائية في العقود:              المبحث الثاني 
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 27 

 

 .العقد أركان :األول المبحث

 وجبـل  ،ومنعـة  عز إلى أي  )شديد ركن إلى يأوي( و ،األقوى الشيء جانب اللغة في الركن

 1.عالية أركان له أي ركين

 أم حقيقتـه  من جزءاً كانأ سواء ،الشيء وجود عليه توقف ما هوفالركن   : االصطالح في أما

  2.الماهية في داخالً كان ما على الركن قصروا الحنفية أن إال ،عنه خارجاً كان

 وهـو  واحـد  ركـن  مـن العقد   تكوني لحنفيةا فعند ،العقد أركان بيان في الفقهاء اختلف وقد

 ذهـب بينما   ،3األركان من ليسا وهما ،الصيغة تستلزمه مما فهما والمحل العاقدان أما ،الصيغة

  :4ثالثة العقد أركان أن إلى والحنابلة والشافعية المالكية

 . والقبول اإليجاب أي الصيغة .1

  . عليه المعقود يأ محل العقد .2

 . العاقدان .3

 
                                                        

، الراء باب، الصحاح مختار   محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،   ،الرازي،  114ص،  التعريفات،  الجرجاني 1
 .م2000هـ ـ 1421، 1، دار الحديث، القاهرة، ط149ص، ركن مادة

 شـرح  في األنهر مجمع،  سليمان بن محمد بن الرحمن  عبد ،الكليبولي،  1/448،  المحتار رد،  عابدين ابن 2
ھ ـ ـ    1419 ، 1 ط،بيـروت  ،لبنـان ، العلمية الكتب دار،1/119نصور،الم عمران خليل ، حققهاألبحر ملتقى

، اإلبهـاج   السبكي، ،1/126،  الطالبين إعانةالدمياطي، حاشية    ،114ص،  التعريفات،  الجرجاني،   م1998
 .2/166، البجيرمي حاشيةالبجيرمي، ، 309ص، الفقه قواعد  البركتي،،2/70

، درويـش  عـدنان  الشـيخ  به اعتنى ،المختار لتعليل االختيار،  محمود بن اهللا عبد مودود ابن،  الموصلي 3
 . 3/82، الرائق البحرابن نجيم، ، هـ 1418، لبنان، بيروت، األرقم أبي بن األرقم دار، 2/251

، 3/3، الطالبين إعانة  الدمياطي، حاشية،2/3، المحتاج مغني، الشربيني، 4/228، الجليل مواهبالحطاب،  4
 ،الفكـر  دار ،2/191 والدراسات، البحوث مكتب تحقيق ،عميرة حاشية،  الرلسي حمدأ الدين شهابعميرة،  

 قليـوبي  ية حاش ،سالمة بن أحمد بن أحمد الدين شهاب، قليوبي،   م1998 ـ هـ1419 ،1، ط بيروت،  لبنان
، الفكر  دار،  2/191،  والدراسات البحوث مكتب  تحقيق ،الطالبين منهاج على المحلي الدين جالل شرح على

 بن يونس بن منصور البهوتي،   ،3/146،  القناع كشاف ، البهوتي، م1998 ـ هـ1419 ،1 ط ،بيروت،  بنانل
 . م1996 ،2 ط،بيروت، الكتب عالم ،2/241، اإلرادات منتهى شرح، إدريس
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 الحنفيـة  عنـد  الصـيغة  أن على بناء ،نظري خالٍفإلى   يتحول الخالف هذاإن  : أقول   ولكن

 ،ن والعاقـدي  ، وبهذا يتالقى الجمهور مع الحنفية في أن الصيغة        ،والمحل نيالعاقد وجود تستلزم

 . من األمور التي يجب توافرها عند إنشاء العقد،ومحل العقد
 

  . "والقبول اإليجاب "الصيغة :األول المطلب

 صـاغ و ،1وصياغة صوغاً يصوغه الشيء صاغ مصدر وهي ،الصوغ من اللغة في ةالصيغ

 الحاصـلة  هيئتها أي الكلمة وصيغة ،2القدير العمل والصيغة ،حلياً جعله صوغاً الذهب الرجل

 .3 صيغ والجمع ،وحركاتها حروفها ترتيب من

 ،4ونوعه العقد على تدل التي األفعال أو ،معناها في وما األلفاظ  :هي ف اصطالحاً الصيغة وأما

 كـان  سواء ،والقبول اإليجاب باسم الفقهاء بعض هاخصي قد التي العبارات هي أخرى وبعبارة

 الصـيغة  صـور  جميع يدخل تحته  التعريف هذاو ،5وغيره  ،والنكاح ،واإلجارة البيع في ذلك

 .7العقود جراءإل تستخدم التي ،6المعاطاة مأ ،باإلشارة مأ ،بالكتابة مأ ،باللفظ كانت سواء

 فاأللفـاظ  ، بها العقد عقد ،ونية قصد عن كانت إذا العقود إنشاء بها يراد التي األلفاظ فاستخدام

 ابـن  في هذا يقـول   و ،نفسه في عما والتعبير ،ورغباته ،حاجاته اإلنسان لبيان إال وضعت ما

                                                        

 .442 /8، صوغ مادة، العرب لسان، منظور ابن 1

 .3/321، صوغ مادة، اللغة مقاييس معجم، فارس ابن 2

 .443ـ8/442،  صوغ مادة، العرب لسان، منظور ابن 3

 الفقـه  فـي  العقـود  صيغ،  الغليقة،  3/ 4،  المغني،  قدامة ابن،  2/398،  اإلرادات منتهى شرح البهوتي، 4
 .61ص، اإلسالمي

  محمـد   و إبراهيم محمود أحمد حقيق ت ، في المذهب  الوسيط،  محمد بن محمد بن محمد  الغزالي، أبو حامد   5
 .29/5، تيمية ابن ورسائل كتب ابن تيمية، ،هـ1417 ،1 ط،القاهرة، السالم دار، 3/283 ،تامر محمد

مثل الشراء الذي يتم على أساس األسعار       , هي المناولة التي تقوم على األخذ واإلعطاء بال كالم        : المعاطاة 6
 منتهى  شرح ، البهوتي، 3/4 الطالبين، إعانة الدمياطي، حاشية    ،المدونة على البضائع في المحالت التجارية       

ـ 2/24،  المستقنع زاد شرح المربع الروض،  إدريس بن يونس بن منصور، البهوتي،   2/5،  اإلرادات ، 25ـ
 .هـ1390،الرياض، الحديثة الرياض مكتبة

 .3/ 4، المغني، قدامة ابن، 2/24، المربع الروضالبهوتي ،  7
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 فـي  مـا  علـى  داللـة و تعريفاً عباده بين األلفاظ وضع تعالى اهللا إن " :  _ رحمه اهللا  _1القيم

 تلـك  علـى  ورتب ،بلفظه نفسه في وما بمراده عرفه شيئاً اآلخر من أحدهم أراد فإذا ،نفوسهم

 النفوس في ما مجرد على األحكام تلك يرتب ولم ،األلفاظ بواسطة أحكامها والمقاصد اإلرادات

 ولـم  معانيها يرد لم بها المتكلم بأن العلم مع ألفاظ مجرد على وال ،قول أو فعل داللة غير من

 لهـا  وتجـاوز  ،به تكلم أو به تعمل لم ما أنفسها به حدثت عما لألمة تجاوز بل ،علماً بها يحط

 مـا  لمعنـى  مريـدة  تكـن  لم إذا به عالمة غير أو ،مكرهة أو ناسية أو مخطئة به تكلمت عما

 قاعـدة  هذه ،الحكم ترتب الفعلية أو القولية والداللة القصد اجتمع فإذا ،إليه قاصدة أو به تكلمت

 .2 "ورحمته وحكمته اهللا عدل مقتضيات من وهي اإلسالمية الشريعة

 يقوم ما أو لفظ من ،العقد إنشاء في تعبيراً عن رغبتهما   المتعاقدين عن يصدر ما إذن فالصيغة

 .3 أو فعٍل، إشارة أو ،كتابة  منمقامه

 ،فـإن 4 ذلـك  على تدل التي والدالئل بالقرائن إال معرفته يمكن ال ،اًخفي اًأمر الرضاوإذا كان   

 ،باإلشـارة  أو ،بالكتابة أو ،بالفعل أو بالقول الصيغة هذه كانتأ سواء الداللة الواضحة الصيغة

 الـركن  لهـذا  الكبرى األهمية جتنتونس نالحظ أن نستطيع هنا ومن ،الطرفين رضا على تدل

 5. العقود إلنشاء عنه استغناء ال ،متين أساس فهو ، به إال العقد يقوم ال الذي
                                                        

 القـيم  بـابن  المعروف،  الحنبلي شقيالدم ثم،  الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد  هو : القيم ابن 1
 هـ 751ـھ ـ    691(،  بدمشق ولد،  نحوي،  متكلم،  مفسر،  مجتهد،  ًأصولي،  فقيه،   )اهللا عبد أبو الدين شمس(
 في المعاد زاد: تصانيفه من،  دمشق في قاسيون في ودفن،  دمشق قلعة في معه وسجن ،تيمية بنا  والزم،  )

 ابـن ،  106 /9،  المؤلفين معجم،  كحالة: ترجمته انظر،  العالمين رب عن الموقعين إعالم،  العباد خير هدي
 .234/ 24، والنهاية البداية، كثير

 الموقعين إعالم،  الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو،  القيم ابن 2
 .م1973، بيروت، الجيل دار ،3/105، سعد الرؤوف عبد طه تحقيقعن رب العالمين، 

، البهوتي ،3/146، القناع كشاف، البهوتي،بيروت،الفكر  دار،8ـ7/ 3  زكريا، شرح المنهج ،    األنصاري،3 
 . 398/ 2،  اإلرادات منتهى شرح

، 2/276 ،والدراسـات  البحوث مكتب  تحقيق ،شجاع أبي ألفاظ حل في إلقناعالشربيني، محمد الخطيب، ا    4
 .هـ 1415، بيروت، الفكر دار

، مكتبة العلوم والحكم،    1/145،  المستحدثة المالية العقود ألهم شرعية دراسةمحمد مصطفى،   ،  طيالشنقي 5
 . م2001هـ ـ 1422، 2السعودية، ط
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 أن إلـى  الحنفية ذهبف ،تعريفهما في الفقهاء اختلف وقد ،والقبول اإليجاب من الصيغة وتتكون

 خيـار  يثبـت  ألنـه  به وسمي ،الرضا على للداللة المتعاقدين أحد من أوالً صدر ما اإليجاب

 مـن  أو المالـك  من كان سواء أي ،المشتري من أو كبعت البائع من وقع سواء لآلخر القبول

 1. المتملك

 مـن  صـدر  مـا  :اإليجاب أن إلى والحنابلة والشافعية المالكية من الفقهاء جمهور ذهببينما  

 التمليـك  علـى  يـدل  ما وهو ،البائع من البيع في فاإليجاب ،ثانياً أو أوالً صدر سواء المملّك

 .2 ظاهرة داللة بعوض

 وقع سواء ،ثانياً الواقع الرضا على الدال الخاص علالف إثبات هأنّ إلى الحنفية ذهبف القبول أما

 ما :القبول أن إلى الفقهاء جمهور ذهب بينما   ،3 ثانياً الصادر الفعل هو ف ،المتملك أو المالك من

 على دلي ما وهو ،المشتري من البيع في فالقبول ،ثانياً أم أوالً صدر سواء ،المتملك من صدر

 .4 ظاهرة داللة كالتمل

 :المشـتري  فقـال  ،بـألف  البضاعة هذه بعتك للمشتري البائع قال فلو الحنفية قول لىع وبناء

 من المشتري طلب إذاأما   ،قبوالً المشتري من صدر وما ،إيجاباً البائع من صدر ما عد ،قبلت

 صـدر  وما ،قبوالً البائع من صدر ما كان ،بعتك :البائع فقال ،معين بمبلغ شيئاً عهييب أن البائع

  للمشـتري  البائع قال فلو ،الجمهور قول على وبناء ،أوالً منه صدر ألنه؛   إيجاباً شتريالم من

 ومـا  ،إيجاباً يعتبر هنا البائع عن صدر ما فإن ،قبلت المشتري فقال ،بألف البضاعة هذه بعتك

                                                        

 .248 / 6، القدير فتح شرح، الهمام ابن، 5/283، الرائق البحر، نجيم ابن 1

 السـراج  ،الزهـري  محمد الغمراوي،،2/3، المحتاج مغني، الشربيني، 4/228،  الجليل مواهبالحطاب،   2
ابـن  ،  3/3،  الطالبين إعانةالدمياطي، حاشية    ،   بيروت،  المعرفة  دار ،173ص المنهاج، متن على الوهاج
 . 2/22، المربع الروضالبهوتي، ، 4/3، المغنيقدامة، 

 .6/248، القدير فتح شرح، الهمام ابن، 5/284، الرائق البحر، نجيم ابن 3

 ابن ،2/24، المربع الروضالبهوتي، ، 3/ 2، المحتاج مغني، الشربيني، 4/228، الجليل مواهبالحطاب،  4
 .4/3، المغنيقدامة، 
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 هو المشتري أكان وسواء ،متقدماً أم الصدور في متأخراً أكان سواء قبوالً المشتري عن صدر

 .1ال أم الشراء طلب يالذ

 هـذا  لسهولة وذلك الحنفية إليه ذهب ما هو والقبول اإليجاب معنى تحديد في إليه أميل والذي

 صـدر  ومـا  ،اإليجاب فهو أوالً صدر فما ،والقبول اإليجاب بين التمييز في ودقته ، عريفتال

 .وأعلم أعلى تعالى واهللا ، 2شبير عثمان محمد رجحه ما وهذا ،القبول فهو ثانياً

 للداللة ،به النطق هو العقد عقادنا في فاألصل ،بالسكوت أو بالفعل أو بالقول الصيغة تكون وقد

 انعقـد  ،قبلت :المشتري فقال ،الدار هذه بعتك :البائع قال فإذا ،العقد بهذا الرضا على الواضحة

 .3بالقول عنه عبر الذي الصريح اللفظ بهذا العقد

 وأحكامه وشروطه العقد نوع تبين ،وصريحة الداللة واضحة تكون أن من بد ال الصيغة وهذه

 وجـود  مـن  بـد  ال كان الكنائي اللفظ استخدم فإذا ،متعددة فالعقود ،الطرفان عليها يتفق التي

 اللفظ شروط ومن ،العقد انعقاد هو الكنائي اللفظ هذا من المراد أن تبين التي والدالالت القرائن

 بلغـة  العقـد  انعقـاد  يصح فال ،نيالطرف لكال مفهومة ةبلغ يكون أن قدالع انعقاد في المستعمل

 4.اآلخر الطرف يفهمها وال ،واحد طرف يفهمها

                                                        

 .146ـ1/145الشنقيطي، دراسة شرعية ألهم العقود المالية المستحدثة،  1

 مـن ،  شبير طاهر عثمان محمد  الدكتور هو ، وشبير    212ص،  المالية المعامالت فقه إلى المدخل،  شبير 2
 وحصـل   ،األردنية الجامعة في للفقه أستاذاً عمل،  أردنية جنسيته،  1949 عام فلسطين في يونس نخا مواليد
: مؤلفاته أهم من، الكويت جامعة في مساعداً أستاذاً وعمل، األزهر جامعة من المقارن الفقه في دكتوراهعلى 
 اعتباره ىدوم التمليك مبدأ، سالمياإل الفقه في التجميل جراحة أحكام، والقانون الشريعة بين المزايدة بيع عقد
 www.talebal3elm.com   ـ ،www.islamonline.net:  ترجمته انظر ،الزكاة صرف في
 .170ـ169/ 2، البجيرمي حاشيةالبجيرمي،  3

 ،3/4،الطالبين إعانةحاشية الدمياطي،،2/5، المحتاج مغنيالشربيني، ، 338/ 3، الطالبين روضةالنووي،   4
 . 193/ 2، عميرة حاشيةعميرة، 

http://www.islamonline.net
http://www.talebal3elm.com
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 المضـارع  صـيغة  وأما ،1الماضي بصيغة العقد انعقاد صحة على األربعة المذاهب اتفقت وقد

 بهـا  فينعقـد  ،راألم غةصي أما ،2 العقد ينعقد حتى بها النية اقتران من بد ال أنّه على اتفقوافقد  

 . 3 حنفيةال عند العقد بها ينعقد وال ،المالكية والشافعية والحنابلة عند العقد

 فـي  شـرط  فهذا ،والقبول اإليجاب في العاقدين دةارإ تطابق ضرورة نالحظه أن يجب والذي

 فهـو  لعقدا نفس إلى يرجع الذي وأما " :قال فقد  الكاساني اإلمام وضحه ما وهذا ،4 العقد تمام

 بأن خالفه فإن ،أوجبه وبما البائع أوجبه ما المشتري يقبل بأن ،لإليجاب موافقاً القبول يكون أن

 مـن  ينعقد ال ،أوجبه ما ببعض أو ،أوجبه ما بغير أو ،أوجبه ما بعض أو ،أوجبه ما غير قبل

 يعـرف  ما أي ،بالفعل يجوز نهإف ،بالقول العقد إجراء يجوز وكما5. "موافق مبتدأ إيجاب غير

 فـي  وقـول  ،7 والمالكيـة  6الحنفية  جمهور إليه ذهب ما وهذا ،"بالمعاطاة "اإلسالمي الفقه في

 للتيسـير  وذلـك  ؛8المتعاقـدين  مـن  التـام  الرضا على داالً الفعل كان إذا أحمد اإلمام مذهب

                                                        

أبو الوليد محمد بن أحمد ، رشد ابن، 285/ 5، الرائق البحر  ابن نجيم،  ،5/133،  الصنائع بدائع،  الكاساني 1
 ،136/ 2  تنقيح وتصحيح خالد العطار،،المقتصد ونهاية المجتهد بدايةبن محمد بن أحمد القرطبي األندلسي، 

، البجيرمي حاشيةالبجيرمي، ، 283 /3، الوسيط  الغزالي، م، 1998ـ هـ 1419دار الفكر، بيروت، لبنان، 
، الفروع وتصحيح الفروع، المقدسي محمد أبو عبد اهللا  ،مفلح ابن، 2/5، المحتاج مغنيالشربيني، ، 168/ 2

 الـروض البهـوتي،   ، ھ ـ 1418 ،1ط،بيروت،  العلمية الكتب دار،  3/ 4،  القاضي حازم الزهراء يأب تحقيق
 .المغني، قدامة ابن ،2/23، المربع

، 4/ 3،  الكبيـر  الشـرح  الدردير،   ،285/ 5،  الرائق البحر،  نجيم ابن،  5/133،  الصنائع بدائع،  الكاساني 2
، 5/ 2،  المحتاج مغنيالشربيني،  ،  3/338،  الطالبين روضة  النووي، ،2/167،  البجيرمي حاشيةالبجيرمي،  

 .3/147، القناع كشاف، البهوتي

، 3/3، الكبير الشرحالدردير، ، 6/250، القدير فتح شرح، الهمام ابن، 134 / 5، عالصنائ بدائع، الكاساني 3
 ابـن ، 4/3، المغني، قدامة ابن، 2/5، المحتاج مغني، الشربيني، 337/ 3، الطالبين إعانةالدمياطي، حاشية   

 .147 /3،القناع كشاف، البهوتي، 4/3، الفروع، مفلح

 .146 /3، القناع فكشاوتي، البه، 3/340، الطالبين روضةالنووي،  4
 .136 / 5، الصنائع بدائع، الكاساني 5

، الكاساني،5/291، الرائق البحر،نجيم ،ابن4/513، المحتار رد، عابدين بنا، 2/252، االختيار، الموصلي 6
 .134 / 5، الصنائع بدائع

   4/228، واإلكليل التاج، المواق، 3/3، الدسوقي حاشيةالدسوقي، ، 3/3، الكبير الشرحالدردير،  7

 .2/398، اإلرادات منتهى شرحالبهوتي، ، 4/4، المغني، قدامة ابن  8
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 غير من وسلم عليه اهللا صلى النبي زمن منذ قديماً الناس عرفه أمر فهذا الناس على والتسهيل

 .1 نكير

 لنا يبين ولم البيع أحل تعالى اهللا أن بين فقد ، بالتعاطي العقد إجراء جواز2 قدامة ابن علل وقد

 ذلك وعرف ،أسواقهم في بالمعاطاة يتعاملون المسلمون وكان ،العرف إلى يرجع فذلك ،كيفيته

 عـن  وال يه وسـلم   صلى اهللا عل   النبي عن يذكر ولم ،وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب عن

 بـه  تعـم  ممـا  فالبيع ،لذلك منكر يوجد ال كما ،البيع في والقبول لإليجاب استعمالهم أصحابه

 ذلك ببيان وسلم عليه اهللا صلى النبي لقام للبيع شرطاًبالقول   والقبول اإليجاب كان فلو ،البلوى

 هـذا  يخـالف  من ردي ولم ،العصور كل في بالمعاطاة تعاملوا الناس أن كما ،للناس وتوضيحه

 ولكانت ،الناس على ذلك لشق  ولواله ،دالعبا على وتسهيل تيسير فيه البيع فهذا ،ينكره أو البيع

 3.فاسدة عقودهم أكثر
 

 يصـح  ال العقـد  أن إلـى  ،6أحمـد  اإلمام مذهب في وقول ،5والظاهرية ،4الشافعية ذهب وقد

  ."والقبول اإليجاب"والصيغة  إالباللفظ

 

 

                                                        

 ابـن ،  4/228،  واإلكليل التاج،  المواق ،4/513،  المحتار رد،  عابدين بنا،  2/252،  االختيار،  الموصلي 1
 . 2/398، اإلرادات منتهى شرحالبهوتي، ، 4/4، المغني، قدامة

 أبو،  الحنبلي الصالحي،  الدمشقي ثم الجماعيلي المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد هو قدامة ابن 2
ـ 620 ـ  هـ541 (دمشق في وتوفي ،نابلس في بجماعيل ولد،  مجتهد،  فقيه عالم،  الدين موفق،  محمد ) هـ
 فـي  الروضـة ، القـرآن  علوم في البرهان،  الخرقي شرح في اامغني: تصانيفه من،  قاسيون سفح في ودفن
 .6/30، المؤلفين معجم، كحالة: ترجمته انظر، صولاأل

 .5ـ4/ 4، المغني، قدامة ابن 3
 كفايـة ،  الشافعي الدمشقي الحسيني محمد بن الدين تقي بكر أبو،  نيالحص،  1/257،  المهذب،  الشيرازي 4

 ،م 1994، 1ط، دمشق، الخير دار، 233ص،  سليمان وهبي ومحمد بلطجي الحميد عبد علي تحقيق،  األخيار
 .2/192، قليوبي حاشيةقليوبي، 

 .8/468 ،المحلى، حزم ابن 5

 .5/201، المرداوي، اإلنصاف، 4/4ابن قدامة، المغني،  6
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 . 2المعاطاة بيع فأجاز ،الشافعية خالف قد 1ويالنو كان وإن
 

 . العقد محل :الثاني المطلب

يسـمى  مـا  وهو محله أو ،موضوعه هو العقد انعقاد من المقصود والهدف األساسية الغاية إن 

 .3 المتعاقدين حاجات إشباع منه والغرض ،العقد لب فهو ،عليه المعقود

 ماليـة  عينـاً  يكـون  وقـد  ،وآثاره أحكامه فيه هرتوظ ،التعاقد عليه وقع ما هو العقد فمحل

 منفعـة  يكـون  وقد ،بها االستمتاع وحل الزواج في كالمرأة مالية غير عيناً يكون وقد ،كالمبيع

 .4المؤجر كالشيء

 هـذه  أهـم  ومن ،صحيحاً العقد يكون حتى العقد محل في معينة شروط تتوافر أن من بد وال

  :الشروط

 ال المسـتقبل  في وجوده يستحيل الذي فالمعدوم ،5التعاقد وقت داًموجو العقد محل يكون أن .1

 نهـى {: وقـد  ، تسليمه فيقع الضـرر     ألنه سيكون عاجزاً عن    ،6للعقد محالً يكون أن يصلح

                                                        

، زكريا أبو الدين محيي، جمعة بن محمد بن حسين بن حسن بن مري بن شرف بن يحيى: هو النووي 1
 14 في بنوى وتوفي، محرم من األول العشر في حوران أعمال من بنوى ولد، لغوي، حافظ، محدث، فقيه

 في المفتين وعمدة الطالبين روضة، النووية األربعون: تصانيفه من) هـ677ـ هـ631 (هافي ودفن رجب
 .202 / 13، المؤلفين معجم، كحالة: ترجمته انظر، الشافعي الفقه فروع

 .3/4، الطالبين إعانةالدمياطي، حاشية  ،154/ 9، المجموعالنووي،  2

،المكتبة الحديثة، بيروت، لبنان، 71ص،اإلسالمية الشريعة في العقد أحكاممحمود عبد المجيد، المغربي، 3
 .م1988، 1ط

، 6/14،  نصـاف اإل،  المـرداوي ،  1/449 الفاسي، ميارة شرحالمالكي،  ،  3/10 الكبير، الشرح الدردير، 4
، 2/7،  اإلرادات تهـى من شـرح   البهـوتي،  ،4/323،  الفروع،  مفلح ابن،  2/27،  المربع الروضالبهوتي،  
، الشـرعية  المعـامالت  أحكام،  الخفيف،  173/ 1،  المستحدثة المالية العقود ألهم شرعية دراسة،  الشنقيطي

 .237ص، المالية المعامالت فقه إلى المدخل، شبير، 252ص
 علي، الخرشي، محمد بن عبد اهللا بن، 4/516، المحتار رد، عابدين ابن، 5/279، الرائق البحر، نجيم ابن 5

 .1/262،المهذب، الشيرازي ،، بيروت  دار الفكر،5/233، سيدي خليل مختصر حاشية الخرشي على

، الرائق البحر، نجيم ابن إليها، الناس لحاجة وذلك ؛ واالستصناع السلم في المعدوم بيعأباح  اإلسالمإال أن  6
 ،5/84، اإلنصاف، المرداوي،  5/88 ،المحتار رد، عابدين ابن، 5/209، الصنائع بدائع، الكاساني، 6/168

 .2/137، المربع الروض البهوتي،
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 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول ونهى{،1}الغرر بيع عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 .3 }2المعاومة بيع عن

 للغـرر  بل  ،المحل وجود لعدم ليس  عنه النهي ورد المعدوم بيع نأ إلى القيم ابن وذهب

 عليهـا  فالكالم يجوز ال المعدوم بيع أن وهي الثانية المقدمة وأما"  :فقال ،فيه الذي الفاحش

 اهللا رسـول  سنة في وال اهللا كتاب في ليس إذ ،المقدمة هذه صحة منع أحدهما :وجهين من

 عام بلفظ ال ،يجوز ال المعدوم بيع أن الصحابة من أحد المك في وال ،وسلم عليه اهللا صلى

 فيهـا  كما ،معدومة هي التي األشياء بعض بيع عن النهي السنة في وإنما ،عام بمعنى وال

 بـل  ،الوجـود  وال العدم ال المنع في العلة فليست الموجودة األشياء بعض بيع عن النهي

 كـان  سـواء  ،تسـليمه  على يقدر ال ما ووه ،الغرر بيع عن النهي السنة به وردت الذي

 البيـع  موجـب  إذ موجوداً كان وإن الشارد والبعير بقاآل العبد كبيع معدوماً أو ،موجوداً

 .4..".ومخاطرة غرر فهو تسليمه عن عاجزاً كان فإذا المبيع تسليم

ه مقتضى العقد وطبيعت   كان نإ أنّه من الخفيف علي  الشيخ إليه ذهب مايمكن الذهاب إلى    و

 أما إذا كانت طبيعة     ، كان ذلك شرطاً في وجود العقد      ،يقتضي أن يكون محل العقد موجوداً     

 فـال  وغيرهمـا،  ةقاوالمسا اإلجارة من المنافع في كما العقد محل وجود تقتضي الالعقد   

 .5 ممكناً مستقبالً وجوده كان إذا العقد محل وجود يشترط

                                                        

 بلفظ،  1513 رقم،  3/1153،غرر فيه الذي والبيع الحصاة بيع بطالن باب،  البيوع كتاب في مسلم أخرجه 1
  .الغرر بيع وعن الحصاة بيع عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نهى

ـ المعاو بيع فيسمى أكثر أو ثالثة أو عامين الشجرة ثمر بيعأن ي  ومعناه السنين، بيع وهو المعاومة بيع 2  ةم
النووي، : انظر،  تسليمه على مقدور غير ومجهول معدوم وبيع ،غرر فيه بيع ألنه؛   باطل وهو ،السنين وبيع

، العربـي  التراث إحياء دار،  10/193 أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،          
 .هـ1392 ،2 ط،بيروت

 بـدو  قبـل  الثمـرة  وبيع ،رةبالمخا وعن والمزابنه المحاقلة عن النهي باب،البيوع كتاب في مسلم أخرجه 3
 .1536 رقم، 3/1175، السنين بيع وهو المعاومة بيع وعن ،صالحها

 .28 ـ2/27، الموقعين إعالم، القيم ابن 4

 .253 ـ252ص، الشرعية المعامالت أحكام، الخفيف 5
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 العلـم و ،المحـل  تعيين الفقهاء بين عليها متفقال طوالشر فمن :معلوماًمحل العقد    يكون أن .2

 علمـاً  بـه  بالعلم يتعين المحل أن بمعنى ،للغرر تفادياًةً ؛   وصف وعيناً قدراً عليه بالمعقود

 فالجهالـة  ،ضـات والمعا عقود في وهذا ،المنازعة إلى المفضية الفاحشة الجهالة من مانعاً

 تمنع فال ،اليسيرة الجهالة أما ،العقد نافيت التي هي والخداع الغرر إلى تؤدي التي الفاحشة

 .1وأحكامه للعرف يخضع كله وهذا ،العقد صحة

 .3 " الصفة أو ،القدر أو ،الذات مجهول بيع يصح ال : "2الدردير يقول

 ،طـاهراً  يكون أن فيجب ،العقد لحكم قابالً ، مباحاً أي ،شرعاً متقوماً العقد محل يكون أن .3

 والخنزيـر  والميتـة  الخمر بيع حرم ورسوله اهللا إن{: وسلم ليهع اهللا صلى الرسول لقول

 كاإلجـارة علـى   ،  قد نهى الشارع عنـه  وأن ال يكون المعقود عليه أمراً      ، 4} واألصنام  

  وأن يكون المعقود عليه مما ينتفع به حتى ، أو اإلجارة على الغناء والرقص ،النياحة

 ال منفعة فيه ؛ ألنه ال يعد ماالً، فأخـذ المـال   فال يصح بيع ما    ،5يستحق الثمن المقابل له     

 .6في مقابلته منهي عنه 

                                                        

، الدمياطي،  2/275،اإلقناع،  الشربيني،  1/451،  ميارة  شرح  المالكي، ،5/281،  الرائق البحر،  يمنج ابن 1
 . 2/37، المربع الروضالبهوتي، ، 2/170، البجيرمي حاشية البجيرمي، ،3/10، الطالبين إعانةحاشية 

 ولـد ،  فقيه) البركات أبو (بالدردير الشهير،المالكي العدوي حامد أبي بن أحمد بن محمد بن أحمد:الدردير 2
 المسالك أقرب : تصانيفه من )ھ ـ 1201ـ ھـ1127(األول ربيع 6في القاهرة في وتوفي،مصر في عدي ببني

 : ترجمتـه  انظر،  النذير البشير أحاديث في القدير فتح الشرح الكبير، والشرح الصغير،   ،مالك اإلمام لمذهب
 .2/67،  المؤلفين معجم ،كحالة

 .4/24، غيرالص الشرح، الدردير 3
، المساقاة كتاب في ومسلم، 2121رقم، 2/779، واألصنام الميتة بيع باب ،البيوع كتاب في البخاري أخرجه 4

  . 1581 رقم 3/1207، واألصنام والخنزير والميتة الخمر تحريم باب
الدمياطي،  ،2/274، اإلقناع، الشربيني ، 1/450، ميارة شرح مالكي،ال ،5/279، الرائق البحر، نجيم ابن 5

 .27/ 2، المربع الروضالبهوتي، ، 9ـ3/8، الطالبين إعانةحاشية 

، 263/ 4،  واإلكليـل  التـاج ،  المواق،  1/450،  ميارة، المالكي، شرح    5/280، البحر الرائق،    ابن نجيم  6
 .275/ 2، اإلقناع، الشربيني
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 ملكب عليه المعقود  للعاقد سلطة على   يكون أن فيجب ،للبائع مملوكاًالمعقود عليه    يكون أن .4

قول رسول   الشرط هذا ومستند ،1يملك ال ما اإلنسان عييبيصح أن    فال والية، أو وكالة وأ

 . 2 }عندك ليس ما تبع ال{ :لماهللا صلى اهللا عليه وس

 الحنفية من الفقهاء جمهور عليه اتفق ما وهذا ،تسليمه على مقدوراً عليه عقودمال يكون أن 5

كبيع السيارة المسروقة    تسليمه يستطاع ال ما بيع يصح فال ، والحنابلة والشافعية والمالكية

 التـي  اآلثـار  إيجـاد  عقودال ومقصود ،التمليك البيع من فالمقصود ،أو الطير في الهواء     

 .3خرآل شخص من المنفعة وانتقال ،عليها تترتب

                                                        

الدمياطي، ،  2/274،  اإلقناع،  يالشربين،  1/451،  ميارة شرحالمالكي،   ،5/279،  الرائق البحر،  نجيم ابن 1
 .30/ 2، المربع الروضالبهوتي، ، 3/8، الطالبين إعانةحاشية 

 في والترمذي، 3503 رقم، 283/ 3، عنده ليس ما الرجل يبيع في باب، اإلمارة كتاب في داود أبو أخرجه 2
 الرحمن عبد أبو ,ئيوالنسا ،1232 رقم ،534/ 3،  عندك ليس ما بيع كراهية في جاء ما باب ،البيوع كتاب
 ،4613رقـم   ،  7/289،  البائع عند ليس ما بيع باب ،البيوع كتاب في  ,السنن من المجتبى،  شعيب بن أحمد
 فـي  ماجه وابن  ,م1986ـ هـ1406،  2ط،  حلب،  اإلسالمية المطبوعات مكتب،  ةغدأبو عبدالفتاح تحقيق
،  والبيهقي   2187 رقم،  2/737،  يضمن ال ما ربح وعن عندك ليس ما بيع عن النهي باب،  التجارات كتاب

 اهللا عبـد  أبـو ، مالـك , 10202 رقـم  ، 5/267في كتاب البيوع، باب من قال ال يجوز بيع العين الغائبة،    
اعتنـى بـه   ، 1326 رقم،  374ص،  يشبهها وما العينة باب،  البيوع كتاب في ,مالك اإلمام موطأ،  األصبحي

 ابـن  ,  م2006ھ ـ ـ        1427، 1كتبة الصفا، القاهرة، طعد، ممحمود بن الجميل، راجعه طه عبد الرؤوف س
 ،15347 و 15346 رقـم ،  3/402،   حنبل بن أحمد اإلمام  مسند أحمد بن محمد بن هالل الشيباني،     ،  حنبل

 النهي باب،  البيوع كتاب  في ,، المصنف الصنعاني همام بن بكر أبو ، الرزاق عبد و ,مصر  ،قرطبة مؤسسة
، اإلسـالمي  المكتب،  األعظمي الرحمن حبيب تحقيق،  14212 رقم،  38/ 8،  توفىيس حتى الطعام بيع عن

 رقـم ،  3/194،  الكبير المعجم  ,أيوب بن أحمد بن سليمانأبو القاسم    ,والطبراني  ,هـ1403 ،2 ط ،بيروت
 قـال  ,م1983ـ هـ  1404 ،2 ط،الموصل، الزهراء  مكتبة،السلفي المجيد عبد بن حمدي تحقيق ، 3097
 .5/132 األلباني، إرواء الغليل، : حديث صحيح، انظر: األلباني

، الكبير الشرح  الدردير، ،6/248، القدير فتح شرح، الهمام  ابن،280ـ 279/ 5، الرائق البحر، نجيم ابن 3
، 2/274، اإلقنـاع ، الشـربيني ، 1/450، ميـارة  شرحالمالكي،  ، 4/268، واإلكليل التاج،  المواق،  3/10

 ،1/263، المهذب الشيرازي،، 2/179، البجيرمي حاشيةالبجيرمي، ، 3/16، الطالبين إعانةالدمياطي، حاشية 
 .36ـ2/35، المربع الروض ،البهوتي
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 الغـرر  مـن  لـيس  فهو التسليم على القدرة يشترط ولم ، ذلك في خالف حزم ابنأن   إال

 إال يتم ال البيع من المقصود ألن وذلك ؛الجمهور إليه ذهب ما هو إليه أميل والذي ،1عنده

 .آلخر شخص من منفعةال انتقالو ،عليه المعقود بتسليم

 .العاقدان :الثالث المطلب

 لذا كان ال بد مـن       ،فر األهلية في العاقدين   اال بد من أن تتو    ى يتم العقد بالصورة الصحيحة      حت

 ومـا هـي عالقـة       ، وأدوارها ، وبيان أنواع األهلية   ،بيان معنى األهلية في اللغة واالصطالح     

 .األهلية في إنشاء العقود 

 ، األهليـة  معـاني  أشهر هو وهذا ، الصالحية بمعنى اللغة في األهلية تأتي :اللغة في األهلية

 مـن  أي ،البلـد  هـذا  لهأ منفالن   :فيقال ،االستيطان بمعنى أو ، االستحقاق عنىمب تأتي وقد

 . 2 فيه المستوطنين

 فـي  يهمنـا  والـذي  ، الكلمة فيه ترد الذي السياق هو األهلية معنى يحدد الذي أن أراه والذي

 .الصالحية بمعنى األهلية هو هذا بحثنا

 ،3وعليـه  لـه  المشـروعة  الحقـوق  لوجوب اإلنسان صالحية هي : االصطالح في األهليةو

 .4األداء أهلية يهف شرعاً فعله اعتبار أما ،الوجوب أهلية يه وعليه له المشروعة فالحقوق

                                                        

 .8/520، المحلى، حزم ابن 1

، 25ص، البالغة أساس، عمر بن محمد اهللا جاد القاسم أبو، الزمخشري ،95ص، التعريفات، الجرجاني 2
 . م1989ـ هـ1409، لبنان، بيروت، دارالفكر

 التلويح شرح،  التفتازاني،  2/219،  والتحبير التقرير ،الحاج أمير ابن ،4/335،  راألسرا كشف،  البخاري 3
، بيـروت ،  الرسالة مؤسسة،  92ص،  الفقه أصول في الوجيز،  الكريم عبدن،  زيدا ،   2/337،  التوضيح على
 .م1996ـ هـ1417، 5ط

 .2/337، التوضيح على التلويح شرح، التفتازاني 4
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 .1 األداء وأهلية ،الوجوب أهلية :نوعان األهلية أن نرى هنا ومن

 فأهليـة   االصـطالح  فـي  أما ،2واللزوم الثبوت يعني اللغة في فالوجوب :الوجوب أهلية أما

 .3 وعليه له المشروعة الحقوق لوجوب اإلنسان صالحية هي الوجوب

 إذا األمانـة  أدىو ، واالسـم األداء   ،أدى الشـيء أي أوصـله      :لغةً فاألداء ،األداء أهلية أماو

 .4 ضاهق أي تأدية الدين وأدى ،أوصلها

 ،شرعاً به يعتد وجه على منه الفعل لصدور اإلنسان صالحية : فأهلية األداء هي   اصطالحاً أما

 ـ فهي ،العقل على الشرعي اعتبارها يتوقف التي األعمال لممارسة اإلنسان صالحية هي أو

 .5التصرفات بنفسه يباشر ألن صالحاً تجعله الشخص في صفة ـ األداء أهلية يأ

  ولذلك ،6والدته بمجرد كاملة لإلنسان تثبت فهي ،الحياة ومناطها أساسها الوجوب أهلية إنثم 

 7 :اآلتي النحو على الوجوب أهلية أدوار تقسيم فيمكن

 أهـالً  يكون االجتنان مرحلة في فاإلنسان ، الوالدة قبل االجتنان دور في تمثل وت :ناقصة .1

 فتثبـت  ،عليه الواجبات لثبوت الًأه وليس ،والنسب والميراث كالوصية له الحقوق لثبوت
                                                        

، أصـول   سـهل  أبي بن أحمد بن محمد، السرخسي، أبو بكر     2/219 ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،       1
، أمـين   محمد م، أمير بادشاه،1993هـ ـ  1414، 1،  دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2/332السرخسي، 

 .2/337 على التوضيح، ، التفتازاني، شرح التلويح، لبنان ، دار الفكر، بيروت2/249تيسير التحرير، 
 .379صمادة وجب، ، الصحاح مختار، الرازي 2

، 337ـ  2/336،  التوضـيح  علـى  التلـويح  شرح،  التفتازاني ،336ـ335/ 4،  األسرار كشف،  البخاري 3
، الزرقا، م1998ھـ ـ 1418، 2ط، لبنان، بيروت، الفكر دار، 1/136، اإلسالمي الفقه أصول، وهبه، الزحيلي
، دمشق، الجديدة المطبعة، 12ص، الشخصية األحوال، الحجي أحمد، الكردي،  785/ 2، عامال الفقهي المدخل
 .م1983 ـ هـ 1403

 .14/26مادة أدا، ، العرب لسان، منظور ابن 4

، 2/337،  التوضـيح  على التلويح شرح،  التفتازاني ،220 ـ 2/219،  والتحبير التقرير،  الحاج أميرابن   5
 .12ص، الشخصية األحوال، الكردي ، 2/786، امالع الفقهي المدخل، الزرقا

 .2/333، السرخسي أصولالسرخسي،  6

 الفكر دار،  بعدها وما 88ص الحق، نظرية،  سامي محمد،  مدكور،  2/333،  السرخسي أصول،  السرخسي 7
 ومـا  186ص،  القانونية الدراسات مقدمة في الوجيز ،الدين جمال محمود،  زكي،  م1953،  القاهرة،  العربي

 دار، بعدها وما 29ص ،الذمة براءة دعاوي  خوذة،عبد الحكيم،،م1965، القاهرة، الشعب ومطابع دار، هابعد
 . سكندريةاإل، الجامعي الفكر
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 ناقصـة  فهي لذلك مكتملة ليست الجنين وحياة ،الحياة هو أساسها ألن؛   ناقصة األهلية هذه

 .1والدته لحين

 ،وعليـه  له الحقوق لثبوت أهالً فيكون ،حياً نساناإل والدة بمجرد كاملة تثبت وهي :كاملة .2

 والدتـه  حـين  من له فتثبت ،الحياة أساسها ألن؛ األهلية هذه له فتثبت حياً اإلنسان دام فما

 .2 الضمان فعليه فأتلفه إنسان مال على انقلب فلو ،المميز وغير المميز ذلك في ويستوي

 بـأدوارٍ  تمـر  األداء فأهلية ذلك على وبناء ،واإلدراك والتمييز العقل فأساسها األداء أهلية أما

 3 : اآلتي النحو على

 عناصر لجميع فاقداً المرحلة هذه في اإلنسان فيكون ،التمييز سن قبل يكون ذلك و :معدومة .1

 العقـل  وهـو  عليها تبنى الذي األساس النعدام ؛ األداء ألهلية فاقداً يكون وبالتالي ،الرشد

 لم كأن معدومة باطلة الفترة هذه في اإلنسان فتصرفات ذلك على وبناء ،واإلدراك والتمييز

 .4 نافعاً أو ضاراً التصرف أكان سواء ،قانوني  أوعيشر أثر أي عليها يترتب فال ،تقع
 

 اإلنسان ويكون "المميز الصبي "البلوغ قبل ما إلى التمييز سن من تبدأ الفترة وهذه :ناقصة .2

 . 5 هليةاأل ناقص يكون وبالتالي ،البلوغ عناصر لجميع مستكمل غير الفترة هذه في

 

 
                                                        

 كشـف ،  البخـاري ،  2/221،  والتحبير التقرير،  الحاج أمير ابن،  2/333،  السرخسي أصول،  السرخسي 1
، بعدها وما 88ص الحق، نظرية، مدكور 2/339يح،  التفتازاني، شرح التلويح على التوض،4/338، األسرار
 ومـا  29ص ،الذمـة  براءة دعاوي  خوذة،،بعدها وما 186ص،  القانونية الدراسات مقدمة في الوجيز ،زكي
 .بعدها

 كشـف ،  البخـاري ،  2/221،  والتحبير التقرير،  الحاج أمير ابن،  2/333،  السرخسي أصول،  السرخسي 2
 . 2/339رح التلويح على التوضيح، ، التفتازاني، ش4/338، األسرار

 ،بعدها وما 186ص، القانونية الدراسات مقدمة في الوجيز ،زكي، بعدها وما 88ص الحق، نظرية، مدكور 3
 .بعدها وما 29ص ،الذمة براءة دعاوي خوذة،

 .  وما بعدها29 الذمة، صبراءة خوذة، دعاوي ،4/350، األسرار كشف، البخاري 4

 التفتازاني، شرح التلويح على ،4/350،  األسرار كشف،  البخاري،  2/340،  رخسيالس أصول،  السرخسي 5
 .2/342التوضيح، 
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 نـوع  علـى  تعتمد بل ،باطلة جميعها ليست األهلية ناقص تصرفات أن نالحظ أن يمكن ولكن

 1 :اآلتي النحو على تصرفاته تقسيم ويمكن ،به يقوم لذي االتصرف

 عنـد  صـحيحة  أنهـا  التصرفات هذه وحكم ،الهبة كقبول ،محضاً نفعاًله   نافعة تصرفات .أ 

 قبـول  عـدم  إلى ذهبوا فقد الشافعية أما ،2 والحنابلة والمالكية الحنفية من الفقهاء جمهور

 .3 تصرفاته

 ،مـا  لشـخص  ةالهب بإعطاء المميز الصبي يقوم كأن ،محضاً ضرراًبه   ضارة تصرفات .ب 

  .4باالتفاق باطل التصرف من النوع هذا فحكم

 النـوع  وهذا ،والشراء كالبيع ،المعاوضات عقود مثل ،والضرر النفع بين دائرة تصرفات .ج 

ـ  الفقهـاء  جمهور عند الولي إجازة على موقوف التصرفات من  والحنابلـة  الحنفيـة  نم

 .6 باطلة وهي التصرفات هذه منه تصح فال الشافعية أما ،5والمالكية

 صـحيحة  المرحلة هذه في اإلنسان تصرفات فتكون ،البلوغ من المرحلة هذه وتبدأ :كاملة .3

 .7 األهلية عوارض من عارض أي عليه يطرأ لم ما

                                                        

 343ـ 2/342، التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، 2/346، السرخسي أصول، السرخسي 1
، 7/185،  النعمـاني  الفقه في البرهاني المحيط،  مازة عمر بن العزيز عبد بن أحمد بن محمود،  البخاري 2

، السرخسي، م2003ھـ ـ 1424، 1ط، لبنان، بيروت، العربي التراث إحياء دار، عناية عزو أحمد الشيخ حققه
، مفلـح  ابـن  ،2/332،  العدوي حاشية،  العدوي ،2/245 ميارة شرح،  المالكي،  2/346،  السرخسي أصول
 .4/5، الفروع

  .2/397اج ، ، الشربيني، مغني المحت3/217البجيرمي ، حاشية البجيرمي ،  3

 وصححه ضبطه  حققه و ،المسالك ألقرب السالك بلغة،  الصاوي، أحمد ،  6/118،  الصنائع بدائع،  الكاساني 4
 حاشية، العدوى، م1995ھـ ـ 1،1415 ط،بيروت ،لبنان، العلمية الكتب دار، 4/38 شاهين، السالم عبد محمد

، الشافعي اإلمام فقه في البيان، عبداهللا بن سعدأ بن سالم بن الخير أبي بن يحيى، العمراني، 332 /3، العدوى
، المرداوي،  م2002 ـ هـ1423،  1ط،  لبنان،  بيروت،  العلمية الكتب دار،  8/137،  حجازي أحمد.د تحقيق

 .5/318، اإلنصاف

 .4/4، الفروع، مفلح ابن، 2/73، الدواني الفواكه ، النفراوي،2/349، السرخسي أصول، السرخسي 5

 .9/150، عالمجمو، النووي 6

 .2/340، السرخسي أصول، السرخسي 7
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 تكـون  فقد ،العقود بإنشاء لها عالقة ال الوجوب أهلية أن استنتاج يمكن فإنه العرض هذا عدبو

 تعلـق ي العقـود  إتمام إنما ،المميز غير الصبي مثل العقد إلنشاء أهالً صاحبها يكون وال كاملة

 المميـز  الصبي من ناشئاً التصرف أو العقد كان فإن ،سابقاً بينته الذي النحو على األداء بأهلية

 .على ما بيناه  التصرف هذا نوع إلى ينظر فإنه

 إنشـاء  من به يقوم ما فإن األهلية عوارض من عارض أي يعتريه ولم بالغاً العاقد كان إذا أما

 .والتصرفأ العقد لهذا الخاصة الشرعية اآلثار ترتبتو ،صحيح والتصرفات العقود

 والسـفه  والعتـه  واإلغمـاء  والنوم والسكر الجنون من األهلية عوارض لذكر هنا مجال وال

 ذكـر  علـى  فاقتصـرت  ،واألصول الفقه كتب في مظانها ولها ،يطول ثالحدي فإن ،اوغيره

  .المستعان واهللا ،اإلطالة خشية وأدوارها األهلية

 بغيـر  أو حـق ب إكراهاً أو ،ملجىء غير أم ملجئاً أكان سواء اإلكراه أن إلى التنبيه يجب ولكن

 ،والبلـوغ  العقل لبقاء  ؛ اءاألد أهلية في يؤثر وال ،الذمة لبقاء؛   الوجوب أهلية في يؤثر ال حق

 .1 األهلية تعترض التي العوارض من فهو االختيار يفسد أنه إال

 

                                                        

  أمير بادشـاه،   ،بعدها وما 2/275،  والتحبير التقرير،  الحاج أمير ابن ،4/539،  األسرار كشف،  البخاري 1
 .2/414، التوضيح على التلويح شرحالتفتازاني، ، 2/307، التحرير تيسير
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 .العقود في الرضائية مبدأ :الثاني المبحث

بـل  ،العقد بصيغة النطق مجرد يكفي فال ،العقد صحة في يؤثر و ،العقود أساس هو الرضا إن 

 بالقول عنه التعبير من بد ال خفي أمر لرضافا ،المتعاقدين كال نية الصيغة تطابق أن من بد ال

 فـي  الرضـائية  مبدأ تبين اإلسالمية الشريعة جاءت لذلك ،العقود تصح حتى مقامه يقوم ما أو

 .منه المقصود وتوضح العقود

 .الصلة ذات األلفاظ وبيان واصطالحاً لغة الرضا تعريف :األول المطلب

 رضـيت  يقال  ،الرضا ضد السخط والكراهية    و ، من رضي  :لغةً الرضاتعريف  : الفرع األول 

 ورضيت بـه أي     ، وترضاه أي طلب رضاه    ،1الرضاء واالسم ،مرضي فهو تهيوارتض الشيء

 ِرْض َواَن الّل ِھ َكَم ن َب اء         اتََّب عَ َأَفَم ِن    ﴿ :تعالى قال ، والرضا والسخط من صفات القلب     ،2أحببته  

 ،سـخطك  مـن  برضـاك  أعـوذ  إنـي  اللهم {:وسلم هيعل اهللا صلى وقال ،3﴾ِبَسْخٍط مِّ َن الّل ھِ   

 ،4}نفسـك  علـى  أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال ،منك بك وأعوذ ،عقوبتك من وبمعافاتك

َوَرِضیُت َلُك ُم اِإلْس َالَم      ﴿:تعالى قالو 5اخترته أي الشيء رضيت فيقال االختيار، بمعنى والرضا

 .6﴾ِدینًا 

  الرضا": حيث قال،7الغزالي كما بين ، حبةالم ثمار من ثمرةهوو الكراهة عكس والرضا 
                                                        

فصل الراء، رضي، ، المحيط القاموسادي، الفيروز أب،  14/323مادة رضي،، العرب لسان، منظور ابن 1
 .1/229، رالمني المصباح، الفيومي ،1662ص

، هنـداوي  الحميد عبد تحقيق، المحكم والمحيط األعظم،     المرسي إسماعيل بن علي الحسن أبوابن سيده،    2
 .م2000 ،1 ط،بيروت، العلمية الكتب  دار،8/244مقلوبة رضو، 

 . 162 آية: عمران آل سورة 3

 . 486 رقم 1/352، والسجود الركوع في يقال ما باب، الصالة كتاب في مسلم رجهأخ 4

 .1/229، المنير المصباح، الفيومي 5

 .3 آية:  المائدة سورة 6
هـ، تفقه على 505هـ، وتوفي بها سنة 450أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، ولد بطوس سنة : الغزالي 7

الوسيط، المستصفى فـي أصـول      : ة، وله مصنفات كثيرة، من أهمها     يد إمام الحرمين، وبرع في علوم كثير      
، عمـر  بـن  محمد بن أحمد بن بكر أبوابن شهبة،    :الفقه، إحياء علوم الدين، تهافت الفالسفة، انظر ترجمته       

ـ 1/293، خان العليم عبد الحافظ. د  تحقيقطبقات الشافعية، هــ،   1407 ،1ط ،بيروت، الكتب عالم،294 
 .  174 ـ 12/173داية والنهاية، ابن كثير، الب
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 مقامـات  أعلـى  مـن  وهـو  ،المحبة ثمار من ثمرة الرضا: "أيضاً وقال،1"انديتضا والكراهة

 .2"المقربين

 واألصول الفقه علماء عرفه فقد اصطالحاً الرضا أما :اصطالحاً الرضا تعريف   :الفرع الثاني 

 فجـاء  ،3واستحسانه الشيء إيثار :بأنه الرضا عريفت إلى الحنفية ذهب فقد ،متقاربة تعريفاتب

ـ  ،وإرادتـه  الشيء إلى القصد هو االختيار": 4حاشية ابن عابدين     في  إيثـاره  هـو  اوالرض

 ترك الرضا : " الرائق البحر في وجاء ،5" فالمكره على الشيء يختاره وال يرضاه      ،واستحسانه

 6 "ومؤاخذة ةٌعِبتَ هاعبتْي ال ما وهي،صةخا إرادة والمحبة،وقوعه إلرادة الشيء على االعتراض

 ،7 باختياره دون أن يخالطه إكـراه  ،القصد إلى الفعل  : هو الرضا أن إلى الفقهاء جمهور وذهب

 بـه  يأتيا أن وهو التراضي منها بشروط إال يصح ال: عند كالمهم عن شروط البيع مثالً قالوا  ف

 .8 رضاه بغير ملكه إزالة يجز فلم ،له بما يتعلق منهما واحد كل حق ألن ؛ ياراًتاخ

 فعـل لل القصد مجرد أن إلى حيث ذهب الجمهور     ،فالرضا عند الجمهور أعم منه عند الحنفية       

 لهـذا  ستحسانواال السرور مالمح عليه ظهرت سواء ،الفعل لهذا الشخص هذا من رضا يكون

 ستحسـان واال السـرور  آثار رتظه أنمن   بد ال أنه إلى الحنفية ذهب بينما ،تظهر لم أم الفعل

                                                        

  . بيروت، المعرفة دار، 4/352، الدين علوم إحياء، محمد بن محمد حامد أبو، الغزالي 1

 .4/343، الدين علوم إحياء، الغزالي 2

 .291ـ290/ 2، التحرير تيسير، بادشاه أمير، 507 / 4، المختار الدر على المحتار رد، عابدين ابن 3

ھ ـ ـ       1198( محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي، ولد بدمشق وتوفي بها ابن عابدين هو  4

 .9/77كحالة، معجم المؤلفين، : رد المحتار على الدر المختار، انظر ترجمته: صانيفهمن ت) هـ 1252

 .507/ 4،  رد المحتار ،عابدين بنا  5

 .3/365، الرائق البحر، نجيم ابن 6
 ولكن به مصرحاً للرضا تعريفاً أجد لمف  من تعريفهم للرضا يفهم من سياق حديثهم،       هورالجم إليه ذهب ما 7

 أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمسالرملي،  ،  3ـ3/2،  الدسوقي حاشية دسوقي،ال : أقوالهم من ذلك يفهم
ـ الم شـرح  إلى اجحتالم نهاية،  الدين شهاب بن حمزة بن  ھ ـ 1404،  بيـروت ،  الفكـر  دار،  3/375 ،اجنه
 . 4/265، اإلنصاف، المرداوي، 3/149، القناع كشاف، البهوتي، م1984ـ

 .4/265، اإلنصاف  المرداوي،،3/149، القناع كشافالبهوتي، ، 4/7، المبدعابن مفلح،  8
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 إليـه  ذهـب  مـا  هو إليه أميل والذي ،يصنع بما منه رضاً ذلك نويك حتى العقد أو الفعل لهذا

 ال والعقود ،الرضا فقد القصد فقد فإذا الفعل إلى تجاهواال القصد هو الرضا بأن الفقهاء جمهور

 .1 بها يعتد حتى فيها الرضا من بد

 . الصلة ذات األلفاظ : الفرع الثالث

 . واالختيار والنية والقصد والعزم اإلرادة: من األلفاظ ذات الصلة بالرضا 

 مصدر وهي ،2 وأحبه شاءه الشيء وأراد ،واالختيار الطلب واإلرادة أراد من :لغةً اإلرادة .1

 إلى القصد هياإلرادة   االصطالح وفي ،3 المشيئة اإلرادة وقيل ،طلبته إرادة الشيء أردت

 .5وجه دون وجه على الفعل منه يقع حاالً للحي توجب صفة وهي ،4الشيء

 اصـطفاها أي    : فيقـال  ، واالنتخـاب  واالنتقـاء  االصطفاء هو :لغةً واالختيار   ،االختيار .2

 ،7واختيار أفضله  وتقديمه الشيء ترجيح أنهاالختيار تعريف في أيضاً جاء وقد ،6،اختارها

                                                        

، لبنان، بيروت، اإلسالمية البشائر دار، 1/238، العقود في الرضا مبدأ، علي الدين محي علي، داغي القرة 1
 .م2002 ـ ـه1423، 2ط

 إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ،مصطفى وآخرون ، 1/245، المنير المصباح، الفيومي 2
 . دار الدعوة ، 1/382،  رادت مادة ، تحقيق مجمع اللغة العربية ، الوسيط المعجمومحمد النجار، 

، أنـور  فتحـي  حقيق، ت القرآن غريب تفسير في ، التبيان المصري محمد بن أحمد الدين شهابابن الهائم،    3
ـ هـ1412 ،1 ط،مصر، بطنطا للتراث الصحابة دار، 105ص  بـن  أيـوب  البقاء أبو، يالكفو، م1992  

، المصـري  ومحمد درويش عدنان تحقيق،  اللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات،  الحسيني موسى
  .م1998ـ هـ 1419، بيروت، الرسالة دار، 75ص

البهـوتي،   ،1/13 ابن حجر، فتح الباري، ،4/376، الوسيط  الغزالي،،4/6،  البجيرمي حاشية،  البجيرمي 4
 . 152 /3، المربع الروض

 . 167ص، الفقه قواعد، البركتي ،23ص، التعريفات، الجرجاني 5

 في   ابن األثير، النهاية   ،1/185،  المنير المصباح الفيومي،،  4/266مادة خير،    ،العرب لسان،  منظور ابن 6
، الحميدي األزدي حميد بن  اهللا عبد بن فتوح نصر أبي بن محمد، ابن الفتوح،   5/30غريب الحديث واألثر،    

  مكتبة ،247، ص العزيز عبد سعيد محمد زبيدة  . د  تحقيق ،ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب تفسير
 مهـدي  . د  حقيق، العين، تدأحم بن  الخليل،الفراهيديم، 1995هـ ـ  1415 ،1 ط،مصر، القاهرة، السنة

 . الهالل ومكتبة دار، 7/163 السامرائي إبراهيم. و د المخزومي

 .161ص، القرآن غريب في المفردات، األصفهاني 7
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 وقد ذكر االختيار في القرآن ،1فاختار أحدهمارته بين الشيئين أي فوضت إليه االختيار       يفخَ

َوَربُّ َك   ﴿:تعـالى  قال ،2 ﴾ َوَلَقِد اْخَتْرَناُھْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِمین     ﴿:تعالى قال فقد   ،الكريم

َس ْبِعیَن  َواْخَت اَر ُموَس ى َقْوَم ُھ    ﴿: تعالى وقال ،3﴾ َیْخُلُق َما َیَشاُء َوَیْخَتاُر َما َكاَن َلُھُم اْلِخَیَرةُ        

 .4﴾َرُجًال لِِّمیَقاِتَنا
 فـي  وجاء ،5األمرين خير وانتقاء الفعل إلى القصد :فهو اصطالحاً االختيار تعريف وأما

 .6 بالمختار الرضا معناه االختيار البجيرمي حاشية

 داخـل  ،والعدم الوجود بين متردد أمر إلى القصد ":هو االختيار أن إلى الحنفية ذهب ولكن

 فرقـوا  قد الحنفية  نذكر أن  أنوال بد    ،7"اآلخر على جانبينال أحد بترجيح الفاعل قدرة في

 .8 مترادفان واالختيار الرضا أن إلى ذهبوا الذين ،للجمهور خالفاً ،والرضا االختيار بين

 الـنفس  توجه والنية ،إليه وعزم قصده األمر نوىو ،العزم وهي نوى من :لغةً  والنية ،النية .3

 .9العمل نحو

 جلـب  من لغرض موافقاً ،وتركه الفعل إيجاد نحو القلب توجه":هي صطالحاال يفلنية  او

  اهللا إلى والتقرب الطاعة قصد :بأنها النية تعرف وقد ،10" الًآم أو حاالً ضٍر دفع أو نفٍع

 .1الفعل إيجاد في تعالى

                                                        

 .1/185الفيومي، المصباح المنير، مادة الخير،  1

 .32 آية: الدخان سورة 2

 .68 آية: القصص سورة 3

 .155 آية: األعراف سورة 4

 .3/149، البهوتي، كشاف القناع، 3/423، البجيرمي حاشية بجيرمي،ال 5

 .3/423، البجيرمي حاشيةالبجيرمي،  6

 .2/307، التحرير تيسيربادشاه، أمير ، 4/538، سراراأل كشفالبخاري،  7
، 3/375، الرملي، نهاية المحتاج، 3/2، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 4/538البخاري، كشف األسرار،  8

 .3/149ف القناع، البهوتي، كشا

 . 2/966، نوى مادة، الوسيط المعجم، مصطفى وآخرون، 367ص،  نوى مادة،  الصحاح مختار، الرازي 9

 موافقاً يراه ما نحو القلب نبعاثا "  بلفظ، 1/13، الباري فتح، رحج ابن ،1/25، الرائق البحر، نجيم ابن 10
 " . أو دفع ضٍر حاالً أو مآالً نفع جلب من لغرض



 47 

 .3بفعله مقترناً الشيء قصد  فهي،2بالقصد أيضاً وتعرف

 :االصـطالح  وفـي  ،4د واالتجـاه  االعتما والقصد ،الطريق استقامة :لغةً والقصد ، القصد .4

 . وسيأتي بيان القصد الحقاً،5المؤكد العزم هو القصد

 إمضـاء  علـى  القلب عقد والعزيمة ،6والجد الصبر بمعنى مصدر اللغة في والعزم ،العزم .5

 .7واعتزمت عليه  األمر وعزمتعزمت : فيقال،األمر

 .8الفعل إيقاع على التصميم و ،اإلرادة مزج هو العزم :االصطالح وفي 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                               

 على الطحطاوي حاشية، إسماعيل بن محمد بن أحمدالطحطاوي، ، 1/105، المحتار رد، ن عابديناب 1
، التفتازاني، هـ1318 ،3 ط،مصر ،األميرية الكبرى  المطبعة،1/144 ،اإليضاح نور شرح الفالح مراقي

 .1/170شرح التلويح، 

عبد العزيز بـن أبـي   بن ز الدين   ع العز بن عبد السالم، أبو محمد     ،  372 ـ 1/371،  المجموع النووي، 2
 . بيروت، العلمية الكتب دار، 1/185، األنام مصالح في األحكام قواعد ، القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي

، 1/38،  اإلقناع،  الشربيني،  1/126،  الطالبين إعانةحاشية  ،  الدمياطي،  1/47،  المحتاج مغني،  الشربيني 3
 . 1/159، قليوبي حاشيةقليوبي، 

 .506/ 2، المنير المصباح، الفيومي، 6/185، والدال والصاد القاف، األعظم والمحيط المحكم، ه سيد بنا 4
  .70ص، األصول على الفروع تخريج في التمهيد، األسنوي 5

 .2/599، عزم مادة، الوسيط المعجم، مصطفى وآخرون  6

 .1/334، القرآن غريب في المفردات، األصفهاني 7

، بيـروت ،  الغـرب   دار ،1/240  تحقيق محمد حجـي،    ،خيرةذال ،إدريس بن أحمد الدين  شهاب ،القرافي 8
 .م1994
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 . النبوية والسنةالكريم  القرآن في الرضائية :الثاني المطلب

 :وسأبحث ذلك في فرعين ،لقد وردت كلمة الرضا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 

 . في القرآن الكريم ئيةالرضا: ول الفرع األ

 :بمشـتقات عديـدة منهـا        ،مـرة  وسبعين ثالٍث الكريم القرآن في " الرضا " كلمة وردت لقد

ِضريرضـى  ،ترضونها ،ترضون ،ترضاها ،ترضاه ،ترضى ،رضوا ،رضيتم ، رضيت ،ي، 

 : اآلتي الكريمة اآليات هذه ومن ،1 األلفاظ من ذلك وغير رضوانا ،تراضيتم ،تراٍض

اِجِریَن َواَألنَص اِر َوالَّ ِذیَن اتََّبُع وُھم ِبِإْحَس اٍن رَِّض َي          َوالسَّاِبُقوَن اَألوَُّلوَن ِمَن اْلُمھَ   ﴿:تعالى قال .1

 من األولين السابقين عن اهللا رضي فقد ،هنا الرضا ذكر تم فقد ،2﴾الّلُھ َعْنُھْم َوَرُض وْا َعْن ھُ     

 ،القيامـة  يـوم  إلى والطاعة باإليمان تبعهم ومن بهم الالحقين ومن واألنصار المهاجرين

 3المتعـددة  النعم من نالوا بما عنه ورضوا ،أعمالهم وارتضاء طاعتهم بقبول عنهم فرضي

 .4الكره ضد هي التي المحبة  يعنياهللا فرضا

  ،5﴾ اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدی َنُكْم َوَأْتَمْم ُت َعَل ْیُكْم ِنْعَمِت ي َوَرِض یُت َلُك ُم اِإلْس َالَم ِدین اً              ﴿ :تعالى قال .2

 فالرضا ،األديان بين من لكم اخترته أي اإلسالم لكم فرضيت ،أيضاً هنا الرضا ذكر تم فقد

 .6االختيار بمعنى هنا

                                                        

ـ 394الكريم ،ص  القرآن أللفاظ المفهرس المعجم،فؤاد محمد ،الباقي عبد 1 ، دار الحـديث،القاهرة ،     395ـ
 .م 2001هـ ـ1422

 .100 آية:  التوبة سورة 2
 .بيروت،الفكر دار،168/ 3، الـتأويل رارسوأ التنزيل وارأنعبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي،،البيضاوي 3

، 2/398، التفسير علم من ةيرادوال الرواية فني بين الجامع القدير فتح، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني 4
 .                                                                          بيروت، دارالفكر

 .3 آية: ةالمائد سورة 5

  .6/61، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح، األلوسي 6
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 أي هنـا  فالرضا ،1﴾ْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِھَك ِفي السََّماء َفَلُنَولَِّینََّك ِقْبَلًة َتْرَض اَھا     ق ﴿ :تعالى قال .3

 التـي  الصحيحة راضلألغ إليها وتميل تحبها التي هي رضاهات التي فالقبلة ،والميل المحبة

 إلـى  ميله أن على للداللة بترضاها عبر وقد ،2وحكمته تعالى اهللا مشيئة ووافقت ،أضمرتها

 أجـدر  فهو ،التوحيد على يدل بأن اهللا بيوت أجدر الكعبة إن حيث الخير لقصد ميل الكعبة

 فـي  يراخت تعقل عن الناشئة بالمحبة مشعراً الرضى كان فلما ،المقدس بيت من باالستقبال

 .3المقام هذا

َی ا َأیَُّھ ا الَّ ِذیَن آَمُن وْا َال َت ْأُكُلوْا َأْم َواَلُكْم َبْی َنُكْم ِباْلَباِط ِل ِإالَّ َأن َتُك وَن ِتَج اَرًة َع ن              ﴿ :تعالى قال .4

 ،التراضـي  عـن  صادرة تجارة أي منكم تراض عن تجارة تكون أن إال ،4﴾ َتَراٍض مِّ نُكمْ  

 التبـايع  عند يحصل والتراضي ،عرف أو لفظ من عليه يدل بما الجانبين من الرضا وهو

 ،حـق  بغيـر  الغير مال أكل عن المؤمنين عباده ىينه وجل عز فاهللا .5والقبول باإليجاب

 وأجـاز  ،والغرر والقمار كالربا األموال اكتساب في المحرمة األسباب تعاطي ينهى عن و

ـ  التـي  المشروعة التجارة طريق عن األموال تبادل لهم  البـائع  بـين  بالتراضـي  ونتك

 للمشـاركة  هو الذي التفاعل باب مصدر ألنه؛   المشاركة في حقيقة فالتراضي ، والمشتري

  .6 الفعل في متساويين طرفين بين الحقيقية

                                                        

 .144 آية: البقرة سورة 1

 . 9ـ2/8، المعاني روح، األلوسي 2

 عاش ابن 3
 .، دار سحنون، تونس28ـ2/27محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ، ور

 . 29 آية: النساء سورة 4
 .5/24 ،ويروالتن التحرير، عاشور ابن 5
 الفداء أبو، كثير ابن  ،1/322، القرآن أحكام، العربي ابن، 5/153، القرآن ألحكام الجامع، القرطبي 6
 أبو، الطبري، هـ1401، بيروت، الفكر دار، 1/480، العظيم القرآن تفسير، الدمشقي عمر بن سماعيلإ

، بيروت، الفكر دار، 32ـ31/ 5، لقرآنا آي تأويل عن البيان جامع، خالد بن يزيد بن جرير بن محمد جعفر
  .هـ1405، لبنان
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والتي هـي ضـد     والميل   وجا ء بمعنى المحبة      ،وأخيراً فإن الرضا مذكور في القرآن الكريم        

 فال بد من وجود الرضا عنـد  ،يجاب والقبول من الطرفين   والتراضي بالبيع يكون باإل    ، لكرها

 إجراء العقود  

 
  . في السنة النبويةئيةالرضا: الفرع الثاني 

  :ما يأتي األحاديث نوم ، المطهرة النبوية السنة في أيضاً الرضا كلمة وردتوقد 

 بعـد  لنظرينا بخير فهو ابتاعها ومن ،الغنم تصروا ال { :وسلم عليه اهللا صلى رسول قال .1

 .2}تمر من1 وصاعاً ،ردها سخطها وإن ،أمسكها رضيها إن ،يحتلبها أن

 فـإذا  ،3ةالمصـرا  الشاه حكمبين   وسلم عليه اهللا صلى النبي أن: ووجه الداللة من الحديث   

  أو اإلمساك من الرأيين أي النظرين بخير فهو، الخيار فله ةمصرا شاة اإلنسان اشترى

                                                        

 رطـل  مـد  كل،وسـلم  عليـه  اهللا صلى النبي بمد أمداد أربعة فيه معلوم المدينة ألهل مكيال هو الصاع 1
 وال الكفـين  بعظـيم  ليس ،الرجل بكفي حفنات أربع يختلف ال الذي ومعياره المحيط القاموس في جاء،وثلث

 وصواع صاع له ويقال الصحيح هو وهذا،نيجازيحال قول على هذا وثلث رطالأ خمسة والصاع،صغيرهما
 العراق أهل صاع اوأم،وثلث أرطال خمسةصلى اهللا عليه وسلم  النبي فصاع،وصيعان أصوع وجمعه،وصوع
 والصـاع   ،سـبعة  مـن  وأكثـر  ثمانية من أقل الصاع يقول شريك وكان،الحجاج صاع وهذا أرطال ثمانية

فصل ،المحيط القاموس،  أبادي الفيروز :ذلك في انظر ألفين ومائة وست وسبعين جراماً ،        بالغرامات يساوي 
 الحـديث  غريـب  في النهاية،  األثير ابن،2/52،اآلثار صحاح على األنوار مشادق ،السبتي،955ص الصاد،
 إبـراهيم  الكريم عبد تحقيق،  الحديث غريب،  إبراهيم بن محمد بن أحمد سليمان أبو،الخطابي ،3/60،واألثر

 غريب،مسـلم  بن اهللا عبد محمد أبو،قتيبة ابن،هـ1402،  المكرمة مكة،  القرى أم جامعة،1/247،  العزباوي
ــديث ــق، الح ــد.د تحقي ــوري اهللا عب ــة، 1/162،الجب ــاني مطبع ــداد، الع ـــ1397، 1ط، بغ  ، ه

www.domo3uae.com.  

 ةوالمصرا محفلة وكل ،والغنم والبقر اإلبل ْلفِّحيال   أن للبائع النهي باب،  البيوع كتاب في البخاري أخرجه 2
 تحريم باب،  البيوع كتاب في مسلم،  2043 رقم،  2/755 ،أياماً يحلب فلم وجمع فيه وحقن لبنها صرى التي
 ،1515 رقـم ،  3/1155،  التصـرية  وتحريم ،النجش وتحريم ،سومه على وسومه أخيه بيع على الرجل بيع

 .اإلبل لفظة بزيادة

 بفـتح  ةوالمصرا ،حبسته أي الماء تصري منه يقال ،الماء حبس التصرية وأصل ،التصرية من ةالمصرا 3
 الناقة أحالف طبر أي ،يحلب فلم وجمع ،الثدي في أي فيه وحقن لبنها صرى التي هي الراء وتشديد المهملة

 في نظرا،الناقة ثمن من فيزيد اللبن كثرة المشتري فيرى لبنها ليجتمع؛   ثالثة أو يومين حلبها وترك الشاه أو

http://www.domo3uae.com
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 الشـراء  هذا رد فله البيع بهذا يرض لم وإن ،الشاه بهذه احتفظ يعالب بهذا رضي نإف ،الرد

 .1والشراء البيع في العقود أساس الرضى ألن وذلك؛ تمر من وصاعاً

 فيرضـى  ،ثالثاً لكم ويكره ثالثاً لكم يرضى اهللا إن{ : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال .2

 لكـم  ويكره ،تفرقو وال جميعاً اهللا بلبح تعتصموا وأن ،شيئاً به تشركوا وال تعبدوه أن لكم

أن اهللا تعـالى     : الحديث  ووجه الداللة من   ، 2 } المال وإضاعة ،السؤال وكثرة ،وقال قيل

 باالبتعاد وأمر يكرهها أموراً وذكر ،بها بااللتزام عباده وأمر ،ويرضاها يحبها أموراً رذك

 ،بـه  اإلشـراك  وعـدم  ،عبادته فهي ويحبها اهللا ترضي التي المرضية األمور وأما ،عنها

 الرضـا  وأن،  الكره ضده الرضا أن يبين الحديث فهذا ،التفرق وعدم اهللا بحبل واالعتصام

 اهللا يحبـه  مـا  بـين  فقـد   ،العلـم  ضروب من ضرب الحديث فهذا ،والمحبة الميل بمعنى

                                                                                                                                                               

 فـتح ،  حجر  ابن ،3/52،  التحرير تيسير،  بادشاه أمير،  204ص،  صرى مادة،  الصحاح مختار،  الرازي ذلك
، الـدين  جمـال  بن عمر بن علي بن الحسن بن الرحيم عبد،  األسنوي ت،بيرو،  الفكر دار،  4/362،  الباري
، بيروت،  الرسالة مؤسسة،  عقلة محمد. د وتعليق وتحقيق ضبط،  1/297،  التنبيه تصحيح في النبيه تاتذكر
 محمد. د تحقيق ،241 /2،  الحديث غريب،  الهروي القاسم عبيد أبو،  سالم ابن ،م 1996ـ   هـ1417،  1ط

، الحـديث  غريـب  في الفائق،  الزمخشري،  هـ 1396،  1ط،  بيروت،  العربي الكتاب دار،  خان المعيد عبد
2/293. 
 الدين بدر، العيني، 167 /10، النووي شرحب مسلم صحيح، النووي، 466ـ4/462، الباري فتح، حجر ابن 1

 عبد ابن، بيروت، العربي التراث إحياء دار، 11/270، البخاري صحيح شرح القاري عمدة، أحمد بن محمود
 تحقيـق ،  18/201،  واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد،  النمري اهللا عبد بن يوسف عمر أبو،  البر

 1387،  المغرب،  اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة،  البكري الكبير عبد محمد،  العلوي أحمد بن مصطفى
، العلميـة  الكتب دار،  9/224،  داود أبي سنن شرح المعبود عون،  العظيم الحق شمس محمد،  بادياآل،  هـ

 جمـال  قيقتح،  المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة،  محمد سلطان بن علي،  القاري،  1995،  2ط،  بيروت
 عبد الدين زين الفضل أبو، العراقي، م2001ـ هـ1422، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار، 6/68، عيتاني
 الكتـب  دار،  6/85،  علـي  محمد القادر عبد تحقيق،  التقريب رحش في التثريب طرح،  الحسيني بن الرحيم
 .م1،2000ط، بيروت، العلمية

 وهو ،وهاِت منٍع عن والنهي حاجة غير من المسائل كثرة عن نهيال باب، األقضية كتاب في مسلم أخرجه 2
 .1715 رقم، 3/1340، يستحقه ال ما طلب أو لزمه حقّ أداء من تناعماال
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 عـن  الرضا إذ بثالث يأمركم أي ثالثاً لكم يرضى اهللا فإن ،ويسخطه يكرهه وما ،ويرضاه

 .1الرضا يستلزم به واألمر ،به األمر يستلزم الشيء

:  قـال  تسـتحي  البكر إنيا رسول اهللا    { :  ما ورد عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت         .3

 . 2 }صمتها رضاها

 الـزواج،  عقـد  لصحة وشرط مطلوب أمر الزواج في الرضاأن  : ووجه الداللة من الحديث    

 أي صمتها وأن،الزواج في رأيها بإبداء تستحي البكر أن موسل عليه اهللا صلى اهللا رسول فبين

 .3قالساببالزواج  زال قد هائحيا كمال إن حيث للثيب خالفاً،رضاها على دليٌل سكوتها
 

 يبيع أن له فليس نخل أو ،4ٍةعبر في شريك له كان من{ : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال .4

  .5}  ترك كره وإن ،أخذ رضي فإن، شريكه نِذْؤي حتى

أنه ال يجوز للشريك بيع حصته في الدار أو البسـتان إال برضـا      :  ووجه الداللة من الحديث    

  فـي  سـواء  ،تقسم ما لم  شركة كل في ثابتة والشفعة ،العقار في ثابتة الشفعة شريكه، حيث إن 
                                                        

 على الزرقاني شرح، يوسف بن الباقي عبد بن محمد،  الزرقاني،272 ـ271/ 21، التمهيد، البر عبد ابن 1
 صحيح على النووي شرح، النووي،هـ1411، 1ط، بيروت ،لميةالع الكتب دار، 527/ 4، مالك اإلمام أطمو

 إسحاق يأب تحقيق، مسلم على الديباج، بكر أبي بن الرحمن عبد الفضل أبو ،السيوطي، 12ـ12/11 ، مسلم
 .م1996ـ هـ1416، السعودية، عفان ابن دار، 4/318، األثري الحويني

 رقم، 5/1974، برضاها إال يبثوال البكر وغيره األب ينكح ال باب، النكاح كتاب في البخاري أخرجه 2
 رقم، 2/1037، بالسكوت والبكر بالنطق النكاح في الثيب استئذان باب ،النكاح كتاب في ومسلم، 4844
 الجارية عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سألت قالت عنها اهللا رضي عائشة عن روي ما بلفظ، 1420
 له فقلت:عائشة فقالت ،تستأمر نعم :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لها قالف ؟، ال أم أتستأمر أهلها ينكحها
 .سكتت هي إذا إذنها فذلك :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ،تستحي فإنها

 .128 /20، القاري عمدة، العيني 3

 كان الذي لمنزلا وأصله األرض على ويطلق ،والمسكن الدار هو والربع، الباء وإسكان الراء بفتح الربعة 4
، ربع الجنس اسم هو الذي والجمع واحدة هو وقيل ،الربع تأنيث والربعة، فيه ويقيمون يسكنونه أي به يربعون
 بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج، الملقن ابن، 135ص، ربع مادة، الصحاح مختار، الرازي: انظر
 مصطفى تحقيق، الكبير شرحال في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج في المنير البدر، الشافعي األنصاري أحمد
 هـ1425، 1ط، السعودية، الرياض، الهجرة دار، 7/10، كمال بن وياسر سليمان بن اهللا وعبد الغيط أبو
 .م2004ـ

 .1608 رقم، 3/1229، الشفعة باب، المساقاة كتاب في مسلم أخرجه 5
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 حصـته  أخـذ  شريكه شاء فإن ،له شريكه يؤذن حتى يبيع أن للشريك يحل فال،  حائط أو ربعه

 .1به أحق فهو له يأذن ولم باعه وإنفله ذلك، 

 

 اهللا رسول وقال،2}  تراض عن إال اثنان يفترقن ال{ : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال .5

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  وقـال  ،3}  تراض عن البيع إنما {: وسلم عليه اهللا صلى

 .4} تراٍض عن إال بيع عن انعالمتباي يتفرق ال{:وسلم

 األحاديث هذه فيبين   وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن: هذه األحاديث   ووجه الداللة من    

فيمـا  بينهمـا  تـراض  عن إال بيعان أو اثنان يتفرق فال ،تراض عن إال يكون ال البيع أن 

فيجـب   ،5شرعاً عنه المنهي الضرر حصول من تفادياً؛   المبيع وقبض الثمن بإعطاء يتعلق

 عنه ملكه إزالة يجزفلم   بماله يتعلق منهما واحد كل حق ألن؛   منهما اختياراً البيع أن يعقدا 

 لنا اطالع ال بالقلب قائم معنى هوف ،بالرضا البيع صحة حصرت فاألحاديث ،6رضاه بغير

                                                        

 .بعدها وما  11/45، النووي بشرح مسلم صحيح، النووي 1

 والترمذي بلفظ ال ،3458 رقم، 3/273، المتبايعين خيار في باب، البيوع كتاب في، داود أبو أخرجه 2
، الكبرى السنن في والبيهقي ،1248، رقم 551/ 3، 7يتفرقن عن بيع إال عن تراض، في كتاب البيوع، باب 

 وأحمد في مسنده، ،10226 رقم، 5/271، الخيار بيع إال يتفرقا لم ما بالخيار المتبايعان باب، البيوع كتاب
حديث حسن : حديث غريب، وقال األلباني: ، قال الترمذي10935، رقم 2/536بلفظ ال يتفرق المتبايعان، 

صحيح، وقال لم يظهر لي وجه الغرابة فقد رواه اثنان عن أبي زرعة، أحدهما طلق بن معاوية، واآلخر 
األلباني، إرواء الغليل، : لق،انظر بمتابعة ابن جابر عن طالبجلي، وال بأس به، فحديثه حسن لذاته، صحيح

5/126. 

  .17ص انظر تخريجه سبق 3

 تراض عن إال بيع عن يتفرقن ال بلفظ الترمذي وأخرجه،  10935 رقم،  2/536،  مسنده في أحمد أخرجه 4
 ال بلفظ شيبة أبي نواب،  1248 رقم،  3/551،  يتفرقا لم ما بالخيار البيعين في جاء ما باب،  البيوع كتاب في

، تـراض  عـن  إال بيعـان  يتفرق ال قال من باب،  واألقضية البيوع كتاب في،  تراض عن إال بيعان يتفرق
 إرواء حسن صحيح ، األلباني ،:  وقال األلباني ، غريب حديث هذا  :عيسى أبو قال، 22418 رقم، 4/490

 .126/ 5،  الغليل

، الترمـذي  جـامع  بشـرح  األحـوذي  تحفة،  الرحيم عبد بن منالرح عبد محمد العال أبو،  المباركفوري 5
 .9/236 ،داود أبي سنن شرح المعبود عون  ،اآلبادي، بيروت، العلمية الكتب دار، 379ـ4/378

 . 3/149، القناع كشاف، البهوتي، 4/7، المبدع، مفلح ابن 6
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 النبـوي  الحـديث  وبهذا فإن هذا  ،  1 بالصيغة يكون وذلك ،مقامه ليقوم لفظال فاشترط ،عليه

 .2المتبايعينبين  التراضي توافر إذا إال أصالً يقوم وال ينعقد ال البيع أن على يدل الشريف

 

  ، والميـل  فالرضا جاء بمعنى المحبة،وهكذا فإن الرضا قد جاء ذكره في األحاديث النبوية       

 والزواج ال بـد مـن ان   ، أن يكون عن تراض من الطرفين    من وقد ذكرت أن البيع ال بد     

  .العقود  وكذلك سائر ،كون عن رضا ي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        

 .3/4، الطالبين روضة، النووي، 1/257، المهذب، الشيرازي 1

، 62ص، المعاصرة لوجياوالتكن وسائل تقدم ضوء في وتطبيقاته بالمبيع العلم أحكام،  محمد وحممد،  مبروك 2
  م1999، القانونية لإلصدارات الفني المكتب
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 . أركان الرضا في الفقه اإلسالمي: الثالثالمبحث

 وجـدت  إذا التي األساسية اللبنة فهو ،اإلسالمي الفقه في الركن تعريف إلى أشرنا أن سبق لقد

 ،وشـروط  أركـان  فيه فراتتو أنمن   عمل لكل بد فال ،الشيء انعدم انعدمت وإذا الشيء وجد

  . مكتمالً ويصبح العمل هذا يصح حتى

 . ويقصـد العبـارة      ويميز يعي عمن صادراً كان إذا إال يتحقق ال اإلسالمي الفقه في والرضا

 .1) التمييز (األهلية  والقصد :هما اثنان  الرضا أركان بأن القول يمكنو

 .القصد : األول المطلب

 ،االعتمـاد  والقصـد  ،الطريق واستقامة الطرفين بين الوسط هو والقصد ،قصد من لغةً القصد

 اإلسراف بين ما وهو ،اإلفراط خالف أي الشيء في والقصد ،بعينه طلبته أي الشيء وقصدت

 والتوجـه  االعتـزام  العـرب  كالم في ومواقعها قصد مادة أصل: " 3جني ابن قال ،2والتقتير

 .4 "قةالحقي في أصله هذا ،جور أو ذلك كان اعتدال على الشيء نحو والنهوض والنهود

 القواعد فمن ،6 قصد والنية ،5الفعل إنشاء نحو المؤكد   العزم هو الفقهاء اصطالح في والقصد

 القواعـد  إحـدى  هـي  القاعدة وهذه ،7 بمقاصدها األمور قاعدة اإلسالمي الفقه في المعروفة

 يـة الن القـيم  ابـن  وضح وقد ،بالنية كبيرة عالقة لها القاعدة وهذه ،األساسيةوالكبرى   الخمس

 والنبـي  ،بفسـادها  ويفسد بصحتها يصح لها تابع وهو وقوامه ولبه العمل روح النية " :بقوله

                                                        

 . وما بعدها257القرة داغي، مبدأ الرضا في العقود، 1
 .2/506، لمنيرا المصباح، الفيومي، 6/185، والدال والصاد القاف، األعظم والمحيط المحكم، سيده ابن 2
  هـ330 سنة قبل ولد، لغوي، صرفي نحوي، أديب ) الفتح أبو (الموصلي جني بن عثمان  :جني ابن 3

 الكافي، المتنبي ديوان شرح، البالغة وأسرار الصناعة سر: تصانيفه من، بغداد سكن هـ 392 سنة وتوفي
 .6/251، المؤلفين معجم، كحالة، ترجمته انظر، لألخفش القوافي كتاب شرح في

 .6/187، األعظم والمحيط المحكم، هسيد ابن ، 353/ 3،قصد مادة، العرب لسان، منظور ابن 4
 .70ص ، في تخريج الفروع على األصول التمهيد، األسنوي 5

 .1/185، األنام لحامص في األحكام قواعد، السالم عبد بن العز 6

 أحمد تحقيق، البصائر عيون زغم، الحنفي حسينيال مكي محمد بن أحمد الدين شهاب العباس أبو، الحموي 7
 التحبير، المرداوي، م1985ـ هـ1405، 1ط، لبنان، بيروت، العلمية الكتب دار، 1/37، الحنفي محمد بن

 .1/8األشباه والنظائر،  ، السيوطي، 8/3838، التحرير شرح
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صلى اهللا عليـه     قوله وهما العلم كنوز وتحتهما وشفتا كفتا جملتين قال قد وسلم عليه اهللا صلى

 العمل أن األولى الجملة في فبين ،1 } نوى ما امرىء لكل وإنما ،بالنيات األعمال إنما  {:وسلم

 مـن  له ليس العامل أن الثانية الجملة في بين ثم ،بنية إال عمل يكون ال ولهذا ،بالنية إال يقع ال

 العقـود  وسـائر  ،والنـذور  ،واأليمـان  ،والمعـامالت  العبـادات  يعم وهذا ،نواه ما إال عمله

 .2"واألفعال

 بعضـها  العبـادات  مراتب ولتمييز ،العادات عن العبادات لتمييز"  القصد  "النية شرعت لذلكو

 .3 وصحتها األعمال قبول في المعيار فهي  ،بعض عن

 العلوم باب من ال واإلرادات العزوم باب من فهي بفعله يريده ما بقلبه اإلنسان قصد هي فالنية

 ولـيس  القلب محلها والنية ،5غيره أو فرٍض عمل على القلب عزم وهي أيضاً  ،4واالعتقادات

 .6فيها القلب اللسان مساعدة ويستحب ،باللسان وال بالقلب ال حروف ونظم نطق فيها

 اإلحاطـة  شـرطه  ولكـن  " :الغزالـي  فقال ،المقصود بصفات اإلحاطة وشرطها قصد والنية

 يترتـب  لم له متصوراً وال بمعناها عالماً يكن لم فإن " :القيم ابن وقال  ،7" المقصود بصفات

 .8.. " .ذلك في اإلسالم أئمة بين نزاع وال ،أيضاً أحكامها عليه

 هـذا  من يريده ما اإلنسان يقصد أن من بد فال ،واألقوال األفعال في القصد أهمية نرى ولهذا

 لـه  فالقصـد  ،األمـر  هذا عن رضاه على دليالً ذلك كان مباحاً أمراً قصد إذا وبالتالي ،العمل

                                                        

  .6خريجه انظر صسبق ت 1

 .3/111، الموقعين إعالم، القيم ابن 2

 .2/324، الموافقات، يالشاطب 3

، بيروت، الغرب دار، 1/240، حجي محمد تحقيق، الذخيرة، إدريس بن أحمد الدين شهاب، القرافي 4
 . م1994

  .1/371، المجموع، النووي 5

 .2/89، المذهب في الوسيط، الغزالي، 1/240، الذخيرة، القرافي 6

 .2/93، المذهب في الوسيط، الغزالي 7

 .3/121، الموقعين إعالم، القيم ابن 8
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 ،التكليفيـة  األحكـام  به لقتتع القصد به تعلق إذا العمل أن كما ،األعمال قبول في كبرى أهمية

 .1منها شيء به يتعلق لم القصد عن يعر وإذا

 ،الرضـا  عنده يتحقق حتى المتصرف أو العاقد لدى العبارة قصد فراتو من بد ال فإنه وأخيراً

 به يقوم الذي العمل على المترتبة واآلثار ،قصده يتضمنه لما وعالماً فاهماً يكون أن من بد وال

 .2 ذلك القيم ابن وضح وكما سابقاً ذكرت كما ،عليه ويقدم

 . األهلية :الثاني المطلب

 الوجـوب  أهلية :نوعان األهلية أن ذكرناكما   ،واصطالحاً لغةً األهليةتعريف   سبق فيما ذكرنا

 . 3داءاأل وأهلية

 4 : اآلتية النقاط خالل من  عالقة األهلية بالرضانبين أن ويمكن

 ،والقصـد  الرضا منه يتوقع ال فهنا ، الناقصة الوجوب هليةأ له تثبت أمه بطن في جنينال .1

 .5 معدوم عنده فالرضا

 ،لـه  كاملةً تثبت الوجوب أهلية فإن التمييز قبل ما إلى واستمراره حياً اإلنسان والدة عند .2

 العقـود  فـي  عنه وليه ينوب بل ،والقصد الرضا له يتحقق وال ،معدومة داءاأل أهلية ولكن

 .6 والتصرفات

 أداء وأهلية كاملة وجوب أهلية ثبتت فهنا البلوغ إلى التمييز طور من اإلنسان وصول عند .3

  كامـل  غير ولكنه موجود فالرضا ،ناقصاً يكون عنده الرضا فإن ذلك على وبناء ،ناقصة

 .7وال تام 

                                                        

 .2/324، الموافقات، الشاطبي 1

 .3/121، الموقعين إعالم، القيم ابن 2

، أمير بادشاه، تيسير التحرير،  2/332، أصول السرخسي، 2/219،  ، التقرير والتحبير ابن أمير الحاج 3
 .2/337،  ، شرح التلويح على التوضيح ، التفتازاني2/249
 .1/237 في الفقه اإلسالمي،، مبدأ الرضا القرة داغي 4
 .1/274مبدأ الرضا،  ،  القرة داغي،2/333،  السرخسي أصول،  السرخسي 5

 .1/274مبدأ الرضا،   القرة داغي،،2/221، والتحبير التقرير،  الحاج أمير ابن 6

 .1/285مبدأ الرضا،  ،  القرة داغي،4/350 األسرار، كشف،  البخاري 7
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 يكـون  رضاه فإن ذلك على وبناء ،كاملة وأداء وجوب بأهلية يتمتع فإنه اإلنسان بلوغ عند .4

 .1العقود هذه على الكاملة الشرعية اآلثار وتترتب ،العقود يبرم أن له ويحق ،كامالً

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .4/338، كشف األسرار،  ري، البخا2/340،   السرخسي 1
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 الفصل الثاني

 اإلكراه بحق وأثره على التعاقد

 

 تعريف اإلكراه بحق وبيان صورته:           المبحث األول 

 لتعاقدحكم اإلكراه بحق وأقوال الفقهاء في أثره على ا:           المبحث الثاني 

 أدلة الفقهاء على مشروعية اإلكراه بحق :           المبحث الثالث 
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 . تعريف اإلكراه بحق وبيان صورته:المبحث األول

 : وقسمته إلى مطلبين ، وبيان صورته ، اإلكراه بحق من حيث تعريفهيتناول هذا المبحث 

 . تعريف اإلكراه بحق:المطلب األول

هب فـي   ا وأذكر بعض أقوال أئمة المـذ      ، ة األربع  المذاهب عندراه بحق   تعريف اإلك  سأذكر  

 ومـدى   ، وبغيـر حـق    ،أكثر المذاهب أخذاً بتقسيم اإلكراه إلى إكراه بحـق        لبيان  ؛ وذلك   ذلك

 .استخدام لفظ اإلكراه بحق في المذاهب

جـاء فـي     ف ،ففي المذهب الحنفي لم أجد تعريفاً محدداً لإلكراه بحق إال أنهم ذكروه بالمثـال               

 إذا أكرهـه القاضـي   1كالعنين ،ألن اإلكراه بحق ال يعدم االختيار شرعاً   " :حاشية ابن عابدين  

 ،2  " أال ترى أن المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ البيـع             ،مدةالبالفرقة بعد مضي    

 أن الحاكم    وبما ، أو ضاع  ،فالمثاالن المذكوران يبينان أن اإلكراه بحق يكون لتحصيل حق فقد         

 ويكون  ، فإن له استخدام الوسيلة المناسبة في ذلك       ،أو القاضي وجد إلرجاع الحقوق ألصحابها     

 .اإلكراه بحق إحدى الوسائل المستخدمة لهذا الغرض

اإلكراه على الفعل الذي تعلق بـه   " وعرفوه بأنه    ،قد أطلقوا عليه اإلكراه الشرعي    أما المالكية ف  

 .3" ٍق حقٌ لمخلو

ال خصوص كـون   ،ه به حقاًما يعم كون المكربحق أن المراد باإلكراه    " :جاء لشافعية فقد أما ا 

 وبهـذا   ، وهذا شرط من شروط اإلكراه بحق سأوضحه إن شاء اهللا تعالى           ،4 "نفس اإلكراه حقاً  

                                                        

العنين بكسر العين والنون : " هو عجز يصيب الرجل فال يقدر على الجماع، وجاء في كتاب المطلع :العنين 1
، مصطفى وآخرون  :انظر" نه، مشتق من تشتهي الرجال المشددة العجز عن الوطء وربما اشتهاه وال يمك

محمد بن أبي الفتح الحنبلي، المطلع على أبواب المقنع، تحقيق ، البعلي، أبو عبد اهللا 2/633المعجم الوسيط، 
 .م1981 هـ ـ 1401 المكتب اإلسالمي، بيروت، ، 319محمد بشير األدلبي،ص

 . 6/128، ابن عابدين ، رد المحتار  2

 .2/367، الدسوقي حاشيةالدسوقي،  3

 .4/7، الطالبين إعانة  الدمياطي، حاشية4
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ه القيام بـه ؛      اإلكراه الذي يحق للمكرِ    :يمكن أن نصوغ تعريفاً لإلكراه بحق عند الشافعية بأنه        

 .قيقاً للحق وإظهاراً لهتح

ويفهـم هـذا    ،ه من القيام بـه  واجب امتنع المكر اإلكراه على أمٍر:أما الحنابلة فقد عرفوه بأنه 

فـاإلكراه إمـا     " :1  فجاء عن ابن تيمية    ،التعريف من خالل ضربهم لألمثلة المتعددة في كتبهم       

 ،اإلكراه قد يكون إكراهاً بحق    و ،  وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل      ، بحق وإما بباطل  

كإكراه من امتنع من الواجبات على فعلها مثل إكراه الكافر          ) فاألول (،وقد يكون إكراهاً بباطل   

إكراه المرتد علـى العـود إلـى     ،وهم صاغرون الحربي على اإلسالم أو أداء الجزية عن يد

 وعلـى  ،مضان وحج البيـت وصوم ر ، إكراه من أسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة  ،اإلسالم

 وإعطاء النفقـة  ،وعلى أداء األمانة التي يقدر على أدائها ،قضاء الديون التي يقدر على قضائها  

 وأما اإلكراه بغير حق فمثل إكراه اإلنسان على الكفـر           ،الواجبه عليه التي يقدر على إعطائها     

ألنهـم ال يقـدرون     ؛  عض  والمعاصي وهذا اإلجبار الذي هو اإلكراه يفعله العباد بعضهم مع ب          

 .2"على إحداث اإلرادة واالختيار في قلوبهم 

 اإلكراه الـذي ال     :هو  حق  باإلكراه  ن  فإ ،عرضته من أقوال ألصحاب المذاهب    ل ما   من خال و

 فالمالكية عندما ذهبـوا     ، 3 لرد الحقوق إلى أصحابها      ةوسيلكحل  يالذي  و ،ظلم فيه وال عدوان   

، والحنابلـة  4 الغير حقام فيه وال ظلم وال عدوان وأنه يتعلق ب       إلى أنه إكراه شرعي أي ال حر      

                                                        

ن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني،ابن اإلمام شهاب الدين ابن هو تقي الدي: ابن تيمية 1
هـ، برع في علوم الحديث والفقه وعلـم  827هـ، وتوفي سنة 661اإلمام مجد الدين أبو البركات، ولد سنة      

 الحسـبة، إقتضـاء   الفتاوى الكبرى،: الكالم، وله العديد من المؤلفات، وقد بلغت ثالثمائة مجلد، من تصانيفه  
السيوطي، طبقات الحفاظ، : الصراط المستقيم، الصارم المسلول على شاتم الرسول، وغير ذلك، انظر ترجمته

 .7/11، الصفدي، الوافي بالوفيات، 521ـ520ص

 .8/463، ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية  2

  .6/104كويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية ال 3
 .2/367 ، على الشرح الكبيرالدسوقي حاشية، الدسوقي ،2/134،الكبير الشرح الدردير، 4
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 وبالتالي فإن هذا اإلكراه وسيلة مباحـة  ،1 واجب قد ترك  ذهبوا إلى أنه اإلكراه على أمرٍ   كذلك

 . ال ظلم فيها وال عدوان،لتحصيل الحق

وسيتضح األمر  ،  2واألمثلة كثيرة في كتب الفقهاء يمكن من خاللها استنباط مفهوم اإلكراه بحق           

 .أكثر عند بيان صورة اإلكراه بحق

 ،وبناء على التعاريف السابقة فإنه يتضح لنا بأن اإلكراه بحق له شروط معينـة حتـى يصـح         

  : فمن شروطه،ويكون مشروعاً

 يكفي أن يكون ما توعـده بـه       وال ، المكره به حقاً      بحق يستلزم ويتطلب أن يكون     اإلكراه .1

 فـال   ،م للقاتل طلق امرأتك وإال قتلتك واقتصصت منك       د قال ولي ال   لو  ومثال ذلك ما   ،حقاً

ألن   وذلـك  ؛يعد ذلك من اإلكراه بحق وإن كان ما توعده منه صحيحاً وهو االقتصـاص             

 وتلك الصورة قد خرجت عن هذا       ،اإلكراه بحق يجب أن يكون بكل ما يحيط به على حق          

 .3النهج

2.   يكون من الواجب على   أن ولم يسـقط    ، أكره عليه  ه فإذا لم يفعل   ،األمرذا  ه أن يفعل ه    المكر

أكره على اإلسالم فإن    مثالً إذا   المرتد   ف ،وكان آثماً على كونه أحوج إلى أن يكره        ،أثر فعله 

 .4 صحيحإسالمه

 ، وينسب التقسيم إلـيهم    ، الشافعية أكثر من ذكروا اإلكراه بحق في كتبهم        ويمكن القول بأن  

  . ثم بعد ذلك يأتي الحنفية،يهم المالكية ويل،وكذلك الحال عند الحنابلة

  أعلم أعلى وواهللا تعالى

 

                                                        

 .8/463ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية،  1
، التـاج واإلكليـل،     المـواق ،  24/57، السرخسـي، المبسـوط،      6/128ابن عابـدين، رد المحتـار،        2
، البجيرمي، حاشية البجيرمـي،   412، الغمراوي، السراج الوهاج، ص    3/7،الدردير، الشرح الكبير،    4/252
 . 5/236، البهوتي، كشاف القناع، 7/102، النووي، روضة الطالبين، 3/73

 .4/7 الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، ،4/173، الكبرى الفقهية الفتاوىالهيتمي،  3

 .4/173، الكبرى الفقهية الفتاوىالهيتمي،  4
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 . بيان صورة اإلكراه بحق:المطلب الثاني

 بـل هـو     ،ذكرنا فيما سبق أن اإلكراه بحق هو اإلكراه الشرعي الذي ال ظلم فيه وال عدوان              

 ويمكن  ،ير كثير  ففيه خ  ،والذي يحقق المصلحة العامة    ،اإلكراه الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها     

 وكان  ،ين والوفاء به  د عن أداء هذا ال     المدين  بالرجل الذي عليه دين آلخر فيمتنع      ،تصوير ذلك 

أن يجبـر المـدين     أو من ينوب عنه      فهنا من حق الحاكم      ،ي شيء آخر  أله متاع كالسيارة أو     

 للمحافظة علـى   ؛فهذا إكراه بحق ، هذا الدين وذلك ببيع بعض ممتلكاته لسداد     ،على سداد دينه  

؛ ن البيع فيحق للحاكم أن يبيع بنفسـه مـا للمـدين         ع فإذا امتنع المدين     ،حقوق الطرف اآلخر  

 عدوان على حقوق اآلخرين الوال   ظلممن ال  وهذا ال يعتبر     ،لسداد هذا الدين أو يحبسه حتى يبيع      

 ، أصـحابها  من باب رد الحقوق إلىو بل ه،ل التصرف في ملك الغير   ي وال يعتبر ذلك من قب     ،

 .1وفعل واجٍب امتنع المدين عن القيام به 

 وكـان للحـاكم أن      ، فإن عليه بيان ذلك وتوضيحه     ،وكان مبهماً  وكذلك إذا أقر المرء بأمٍر ما     

 " :إعانـة الطـالبين  حاشية  فجاء في    ،ن ذلك عيح هذا المبهم وبيانه إذا امتنع       على توض  يكرهه

 هـو   ،فللقاضي إكراهه على البيـان     ،البيان فامتنع ويمكن تصويره بما إذا أقر بمبهم وطولب ب       

 وفحواها أن اإلكراه بحـق وسـيلة مـن          ،وصور اإلكراه بحق كثيرة ومتعددة     ،2"إكراه بحق   

 . لرد الحقوق ودفع المفاسد،الوسائل المباحة

                                                        

 .2/8، المحتاج مغني، الشربيني، 9/151، المجموع، النووي 1

 .3/188، الطالبين إعانة الدمياطي، حاشية 2
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  . وأقوال الفقهاء في أثره على التعاقد  حكم اإلكراه بحق:المبحث الثاني

     فهو ليس من الظلم المحرم الـذي حرمـه اهللا     ،1اإلكراه بحق جائز شرعاً   اتفق الفقهاء على أن 

في سنة رسول اهللا صلى اهللا  و ،2﴾ َوَأنَّ الّلَھ َلْیَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبی دِ  ﴿ : قال تعالى ف هتعالى في كتاب  

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيـنكم   { :عليه وسلم فقد جاء في الحديث القدسي      

 واهللا تعـالى  ، فالظلم محرم في الشريعة اإلسالمية بكافة أشكاله وأنواعه    ،3}حرماً فال تظالموا    م

 .4 وأمرهم باالبتعاد عنه ، وكذلك حرمه بين عباده، الظلم عن نفسهنفى

فـإذا كـان    "  :فقـال  ، وتنفذ معه األحكام   ،بأن اإلكراه بحق جائز شرعاً     وقد ذكر ابن العربي   

 وال يؤثر فـي رد      ،نقياد إليه فإنه جائز شرعاً تنفذ معه األحكام       اال باية من اإلكراه بحق عند اإل   

 فمثالً يصـح بيـع   ،حق ال يقطع نسبة الفعل إلى الفاعل  بواإلكراه   ،5"شيء منها وال خالف فيه    

ولي من زوجتـه بعـد      م ويصح طالق ال   ، ويصح إسالم الحربي   ،ن القادر على وفاء دينه    المدي

 .6ذه األمثلة تصح مع اإلكراه  فكل ه،مضي مدة اإليالء

قدام عليه وهو    نوع يحرم اإل   :ها الشافعي في باب اإلكراه أن اإلكراه نوعان       روالقاعدة التي قر  

واإلكراه بحق ال يقطـع الحكـم        ، ونوع يباح اإلقدام عليه وهو اإلكراه بحق       ،اإلكراه بغير حق  

 رحمـه   _ها الشافعي ردة التي قر  وأصل الشافعي أي القاع    " :فجاء في كتبهم   ، الفاعل فعلعن  

في باب اإلكراه هو أن اإلكراه إما أن يحرم اإلقدام عليه وهو اإلكراه بغيـر حـق أو ال        _ اهللا  

                                                        

 ابـن ،  3/75،  خليـل سيدي   مختصر الخرشي، حاشية الخرشي على   ،  6/128،  المحتار رد،  عابدين ابن 1
ابن ، 2/174 ،البجيرمي حاشيةالبجيرمي، ، 8/56، الطالبين روضةالنووي، ، 3/165، القرآن أحكام، العربي
 .4/3، الفروعمفلح، 

 .182آية : سورة آل عمران 2

  .8سبق تخريجه ص 3
 .3/412،  على موطأ اإلمام مالك الزرقاني، شرح الزرقاني 4

 .3/165، القرآن أحكام، العربي ابن 5

 .2/309 التحرير، تيسيرأمير بادشاه، ، 2/276، والتحبير التقرير، الحاج أمير ابن 6
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 والثاني ال يقطع الحكم عن فعل الفاعل كإكراه الحربي على اإلسالم فيصح             ،وهو اإلكراه بحق  

 .1 "إسالمه بخالف إكراه الذمي فإنه ليس بحق

 المالكيـة أن اإلكـراه      عندفجاء   ،2  إقامةً لرضا الشرع مقام رضا المكره      ،يصحبحق   فاإلكراه

 .4، وفي كتب الشافعية أن الفعل مع اإلكراه بحق كالفعل مع االختيار3بحق كالطوع

ودليل ذلـك   ،وأن اإلكراه بحق ال أثر له في عدم النفوذ         ،فمن هنا نرى صحة عقد المكره بحق      

 .5على بيع ماله لوفاء دينه صحة بيع من أكرهه الحاكم 

وعلى فعـل الصـالة      ،ومن ذلك اإلكراه على األذان     ،وكذلك صحة اإلكراه ألداء واجب ترك     

 .6والوضوء والصيام والحج وأداء الزكاة 

 بعض األقوال من كل مذهب من المذاهب الفقهية األربعة في حكـم اإلكـراه               وسأنقل فيمايأتي 

 :بحق وأثره 

 ،غير ملجـىء  إكراه   إكراه ملجىء و   :الحنفية إلى أن اإلكراه قسمان     ذهب   :المذهب الحنفي    .1

 ولكن أشاروا إليه في أثناء حـديثهم        ،ولم يقسم الحنفية اإلكراه إلى إكراه بحق أو بغير حق         

فهـذا   ،7 " وإذا أكره الحربي على اإلسالم صح إسالمه          ":المبسوط فجاء في    ،عن اإلكراه 

 . فيصح إسالم الحربي إذا أكره على اإلسالم،رعتبيدل على أن اإلكراه بحق عندهم م

                                                        

 .8/56، الطالبين ةروضالنووي،  1

 .2/8، المحتاج مغنيالشربيني،  2

 .2/145، الكبير الشرحالدردير،  3

 .5/458، المنهج شرح على الجمل حاشيةالجمل،  4

، الفـروع ابن مفلـح،  ، 2/174، البجيرمي حاشيةالبجيرمي، ، 2/276، والتحبير التقريرابن أمير الحاج،   5
ن الدي زينابن رجب، أبو الفرج     ،  211ص والنظائر، األشباهي،   السيوط ،10/351،المغني،  قدامة ابن،  4/3

 ،الكلـم  جوامـع  مـن  حديثاً خمسين شرح في والحكم العلوم جامع،  البغدادي الدين شهاب بن الرحمن عبد
 .م1997 ـ هـ1417 ،7 ط،بيروت، الرسالة مؤسسة، باجس إبراهيم و األرناؤوط شعيب تحقيق ,378ص

 .206ص، ئروالنظا األشباه  السيوطي،6

 .24/57،  السرخسي، المبسوط 7
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 فهذا النص قد ذكر فيه اإلكراه       ،1"ألن اإلكراه بحق ال يعدم االختيار شرعاً         " :وجاء أيضاً 

إذا أجل العنين إلى المدة المعينة ولـم يقـدر علـى    ف وضربوا لذلك أمثلة منها العنين  ،بحق

 .2 يكرهه الحاكم على الفرقة ،الجماع

 ،3شـرعي   إلى أن اإلكراه عندهم إكراه شـرعي وغيـر         ذهب المالكية : المالكي  المذهب   .2

بل  ،هو نفسه اإلكراه بحق فال مشاحة في االصطالح        واإلكراه الشرعي أو الجبر الشرعي    

  .4اإلكراه الشرعي هو كالطوع يقع به الطالق والبيع  وبين المالكية أن،وذكروه بلفظه

والتي تبين اعتبارهم لإلكراه بحق ما جـاء         ،المالكيةومن النصوص التي جاءت في كتب       

ومن اإلكراه الحق الجبر على بيع األرض للطريق أو لتوسـيع المسـجد         "  :5الخرشيعن  

 .6" والطعام إذا احتيج إليه 

أو  ،أو المنفق للنفقة  .. .ومن الجبر الشرعي جبر القاضي  المديان       " :في كتبهم أيضاً  وجاء  

 ،أو الجزية أو الخراج الحق     ،لد بمال فيعجز عنه فيجبر على البيع لذلك       ملتزم اإلقليم أو الب   

لتوسعة الجامع أو المقبـرة  ؛ وكالجبر على بيع األرض  ،فهو الزم ويجوز شراؤه لكل أحد     

أو الطريق والطعام المحتاج له والكافر على بيع عبد المسلم أو الصغير أو المصحف الذي               

 .7"في ملكه 

                                                        

 .4/40 األبحر ملتقى شرح األنهر مجمع الكليبولي، ،6/128، عابدين ابن حاشيةابن عابدين،  1

 مجلة شرح األحكام دررحيدر،   ،24/57، المبسوط ، السرخسي،6/128ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  2
 2/588، األحكام

 .2/367 ، على الشرح الكبيرالدسوقي حاشية، الدسوقي ،2/134،الكبير الشرح الدردير، 3

 .2/145، الكبير الشرحالدردير،  4
هـ، من 1102 ذي الحجة سنة 27أبو عبد اهللا محمد الخرشي المالكي، فقيه وأصولي، توفي في : الخرشي 5

كحالـة، معجـم    : الفوائد السنية في شرح المقدمة السنوسية، وشرح مختصر خليل، انظر ترجمته          : تصانيفه
 .150، فنديك، اكتفاء القنوع، ص10/210المؤلفين، 

 .5/9،  الخرشي، حاشية الخرشي 6

 .4/441، الجليل منحعليش،  7
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ستخدامهم مصطلح الجبر الشرعي الذي هـو نفسـه اإلكـراه بحـق      فهذا النص دل على ا    

  . 1  ال لأللفاظ والمبانيفالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني

وتبـين أن    ،وجاء في كتبهم أيضاً أنّه إذا ولى الحاكم أو الوالي عامالً على إقلـيم أو بلـد                

 ،رد األموال إلـى أصـحابها      فإن الحاكم يجبره على      ،العامل قام بظلم الناس وأخذ أموالهم     

رده إلـى    سواء أخذ الـوالي هـذا المـال أو         ، وبيعه ماضٍ  ،ويجبره على بيع ما ليس له     

 .2أصحابه

وهذا ما جـاء     ،  إكراه بحق وإكراه بغير حق     قسم الشافعية اإلكراه إلى    :  الشافعي المذهب .3

 وبيـع  ،ن والزكاةذا وضربوا له األمثلة المتعددة كاإلكراه على األ      ،  بشكل ملحوظ  مفي كتبه 

الناس إليـه إن  وإكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة  ،لسداد دينه؛ مال المدين  

 .3وغير ذلك وبينوا أن هذه األفعال كلها تصح مع اإلكراه  ،ةبقي للمكره قوت سن

 إكـراه  :ومن النصوص التي جاءت في كتب الشافعية والتي تبين أن اإلكراه عندهم نوعان          

لم يصـح   ه فإن كان بغير حق      فأما المكر  " :ه ما قاله النووي في بيع المكر      ق وبغير حق  بح

 فصح ككلمة اإلسـالم إذا أكـره        ،وإن كان بحق صح ؛ ألنه قوٌل حمل عليه بحق         .. .بيعه

 .4"عليها الحربي

 بعد مضـي المـدة إذا      ي فإن المول  ،وبين الشافعية أيضاً أن ما أكره عليه بحق فهو صحيح         

 .5ألنه إكراهٌ  بحق ؛ بإكراه من القاضي فإن طالقه ينفذ طلق 

 ومن اإلكراه بحق أن يكـون  ،ه بحقويصح عقد المكر " :ومن النصوص التي جاءت أيضاً 

  .6" ه سنة تعنده طعام يحتاج الناس إليه فيكرهه الحاكم على بيع الزائد على كفاي
                                                        

  .91، البركتي، قواعد الفقه، ص2/268الحموي، غمز عيون البصائر،  1

 .3/7، الكبير الشرحالدردير، ، 4/252، واإلكليل التاج، المواق 2
، الشـرواني  حواشيالشرواني،  ،  2/196،  قليوبي حاشيةقليوبي،  ،  2/174،  البجيرمي حاشيةالبجيرمي،   3
 .9/151، المجموع النووي، ،3/342، الطالبين روضةالنووي، ، 4/229

 .9/150، المجموع، النووي 4

 .8/56، الطالبين روضةالنووي، ، 9/151، المجموعالنووي،  5

 .2/174، البجيرمي حاشيةالبجيرمي،  6
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أن  و ، بغير حـق  إكراه  بحق و إكراه  ه  ذهب الحنابلة إلى القول بأن اإلكرا     : ي الحنبل المذهب .4

  وأنّه ال يؤثر في صحة األقوال واألفعال الصادرة من الشخص المكره           ،اإلكراه بحق جائز ، 

 ،حقاق الحق ورفع الظلـم إ ولما فيه ،وأن اإلمام أو الحاكم له إكراه الناس لما فيه مصلحتهم 

  فال بـد مـن أن   ،عضهم لبعض بين أن األصل إعانة الناس بفقدوهذا ما وضحه ابن تيمية      

 وبين أن ذلك أمـر      ،الطعام أو اللباس أو المسكن    في  سواء أكان ذلك     ،يساند الناس بعضهم  

 بـل ممـا     ، وأن لإلمام إجبار الناس على ذلك علماً بأن ذلك ال يعد ظلماً            ،واجب ال بد منه   

 .1أوجبه اإلسالم عليهم

 ويعد  ، كمن يصنع لهم الطعام    ،والتجاراتوأيضاً إذا احتاج المجاهدون إلى أهل الصناعات        

 ،غير ذلك مما يحتاج لهم المجاهـدون      و ،ويعد لهم اآلالت   ،لهم اللباس ويصنع لهم السالح    

 .2فإذا رفض أهل الصناعات ذلك فيحق لإلمام إجبارهم على تجهيز ما يحتاجه المجاهدون 

م يعلم السـابق منهمـا      إكراه من زوجها وليان ول    أيضاً  ومن األمثلة التي جاءت في كتبهم       

 وكذلك يصح إسالم المرتد إذا أكره       ،ألنه قوٌل حمل عليه بحق    ؛   فيقع الطالق    ،على الطالق 

فإن أكـره    " : فجاء ،وبناءً على ذلك فإن الحنابلة يرون صحة عقد المكره         ، 3على اإلسالم 

 .5 فيصح طالقه وبيعه وإسالمه وغير ذلك 4"بحق صح 

يتفقون مع الحنفية والمالكية والشافعية في أن اإلكراه بحق جائز ومن هنا نرى أن الحنابلة 
 .شرعاً

ذلك ليس ظلماً بل هو من وأخيراً فإن الفقهاء جميعاً يتفقون على صحة عقد المكر ه بحق وأن
 ويحق ، قد فعلمحرم  أو النهي عن أمٍر،والقيام بواجب ترك ،باب رد الحقوق ألصحابها
 . ه وذلك قياماً لرضا الشارع مقام رضا المكر،جبللحاكم إكراه من عليه وا

                                                        

 .194 /29، ورسائل كتبتيمية، ابن  1

 .29/195، ورسائل كتبابن تيمية،  2

 .5/236، القناع كشافالبهوتي، ، 7/291، المغنيابن قدامة، ، 7/255، المبدعابن مفلح،  3

 .4/3، الفروعابن مفلح،  4

 .4/3، المصدر السابق نفسه  5
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 . مشروعية اإلكراه بحقعلى أدلة الفقهاء :الثالث المبحث

بين أدلة الفقهاء   نال بد من أن      ،وأثره على التعاقد   ، الفقهاء في اإلكراه بحق    ما ذكره بعد عرض   

 :مطالب  ة ثالثإلى هتقسموعليه فقد  ،في اإلكراه بحق
 

 )  والسنة ،الكتاب (دلة من النقل  األ: األولالمطلب

من الكتاب الكريم والسـنة   يتضمن بعض األدلة التي تبين مشروعية اإلكراه بحق   المطلبوهذا  

 :فرعين وقد قسمته إلى  ،المطهرة
 

 .العزيز  األدلة من الكتاب :  األولالفرع

نت نفي الظلـم  حيث بي  ، الكثير من اآليات التي حرمت الظلم      ت فقد ورد  ،آيات تحريم الظلم   .1

 فبين اهللا تعالى في هـذه  ،1﴾ َوَما َأَنا ِبَظلَّاٍم لِّْلَعِبی دِ  ﴿: فجاء في كتابه العزيز  ،عن اهللا تعالى  

 تـه  فمن عدال، بغير ذنٍب اقترفوه ظلماً الناستعالى  فال يعذب اهللا     ،اآلية عدالته وعدم ظلمه   

ـ  بعث الرسـل      وبعد ،هم وإمهالهم رعذاإ  بعد  إال الناستعالى أنه ال يعذب      يهم وهـدايتهم   إل

لتأكيـد  ؛ لتخدام لفظ ظالم أي صيغة المبالغة واس، فإذا كفروا ولم يؤمنوا فهنا يعذبهم ،السبيل

 .2على هذا المعنى

  أي أن اهللا تعالى ال، وهذه اآلية كسابقتها،3﴾ اللَُّھ ُیِریُد ُظْلمًا لِّْلِعَباِد َوَما﴿ :وقد قال تعالى

  

                                                        

 .29 آية: ق سورة 1

 ،داوودي عـدنان  صـفوان  تحقيق،  العزيز الكتاب تفسير يف الوجيز،  أحمد بن علي الحسن أبو ،الواحدي 2
 ،أبو محمد الحسين بن مسعودهـ ، البغوي، 1415 ،1 ط،بيروت، دمشق ،الشامية الدار، القلم دار ،2/1024

، دار المعرفة، بيروت، ابـن       4/224،  العك الرحمن عبد خالد  تحقيق تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل،    
 السالم عبد تحقيق،  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر،  األندلسي بغال بن الحق عبد محمد  أبو عطية،
 .م1993  ـهـ1413، لبنان، العلمية الكتب دار ،165ـ5/164، محمد الشافي عبد

  .31 آية: غافر سورة 3
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، فال يريد اهللا    1في اإلرادة للظلم هنا يستلزم نفي الظلم بفحوى الخطاب         ون ،يعذبهم بغير ذنب  

زيـادة علـى مـا    بتعـذيبهم  أن يظلم عباده سواء أكان ذلك بتعذيبهم بغير ذنب اقترفوه أو  

 .2 الظلم من باب أولى  ونفي إرادة الظلم يدل على نفي، من العذابهيستحقون

إنـه   وبالتالي ف  ،  يحرم الظلم   وأنه ، ال يظلم عباده  ى  تعالفهاتان اآليتان تشيران إلى أن اهللا       

 وإذا ظلمه ال بـد مـن أن يقـوم    ، أو يأكل حقه   ،ه اإلنسان ايحرم على اإلنسان أن يظلم أخ     

 ،فإذا لم يرجعه فال بد من أن يقوم الحاكم بدوره في هذه الحالة             ،بإرجاع الحق إلى صاحبه   

 ، وتحقيق العدل  ، الظلم عن المظلومين   ودفع ، الحقوق ألصحابها  إرجاعحيث إن من مهامه     

 وهذا هو اإلكراه المشروع الذي ال بد منـه          ،وال يكون ذلك أحياناً إال بطريق اإلكراه بحق       

  . األحيان لتحقيق العدل ورد الحقوق الضائعة منفي كثير

 تهفتثبت مشـروعي   ،فاإلكراه بحق يعتبر وسيلة مشروعة لتحقيق الحق ودفع الظلم المحرم         

 . للوصول إلى الحقةاعتباره أداب؛ وصحته

اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقاًال َوَجاِھُدوْا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبیِل الّلِھ َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ِإن  ﴿:قال تعالى .2

فيتعـين   ،هناك حالة يجب فيها النفير العام ف، فهذه اآلية تحث على الجهاد      ،3﴾ُكنُتْم َتْعَلُم ونَ  

 فهنا يجـب    ،الجهاد بغلبه العدو على قطر من األقطار أو بحلوله في عقرها أي في دارها             

 كٌل حسـب قدرتـه      ،هم وشيوخ هم شباب ،وضعيفهم قويهم   أهل القطر أن ينفروا جميعاً    على  

دون أخـذ  تخـرج  والمرأة  ، فاالبن يخرج إلى الجهاد دون أن يأخذ اإلذن من أبيه       ،وطاقته
                                                        

ـ فحوى الخطاب وهي ما تعرف بداللة النص، وهي فهم غير المنطوق بسياق الكالم ومقصوده، وقيل              1 ي  ه
وغير المنصوص بالمعنى اللغوي، وهي ما يسميها عامة األصوليون فحوى الخطاب ؛ الجمع بين المنصوص 

ألن فحوى الكالم معناه، والحكم ثابت بالداللة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص، ويسمى عند             
خـاري، كشـف األسـرار،      ، الب 3/326ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،      : الشافعية مفهوم الموافقة، انظر   

 إلى الفحول  إرشاد،محمد بن علي بن محمد، الشوكاني، 1/142بادشاه، تيسير التحرير، ، أمير116ـ1/115
 ،1 ط ،بيـروت ،  الفكر دار ، 303،صمصعب أبو البدري سعيد محمد تحقيق،  األصول علم  الحق من  تحقيق
 .152م، الغزالي، المستصفى، ص1992هـ ـ1412

أبو السعود، ، 4/558، العزيز باالكت تفسير في الوجيز المحررابن عطية، ، 4/491، القدير فتحي، الشوكان 2
 .66 ـ 24/65، المعاني روحاأللوسي، ، 7/275، السعود أبي تفسير

 .41 آية:  التوبة سورة 3
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 ومن تخلف ورفـض الخـروج      ،1جب على الكل الخروج للجهاد    فهنا و  ،اإلذن من زوجها  

 فيكون اإلكراه بحق وسيلة لحمايـة ديـار         ،فإنه يحق للحاكم المسلم إكراهه على الخروج      

  .وإعالء كلمة اهللا العليا ،المسلمين

وكذلك إذا احتاج المجاهدون إلى األسلحة واألدوات الخاصة بالقتال فإن على أهـل تلـك               

فإذا امتنعوا عن ذلك أكرههم الحاكم وأجبـرهم علـى صـناعتها             ،ذلكر  يالصناعات توف 

 فما ال يتم الواجب إال بـه فهـو          ، فهذا إكراه بحق ال بد منه لتحصيل المقصود        ،وتوفيرها

 إلـى القتـال والجهـاد    وكذلك إذا احتاجوا " :قال ابن تيمية توضيحاً لهذه المسألة     ف ،واجب

 وإن كان فيه مخاطرة بالنفس       فإن الجهاد   أو من غيره   وبذلوا أمواالً من بيت المال     ،بالنفس

مصلحة الدين ال تـتم      لكنه واجب بالشرع إذا بذل اإلنسان المال فإن          ،ويخاف فيه الضرر  

 ، فإذا بذل له المال كان أولى بـالوجوب        ،وعلى اإلنسان أن يجاهد بمال نفسه      ،إال بوجوبه 

 وركوباً وجب عليه ذلـك وأجبـر         أهل صناعات القتال رمياً وضرباً وطعناً       من فمن كان 

ولهذا قال الفقهـاء     ،2 } وإذا استنفرتم فانفروا     { : صلى اهللا عليه وسلم    ل النبي كما قا  ،عليه

وكذلك إذا احتـاج المجاهـدون إلـى أهـل الصـناعات       ،إنه يجب عيناً إذا أمر به اإلمام   

لبت منهم تلك   وط ،والتجارات كصناع الطعام واللباس والسالح ومصالح الخيل وغير ذلك        

 .3" الصناعة بعوضها وجب بذلها وأجبروا عليها 

 

 

                                                        

  .152ـ8/151، القرطبي تفسيرالقرطبي،   1
 .2671 رقم، 3/1040، والنية الجهاد من يجب وما نفيرال باب، والسير الجهاد كتاب في البخاري أخرجه 2

 .29/195  وفتاوى ابن تيمية،ورسائل كتبابن تيمية،  3
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 . ة النبويةن األدلة من الس:  الثانيالفرع

 :  منها ،لتي تدل على مشروعية اإلكراه بحق العديد من األحاديث اتورد

رجـل مـن     في حائط  ،من نخل  2أنّه كانت له عضد   {  1: روي عن سمرة بن جندب    ما   :أوالً

 فطلب ، فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه       : قال ،ومع الرجل أهله   :األنصار قال 

 فذكر ذلك لـه فطلـب   فأتى النبي صلى اهللا عليه ،فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى ،إليه أن يبيعه  

فهبه له ولك كذا     :قال ، فطلب إليه أن يناقله فأبى     ،أن يبيعه فأبى  إليه النبي صلى اهللا عليه وسلم       

 فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      ،أنت مضـار  : فقال،فأبى أمراً رغبة فيه   ،وكذا

 .4} اذهب فاقلع نخله : 3لألنصاري

                                                        

سمرة بن جندب بن هالل بن جريج بن مرة بن حزن، يكنى أبا سليمان، من حلفاء األنصار، سكن البصرة،  1
بصرة في خالفة معاوية سنة ثمـاٍن       وكان زياد يستخلفه عليها ستة أشهر، وعلى الكوفة ستة أشهر، توفي بال           

 .2/653، ابن عبد البر، االستيعاب، 3/178ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، : وخمسين، انظر ترجمته

والعضيد هي النخلة لهـا     ألنها متساطرة، ؛   يقال عضد    ،لخمن عضد أي اتسع، والطريقة من الن      :  العضد 2
ضد هي النخلة الجبارة البالغة غاية الطول والعضد بالعين المهملة والجمع عضدان، وقيل الع جذع تتناول منه،

المفتوحة والضاد المعجمة المضمومة أي النخل، فإذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلـك النخلـة                 
، ابن األثير، النهاية فـي      443ـ2/442، الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، العين مع الضاد،          العضيدة
 عـون ، اآلبـادي،    1/382، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، فصل العين،        3/252حديث واألثر،   غريب ال 
 . 10/47، لمعبود

 مالك وقيل ،قيس بن لبابة وقيل ،يسق بن مالك واسمه ،النجار بني من األنصاري أن المفاتيح مرقاة في جاء 3
 .6/178، المفاتيح مرقاةالقاري، ، راًعشا وكان ،أسعد بن

، الكبرى السنن في والبيهقي، 3636 رقم، 3/315، القضاء من أبواب، األقضية كتاب في داود أبو جهأخر 4
 رقـم ،  6/157،  عنهم الضرر ودفع صالحهم فيه بما الناس بين فيما قضى من باب،  الموات إحياء كتاب في

 ووفاة سمرة مـا      فقد نقل من مولده    ،في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر       أن   الشوكاني   وبين،  11663
 الشـوكاني،   ،"ألن محمد بن علي ال سماع له من سمرة          ؛  هذا منقطع   : "  وقال ابن حزم   ،يتعذر معه سماعه  

، الجيـل   دار ،6/67،  األخبـار  منتقى شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل محمد، بن علي بن محمد
 .9/37م، ابن حزم، المحلى، 1973، بيروت
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ولكنـه   ،فهذا الحديث يبين إجبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم سمرة بن جندب على بيع نخله              

ـ       ،أبى  فأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقلعها عقوبة له           رر عـن    وذلك حتـى يـدفع الض

  .1األنصاري

 وكان األنصاري يتـأذى     ،بستان األنصاري أي    حائط فيفهذا سمرة كان يأتي نخلته التي هي        

 فذهب واشتكى لرسول اهللا صلى اهللا عليـه         ، حيث كان سمرة يدخل عليه وعلى أهله       ،من ذلك 

ن فطلب منـه أ  ،من سمرة أن يبيع نخلته فرفض سمرةصلى اهللا عليه وسلم  فطلب النبي   ،وسلم

ه به ل فه :ثم قال النبي صلى اهللا عليه وسلم       ،يناقله أي يبادله بمثله في موضع آخر فرفض ذلك        

 فتبين للنبي صلى اهللا عليـه وسـلم أن      ، فرفض سمرة ذلك   ،سبيل الترغيب على   ولك كذا وكذا  

أي أنت لم تقبل بهذه األشـياء التـي          ، أنت مضار  : فقال له  ،ضرار باألنصاري سمرة يريد اإل  

ومن يريد إضرار الناس جاز دفع ضرره وال         ،بالناسضرار  فلست تريد بذلك إال اإل     ،لكقلتها  

 .2يكون دفع الضرر إال بقطع شجرك

 دفعـاً   ،ومن هنا يتبين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم عاقب سمرة بأمر األنصاري بقلع شجرته              

 .الح  لدفع الضرر وتحقيق المص ؛ فهذا إكراه بحق،للضرر الحاصل لألنصاري

  :األحاديث الدالة على تحريم الظلم: ثانياً

 ومـن  ، المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسـلمه    { : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       قول ومنها

ـ  ومن فر ،كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته    مـن  ةًج عن مسلم كربه فرج اهللا عنـه كرب

 .3}وم القيامة  ومن ستر مسلماً ستره اهللا ي،كربات يوم القيامة

                                                        

، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط562، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، صالدريني، محمد فتحي 1
 .م1994هـ ـ 1414

  .48ـ 10/47، المعبود عوناآلبادي، ، 6/178، المفاتيح مرقاةالقاري،  2

، وفـي كتـاب     2310، رقم   2/862أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب ال يظلم المسلم وال يسلمه،             3
، ومسلم في كتاب البر 6551، رقم 6/2550باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل، اإلكراه، 

 .2580، رقم 4/1996والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، 
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ويعد هذا الحديث من األحاديث التي تحث المسلم على التعاون مـع أخيـه المسـلم وحسـن                  

 وهذا  ، وترك اإلشهار لذنوبهم   ،الستر على المؤمنين   وجوب    و ، وعدم ظلمه  ،المعاشرة واأللفة 

 .1 بل ينصحه ويرشده وال يفضحه ،ال يعني ترك اإلنكار فيما بينهما

 فكل مـن يسـتطيع دفـع    ، وإبعاده عنه ،لم بظلم أخيه وجب رد هذا الظلم      ومن هنا فإذا قام مس    

فمن أخذ من أخيه     ،وإن كان ذلك بطريقة اإلكراه بحق      ،الظلم عن أخيه المسلم وجب عليه دفعه      

 لتحقيق   ؛ الوسائل المشروعة يعد من    فاإلكراه بحق    ، ذلك لصاحبه  إرجاعشيئاً ظلماً أكره على     

   .صحابها وإلعادة الحقوق أل،المصلحة

 السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصـية فـإذا   { :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :ثالثاً

 من أطاعني فقـد  { : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،2}أمر بمعصية فال سمع وال طاعة   

قـد  ف ومن يعص األمير ، ومن يطع األمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى اهللا     ،أطاع اهللا 

 ، ما لم يأمر بمعصـية     ، على وجوب السمع والطاعة لإلمام     ان الحديثان يدالن  هذ ف ، 3 }عصاني

 ما دام   لوالة األمور فيما يشق على النفس      فتجب الطاعة    ،فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق     

 .4يخالف شريعة اإلسالم ال أنه يأمر بما 

فقد قـال    ،هذه الجملة أساسها القرآن الكريم    ف }من أطاعني فقد أطاع اهللا      { وفي الحديث الثاني    

 فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يأمر بما أمر اهللا ،5﴾ مَّْن ُیِط ِع الرَُّس وَل َفَق ْد َأَط اَع الّل ھَ        ﴿ :تعالى

 واهللا ، تعـالى  نـه كأنـه أطـاع اهللا   فيما بيصلى اهللا عليه وسلم    فمن أطاع الرسول     ،بهتعالى  
                                                        

 .289ـ288/ 12، القاري عمدةالعيني، ، 5/97، الباري فتحابن حجر،  1

 في ومسلم،  2796 رقم،  3/1080،  لإلمام عةوالطا السمع باب،  والسير الجهاد كتاب في البخاري أخرجه 2
، 1839 رقـم ، 3/1469، المعصية في وتحريمها معصية غير في األمراء طاعة وجوب باب،  اإلمارة كتاب
 وال سمع فال بمعصية أمر فإن بمعصية يؤمر أن إال وكره أحب فيما والطاعة السمع المسلم المرء على بلفظ
 .طاعة

، 2797 رقـم ،  3/1080،  به ويتقي اإلمام وراء من يقاتل باب،  والسير ادالجه كتاب في البخاري أخرجه 3
، المعصـية  فـي  وتحريمهـا  معصـية  غير في األمراء طاعة وجوب باب،  اإلمارة كتاب في بنحوه ومسلم

 .1835 رقم، 3/1466

 .12/221، القاري عمدةالعيني، ، 12/224 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  4

 .80 آية: لنساءا سورة 5
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والطاعـة هـي اإلتيـان       ،فمن أطاع الرسول فقد أطاع أمر اهللا       ،سبحانه أمر بطاعة الرسول   

 .1 والعصيان بخالفه،بالمأمور به واالنتهاء عن المنهي عنه

 فـي   كطاعة من يؤمر علـيهم     ،  طاعة من يؤمر عليهم    يدخل فيه   واألمر بطاعة والة األمور     

 بطاعتـه   مرتبطـة م   أن طـاعته    تعالى  وبين اهللا  ،ال يخرجوا عليه لئال تفترق الكلمة     ف ،السرايا

 الرسول صـلى  ُأطيع فإذا أطيع األمير في األرض على الحق فقد        ، بعصيانه مرتبطوعصيانهم  

وعصيان األميـر   ، تعالى  طاعة اهللاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من      وطاع ،اهللا عليه وسلم    

 .2 عز وجل هو عصيان للرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي هو عصيان هللا

ذلك فإن من عصى إماماً أو قاضياً أو حاكماً من الحكام فيما أمر به من الحـق أو                  وبناء على   

 ولذلك فإن من عصى الحـاكم أو        ،حكم فيه بحق وعدل فقد عصى اهللا ورسوله وتعدى حدوده         

علـى   وإكراهـه  ، وتنفيذهاهمام فيما أمره أو نهاه فإنه يحق للحاكم إجباره على سماع أوامر      اإل

د ذلك تجبراً أو ظلماً بل هو من واجبات المواطن تجـاه حاكمـه وولـي                ؛ وال يع  ذلك شرعاً   

 .3أمره

 .5} 4 ال يمنع فضل الماء ليمنع به الكأل{ :ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق:رابعاً

 فلو كان عند الشـخص      ،ففي هذا الحديث النهي عن منع فاضل الماء الذي يكون عند الشخص           

 ،ومنع اآلخرين من أن ترعى أغنامهم من هـذا الكـأل    ،اص به بئر وحولها كأل وأراد االختص    

ولكن حاجته للعشب    ، فال حاجة له في هذا الماء الفاضل       ،فقام بمنع الماء الزائد عن هذه األنعام      
                                                        

 .13/112، الباري فتحابن حجر، ، 224/ 24، القاري عمدةالعيني،  1

 .8/50،األوطار نيلالشوكاني،  2

 األسيوطي،،  12/224،  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج      ،  7/223،  المفاتيح مرقاةالقاري،   3
 . بيروت، العلمية الكتب  دار،2/280، العقود جواهرشمس الدين، 

، الكاف مع الالم، ابن األثير، النهايـة    4مهموز مقصور وهو النبات والعشب سواء رطبه أو يابسة          :  الكأل 4
 .12/194، عمدة القاري، 4/194في غريب الحديث واألثر، 

 صلى النبي لقول يروى حتى بالماء أحق الماء صاحب إن قال من باب ،المساقاة كتاب في البخاري أخرجه 5
 فـي  االحتيال من يكره ام باب الحيل كتاب وفي،  2226 رقم،  2/830،  الماء فضل يمنع ال موسل عليه اهللا

 بـاب ،  المسـاقاة  كتاب في ومسلم،  6561 رقم،  6/2554،  الكأل  الماء ليمنع به فضل    فضل يمنع وال البيوع
 .1566 رقم، 3/1198، الكأل لرعي إليه ويحتاج بالفالة يكون الذي الماء بيع فضل تحريم
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 فإذا رعت الكأل    ،تستغني عن الماء  ال   األنعامألن  ؛   فمنع األنعام من الماء      ،الموجود حول بئره  

 .1ر صاحب هذه األنعام المرعى إلى مرعى آخر فيه ماء  فيغي، وال ماء حولها،عطشت

 وفيها فضل عن سقي     ،أن يأتي الرجل بدابته وماشيته إلى الرجل له البئر         " :2قال ابن عبد البر   

 فذلك الذي نهي عنه من بيع فضل        ،ماشيته فيمنعه صاحب البئر السقي يريد بيع فضل مائه منه         

 .3"سقي ماشيته الماء وعليه أن يبيح غيره فضل مائه لي

 فإذا منع شخص عنده زيادة ماء من استخدامه         ، هذا الفضل من الماء   فهذا يبين النهي عن منع      

خـرين مـن    اآل يصح إكراه من عنده فضل ماٍء على عدم منع           ه فإن  شخص آخر  ةلسقاية ماشي 

قـه   فما دام أن من عنده فضل مـاء ال يلح    ، وهذا إكراه بحق لتحقيق المصلحة العامة      ،استعماله

 .خرين من االستفادة من ذلك الماءال يصح له أن يمنع اآلف ،ال بأي شكل من األشكال والضرر

 .4} مطل الغني ظلم { :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :خامساً

ـ       ،5 عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن منه        :والمطل اصطالحاً  ن ومن هنا فإن العـاجز ع

كن من أداء ما عليه من الـديون إذا         تمفالموسر الم  ،6 بالظلم    ديونه ال يدخل فيمن وصف     ادسد

                                                        

 .10/228 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،، 12/335، الباري فتحن حجر، اب 1

هـ، وتـوفي سـنة     368أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد القرطبي المالكي، ولد سنة             : ابن عبد البر   2
التمهيد، واالستذكار، واالستيعاب فـي معرفـة    : هـ، عن عمر يناهز خمس وتسعين سنة، من تصانيفه        463

 . 431، السيوطي، طبقات الحفاظ، ص8/87الذهبي، سير أعالم النبالء، : األصحاب،انظر ترجمته
 .13/129، التمهيدابن عبد البر،  3

 رقم، 2/845، ظلم الغني مطل باب، والتفليس والحجر نوالدي وأداء االستقراضفي كتاب  البخاري أخرجه 4
 كتاب في ومسلم، 2166 رقم، 2/799، الحوالة في رجعي وهل الحوالة في باب، الحواالت كتاب وفي، 2270
 رقـم ،  3/1197 ملـى،  على أحيل إذا قبولها واستحباب،  الحوالة وصحة الغني مطل تحريم باب،  المساقاة
1564. 

 التجارية  المكتبة ،2/83 مالك، موطأ شرح الحوالك تنوير،  بكر أبي بن الرحمن عبدالسيوطي، أبو الفضل     5
 .م1969ـ  هـ1389، مصر، الكبرى

 .466 ـ 465/ 4، الباري فتحابن حجر،  6
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ه بحبس ونحـوه حتـى      ر وهنا يباح لإلمام تأديبه وتعزي     ،1طولب بهذا الدين ولم يؤده فقد مطل      

 .2يرتدع 

 اإلكـراه   منيملك لسداد هذا الدين وهذا       ويحق للحاكم إجباره على سداد دينه أو بيع بعض ما         

 . الحقاً إن شاء اهللا وسأوضح هذه المسألة، بحق

بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي صلى اهللا عليه          { قال   ما روي عن أبي هريرة     :سادساً

 ، أسـلموا تسـلموا    : فقـال  ،3 فخرجنا حتى جئنا بيت الِمدراس       ، انطلقوا إلى يهود   : فقال ،وسلم

يجد منكم بمالـه     فمن   ، وإني أريد أن أجليكم من هذه األرض       ،واعلموا أن األرض هللا ورسوله    

 .4} وإال فاعلموا أن األرض هللا ورسوله ،شيئاً فليبعه

على بيع أموالهم وممتلكـاتهم      5ديث يبين النبي صلى اهللا عليه وسلم إجباره لليهود        ففي هذا الح  

 .6اإلجالء قبل 

 ، أسلموا أي من اإلسـالم واعترفـوا بـأني بلغـتكم           :فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم لهم       

ـ  ، وأن الحكم واألمر هللا ولرسوله     ، وبين لهم أن األرض هللا ورسوله      ، بذلك فاعترفوا هم ر وأخب

 فـأكرههم علـى بيـع       ، وأمرهم ببيع ممتلكـاتهم    ،بأنه يريد إجالءهم أي إخراجهم من المدينة      

                                                        

 .4/445، األحوذي تحفةالمباركفوري، ، 285 / 18، التمهيدابن عبد البر،  1

 .6/302، القرطبي تفسيرالقرطبي، ، 2/196، القرآن أحكامالجصاص، 2

قراءتهـا، وهـو    بيت المدراس وهو بيت كبير اليهود، فنسب البيت إليه ؛ ألنه صاحب دراسة كتـبهم و                  3
 .24/101، العيني، عمدة القاري، 12/318الموضع الذي كانوا يقرأون فيه التوراة، ابن حجر، فتح الباري، 

 النبـي  عـن  عمر وقال ،العرب جزيرة من اليهود إخراج باب،  والسير الجهاد كتاب في البخاري أخرجه 4
المكره  بيع في باب ،اإلكراه كتاب وفي،  2996 رقم،  3/1155  به، اهللا أقركم ما أقركم وسلم عليه اهللا صلى
 وكان ﴿:تعالى قوله باب، والسنة بالكتاب االعتصام كتاب وفي،6545 رقم، 6/2547، وغيره الحق في ونحوه
 رقـم ،  6/2674﴾   أحسن هي بالتي إال الكتاب أهل تجادلوا وال ﴿: تعالى وقوله﴾  جدالً يِءش أكثر اإلنسان
 .1765 رقم، 3/1387، المجاز من اليهود إجالء باب، والسير الجهاد كتاب في ومسلم، 6916

الظاهر أنهم بقايا من اليهود كانوا بالمدينة بعد ، وذهب ابن حجر إلى أن اليهود المذكورين لم يذكر لهم نسب 5
 وأبو هريرة أسلم بعد فـتح       ،ألنه كان قبل إسالم أبي هريرة     ؛  راغ من أمرهم    فوال  بني قينقاع والنضير   إجالء
 .6/271، الباري فتح، وذكر احتماالت أخرى، ويمكن الرجوع لكتابه لالطالع على ذلك،  ابن حجر، خيبر

 .6/271، الباري فتحابن حجر،  6
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هللا ورسوله يرثهـا لعبـاده الصـالحين مـن          األرض  إن تركتموها فاعلموا أن     ف وإال   ،أموالهم

 .1المسلمين 

 وذلك ألن    ؛ هذا الحديث تحت باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره           2م البخاري وقد ترج 

 حيث إن الرسـول    ، البيع علىكراه بحق   اإل وهذا من صور     ،هوا على بيع أموالهم     اليهود أكر 

 .3 أراد إخراجهم وتطهير األرض منهمصلى اهللا عليه وسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 عمدةالعيني،  ،  12/90 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،      ،  6/271،  الباري فتحابن حجر،    1
 .90 ـ 15/89، القاري

هــ،  194عيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، أبو عبد اهللا الجعفي، ولد سنة         محمد بن إسما  : البخاري 2
هـ، صاحب الجامع الصحيح، الذي يعد أصح كتاب بعد كتاب اهللا تعالى، 256وتوفي بخرتنك في بخارى سنة 

  تحقيق ،الستة الكتب في رواية له من معرفة في لكاشف ا ،أحمد بن حمد م اهللا عبد أبوالذهبي،  : انظر ترجمته 
  البغدادي، تاريخ بغداد، ،م1992ھ ـ ـ     1413 ،1 ط،جدة، اإلسالمية للثقافة القبلة دار، 2/156، عوامة محمد

 الطناحي محمد محمود. د تحقيق،  الكبرى الشافعية طبقات،  الكافي عبد بن علي بن الدين اج، السبكي، ت  2/4
 .هـ1413 ،2 ط، هجر،2/212، الحلو محمد الفتاح عبد.دو
 محمد بن أحمد الدين اصرابن المنير، ن، 12/318، الباري فتحابن حجر، ، 24/100، القاري عمدةيني، الع 3
  مكتبة،331 ـ 330ص، أحمد مقبول الدين صالح  تحقيق،البخاري أبوابتراجم   على يرالمتوا،سكندرياإل

 .م1987 ـ هـ1407، الكويت، المعال
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 .ية واألصولية  الفقهدلة من القواعداأل :الثانيالمطلب 

 . يزال  الضرر:األولى القاعدة 

  أوقـع الضـرر    ،عن مكان وقوعه    بغض النظر  ، توجب إزالة الضرر بعد وقوعه     هذه القاعدة 

من القواعد المهمـة التـي      هذه القاعدة     وتعتبر    ،1على الحقوق العامة أم على الحقوق الخاصة      

 .2كثير من أبواب الفقهينبني عليها 

 قـول  3وأصـل هـذه القاعـدة    ، مشروعية رفع الضرر وإزالته عند وقوعه    فهذه القاعدة تبين  

 .4  } ال ضرر وال ضرار{:الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ويحتمـل أن الضـر     ،  ر مصدر  ضد النفع، والض    والضر رضوالضرر في اللغة من ضرر، ال     

 ، بمـا ينفعـك  والضرار بمعنى واحد والتكرار للتأكيد، ويحتمل أن الضرر أن تضر صـاحبك   

                                                        

، 1، دار عمـار، عمـان، ط      92ص،  الكلية الفقهية القواعد إلى المدخل  إبراهيم محمد محمود،   ،الحريري 1
 .31م، دعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، ص1997هـ ـ 1419

 . 84ص، والنظائر األشباه، السيوطي 2

 األشـباه ،  نجيم ابن،  8/3846،  التحرير شرح التحبيرالمرداوي،  ،  279ص،  الفقهية القواعد شرحالزرقا،   3
 مؤسسـة  ،230ـ    1/229، الفقهيـة  القواعـد  موسوعة ، محمد صدقي بن أحمد،    ورنوالب،  94ص،  والنظائر
 .م2003هـ ـ 1424، 1بيروت، لبنان، طالرسالة، 

 ال بلفظ، 407 رقم، 294ص، اإلضرار باب , ، المراسيلالسجستاني األشعث بن سليمان ،داود أبوأخرجه  4
 أخرجه هـ،1408 ،1 ط ،بيروت ،الرسالة ة مؤسس  ، األرناؤوط شعيب حقيقت ،ضرار وال اإلسالم في ضرر
، موطأال في  ومالك ،2341 رقم،  2/784،  بجاره يضر ما حقه في بني من باب،  األحكام كتاب في ماجه ابن
 و 2867 رقم، 1/313، مسنده في وأحمد، 1424 رقم ،435ص، المرفق في القضاء باب ،األقضية كتاب في
 فـي و،  11166 رقم،  6/69،  ضرار وال ضرر ال باب،   حالصل كتاب في والبيهقي،  22830 رقم،  5/326

، االجتهـاد  علـى  عنهم الضرر ودفع صالحهم فيه بما الناس بين فيما قضى من باب،   الموات إحياء كتاب
 كتاب في قطني والدار،  2345 رقم،  2/66،  البيوع كتاب في مستدركه في والحاكم،  10657 رقم،  6/156

 الكتـب  دار، 1/224، ، مسـند الشـافعي  إدريس بن  محمد أبو عبد اهللالشافعي، ،288 رقم،  3/77،  البيوع
 المعجم وفي،  268 رقم،  1/90،  األوسط المعجم  ,أحمد بن سليمان القاسم أبو , والطبراني , بيروت،  العلمية
 دار،  الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد  ،محمد بن اهللا عوض بن طارق تحقيق ،1387،   رقم،  2/86،  الكبير
 . 3/408األلباني، إرواء الغليل، : حديث صحيح، انظر: اني قال األلب ,هـ1415، القاهرة، مينالحر
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 وال ،ابتـداء  ال يضر الرجـل أخـاه    أي ضرروالضرار بما ال منفعة لك فيه، ويحتمل أن ال    

 .1 ضرار أي ال يجازيه على ضرره

وجاء أن الضرر بمعنى إلحاق مفسدة       فال يجوز شرعاً ألحد إلحاق األذى والضرر باآلخرين،       

 .2لة لهبلمقاوالضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه ا بالغير مطلقاً،

، ولكن الغاية واحدة ال نـزاع       }ال ضرر والضرار  { في شرح حديث     راء العلماء قد تعددت آ  و  

هذا الحديث يشمل كل أنواع الضـرر ؛  ، و3فيها وهي أن الضرر منفي في الشريعة اإلسالمية         

 .4ألن النكرة في سياق النفي تعم

ر قبل وقوعه بكل الوسائل والطـرق       كما أنه يفيد دفع الضر     ، نفي الضرر كله  فنص الحديث ي  

وباتخاذ اإلجـراءات   وذلك برفعه عمن وقع عليه، دفع الضرر بعد وقوعه،   والشرعية الممكنة،   

 .5المناسبة 

، اً تعمل على نفي الضرر ومنعه، فال يضـر أحـد أحـد   دة الضرر يزال أن قاعومن هنا نرى 

هدف إلى منـع الضـرر بدايـةً        فالضرر ممنوع وتجب إزالته، ولذلك جاءت قواعد الشريعة ت        

ومعاقبة المضر، ولذلك اتخذت الوسائل واألساليب لمكافحة الضرر، وكان اإلكراه بحـق مـن       

 فالتسعير الجبري مثالً يعمل علـى دفـع         ،الوسائل التي تعمل على مكافحة هذا الضرر ومنعه       

 وإزالـة هـذا     ، فالبائع الذي يرفع ثمن األسعار يلحق الضرر بالعامة وخاصة الفقراء          ،الضرر

                                                        

 الضـاد ،  األعظم والمحيط المحكم  ابن سيده،  ،82 ـ   3/81،  واألثر الحديث غريب في النهاية،  األثير ابن 1
يق محمـد مطيـع الحـافظ    ، تحقوالنظائر األشباه  زين الدين بن إبراهيم الحنفي،،نجيم ابن، 8/148،  والراء

  .  م1983هـ ـ 1،1403، دار الفكر، دمشق، ط90ص،
، 165ص عبد الستار أبو غـدة،   .  تنسيق ومراجعة د   ،الفقهية القواعد شرحأحمد بن محمد الشيخ،     ،  الزرقا 2

 ،الصـغير  الجامع شرح القدير فيض عبد الرؤوف، ،المناويم، 1989هـ ـ  1409، 2دار القلم، دمشق، ط
 .هـ1356 ،1 ط،مصر، الكبرى التجارية مكتبةال، 6/431
 عبـد  بـن  حامد بن محمد مالك أبو أحاديثه وخرج به اعتنى،  الفقهية القواعد،  صالح بن محمد،  العثيمين 3

 .اإلسكندرية، البصيرة دار، 19ص، الوهاب

 .6/431 ،الصغير الجامع شرح القدير فيض، المناوي 4

 ـ هـ1409،  3ط،  دمشق،  الترمذي دار،  28ص،  الموجز الشرح مع الفقهية القواعد،  عبيد عزت،  دعاس 5
 .م1989
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الضرر تتم بإكراه البائعين إكراهاً شرعياً على البيع بثمن محدود وذلك حفاظاً علـى مصـلحة      

 .، وهذا ما سأوضحه الحقاً إن شاء اهللا تعالىالجميع، فتثبت بذلك مشروعية اإلكراه بحق

؛ لشريك   والشفعة فإنها ل   ، أنواعه بجميع والحجر   ،ومن التطبيقات على هذه القاعدة الرد بالعيب      

 .1لدفع ضرر القسمة 

 وقام المتضرر برفع    ، وكان هذا الضرر ال يحتمل     ،فإذا لحق الضرر بشخص من شخص آخر      

 ووجب على الحاكم تنفيذ مـا       ، وجب على القاضي أن يحكم بإزالة هذا الضرر        ،أمره للقاضي 

 . 2 فال ضرر وال ضرار،إشاعة للعدل واألمن واالستقرار بين الناس؛ حكم به القاضي

 فكمـا أن الشـريعة اإلسـالمية        ،من أهم األدلة التي يستند إليها اإلكراه بحق       تعد هذه القاعدة    و

 فإنها تهدف أيضاً إلى إزالـة الضـرر قبـل وبعـد     ،تهدف إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد   

 مالـه  على بيع فعندما يجبر الحاكم المدين ، واإلكراه بحق من أهم أهدافه إزالة الضرر      ،وقوعه

 وعندما يجبر المحتكر إجباراً شرعياً على       ،3الدائند دينه فهذا ما هو إال إلزالة الضرر عن          لس

، وعندما يكره المولي    4بيع األطعمة بثمن المثل دون زيادة فما ذلك إال لدفع الضرر عن العامة            

ـ                                                                      ،5إال دفعـاً للضـرر عـن الزوجـة         فمـا هـو      ،ء إليهـا  يعلى طالق زوجته إذا لـم يف

زالـة   وذلك إل   ؛ وكذلك الذي ال يقدر على جماع امرأته يكرهه الحاكم إكراهاً بحق على الفرقة            

 فكل هذه المسائل وغيرها من مسائل اإلكراه بحق تعـد مـن             ،6الضرر الذي يلحق بالزوجة     

 .التطبيقات على قاعدة الضرر يزال 

                                                        

 .84ص، والنظائر األشباه، السيوطي، 94ص، والنظائر األشباه، نجيم ابن 1

 .م1997، 1 دار المنار، ط،99ص، والتوجيه األصالة بين الفقهية القواعدمحمد بكر، ، إسماعيل 2
، الشيخ  7/174، الكاساني، بدائع الصنائع،     3/285 الهداية،   ، المرغيناتي، 5/199الزيلعي، تبين الحقائق،     3

 .5/62نظام، الفتاوي الهندي، 
 .4/318، الشرواني، حواشي الشرواني، 5/129الكاساني، بدائع الصنائع،  4

 .378ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص 5
 .2/588، الحاكم درر، حيدر، 24/57، المبسوط، السرخسي 6
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قاعدة يختار أهـون الشـرين أو   مثلها   و ، الضرر األشد يزال بالضرر األخف     :ثانية  القاعدة  ال

 .1وعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهمار مفسدتان ت وقاعدة إذا تعارض،أخف الضررين

 فإنـه  ، أشد مـن اآلخـر  ا تشير إلى أنّه إذا دار األمر بين ضررين أحدهم    قواعد الثالث فهذه ال 

 2. من الضرر األشدأثراً فالضرر األخف يبقى أقل ،يرتكب األخف ويترك األشد

األصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان           "  :  أن وقد ورد عن الحنفية   

 .3"ألن مباشرة الحرام ال تجوز إال للضرورة  ؛  وإن اختلفا يختار أهونهما،يأخذ بأيهما شاء

 ولكنه ضرر أخف مـن   ، ديونه فيه ضرر عليه ادلسد فإن إجبار المدين على بيع أمواله        لذلكو

 وذلك مـن    4  لذلك يحق إكراه المدين على بيع أمواله لسداد دينه         ،الضرر الذي سيلحق بالدائن   

 واإلكراه بحق يعمل على إزالة الضـرر األعظـم          ،باب إزالة الضرر األشد بالضرر األخف     

 . واألشد

 .  الضرورات تبيح المحظورات:الثالثة القاعدة 

قد يضطر اإلنسان في    ف ،5بقاعدة الضرر يزال  أيضاً  هذه القاعدة هي إحدى القواعد التي تتعلق        

ليحـافظ   ؛   بعض الظروف إلى ارتكاب محرم ما كأن يضطر إلى أكل الميتة في حالة المجاعة             

 .6 فهذه قاعدة شرعية معروفة في الفقه اإلسالمي، ى حياتهعلى نفسه وعل

َقْد َفصََّل َلُكم مَّا َح رََّم َعَل ْیُكْم   و ﴿:اء في كتاب اهللا العزيز، فقد قال تعالىومستند هذه القاعدة ما ج   

 . 7﴾ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِھ 

                                                        

 مجلة شرح الحكام درر، حيدر، 1/286، العيون غمز الحموي، ،98 ـ96ص، والنظائر اهاألشب، نجيم ابن 1
 دار،  527ص،  عنهـا  تفـرع  وما الكبرى الفقهية القواعد،  غانم بن صالح،  دالنسال ،37 ـ 1/36،  األحكام
 . هـ1،1417ط، السعودية، بلنسية

 .1/230، الفقهية واعدالق موسوعة، البورنو، 527ص، الكبرى الفقهية القواعدالسدالن،  2
 .89ص، والنظائر األشباه، نجيم ابن، 1/98، الحقائق تبيين، الزيلعي 3

 . 5/62، الشيخ نظام، الفتاوي الهندي، 7/174الكاساني، بدائع الصنائع،  4

 .94ص، والنظائر األشباه  ،نجيم ابن 5

 .94المصدر السابق، ص 6

 .119 آية: األنعام سورة 7



 83 

فقد بين اهللا  ،1﴾ َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتَجاِنٍف لِِّإْثٍم َفِإنَّ الّلَھ َغُفوٌر رَِّح یمٌ      ﴿:وقال تعالى 

 ودعانا لالقتراب من الحـالل      ،ل والحرام في كتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم         تعالى الحال 

 ودعانا إلى االبتعاد عما نهانا عنه إال في حالة االضطرار، وهي الحالـة   ،واالبتعاد عن الحرام  

الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء        و ،التي يضطر إليها اإلنسان لفعل الحرام     

أو لحاجـة شـديدة كـالجوع فـي          ،ال يخلو أن يكون االضطرار بإكراه من ظالم       و ،الممنوع

 .3فإن ذلك جائز فإذا قام بارتكاب المحرم في حالة الضرورة ،2المخمصة 

قاعدة الضـرورات تبـيح     بمبدأ اإلكراه بحق    االستدالل ل  يمكن   فإنني أقول إنه  وبناء على ذلك    

 ويحـرم  ،ن أموال الغير إال بطيب نفـٍس منـه  خص األخذ م  كما ال يحل لشّ    ه فإن ،المحظورات

الزائد  إال أنّه يحل أخذ مال الغير كأخذ الطعام          ، فهذا محظور ممنوع   ،التسلط على أموال الغير   

 ويحق إكراه المحتكر علـى بيـع الطعـام         ،ة الشخص رغماً عنه في حالة الضرورة      عن حاج 

 ، الضـرورية     المصـلحة   فهذا كلـه إكـراه بحـق لتحقيـق         ،للناس بثمن المثل عند الحاجة    

 .الضرورات تبيح المحظوراتف

 . الضرر العاملدفع يتحمل الضرر الخاص :الرابعة القاعدة 

 ، والتي تهتم بمراعاة مصالح العبـاد ، هدف إلى مراعاة مقاصد الشريعة    ي شريع اإلسالمي تإن ال 

ضرر الخـاص   التحمل    على ملع وت ،فتحفظ للناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم      

توجه الناس إلى تقديم المصلحة العامة على المصلحة          فهذه القاعدة  ،في سبيل دفع الضرر العام    

 ،ألن آثار الضرر الخاص أقل من آثار الضـرر العـام           وذلك  ؛ الخاصة في حالة تعارضهما   

 .4يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ف
                                                        

 .3 ةآي: المائدة سورة 1

، الواحـدي  تفسير،  الواحدي،  2/169،  لقرآن العظيم ا تفسير،  كثير ابن،  7/73،  القرطبي تفسير،  القرطبي 2
 . 6/61، المعاني روح، األلوسي، 2/156، القدير فتح، الشوكاني، 2/126، التنزيل معالم، البغوي، 1/373

 الرزاق عبد، الصنعاني، 6/64، رطبيالق تفسير، القرطبي،  1/33، األحكام مجلة شرح الحكام درر، حيدر 3
 .هـ1410 ،1 ط،الرياض، الرشد مكتبة ،1/184 ،محمد مسلم مصطفى. د تحقيق القرآن، تفسير ،همام بن

، السـدالن ، 96ص،  المدخل،  الحريري،    1/36،  الحكام درر،   حيدر ،96ص،  والنظائر األشباه،  نجيم ابن 4
 .197ص، الفقهية القواعد رحش، الزرقا، 535ـ534ص، الكبرى الفقهية القواعد
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 ،والغـالء  دى أصحاب الطعام في البيع بالغش فهو جائز شرعاً إذا تع،ومن فروع ذلك التسعير  

مـن   من الضرر الذي يحصل على العامـة         خف على البائعين أقل بكثير وأ     لفالضرر الحاص 

 ومثال ذلك أيضاً بيع الطعام الذي يحتكر جبراً عن محتكـره            ،وارتفاع األسعار غالء األقوات   

 .1وذلك لدفع الضرر عن الناس ؛ وخاصة في وقت الحاجة 

 فعندما يقوم الحـاكم أو مـن   ، عين اإلكراه بحق وأساسه وهو تحقيق المصلحة العامة    وهذا هو 

مراعـاةً للنـاس   فإنه يفعل ذلـك  يتولى األمر بالتسعير وإجبار البائعين على البيع بسعر معين     

 .فيحق للحاكم فعل ذلك للمصلحة ،وأحوالهم وظروفهم وحتى ال يعم الظلم والغش في المجتمع

 بحـق ؛   فهذا إكـراه ،ى بيع أرض يمتلكها شخص لتوسيع المسجد أو الطريق        وكذلك الجبر عل  

 إال  ،وإن كان فيه ضرر خاص يعود على صاحب األرض         ،من باب تحقيق مصلحة عامة    ألنه  

العام وهو ضيق المسجد وعدم اتساعه لعدد المصلين أو ضيق الطريق وعدم             أنه يدفع الضرر  

 فهنا يزال الضـرر العـام بارتكـاب         ،فيهاة الحوادث   كثرلاتساعها لمرور السيارات مثالً أو      

 .2 وهذا تطبيق على اإلكراه بحق ،الضرر الخاص

 .3 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب :الخامسة القاعدة 

 ، على أن وسيلة الواجب تصبح واجبة إذا كان الواجب ال يتم إال بهاتدل هذه القاعدة األصولية

َھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصََّلاِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّھ َیا َأیُّ ﴿:قال تعالىفمثالً 

                                                        

 ،96ص،  المدخل،  الحريري،  198ص،  الفقهية القواعد شرح،  الزرقا،  96ص،  والنظائر األشباه،  نجيم ابن 1
 .535ص، الفقهية القواعد، السدالن

 .4/441، الجليل منح، عليش 2

ـ ،  محمد بن علي الحسن أبو،  اآلمدي،  2/194،  والتحبير التقرير،  الحاج أمير ابن 3  أصـول  فـي  اماإلحك
 اهللا عبد،  قدامة ابن،  هـ1404،  1ط ،بيروت،  العربي الكتاب دار،  1/152،  الجميلي سيد. د تحقيق،  األحكام

، السـعيد  الـرحمن  عبد بن العزيز عبد. د تحقيق،  45ص،  المناظر وجنة الناظر روضة،  المقدسي أحمد بن
، 383ص،  األصول علم في مستصفىال،  الغزالي،  هـ1399،  2ط،  الرياض،  مسعود بن محمد اإلمام جامعة

 المحسن عبد بن اهللا عبد. د تحقيق، حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل، ر الدمشقيالقاد عبد، ابن بدران
 .هـ1401، 2ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، 150ص، التركي
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َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى ﴿ : وقال تعالى1﴾َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن

 .2 ﴾وْا ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبیِنالصَّالِة فاْغِسُل
وما ال يـتم الواجـب إال بـه فهـو            ،فأوجب اهللا تعالى أداء صالة الجمعة على المكلف القادر        

 وال تتم الصالة    ،لصالة الجمعة  فال تتم الصالة إال بالسعي والقصد والتوجه إلى المسجد           ،واجب

 .3 يان شرعن لذلك فالسعي والطهارة واجبا،إال بالطهارة والوضوء للصالة

 الكتـاب  فهـم  فإن ،فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب         " :قال ابن تيمية  و

إال بـه فهـو    وما ال يتم الواجب      ، إال بفهم اللغة العربية     الكتاب والسنة  وال يفهم  ،والسنة فرض 

 .4" ومنها ما هو واجب على الكفاية ، ثم منها ما هو واجب على األعيان،واجب

 وما ال يتم الواجب إال      ،اللغة العربية   وال يتم حفظ الشريعة إال بمعرفة        ،حفظ الشريعة واجب  ف 

رى أن ما ال يتم الواجب    ن، ومن هنا    5 وهذا واجب على العلماء أكثر من غيرهم       ،به فهو واجب  

أما إذا كانت وسيلة الواجـب      ، بشرط أن تكون وسيلة الواجب مقدوراً عليها       ،ال به فهو واجب   إ

وسـيلة  يجب كلما يكون ن اإلكراه بحق   وبناء على هذا الكالم فإ     .6 تجب    عليها فال  مقدور غير

 وهذه األمور واجبة ولتحقيقها ال بد من        ،إلظهار الحق ورد الحقوق ودفع الظلم وتحقيق العدل       

 فهو واجب كإكراه من عنده طعام زائد عـن     ، ومنها اإلكراه بحق   ، ع الوسائل المحققة لذلك   تباا

 ، ة واجب  فالتكافل والتعاون في حالة الحاجة والمجاع      ، عند المجاعة  حاجته على إطعام غيره   

 وما ال يتم الواجب إال به       ، لغيره  الطعام على إطعامه   ال إذا أجبر من عنده    إوال يتم هذا التكافل     

 .  إذن فاإلكراه بحق واجب،فهو واجب
 

                                                        

 .9 آية: الجمعة سورة 1

 .6 آية: المائدة سورة 2

 أحمد المبجل اإلمام فقه في الكافي، المقدسي اهللا عبد، قدامة ابن ،8/249، أبو السعود، إرشاد العقل السليم     3
 .بيروت، اإلسالمي لمكتب ا،1/25 حنبل، بن

، 207ص،  الجحـيم  أصـحاب  مخالفة المستقيم الصراط اقتضاء،  الحراني الحليم عبد بن أحمد،  تيمية ابن 4
 .هـ 1369، 2ط، القاهرة، المحمدية السنة مطبعة، الفقي حامد محمد تحقيق

 .2/173، األنام مصالح في األحكام قواعد، السالم عبد بن العز 5
 .45ص، الناظر روضة، قدامة ابن، 150ص، المدخلابن بدران، ، 57ص، المستصفى، الغزالي 6
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 . األدلة من العقل: الثالثالمطلب

 :واستنباطهاومن األدلة العقلية التي يمكن ذكرها 

وفي سنة نبيـه صـلى اهللا عليـه          ، إن اهللا سبحانه وتعالى قد حرم الظلم في كتابه الكريم          :أوالً

فـع الظلـم الواقـع علـى      فكان ال بـد مـن ر  ، وجعله محرماً على نفسه وعلى عباده   ،وسلم

 ، رفع الظلم  من وسائل ما أن اإلكراه بحق وسيلة       وب ، ومنعه بكافة الطرق والوسائل    ،المظلومين

 ال بل قد يجب ذلك من باب مـا  ،وتحقيق الحق فكان ال بد من استخدام هذه الوسيلة واألخذ بها        

 .1يتم الواجب إال به فهو واجب 

 لـردع المـذنبين وإقامـة        ؛ وبات في الشريعة اإلسـالمية     لقد شرع اهللا تعالى نظام العق      :ثانياً

 والعقوبـات   ،  فكان ال بد من تطبيق هذا النظام علـى أرض الواقـع            ، ومنع الجرائم  ،الحدود

من العقوبات التي شرعها اإلسالم لرد الحقوق       في بعض الصور     واإلكراه بحق يعتبر     ،متنوعة

يه هو عقوبة له لعدم قيامه بسد ما عليـه مـن    فبيع مال المدين لسداد الدين الذي عل     ،ألصحابها

 ال بـد مـن    لذلك فإن تطبيق نظام العقوبات واجب شرعاً، لـذلك ، وغير ذلك من األمثلة  ،ندي

:   في ذلـك قال ابن القيم ،2 نظام العقوبات باعتبار بعض صوره من   ،ق  تطبيق مبدأ اإلكراه بح   

 فـإن اهللا يـزع    ،إال بالعقوبات الشرعية  ولما كان األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يتم          " 

مة الحدود واجبة على والة األمور والعقوبة تكون على فعـٍل  قافإ ،بالسلطان ما ال يزع بالقرآن    

وتختلف ، والعقوبات كما تقدم فيها ما هو مقدر وفيها ما هو غير مقـدر             ،محرم أو ترك واجب   

 وبحسب حال المذنب    ،رها وصغرها وأجناسها وصفاتها باختالف أحوال الجرائم وكب      مقاديرها

 .3..".في نفسه

                                                        

 المحرر، ابن عطية، 4/224، معالم التنزيل ، البغوي،2/1024 ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز ،الواحدي 1
 .165ـ5/164، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز

 الحكمية الطرق،  الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو،  القيم ابن 2
 .القاهرة، المدني مطبعة، غازي جميل محمد. د حقيق، ت384ص ،الشرعية السياسة في

 .384ص ،الشرعية السياسة في الحكمية الطرق، القيم ابن 3
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 فيطمـئن   ، حتى تعم الطمأنينة والراحة    ، وإقامته على أرض اإلسالم    ،اإلسالم بالعدل   أمر :ثالثاً

وجاءت اآليات الكريمـة     ،1 فالعدل سمة بارزة في اإلسالم       ، والقوي والضعيف  ،الغني والفقير 

 فقـد قـال     ، تعالى بالعدل في القول والفعـل       فقد أمر اهللا   ، بل وتجعله واجباً   ،تحث على العدل  

 فالقسط هـو  2﴾یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِمیَن ِباْلِقْسِط ُشَھَداء ِلّلِھ َوَلْو َعَل ى َأنُفِس ُكمْ          ﴿:تعالى

ى َوَیْنَھ ى َع ِن اْلَفْحَش اء    ِإنَّ الّل َھ َی ْأُمُر ِباْلَع ْدِل َواِإلْحَس اِن َوِإیَت اء ِذي اْلُقْرَب           ﴿:، وقال تعالى  3العدل

ِإنَّ الّل َھ َی ْأُمُرُكْم َأن ُت ؤدُّوْا اَألَماَن اِت ِإَل ى      ﴿:وقال تعالى ،4﴾َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َیِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َت َذكَُّرونَ     

 كافة الوسائل التي تحقق عتباا لذلك ال بد من ،5﴾َأْھِلَھاَوِإَذا َحَكْمُتم َبْیَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدلِ    

وتنصف المظلوم وتـرد لـه    ، الوسائل التي تحقق العدل وتظهره   يعد من  واإلكراه بحق    ،العدل

  .حقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                        

، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 299القرضاوي،يوسف، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، ص 1
 .م2002هـ ـ 1422، 1ط
 .135 آية: النساء سورة 2

 ،2/435 ن،بالقرآ القرآن إيضاح في البيان أضواء ،الجكني المختار بن محمد بن األمين محمد الشنقيطي، 3
 .م1995 ـ ـه1415، بيروت ،الفكر دار

 .90 آية: النحل سورة 4

 .58 آية: النساء سورة 5
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 الفصل الثالث

 .مصلحة خاصةاإلكراه بحق لتحقيق تطبيقات على 

 

 .انتفاع الجار بجدار جاره  :المبحث األول

 .ين المماطل جبراً عنهبيع مال المد: المبحث الثاني

 . أخذ الشفيع أرض المشفوع منه:المبحث الثالث

 إكراه القاضي المولي على الطالق بعد التـربص إذا لـم            :المبحث الرابع 

 .يفيء

 .إكراه الرجل العنين على فراق زوجته: المبحث الخامس
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 . انتفاع الجار بجدار جاره :المبحث األول
 

 سواء أكانت ملكية فردية أم جماعية، وكتب الملكية جـاءت           ، بالملكية لقد اهتم النظام اإلسالمي   

حكم شرعي مقدر فـي العـين أو المنفعـة،          ":، فالملك 1توضح األسس التي تقوم عليها الملكية     

 2".يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه

 يتصـرف   ا الملـك، فالمالـك    ي يتميز به  وحرية التصرف بالشيء المملوك من الخصائص الت      

 3.  غير مضر باآلخرين ما دام أن هذا االنتفاع ،كما يريدله وينتفع بالشيء المملوك 

 ، ، باعتبارها نموذجاً حياً وواقعيـاً لإلكـراه بحـق    وسأبحث مسألة انتفاع الجار بجدار جاره       

 .وقسمته إلى خمسة مطالب 
 

  .تصوير المسألة: المطلب األول 

 فهل يحق له االنتفاع بذلك ؟ فلو كان للجار جدار خاص            ،جار االنتفاع بجدار جاره   إذا احتاج ال  

لجدار، كـأن يضـع    أحد، وكان له جار بجواره، وأراد الجار االنتفاع بهذا ا    فيهبه، ال يشاركه    

بـذلك؟  لزم المالك للجدار بتمكين الجار مـن االنتفـاع           فهل ي  ،ليدعم به بيته مثالً   خشبة عليه؛   

يدعم بيته بواسطة هذا الجدار، فرفض الجار ذلـك، فهـل            جاره أن    ا طلب الجار من   بمعنى إذ 

يجبر صاحب الجدار إجباراً شرعياً لجعل جاره يستفيد من هذا الجدار؟ أم ال يجبر على ذلـك؟    

 . هذا ما سأوضحه إن شاء اهللا تعالى

 

 

 
                                                        

 . م1996هـ ـ 1416، دار الفكر العربي، 38الخفيف، علي، الملكية في الشريعة اإلسالمية، ص 1

، تحقيق خليل منصور، دار 3/365 ابن الشاط، أبو القاسم بن عبد اهللا، إدرار الشروق على أنوار الفروق،              2
 . م1998هـ ـ 1418، 1وت، طالكتب العلمية، بير

، تحقيق محمد حامد الفقـي    ، القواعد النورانية الفقهية،     أحمد بن عبد الحليم الحراني    ابن تيمية، أبو عباس      3
 .هـ1399،  بيروت دار المعرفة،، 219 ـ 218
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  .تحرير محل النزاع: المطلب الثاني

 يجوز االنتفاع بالجدار الذي يملكه أحد الجيران انتفاعاً يـؤدي  ال خالف بين الفقهاء على أنه ال   

 فاالنتفاع مقيـد    ،انتفاعاً يؤذي صاحب الجدار ويلحق به الضرر       أو   ،إلى اإلضرار بهذا الجدار   

 1.بعدم اإلضرار بالحائط أو صاحب الحائط

 الضرر، كوضـع    واختلف الفقهاء في االنتفاع بجدار الجار انتفاعاً ال يلحق أي نوع من أنواع            

 الخالف هنا هو مدى إجبار الجـار        خشبة على الجدار أو دعم بناء الجار، وغير ذلك، ومكمن         

 .تمكين جاره من االنتفاع بجدارهعلى 

  .سبب الخالف: المطلب الثالث 

ال يمنع جار جاره    { :اختالف الفقهاء في النهي الوارد في قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

مالي أراكم عنها معرضين، واهللا ألرمين بها        ":، ثم يقول أبو هريرة    } في جداره  أن يغرز خشبة  

 فهل النهي يحمـل علـى   ،  فيعتبر هذا الحديث مما اختلف العلماء على مدلوله       ،3 "2بين أكتافكم 

 ؟ وهل داللة الحديث تحمل على الوصاية على الجار واإلحسان إليه            4التحريم أم على الكراهة   

 .؟ 5اًندباً أم إيجاب

 

 

                                                        

ـ 2/187، الشربيني، مغني المحتاج، 6/333، عليش، منح الجليل، 8/143ابن نجيم، البحر الرائق،     1 ن ، اب
 .5/262، المرداوي، اإلنصاف، 4/324قدامة، المغني، 

ومعنى ذلك مالي أراكم عنها معرضين أي عن هذه المقالة أو عن هذه السنة، وقولـه ألرمـين بهـا أي                      2
أللقينها، بين أكتافكم أي أكنافكم، فإن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين ألجعلن الخشبة علـى رقـابكم                   

، الرحيباني، 13/10عن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة، انظر، العيني، عمدة القاري،        كارهين، وقيل ألض  
 .3/359مطالب أولي النهى، 

، 2331 رقـم    2/869أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب ال يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره،                3
 .1609قم ، ر3/1230ومسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، 

 ، مؤسسة الرسالة، 336 في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، صاالختالفالخن، مصطفى سعيد، أثر  4
 .م1972هـ ـ 1392، 1بيروت، ط

 .3/395اإلشبيلي، مختصر خالفيات البيهقي، 5
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 .آراء الفقهاء وأدلتهم: المطلب الرابع 

 :  قولينلىن االنتفاع بجداره إ المالك بتمكين الجار ماختلف الفقهاء في إلزام

 : القول األول

 إلى أنّه ال يجبـر  ،4، وبعض الحنابلة  3 والشافعي في المذهب الجديد    ،2 والمالكية ،1 ذهب الحنفية 

ع بجداره، فيشترط عندهم إذن المالك لالنتفاع بهذا الجـدار،  المالك على تمكين جاره من االنتفا    

فإن سمح للجار باستخدام هذا الجدار فبها ونعمت، وإن لم يسمح له فهذا من حقه، وال يجبـره                  

 .أحد على فعل ما ال يريد
 
 

إسـحاق   و 8 واإلمام أحمد  ،7 والشافعي في القديم   ،6 من المالكية  5ذهب ابن حبيب  :  القول الثاني 

  إلى أنه يجب على صاحب الجدار أن يمكن الجار من االنتفاع ،10 والظاهرية،9ههويبن را

                                                        

 .8/144ابن نجيم، البحر الرائق،  1

  .3/371،الدسوقي، حاشية الدسوقي، 5/175كليل، ، التاج واإلالمواق، 7/192ابن عبد البر، االستذكار،  2

 .6/391، الماوردي، الحاوي الكبير، 2/187، الشربيني، مغني المحتاج، 1/335الشيرازي، المهذب،  3

 . 4/324، ابن قدامة، المغني، 4/207، ابن مفلح، الفروع، 3/441القناع، البهوتي، كشاف  4
أبـو    المالكي مرداس األندلسي الفقيه بن مروان بن جاهمة بن     مانعبد الملك بن حبيب بن سلي     : ابن حبيب  5

، العسقالني الشافعي أحمد بن عليابن حجر، أبو الفضل : هـ، انظر ترجمته238، توفي سنة   مروان السلمي 
 .2/537م، الذهبي، تذكرة الحفاظ، 1984 ھـ ـ1404 ،1 طدار الفكر، بيروت،، 6/347تهذيب التهذيب، 

، الكافي في فقه أهل أبو عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي  ، ابن عبد البر،     7/197ستذكار،ابن عبد البر، اال    6
 .هـ1407 ،1 ط دار الكتب العلمية، بيروت،،490المدينة، ص

 .2/187، الشربيني، مغني المحتاج،6/391الحاوي الكبير، ،الماوردي،7/230الشافعي،األم، 7

 .28/99 ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوىة، ، ابن تيمي 4/423ني، ابن قدامة، المغ 8

، الصنعاني، سبل 11/47يح مسلم بن الحجاج،، النووي، المنهاج شرح صح5/110ابن حجر، فتح الباري،  9
 اإلمام الكبير شيخ المشرق، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد             هو إسحاق بن راهويه   ، و  3/60السالم،  

 أبو الفضل أحمد بن علـي       ابن حجر، : هـ، انظر ترجمته  238ي سنة   المروزي النخعي النيسايوري، المتوف   
هــ ـ   1406 ،1 طدار الرشيد، سوريا،، 10 صتحقيق محمد عوامة، تقريب التهذيب، العسقالني الشافعي

  .11/358هبي، سير أعالم النبالء، م، الذ1986

 .8/327ابن حزم، المحلى،  10
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 .1بالجدار ضرراً السماح له، ما دام أن ذلك ال يلحق ويجبر على ذلك إن امتنع عن ،بجداره 

 أدلة الفقهاء

تمكين جاره من االنتفاع بجـداره      الذي ذهب إلى أنه ال يجبر الجار على         استدل الفريق األول    

 :األدلة اآلتيةب

 ،2}ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفـس منـه            { :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .1

نهي النبي صلى اهللا عليه وسلم عن أخذ مال اآلخـرين بغيـر             : ووجه الداللة من الحديث   

إذنهم وبدون رضاهم، فاالنتفاع بجدار الجار بدون إذنه ورضاه يدخل تحت هذا العمـوم،              

   إلزامه وإجباره على ترك جاره ينتفع بجداره وهو ال يريد يدخل تحت أخـذ مالـه             كما أن

 .3بدون إذنه، وأكل ماله بدون طيب نفٍس منه

ال يمنـع   { : ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال                .2

عنها معرضـين؟   مالي أراكم    " :ثم يقول أبو هريرة   } جار جاره أن يغرز خشبه في جداره      

 .4"واهللا ألرمين بها بين أكتافكم

 : ووجه الداللة من الحديث

 ال علـى  الكراهـة  أصحاب هذا القول إلى أن النهي الوارد في الحديث يحمل علـى     ذهب .1

 وذلك جمعاً بين هذا الحديث واألحاديث التي تنص على حرمة مال المسلم بـدون               ،الحرمة

                                                        

، الصنعاني، سبل 11/47هاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ، النووي، المن5/110ابن حجر، فتح الباري،  1
 .1/350، ابن ضويان، منار السبيل، 3/60السالم، 

، 6/100أخرجه البيهقي في كتاب الغصب، باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينته أو بنى عليه جـداراً،     2
أبو يعلى، و ،20714رقم  ،  5/72، ومسند أحمد    92، رقم   3/26، والدار قطني في كتاب البيوع،       1325رقم  

 ، حقيق حسين سليم أسدت ، 1570، رقم 3/140, ، مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي
األلباني،إرواء : ث صحيح، انظرحدي:  قال األلباني ,م1984هـ ـ 1404 ،1 طدار المأمون للتراث، دمشق،

 .6/180الغليل، 

 .3/60، الصنعاني، سبل السالم، 2/257ابن رشد، بداية المجتهد،  3

   .90ه سبق تخريج 4
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حملوا األمر في الحديث علـى النـدب         ": ا قال  وهذا ما وضحه ابن حجر عندم      ،1رضاه  

 .2" على تحريم مال المسلم إال برضاه جمعاً بينه وبين األحاديث الدالة،والنهي على التنزيه

يشير إلى أن الصـحابة  " مالي أراكم عنها معرضين " - رضي اهللا عنه   - هريرة   فقول أبي 

يرة، وهذا يدل على أن ما ذهب       رضي اهللا عنهم كانوا يعملون بخالف ما ذهب إليه أبو هر          

إليه أبو هريرة ليس واجباً، فلو كان واجباً لما جهله الصحابة، ولما أعرضوا عـن أبـي                 

 وهذا  ،هريرة عندما حدثهم، فلوال أن الحكم قد تقرر عندهم بخالفه لما جهلوا هذه الفريضة             

 . 3إن دل على شيء فإنه يدل على أنهم حملوا األمر على االستحباب

 أصحاب هذا الفريق إلى حمل الحديث ال يمنع أحدكم جاره على معنى قوله  صـلى                 ذهب .2

 فالندب الموجود فـي  ،4}إذا استأذنت إمرأة أحدكم إلى المسجد فال يمنعها    { :اهللا عليه وسلم  

فقد قال    ،5الحديث األول كالندب الذي في الحديث الثاني، فالحديث الثاني يحمل على الندب           

وهذا معناه عند الجميع الندب على ما يراه الرجل من الصالح           : " الحديثالقرطبي في هذا    

 6".والخير في ذلك 

 فـال   ،عائد على صاحب الخشـب    " جداره" ذهب أصحاب هذا الفريق إلى أن الضمير في          .3

 ، وإن تضرر به من جهة منع الضـوء ونحـوه  ، في جدار نفسه  يمنع جاره أن يضع خشبة    

جاره في وضع خشبة على الجدار الـذي يملكـه مـن أراد             فكأن المقصود ال يمنع الجار      

                                                        

، 3/371، الدسوقي، حاشية الدسوقي،     2/257، ابن رشد، بداية المجتهد،      3/310الصاوي، بلغة السالك،     1
، النووي، 5/111، ابن حجر، فتح الباري، 6/391، الماوردي، الحاوي الكبير، 13/11العيني، عمدة القاري، 

  .5/293شوكاني، نيل األوطار، ، ال11/47شرح مسلم، 
  .5/111ابن حجر، فتح الباري،  2

، ابن عبـد    1/335ب،  ، الشيرازي، المهذ  11/48شرح مسلم،   ، النووي،   5/111ابن حجر، فتح الباري،      3
 .7/193البر، االستذكار، 

، 5/2007 ى المسجد وغيره،   أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إل            4
، 835، رقم  1/297، وفي كتاب صفة الصالة، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد،             4940رقم

 .442، رقم 1/326ومسلم في كتاب الصالة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنه، 
 .13/10، العيني، عمدة القاري، 7/193ابن عبد البر، االستذكار،  5

 .5/187قرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ال 6
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ن يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به         أي يمنعه أ  : "  قال ابن حجر   ،1وضع الخشبة 

 .2" من جهة منع الضوء مثالً 

كما إنهم ذهبوا إلى أن وضع الخشب على جدار الجار هو انتفاع بملك الغيـر مـن غيـر       .4

 . 3اء في أرضه أو الغرس في ملكه فال يجوز قياساً على البن،ضرورة

 يدل على الوصاية على الجار فحملوا ذلـك علـى            }ال يمنع جار جاره   { ن الحديث   كما إ  .5

 .4الندب

ال ضـرر وال    {:ث رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         والقاعدة الفقهية المستمدة من حدي     .6

ر الجـار بـدون    ووضع الخشبة على جدا   ، تشير إلى نفي الضرر ابتداء وانتهاء      ،5}ضرار

 ورضاه فيه ضرر عليه، فال بد من إزالة هذه الضرر بمنع الجار من هذا االنتفاع إال                 هإذن

ليس لإلنسان أن يفتح في حائط جاره طاقـاً         : "  في الكافي   جاء 6إذا أذن له صاحب الجدار    

ـ      رف وال يغرز فيه وتداً وال مسماراً، وال يحدث عليه حائطاً وال سترة بغير إذنه ؛ألنه تص

 وليس له وضع خشـبة عليـه إن كـان يضـر           ،في ملك غيره بما يضره فلم يجز كهدمه       

 .7" } ال ضرر وال ضرار{ :بالحائط أو يضعف عن حمله لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

 : أدلة الفريق الثاني

منعه من ذلـك    ين جاره من االنتفاع بجداره إذا       استدل من ذهب إلى إجبار الجار على تمك       

 : ة اآلتيةباألدل

                                                        

، 6/391، الماوردي، الحاوي الكبيـر،  13/10، العيني، عمدة القاري،   2/187الشربيني، مغني المحتاج،     1
 .4/405،الرملي، نهاية المحتاج، 5/386الشوكاني، نيل األوطار، 

 .9/111ابن حجر، فتح الباري،  2
 .538 مختصر اإلنصاف والشرح الكبير، ص ، عبد الوهاب،1/335الشيرازي، المهذب،  3

 .13/10العيني، عمدة القاري،  4

  .79ا الحديث، صسبق تخريج هذ 5
 .5/387الشوكاني، نيل األوطار،  6

 .2/212ابن قدامة، الكافي،  7
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 .  1}ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره{: هريرة السابقاستدلوا بحديث أبي .1

 أن ظاهر الحديث يدل على الوجوب أي وجوب أن ال يمنع الجار جاره من               :ووجه الداللة 

 والنهي هنا يدل على التحريم، أي حرمة منع الجار جاره مـن         ،أن يغرز خشبة في جداره    

 ولو أنه فهم    ، فأراد أبو هريرة حمل الحاضرين على هذا الوجوب        ،ارهغرز خشبة في جد   

 فقد ذكر أن حـديث      ، وهذا ما بينه ابن حزم     ،2غير ذلك لما أوجب عليهم أمراً غير واجب       

د حمل أبو هريرة     فق ،3- رضي اهللا عنهم     –هريرة ال يعرف له مخالف من الصحابة        أبي  

 لذلك قال مالي أراكـم      ،مراد من هذا الدليل    من التحريم وهو أعلم بال     الحديث على ظاهره  

 .4عنها معرضين فهو استنكار إلعراضهم عن هذا الحكم، وهذا يدل على التحريم

 فأراد أن يمـر فـي أرض        6ساق له خليجاً في العريض    5أن الضحاك بن خليفة   { ما روي    .2

أوالً  لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب بـه          : فأبى محمد، فقال له الضحاك     7محمد بن مسلمة  

فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطـاب، فـدعا عمـر بـن     ! وآخراً وال يضرك  

                                                        

  .90سبق تخريجه ص 1

 التاج واإلكليـل،  ،المواق، 5/187، القرطبي، الجامع إلحكام القرآن،     22/193ابن عبد البر، االستذكار،      2
5/157. 

 . 8/327ابن حزم، المحلى،  3
 .3/60الصنعاني، سبل السالم،  4
الضحاك بن خليفة بن عدي بن كعب بن عبد األشهل األنصاري، شهد غـزوة بنـي                : الضحاك بن خليفة   5

ابن حجر، اإلصـابة فـي تمييـز    : النضير، وعاش إلى خالفة عمر، وتوفي في آخر خالفته، انظر ترجمته       
 .2/741، ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 3/475لصحابة، ا

، ابن  7/185ابن منظور، لسان العرب،     : اسم واٍد بالمدينة به أموال ألهلها، انظر      ،   بضم العين    :العريض 6
 نهر يقتطع من النهر األعظم إلى موضـع         هو:، والخليج   3/214الحديث واألثر،   األثير، النهاية في غريب     

 .2/61، ابن األثير، النهاية، 2/257تفع به فيه، ابن منظور، لسان العرب، ين

، عة، صحابي مشـهور  بن حريش بن خالد بن عدي بن مجد   محمد بن مسلمة بن سلمة    : مسلمة  محمد بن    7
شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان له من الولد عشرة ذكور وست بنات، أسلم  

 أعالم النبالء، الذهبي، سير: هـ ، انظر ترجمته  42عمير، توفي بالمدينة سنة     مدينة على يدي مصعب بن      بال
، بشار عواد معروف  .  تحقيق د  ، تهذيب الكمال،  الرحمن وسف بن الزكي عبد   ، المزي، أبو الحجاج ي    2/369

بن حجر، تقريب ، ا2/222م،الذهبي، الكاشف، 1980هـ ـ 1400 ،1طمؤسسة الرسالة، بيروت،، 26/456
 .507التهذيب، ص
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لم تمنع أخـاك  :  فقال عمر، ال: فقال محمد ،الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله       

ال واهللا، فقـال  : فقال محمـد ! ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أوال وآخراً، وهو ال يضرك      

 .1} ففعل الضحاك ،ه ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر بهواهللا ليمرن ب: عمر

ال يمنـع جـار   {  يدل على أنه حمل األمر في الحـديث  – رضي اهللا عنه  –فقضاء عمر   

 بل وقد عداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى االنتفاع به من دار جـاره                ،على ظاهره } جاره  

 فلم  ، منتشرة لطول واليته    وأكثر أهل عصر عمر من الصحابة، وكانت أحكامه        ،2وأرضه

 .3يعترض عليه أحد، ولو اعترض لنقل ذلك، فهذا يدل على االتفاق 

 وأكرهه علـى    ، إجراء الماء من أرضه أجبره عمر على ذلك         بن مسلمة  فلما رفض محمد  

ذلك دفعاً للضرر الذي يلحق بالضحاك، وتحقيقاً للمصلحة ، فهنا يحق للخليفة أو الحـاكم               

ا يراه مناسباً دفعاً للظلم الحادث، ما دام أن الضرر منفي، وهـذا هـو   إكراه رعيته على م   

 .اإلكراه بحق

 ،4} ال يمنع فضل الماء ليمنع به الكـأل         { : استدلوا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          .3

 بـذل  فإنه يجـب  ، إذا وجب بذل فضل الماء للكأل الستغنائه عنه وحاجة غيره إليه  :فقالوا  

 فإن رفض ذلك أجبر عليه إجباراً شرعياً،        ،5ستغنائه عنه وحاجة جاره إليه    فضل الحائط ال  

 .6 بل هو من باب تحقيق الحق ودفع الظلم، على حقوق اآلخرينمن االعتداءوهذا ال يعد 

 

                                                        

، والشافعي في 1426، رقم435أخرجه مالك في الموطأ في كتاب األقضية، باب القضاء في المرفق، ص           1
، أخرجه البيهقي في كتاب إحياء الموات، باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صـالحهم                 224مسنده ص   

 .1/280حديث صحيح، األلباني، إرواء الغليل،: ، قال األلباني11662، رقم 6/157ودفع الضرر عنهم،

 .13/11، العيني، عمدة القاري، 5/111ابن حجر، فتح الباري،  2

 .13/11، العيني، عمدة القاري، 5/111 ابن حجر، فتح الباري،  3
   .75سبق تخريجه ص 4
 .2/212ابن قدامة، الكافي،  5

 .1/335الشيرازي، المهذب،  6
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 .المناقشة والترجيح : المطلب الخامس 
  :يمكن مناقشة ما استدل به الفريق األول باآلتي

فإنـه  } ...ال يحل مال امرئ{  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      أما ما استدلوا به من حديث      .1

 وحديث أبي هريرة الذي يدل على النهي عن منع الجار من االنتفـاع بجـدار          ،حديث عام 

لم نجـد فـي السـنة        " : وقال البيهقي  1جاره هو حديث خاص، والعام يبنى على الخاص         

أن نخصها به، وقد حمله الراوي      الصحيحة، ما يعارض هذا الحكم إال عمومات ال يستنكر          

 .2" على ظاهره، وهو أعلم بالمراد بما حدثَ به 

والقضاء : " وقال ابن عبد البر معلقاً على هذا الحديث ، وراداً على أصحاب القول اآلخر             

؛ }ال يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منـه          {:بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله     

االستهالك ، وليس المرفق من ذلك ؛ ألن النبي صـلى اهللا عليـه              ألن هنا معناه التمليك و    

وسلم قد فرق في الحكم بينهما ، فغير واجب أن يجمع ما فرق رسول اهللا  صلى اهللا عليه                   

 .3"وسلم 

ثم إن إجبار الجار على تمكين جاره من هذا االنتفاع ال يعد أخذ ماله بغير حق، وال يدخل                  

َأیَُّھ ا الَّ ِذیَن     َی ا  ﴿:حديث رسول اهللا، والوارد في قوله تعـالى       تحت عموم النهي الوارد في      

بل يعتبر هذا ، 4﴾آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َت َراٍض مِّ نُكمْ    

ر االنتفـاع   التصرف من التصرفات الالزمة التي ال بد من اتخاذها حتى يسـتطيع الجـا             

 . 5بالجدار

                                                        

 .5/386، الشوكاني، نيل األوطار، 3/61 الصنعاني، سبل السالم، 1

 .5/111ابن حجر، فتح الباري،  2

 .5/175، التاج واإلكليل، المواق، وبهذا المعنى جاء عند 7/193ابن عبد البر، االستذكار،  3

 .29آية : سورة النساء 4

 . 7/193ابن عبد البر، االستذكار،  5
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يدل علـى  } ...ال يمنع جار جاره  { حديثجر على استداللهم بأن األمر في     وقد رد ابن ح    .2

وأنهم كانوا عدداً    ،بة  صحا أن المعرضين كانوا     1وما أدري من أين له     : "االستحباب فقال 

وا غيـر    ولم ال يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كـان            ،ال يجهل مثلهم الحكم   

 .2"  أو فقهاء ما واجههم بذلك وإال فلو كانوا صحابة،فقهاء بل ذلك هو المتعين

 3على واضع الخشب فهذا غير صحيح، فقد جاءت روايـة         "أما حملهم للضمير في جداره       .3

 . فانتفى بذلك قولهم4}في حائط جاره وللرجل أن يضع خشبه { : عن ابن عباس مرفوعاً

ألن االنتفاع بالجدار ال يضر الجدار بل        وذلك؛  فهو في غير محله     وأما استداللهم بالقياس     .4

 إما إلسناد البيت أو ألمر آخر، خالفاً لمن زرع          ،يحتاج إلى االنتفاع به في غالب األحيان      

 فهنا إضرار لصاحب األرض ولألرض فال توجد حاجة داعيـة        ،أرض غيره بدون رضاه   

 .5لهذه الزراعة 

                                                        

 مل على عهد أبـي    ليه ابن حجر عندما ذهب إلى أن الع       المخاطب هنا هو ابن المهلب المالكي، فقد رد ع         1
هريرة كان خالف ما أمر به ؛ ألنه لو كان األمر للوجوب لما جهل الصحابة تأويل الحديث، وال أعرضـوا            

 .5/111عن أبي هريرة عندما حدثهم، انظر، ابن حجر، فتح الباري، 

 .5/111ابن حجر، فتح الباري،  2

 .5/386الشوكاني، نيل األوطار،  3

، وترجم ابن ماجه لهذه األحاديث تحت باب الرجل يضـع           2867، رقم   1/313 أخرجه أحمد في مسنده،      4
حديث صحيح، فذكر طرق : ،  قال األلباني2/783خشبه على جدار جاره، انظر ابن ماجه، سنن ابن ماجه،     

، السلسـلة  مد ناصر الدين ، محاأللباني: تخريج الحديث، وأن ابن عباس أخرجه مرفوعاً، وله شواهد، انظر   
هــ  1417 ،   1 ، مكتبة المعارف ، الريـاض ، ط        1082، المجلد السادس ، القسم الثاني ، ص       الصحيحة  

 .م 1996ـ

محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، ابن قدامة، 5/386، الشوكاني، نيل األوطار، 3/6الصنعاني، سبل السالم،  5
يوسف . تحقيق د ، المحرر في الحديث،     المقدسي الحنبلي  مدبن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن مح         

، دار المعرفة، لبنـان ، 415 ص ، جمال حمدي الذهبي، عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة 
 .13/10 العيني، عمدة القاري، م،2000 -هـ 1421 ،3 طبيروت،
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فهو في غير   } ال ضرر وال ضرار   { ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم     وأما استداللهم بحديث رسو    .5

فوجب بذله كفضل    ، فهو انتفاع ال ضرر فيه دعت الحاجة إليه          ، فال ضرر في ذلك    ،محله

  .1الماء لبهائم غيره

 قد زين هذه المسألة بكلمات معبـرة، إن دلـت           – رحمه اهللا    – 2ومن هنا فإن اإلمام الشوكاني    

انتفاء الضرر الحاصل من انتفاع الجار بجدار جاره فذكر األسـس           على شيء فهي تدل على      

وال يقال إن في منعه من أن يفعل فـي     : " عالقة الجار بجاره، فقال   عليها  التي ينبغي أن تكون     

 بل ممنـوع مـن   ،ملكه ما شاء إضرار به، ألنا نقول هو لم يمنع من أن يفعل في ملكه ما شاء    

من أن يضر به فما يقتضيه الملك من جواز االنتفـاع بـه   أن يضر جاره كما أن جاره ممنوع     

وقد ثبت له على جاره مثلما ثبت له عليه، ولـم يجعـل              ،يف يريد مالكه مقيد بعدم الضرار       ك

ـ                وارد التقييد خاصاً بأحدهما، وقد حرم القرآن الكريم الضرار في عدة آيات مع اخـتالف الم

 .3 "كيف ال يثبت مثله في حق الجارف

 :  استدل به الفريق الثاني فيمكن مناقشة أدلتهم باآلتيوأما ما 

 كان يوبخ من كان يمنـع جـاره مـن    وأنهعلى الندب،  أبي هريرة    حديث   يحمليمكن أن    .1

 .4ذلك، فكأنه يوبخه على ترك هذا المندوب الذي رغب فيه النبي  صلى اهللا عليه وسلم

 أن محمد بن مسـلمة قـد        ليهمخالف عمر من الصحابة فيرد ع     أما قولهم بأنه ال يوجد من        .2

 فيوجد خالف لآلراء، وبالتالي ال بد مـن أن نراعـي      ،خالف عمر بن الخطاب فيما قضاه     

حرمه مال المسلم وعرضه وماله بدون طيب نفس منه خوفاً من الوقوع فـي المحظـور،           

 .5فهذا ثابت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
                                                        

 .3/360مطالب أولي النهي،  حيباني،، الر4/324، ابن قدامة، المغني، 2/212ابن قدامة، الكافي،  1

هـ، 1250هـ ـ 1173 محمد بن علي بن محمد الشوكاني الخوالني، مفسر ومحدث وفقيه ولد :الشوكاني 2
 .11/53كحالة، معجم المؤلفين، : البدر الطالع، السيل الجرار، نيل األوطار، انظر ترجمته: من تصانيفه

 تحقيق محمود إبـراهيم     ،الجرار المتدفق على حدائق األزهار    السيل  ،   محمد بن علي بن محمد     الشوكاني، 3
 .هـ1405 ،1 طدار الكتب العلمية، بيروت،، 3/256، زايد

  .194ـ7/193ابن عبد البر، االستذكار، 4

 .196ـ7/195ابن عبد البر، االستذكار،  5
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 :الترجيح

ي هذه المسألة أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني،           وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ف     

ذلك  و  ؛  وعدم منعه من ذلك    ، وجوب إلزام الجار تمكين جاره من وضع خشبة على جداره          من

 رضـي اهللا  –ورد عن عمر بن الخطاب  ، وما_ رضي اهللا عنه     _  هريرة إعماالً لحديث أبي  

، أما إذا لم تكن هناك حاجـة داعيـة لهـذا             ع وهذا في حالة احتياج الجار لهذا االنتفا       –عنه  

 بالجدار أو بصاحب الجدار، فال يلـزم صـاحب الجـدار             أو كان يؤدي إلى الضرر     ،االنتفاع

 وإعمـاال للقواعـد     ،، وذلك إعماال لألحاديث التي تحرم مال المسلم عن طيب نفٍس منه           1بذلك

 والجمع أولى مـن     ، األدلة كلها     بين لضرر، وبذلك نكون قد جمعنا    الفقهية التي تشير إلى نفي ا     

 .  فإعمال األدلة أولى من إهمالها ،الترجيح 

إذا احتاج  ف،   يعد من تطبيقات اإلكراه بحق       تمكين جاره من االنتفاع بجداره    الجار على   فإجبار  

 أي نوع من أنواع الضرر على الجدار         إلى وكان هذا االنتفاع ال يؤدي     ،الجار لالنتفاع بالجدار  

بإزالة الضرر، يجبـر    اآلمرة  تطبيقاً للقواعد الفقهية    ، و حبه، فهنا تحقيقاً للمصلحة     أو على صا  

ويكره إكراهاً شرعياً، ال ظلم فيه وال عدوان على السماح لجاره بهذا االنتفاع، واإلسالم              الجار  

،  قد حث على اإلحسان بالجار وعدم اإلساءة له، فمن هذا الباب ال بد من التعـاون والتكافـل              

الة الضرر بينهما، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وإزالة الضرر عن الجـار تـتم                  وإز

وتطبيقاً لهذا الواجب يجبر صاحب الجدار       ،باستعماله للجدار، فيصبح استخدامه للجدار واجباً       

 . على السماح لجاره بهذا االستخدام

 واهللا تعالى أعلى وأعلم 

 

 

 

                                                        

، حسين البـواب  علي    تحقيق ،كشف المشكل من حديث الصحيحين    ،   أبو الفرج عبد الرحمن    ابن الجوزي،  1
  .م1997 ـهـ 1418 الرياض، ، دار الوطن،3/417
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 .ين المماطل جبراً عنه  بيع مال المد:المبحث الثاني

  .تعريف المطل وتصوير المسألة: المطلب األول 

، يقال مطل الحديدة مطالً أي مـدها وسـبكها          وتأخيره  الدين  والمدافعة ب  التسويف   :المطل لغةً 

 .1وأداها، فالمطل المد

 ،2مع الـتمكن منـه   قضاء ما استحق أداؤه عدم:بأنهوقد سبق تعريف المطل   :المطل اصطالحاً 

 ، والحاكم لرعيتـه   ،ابن حجر في المطل كل من عليه حق لآلخرين كالزوج لزوجته          قد أدخل   و

 .3وغير ذلك

فإن عدم سداد دينه     فإذا كان المدين معسراً      ،وقد فرق اإلسالم بين المدين الغني والمدين الفقير         

 فقـال  ،4لـدين إلى إمهاله في هـذا ا تعالى في وقته ال يعد مماطلة وال يعد ظلماً، بل دعانا اهللا            

 .5﴾ َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرٍة ﴿ :تعالى

نع عن ذلك، فإن ذلك مـن الظلـم         ولكن إذا كان المدين غنياً، وقادراً على سداد دينه ولكنه يمت          

 ولذلك ال بد من معاقبة المماطل القادر على اإليفاء، زجراً لـه ودفعـاً للضـرر     ،6هعنهي  نالم

ال نزاع بينهم أن من وجب عليه حقٌ من عين أو       : " على صاحب المال، قال ابن القيم     الحاصل  

 . 7"دين وهو قادر على أدائه، وامتنع منه أنّه يعاقب حتى يؤديه

                                                        

، مادة مطل،   تاج العروس من جواهر القاموس    ، الزبيدي،   11/624ابن منظور، لسان العرب، مادة مطل،        1
، ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم، مـادة مطـل،         1366، الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص      30/409

                             .         183ـ 9/182

 . 2/83السيوطي ، تنوير الحوالك ،  2

 .4/446ابن حجر، فتح الباري،  3
، الشيرازي، 8/160، القرافي، الذخيرة، 7/173، الكاساني، بدائع الصنائع، 8/95 ابن نجيم، البحر الرائق، 4

، ابـن قدامـة،   4/309لح، المبدع، ، ابن مف 2/167، ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل،         1/320المهذب،  
 .4/291المغني، 

 .280آية : سورة البقرة 5

 .8/160القرافي، الذخيرة،  6

 .153ابن القيم، الطرق الحكمية، ص  7
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وتعتبر هذه المسألة من التطبيقات على مشروعية اإلكراه بحـق ؛ لرفـع الظلـم ورد الحـق                  

 .1ظ على المال مقاصد الشريعة اإلسالمية في الحفاوصيانة 
 

 .تحرير محل النزاع : المطلب الثاني 

مدين مال من جنس الحق الذي عليه، فإن الحاكم يجبره على أداء دينـه، ورد المـال    إذا كان لل  

 .2 وهذا ما اتفق عليه الفقهاء،للدائن، فهذا من اإلكراه بحق ؛ لرفع الظلم وإقامة العدل

 الدين الذي عليه، فقـد يكـون عنـده عقـار أو      مال من غير جنس للمدين المماطل وقد يكون 

 ممتلكات منقولة كالسيارة مثالً، فهل يجبر المدين على البيع لسداد الدين؟ 

اتفق الفقهاء على أن للحاكم أن يجبر المدين القادر على السداد على بيع ما عنده لسداد دينـه،                  

 .3 يع مع هذا اإلكراه ويصح عقد الب، ويعتبر هذا اإلجبار من أنواع اإلكراه بحق

 وأن اإلكراه بحق جائز شرعاً وأن الجميـع         ،وهذا يدل على أن عقد المكره بحق صحيح ونافذ        

 .متفقون عليه، وأنه ال بد من اللجوء إليه في بعض األحيان صيانةً للحقوق

  : ألنه إكراه بحق ما يأتي ؛ومن النصوص التي وردت في صحة البيع لوفاء الدين

 .  4"هه القاضي على بيع ماله نفذ بيعهأال ترى أن المديون إذا أكر: " شية ابن عابدينجاء في حا

 .5"الجبر الشرعي كجبر القاضي المديان على البيع لوفاء الغرماء  " :وجاء في كتب المالكية
                                                        

، ابن 3/342، النووي، روضة الطالبين، 4/441، عليش، منح الجليل،   6/128 ابن عابدين، رد المحتار،       1
 .4/7مفلح، المبدع، 

، ابن فرحون، برهان الدين أبو الوفاء إبرهيم ابن اإلمام شمس الدين أبو عبد 4/57مجمع األنهر، الكليبولي،  2
، خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ      2/236اهللا اليعمري، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،          

، 4/229لشرواني، م، الشرواني، حواشي ا2001 هـ ـ 1422جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .2/158، البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 1/320الشيرازي، المهذب، 

، 21/178، العدوي، حاشية العـدوي،      24/57، السرخسي، المبسوط،    6/128ابن عابدين، رد المحتار،      3
، 3/342، النووي، روضة الطالبين،     233ني، كفاية األخيار، ص     ، الحص 4/252،  الحطاب، مواهب الجليل  

 .2/158، البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 4/7، ابن مفلح، المبدع، 29/190ن تيمية، مجموع الفتاوي، اب
، السرخسـي،   4/4، وإلى هذا المعنى أشار الكليبولي، مجمـع األنهـر،           6/128ابن عابدين،رد المحتار،   4

 .2/57المبسوط، 
 .4/441، عليش، منح الجليل، 2/178العدوي، حاشية العدوي،  5
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  بأن توجه عليه بيع    ،فال يصح بيع المكره إال إذا أكره بحق        " :وأما الشافعية فقد نصوا على أنه     

 .1"ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه ؛ ألنّه إكراه بحق 

من عليه دين وطولب به وليس له        " :أما الحنابلة فقد شرح ابن تيمية هذه المسألة بوضوح فقال         

ما ال يـتم     و ، وال يتم إال بالبيع    ، عرض، فعليه أن يبيعه ليوفيه الدين، فإن وفاء الدين واجب          إال

 وللحاكم أن يكرهه على بيع العرض في وفاء دينه، ولـه أن يبيـع             ،الواجب إال به فهو واجب    

طان فيهم مقامه كما يقـوم فـي        عليه إذا امتنع ؛ ألنّه حق وجب عليه فقبل النيابة فقام ذو السل            

 .2" وكما يقبض الزكاة من ماله ، الدين وتزويج األيم من كفؤها إذا طلبتهتوفية

 وعدوا ذلك بيعـاً صـحيحاً ؛        ، الفقهاء اتفقوا جميعاً على بيع مال المدين لسداد دينه         حظ أن فيال

 بيـع  فيألنه إكراه بحق ال ظلم فيه، بل هو بمثابة رد الحقوق ألصحابها، ولكن اختلف الفقهاء           

 ، وكان عنـده عقـار أو أرض       كان المدين مماطالً    إذا   ف ،داد دينه    مال المدين لس    بنفسه الحاكم

 انطالقـاً  ،مثالً، فهل يحق للحاكم أو القاضي أن يقوم بنفسه ببيع هذه الممتلكات لسداد هذا الدين       

أم ال يحق له أن يبيع بناء على أن         ؟  من أن ذلك وسيلة من وسائل اإلكراه بحق لتحصيل الدين           

 . ؟هذا البيع يتم بدون رضا المدين

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                  ،          3/342، وإلى هـذا المعنـى ذهـب النـووي، روضـة الطـالبين،         233ني، كفاية األخيار، ص   حصال 1
 .4/229، الشرواني، حواشي الشرواني، 9/151، النووي،المجموع، 3/7الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، 

 .4/7 المعنى أشار ابن مفلح، المبدع، ، وإلى هذا29/190تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية،   ابن 2
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 . آراء الفقهاء وأدلتهم : الثالثالمطلب 

  : قولينعلىاختلف الفقهاء في بيع الحاكم مال المدين لسداد دينه 

 يحق للحاكم بيع مال المدين جبراً عنه بالقدر الذي يسد الدين ويقضيه، وال يبيـع                :القول األول 

 الظلـم    وال يعد من   ، وهو من اإلكراه بحق    ، ويعتبر هذا البيع صحيحاً    ،من حوائجه الضرورية  

ـ 4 والشـافعية  3 والمالكيـة  2مـن الحنفيـة   1 إليه الصاحبان  والعدوان، وهذا ما ذهب     5ةوالحنابل

 .6والظاهرية
 

 والبيع باطل وإلى هـذا ذهـب أبـو          ، ال يحق للحاكم بيع مال المدين لسداد دينه        :القول الثاني 

 .7حنيفة

 

                                                        

 . يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانيهما أبو: الصاحبان 1
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي البغدادي، فقيه، أصولي، مجتهد، محـدث،              :  أبو يوسف 

ـ 113(حافظ ولد بالكوفة سوط في فروع الخراج، والمب: تفقه على يد أبي حنيفة، من تصانيفه) هـ182هـ 
محمـد  . ، تحقيق د  487الجرجاني، حمزة بن يوسف أبو القاسم، تاريخ جرجان، ص        : ، انظر ترجمته  الحنفية

، سزكين، 13/240م، كحالة، معجم المؤلفين، 1981ھـ ـ  1401، 3عبد المعيد خان، عالم الكتب، بيروت، ط
 . 2/49،  تاريخ التراث العربي

الشيباني الحنفي، صاحب اإلمام أبي حنيفة، فقيه، محدث، ولد بواسط،          هو محمد بن الحسن بن فرقد       :  محمد
، االكتساب ظاهر الرواية الستة : يفه هـ، تفقه على يد أبي يوسف، من تصان189هـ ـ 135ونشأ بالكوفة، 

، البغـدادي،   2/42في الرزق المستطاب، انظر ترجمته، أبو الوفاء، الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة،              
 .2/51، سزكين، تاريخ التراث العربي،9/207، كحالة، معجم المؤلفين، 2/137بغداد، تاريخ 

 .5/62، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، /7174، الكاساني، بدائع الصنائع، 5/199الزيلعي، تبيين الحقائق،  2

 .2/236، ابن فرحون، تبصره الحكام، 210 – 209ابن جزي، القوانين الفقهية، ص  3

 .3/310، الجمل، حاشية الجمل، 2/404، البجيرمي، حاشية البجيرمي، 1/320رازي، المهذب، الشي 4
، ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية، 3/432، البهوتي، كشاف القناع،     4/265ابن قدامة، المغني،     5

بلي، تنقيح تحقيق ، عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد الحن2/220، البهوتي، الروض المربع، 190/ 29
 م، ابن مفلـح،   1998،  1، دار الكتب العملية، بيروت، ط     3/52أحاديث التعليق، تحقيق أيمن صالح شعبان،       

 .4/308المبدع، 

 .135/ 8ابن حزم، المحلى،  6
 .5/62، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، 5/199، الزيلعي، تبيين الحقائق، 7/174 الكاساني، بدائع الصنائع، 7
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 ن بجواز بيع الحاكم مال المدين المماطل استدل أصحاب الفريق األول القائلو: أدلة الفقهاء

  :دينه باألدلة اآلتيةلسداد 

ى معاذ ماله وباعـه بـدين كـان       حجر عل  { :ما روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         .1

أنّه يجوز الحجر على كـل مـديون     " : قال الشوكاني في بيان داللة هذا الحديث       ، 1}عليه

 .2"وعلى أنّه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه 

،  ووجه الداللـة  4}يحل عرضه وعقوبته3لي الواجد{ : ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي  .2

إذا مطل الغني عن قضاء دينه فإنه يحل للدائن أن يغلظ القول عليه ويبين لـه      : من الحديث 

، وبناء عليه فـإن  5خطأه، ويحق للقاضي حبسه وتأديبه ؛ ألنه ظالم، واهللا تعالى حرم الظلم     

                                                        

، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس 95، رقم 4/230الدار قطني، رجه أخ 1
، وفي 2348، رقم 2/67، والحاكم في مستدركه في كتاب البيوع، 11041، رقم   6/48وبيع ماله في ديونه،     

صحيح، : ل ابن الملقن ، قا5939، رقم 6/105وسط، ، والطبراني في األ7060، رقم 4/113كتاب األحكام، 
 .6/645ابن الملقن، البدر المنبر، 

، ابن قدامـة،  2/220، وجاء بهذا المعنى عند البهوتي، الروض المربع،     5/366الشوكاني، نيل األوطار،     2
 .2/170نبل، الكافي في فقه ابن ح

 انظر ابن حجر، فـتح  بالفتح المطل من لوى يلوي، أي المطل والتسويف، والواجد أي الغني القادر، : اللّي 3
 .18/287، ابن عبد البر، التمهيد، 5/62الباري، 

، والنسائي فـي    3628، رقم   3/313أخرجه أبو داود، كتاب األقضية، باب في الحبس في الدين وغيره،             4
 وابن ماجه في كتاب الصـدقات، بـاب         4690، ورقم   4689، رقم   7/316كتاب البيوع، باب مطل الغني،      

، 19474، رقـم    4/388،  17975، رقم   4/222، وأحمد   2427، رقم   2/811 والمالزمة،   الحبس في الدين  
، وابن حبان في صحيحه، في كتاب الدعوى،        7065، رقم   4/115والحاكم في مستدركه في كتاب األحكام،       

كبرى، في كتاب التفليس، باب حبس من عليه الدين إذا لم ، البيهقي 5089،رقم 11/486طل، باب عقوبة المما
، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتـاب البيـوع    11060، رقم   6/51في المطل،   يظهر ماله وما على الغنى      

، رقـم   3/46، الطبراني في المعجم األوسط،      22402، رقم   4/489عه،  واألقضية، باب في مطل الغني ودف     
 األشـعث  سـليمان بـن   حديث حسن، أبـو داود، : ، قال األلباني  7249، رقم   7/318وفي الكبير،   ،  2428

، اعتنى به أبو عبيد مشهور بن حسن 549 صتحقيق محمد ناصر الدين األلباني،السجستاني، سنن أبي داود، 
 .هـ1417، 1آل سلمان، مكتبة المعارف، الرياض، ط

 . 10/41اآلبادي، عون المعبود، 5 



 106 

سداد دينه، فإنه يحل عرضه كأن يقـول الـدائن          الذي يجد ما يؤدي به دينه، ويماطل في         

 . 1 وغيره الحبسبعقوبته تحل ظلمني ومطلني حقي، و

فإذا كان للحاكم أن يحبسه تأديباً، فإن له أن يجبره على بيع ماله، أو يبيـع بنفسـه مالـه                    

 .ويسدد دينه، ويعد ذلك من باب السياسة الشرعية ورعاية لمصلحة الدائن

 .2}ظلم مطل الغني { : هللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى ا .3

، وبناء على ذلك فإن الظلم ال بد مـن          3أطلق كلمة المطل للمبالغة والتنفير من هذا المطل       ف

ويجبـر المـديون   أرفعه وإزالته، فإذا كان ذلك يتم ببيع مال المديون فإن للحاكم أن يبيعه،       

 .على بيع ماله للسداد، وهذا إكراه بحق

ـ  ،ال يتم الواجب إال به فهو واجبواستدلوا بأن ما   .4 ، اً فإذا كان أداء الدين والوفاء بـه واجب

 ،فإن الوسيلة المؤدية إلى هذا الواجب تعتبر واجبة، وإذا كان سداد الدين ال يتم إال بـالبيع                

 كمـا ينـوب عـن       ،فإن البيع واجب، والحاكم يقوم مقام المدين وينوب عنه فـي البيـع            

 .5جاتهما وهذا ما يفهم من قول ابن تيمية السابقوالعنين في طالق زو4المجبوب

اآليات الدالة على وجوب الوفاء بالديون واألمانات، فإذا كان الواجب ال بد مـن تطبيقـه                 .5

 فإن الحاكم يجبره علـى       سداد دينه   المدين رفضبسداد الدين، وأداء األمانة إلى أهلها، فإن        

 ،ء الحقوق ألصحابها، وهذا البيع صـحيح      أداء هذا الواجب، فإن رفض فإنّه يبيع عنه ألدا        

                                                        

الفتاح أبـو    عبد قيقتح، حاشية السندي على سنن النسائي،       الهادي نور الدين بن عبد   السندي، أبو الحسن     1
ي، شرح الزرقاني،  م، الزرقان1986 هـ ـ 1406، 3، طمكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، 7/317، غدة

3/412 . 

  .76سبق تخريجه ص  2

،                          4/445، المباركفوري، تحفة األحوذي، 12/110، العيني، عمدة القاري، 4/465ابن حجر، فتح الباري،  3
 .18/285، ابن عبد البر، التمهيد، 6/339العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، 

 ابـن   :نظـر المجبوب من جبب، والمجبوب هو المقطوع الذكر، وهو الخصي الذي قد استؤصل ذكره، ا              4
، تحريـر ألفـاظ   يحيى بن شرف بن مـري   ، النووي، أبو زكريا     1/137منظور، لسان العرب، مادة جبب،      

 .هـ1408 ،1 طدار القلم، دمشق،، 256، ص تحقيق عبد الغني الدقريه، التنب

 .191ـ190 /29 ابن تيمية، كتب ورسائل،  5
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 ،1﴾ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَن اِت ِإَل ى َأْھِلَھ ا    ﴿:  فقد قال تعالى  ،وهو من اإلكراه بحق     

  2﴾  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد﴿: وقال تعالى

ذلك بيع  من  لزم  ي ف ،الغرماء، ففيه تحقيق مصلحة   كما أن في هذا اإلجبار دفعاً للضرر عن          .4

 .3الحاكم مال المدين لسد دينه

باألدلـة    إلى أن الحاكم ال يبيع مال المدين لسداد دينه      أبو حنيفة  استدل   :أدلة الفريق الثاني  

  : اآلتية

 ِباْلَباِط ِل ِإالَّ َأن َتُك وَن ِتَج اَرًة َع ن     َیا َأیَُّھ ا الَّ ِذیَن آَمُن وْا َال َت ْأُكُلوْا َأْم َواَلُكْم َبْی َنُكمْ        ﴿:قال تعالى    .1

 .4﴾ َتَراٍض مِّنُكْم

ن، وأما بيع   بتراضي الطرفي فهذه اآلية تبين أنه ال بد من أن تكون التجارة والبيع والشراء             

 فيكون البيع باطالً، فال يحق للحـاكم بيـع مـال    ، بدون رضاهفهو بيعالحاكم مال المدين   

 .5المدين جبراً عنه

 ،6} ال يحل مال امرٍئ مسلم إال بطيب نفس منـه            { : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      قال .2

 لذلك ال يحق للحـاكم      ،  فهو ال يرضى بهذا البيع     ،فبيع الحاكم مال المدين يكون رغماً عنه      

 .7القيام بهذا البيع

 ؛ وذلـك ألن فـي      ولو طلب الغرماء ذلـك     ،نّه ال يجوز الحجر على المدين بسبب الدين       إ .3

 فال يجوز إلحاق الضرر به      ، ألهليته وإلحاقه بالبهائم، وذلك فيه ضرر عظيم       الحجر إهداراً 

                                                        

 .58آية : سورة النساء 1

 .1آية : سورة المائدة 2

 .1/355، ابن ضويان، منار السبيل، 2/170ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل،  3
 .29سورة النساء، آية  4

،  الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل الرشـداني           و أب ، المرغيناني، 5/199 تبيين الحقائق،    الزيلعي، 5
 .المكتبة اإلسالمية، 3/285، لهداية شرح بداية المبتديا

 .  92تخريجه ص سبق 6

 .5/199الزيلعي، تبيين الحقائق،  7
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 كما أن البيع ال يكـون  ، وال يتصرف الحاكم في ماله ؛ فهذا من الحجر   ،لدفع ضرر خاص  

 .1 فإذا كان من غير تراٍض فيكون البيع باطالً ،إال بالتراضي

  .لمناقشة والترجيحا : الرابعالمطلب 

  :  باآلتيأبي حنيفةمكن مناقشة أدلة ي

 ال بد من    البيع والشراء أما استداللهم باآلية الكريمة والحديث الشريف، فصحيح أن العقود ب          .1

كما أن اإلنسان ال يحل له أن يأكل مال أخيه إال إذا طابت نفـس                ،أن تصدر عن تراٍض     

وم، فاآلية و الحديث مـن       ولكن هنا وفي هذه الحالة وجد ما يخصص هذا العم          ،أخيه بذلك 

 فيخصـص عمـوم     ،باب العموم، ولكن فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم بمعاذ جاء خاص           

 .2، فيحل بيع مال المدين من قبل الحاكم في هذه الحالةاآلية والحديث 

ما ذهبوا إليه من القول بحبس المدين حتى        بعموم اآلية والحديث يتنافى مع      إن استداللهم   ثم  

، إجبـار علـى البيـع     س أو بيع الحاكم مال المدين كالهما فيهالحبويفي دينه، فيبيع ماله   

ك حـبس   فعندما يحبس المدين ويبقى في الحبس فإنه سيضطر إلى بيع ماله ليسد دينه ؛ ليف              

 وال يقولـون    ، بل هو بيع مكره عليه، فكيف يقولـون ذلـك          نفسه، فبيعه ليس عن تراض    

 . !3واحدةبجواز بيع الحاكم مع أن النتيجة 

 فـي   ن ذلك إهدار آلدميته فهو اسـتدالل      أما استداللهم بعدم جواز الحجر على المدين ؛ أل         .2

 فإن أبا حنيفة يرى جواز الحجر لتحقيق مصلحة عامة كما ذكرت سابقاً، حيث              ،غير محله 

 .4أباح الحجر على الطبيب الجاهل لتحقيق المصلحة العامة 

                                                        

 .3/285، المرغيناني، الهداية، 5/199الزيلعي، تبيين الحقائق،  1
 .5/367وكاني، نيل األوطار، الش 2
 .5/199الزيلعي، تبيين الحقائق،  3

، حيدر، درر الحكام شـرح مجلـة   5/54، الشيخ نظام، الفتاوي الهندية،  6/401ابن عابدين، رد المحتار،    4
، البغدادي، أبو محمد بن غانم بن محمد، مجمع الضمانات في مذهب اإلمام األعظم أبـي                2/581األحكام،  
 . ، تحقيق محمد أحمد سراح وعلي جمعة محمد2/898ان، حنيفة النعم
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الجمهور بأن بيع مال معاذ كان بطلـب مـن معـاذ،          وقد رد أبو حنيفة على ما استدل به         

 بل أراد معاذ هـذا البيـع لقضـاء          ،وحدهصلى اهللا عليه وسلم     وليس ذلك بفعل من النبي      

 .1الدين، فيبارك اهللا بهذا البيع، فيقضي دينه كله

              ولكن هذا الرد غير صحيح فاألصل حمل الكالم على الحقيقة ال المجاز، فالحديث صريح

 .باع مال معاذ لسداد دينه ال بطلب من معاذصلى اهللا عليه وسلم  بأن النبي

وبناء على ذلك فإن الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أن للحاكم أن يبيع مـال                   

 فاآليات الكريمة تحث علـى  ،المدين لسداد دينه الذي يماطل فيه ؛ وذلك لقوة ما استدلوا به       

يرشـد  } مطل الغنى ظلم    {  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم     لرسووجوب الوفاء بالدين وحديث     

إلى أن المماطلة في أداء الدين ظلم للعباد، والظلم حرام وال بد من إزالتـه، ومـا ال يـتم                

 وال يتم إال بالبيع فالبيع واجب سواء        اًالواجب إال به فهو واجب، فإذا كان أداء الدين واجب         

هذا الخالف   والذي أراه أن     ،من الحاكم الذي ينوب عنه    أكان هذا البيع من المدين نفسه أو        

ن الحنفيـة   تفق على صحة بيع المكره بحق حتـى إ        ألن الجميع م  قد يكون نظرياً؛  وذلك      

 .2"المديون إذا أكرهه القاضي على بيع ماله نفذ بيعه ":  صرحوا في كتبهم بأن

مقاصد الشريعة فهـي وسـيلة    ومن هنا نرى أن اإلكراه بحق وسيلة من الوسائل المحققة ل          

 إن فإكراه المدين على سداد الدين الذي يماطل بـه           ،من الوسائل التي تحافظ على األموال     

 ، أو بيع الحاكم ماله وفاء لدينـه         ،  بيع عقاره مثالً لسد دينه      إجباره على  أو،مالكان معه   

  . 3 لسد الدين والحفاظ على المال كلها من صور اإلكراه بحق

 الى أعلى وأعلمواهللا تع

                                                        

 العسقالني،   حمد بن علي  ، وبهذا المعنى جاء عند ابن حجر، أبو الفضل أ         5/199الزيلعي، تبيين الحقائق،     1
 .م1964هـ ـ  1384المدينة المنورة، ، 3/39، اهللا هاشم اليماني المدني حقيق السيد عبدتلخيص الحبير، ت

 .4/40، الكليبولي، مجمع األنهر، 6/128، ابن عابدين، رد المحتار، 24/57بسوط، السرخسي، الم 2

هــ ـ   1421، 1، دار القلم، دمشق، ط351حماد، نزيه، قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد، ص 3
م، األشقر، محمد سليمان، أبو رخية، ماجد محمد، شبير، محمد عثمان، األشقر، عمر سليمان، بحوث               1201

  م، 1998هـ ـ 1،1418، دار النفائس، األردن، ط2/888قهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ف
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 .  أخذ الشفيع أرض المشفوع منه:الثالثالمبحث 

  .تعريف الشفعة وتصوير المسألة: المطلب األول 

 وسميت شـفعة ؛ ألن الشـفيع        ، وهو الزوج  ، من الشفع بضم الشين وسكون الفاء      :الشفعة لغةً 

شفعت الشـيء    و ، والشفعة اسم للملك المشفوع    ،1يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه        

 والشُفعة بالضم تكون في الدار      ،2 وشفعت الركعة أي جعلتها اثنتين     ،شفعاً أي ضممته إلى الفرد    

 .  3واألرض، وهي من الضم والزيادة

 ثبت للشـريك القـديم علـى    ،حق تملك قهري: "   بأنهاهافيمكن تعريف :4 اصطالحاً أما الشفعة 

اسـتحقاق الشـريك     " : وبصورة أخرى  ،5"الحادث فيما ملك بعوض ما ملك به لدفع الضرر          

 .6"انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه 

ويالحظ اشتمال التعريف على عنصر اإلجبار الذي عبر عنه الفقهـاء بـاالنتزاع أو التملـك                

؛ وذلك دفعاً للضرر عن الشريك، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا فيما بينهم فـي بعـض                 القهري  

، ولكن ما يهمنا هنا هو العالقة الوطيدة بين الشـفعة واإلكـراه             7يل التي تخص الشفعة     التفاص

بحق، فإن التملك القهري أو الجبري الذي ينتج  عن أخذ الشريك حصة شريكه رغمـاً عنـه                  

 . وهذا ما سأوضحه إن شاء اهللا،بثمن المثل هو مثاٌل على اإلكراه بحق

                                                        

تاج العروس من ، محمد مرتضى الحسيني، الزبيدي، 184ـ8/183ابن منظور، لسان العرب، مادة شفع،       1
 ـ 947 ، الفيروزأبادي، القاموس المحيط، فصل الشين، صدار الهداية، 21/279، مادة شفع جواهر القاموس

948. 
 .1/371الفيومي، المصباح المنير، شفعت،  2
 .21/283الزبيدي، تاج العروس، مادة شفع،  3
، 8/143ويمكن االستزادة في تعريف الشفعة عند أصحاب المذاهب األربعة عند ابن نجيم، البحر الرائق،                4

، ابـن   2/296 المحتـاج،    ،الشربيني،مغني6/162،الخرشي،حاشية الخرشي، 5/239الزيلعي، تبيين الحقائق،  
 .5/178قدامه، المغني، 

 .5/194الرملي، نهاية المحتاج،  5

 .5/178ابن قدامه، المغني،  6

، 6/162، الخرشي، حاشية الخرشي،     5/239، الزيلعي، تبيين الحقائق،     8/143ابن نجيم، البحر الرائق،      7
 .5/178، المغني، ، ابن قدامة2/296، مغني المحتاج، الشربيني
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 .تحرير محل النزاع : المطلب الثاني 

اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للشريك الذي لـم يقاسـم حصـته فـي العقـار أو األرض أو       

 شفعةبالقضى { : وقد استدلوا على ذلك بما ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه،1الحائط

 ، فإن شاء أخـذ    ، ال يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه        ،  أو حائط   في كل شركة لم تقسم ربعة     

 .2} فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ،كوإن شاء تر

 ،عبر ابن قدامة عن ذلـك قد و ، ؛ وذلك دفعاً للظلم عن الشريك     اه بحق  اإلكر وهذا من تطبيقات  

إن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه وتمكن من بيعه لشريكه وتخليصه مما كـان                 " :فقال

العشرة أن يبيعه منه ليصل إلى        فالذي يقتضيه حسن      ،بصدده من توقع الخالص واالستخالص    

 فإذا لم يفعل ذلك وباعه ألجنبـي سـلط          ،غرضه من بيع نصيبه وتخليصه شريكه من الضرر       

، ولكن اختلف الفقهاء في ثبوت الشـفعة للجـار          3" الشرع الشريك عل صرف ذلك إلى نفسه        

  .على أن يبيعها له ؟ المالصق وهل يحق له إجبار جاره إذا أراد بيع داره 

 .سبب الخالف  : الثالثطلب الم

 اختالف الفقهاء في ثبوت الشفعة للجار يرجع إلى األحاديث المتعددة التـي وردت فـي                سبب

 ومنها ما يدل على ثبوت      ،فمنها ما يدل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فقط           ،الشفعة  

 .4الشفعة للجار

 
                                                        

، الكاساني، بدائع الصـنائع،     4/24، المرغيناني، الهداية شرح البداية،        8/143ابن نجيم، البحر الرائق،      1
، ابن عبد البـر، االسـتذكار،       2/207، ابن رشد، بداية المجتهد،      6/162، الخرشي، حاشية الخرشي،     5/4
، الشـربيني، مغنـي   4/72، الغزالي، الوسـيط،    1/367، الشيرازي، المهذب،    4/4، الشافعي، األم،    7/66

، ابن المنذر، أبو بكر محمد بن 5/178، ابن قدامه، المغني 6/255، المرداوي، اإلنصاف، 279/ 2المحتاج، 
، 3 ط،فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الـدعوة، اإلسـكندرية      . ، تحقيق د  95إبراهيم النيسابوري، اإلجماع، ص     

 .هـ1402

 .1608، رقم 3/1229فعة، أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الش 2
 .2/178 ابن قدامه، المغني،  3

، ي، الشـربين 4/72، الغزالي، الوسـيط،  7/68، ابن عبد البر، االستذكار، 5/4الكاساني، بدائع الصنائع،   4
 .5/178، ابن قدامه، المغني، 2/297مغني المحتاج، 
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  .آراء الفقهاء وأدلتهم : الرابعالمطلب 

 وفي مدى حق الجار في إكراه جاره إكراهاً بحق علـى            ،قهاء في ثبوت الشفة للجار    اختلف الف 

  : وذلك إلى قولين، أو ما يريد بيعه لألجنبي،شراء حصته

 ذهب الحنفية إلى ثبوت الشفعة للجار، تماماً كما تثبت للشريك، وبناء على قولهم              :القول األول 

ما يريد بيعه لألجنبـي، مـا دام أن العـوض أو    فإن الجار يحق له إجبار جاره على أن يبيعه    

الثمن مقابل هذا البيع سيصل للبائع، وال يلحقه أي ضرر، فيلزم البائع على البيع لجاره دفعـاً                 

 .1للضرر عنه

 إلـى أن الشـفعة ال       ،4 والحنابلة ،3 والشافعية ،2 ذهب جمهور الفقهاء من المالكية     :القول الثاني 

 .5على أن يبيعه ما يريد بيعه لألجنبيجبر جاره يتثبت للجار، فال يحق له أن 

 : أدلة الفقهاء

 6: ثبوت الشفعة للجار، وإجباره لجاره على البيع له ال لغيره  باألدلة اآلتيةعلىاستدل الحنفية 

                                                        

ي، وابن أبي ليلى، والحسن البصري، وذهب إلى هذا القول النخعي، وشريح القاضي، وابن شبرمة، والثور 1
، الزيلعـي، تبيـين     5/4الكاساني، بدائع الصـنائع،     : وابن سيرين، انظر إلى قول الحنفية وإلى هذه األقوال        

، ابن قدامـه،    8/143، ابن نجيم، البحر الرائق،      4/24، المرغيناني، الهداية شرح البداية،      5/239الحقائق،  
 .6/81ألوطار، ، الشوكاني، نيل ا5/178المغني، 

، 7/191، عليش، مـنح الجليـل،       6/163، الخرشي، حاشية الخرشي،     436ابن عبد البر، الكافي، ص       2
 .7/68، ابن عبد البر، االستذكار، 5/312الحطاب، مواهب الجليل، 

، النـووي،  3/133، البجيرمي، حاشية البجيرمي،   4/72، الغزالي، الوسيط،    1/377الشيرازي، المهذب،    3
 .2/297، الشربيني، مغني المحتاج، 5/72لطالبين، روضة ا

 .2/166، الزركشي، شرح الزركشي، 5/178، ابن قدامة، المغني، 6/255المرداوي، اإلنصاف،  4

، واألوزاعي وأبو – رضي اهللا عنهما –وقد ذهب أيضاً إلى هذا القول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان    5
، ابـن   7/69يز وغيرهم، انظر في ذلك، ابن عبد البر، االسـتذكار،           ثور وابن المسيب، وعمر بن عبد العز      

 . 6/81، والشوكاني، نيل األوطار، 5/178قدامه، المغني، 
، الزيلعـي، تبيـين   14/90، السرخسي، المبسوط، 8/143انظر في هذه األدلة، ابن نجيم، البحر الرائق،        6

عي، نصب ، الزيل 5/5، الكاساني، بدائع الصنائع،     4/24، المرغيناني، الهداية شرح البداية،      5/239الحقائق،  
 .125ـ4/120 الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ، 4/172الراية، 
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 فجـاء المسـور بـن       2وقفت على سعد بن أبي وقاص      { : قال 1ما رواه عمرو بن الشريد     .1

 مولى النبـي صـلى اهللا عليـه         4ذ جاء أبو رافع    فوضع يده على إحدى منكبي إ      ،3مخرمة

:  واهللا ما أبتاعهما، فقال المسـور    :يا سعد ابتع مني بيتَي في دارك، فقال سعد        :  فقال ،وسلم

 قـال أبـو     ،واهللا ال أزيدك على أربعة آالٍف منجمة أو مقطعة        : واهللا لتبتاعنّهما، فقال سعد   

ي سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم      لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولوال أن       :رافع

ما أعطيتكها بأربعة آالف وأنا أعطى بها خمسـائة دينـار،            " 5الجار أحق بسقبه   " :يقول

 . 6} فأعطاها إياه 

ملكه فإنه ينبغي له أن يعرضـه علـى جـاره           بيع  أن من أراد    : ووجه الداللة من الحديث    

 واالبتعـاد عـن الخصـومة       ،لجارلمراعاة حق المجاورة، وذلك أقرب إلى حسن عشرة ا        

                                                        

عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي، حجازي، تابعي، ثقة، روى عن سـعد     : ابن الشريد    1
أحمد بن محمد بن الحسين، الهداية واإلرشاد الكالباذي، : بن أبي وقاص وأبيه الشريد بن سويد، انظر ترجمتها

هـ، ابـن   1407،  1، دار المعرفة، بيروت،ط   2/544في معرفة أهل الثقة والسداد،  تحقيق عبد اهللا الليثي،           
 .22/64، المزي، تهذيب الكمال، 423حجر، تقريب التهذيب، ص 

، شهد بدراً، روى عن جابر، سعد ابن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن وهيب، أبو إسحاق القرشي الزهري 2
وعن سمرة، وسعيد بن المسيب، وهو أحد المبشرين بالجنة، أمه حمنة بنت سفيان، وهو أول من رمى بسهم                  

، الرازي، الجرح 75ـ3/73ابن حجر، اإلصابة، : هـ، انظر ترجمته58 هـ وقيل 55في اإلسالم، توفي سنة 
 .6/93والتعديل، 

هيب بن عبد مناف، صحابي، خاله عبد الرحمن بن عوف، مات سنة أربع المسور بن مخرمة بن نوفل بن أ 3
:  وستين، أمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، روى عن النبي وصح سماعه منه، انظر ترجمته

، 3/390، الذهبي، سير أعالم النبالء، 532، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 27/582المزي، تهذيب الكمال، 
 .6/119صابة، ابن حجر، اإل

أبو رافع هو أبو رافع القبطي، مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أسمه أسلم، وقيل هو إبـراهيم أبـو        4
ابـن حجـر،    : هرمز، مات في أول خالفه علي، أسلم أبو رافع قبل بدر، وكان يكتم إسالمه، انظر ترجمته               

 .639قريب التهذيب، ص ، ابن حجر، ت33/301، المزي، تهذيب الكمال، 1/20اإلصابة، 
5

أحق بسـقبه   : " وجاء في نيل األوطار    ة،أي الجار المالصق أحق بالشفع    : السقب أو الصقب أي المالصق     
 بفتح السين المهملة والقاف وبعدها باء موحدة، ويقال بالصاد المهملة بدل السين المهملة، ويجوز فتح القـاف       

 .6/85، الشوكاني، نيل األوطار، 4/438فتح الباري، ، ابن حجر، "وإسكانها وهو القرب والمجاورة 
 .2139، رقم 2/787أخرجه البخاري في كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع،  6
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صـلى اهللا  وبين أنه لوال قول الرسـول        ، 1 و لهذا حط سعد نصف ثمن المبيع       ،والمنازعة

فأبو رافع كان جـاراً      ،2بأن الجار أحق بالشفعة من غيره لما باعها بهذا المبلغ         عليه وسلم   

 .3 ووهم من ظن أن سعداً كان شريكاً ألبي رافع ،لسعد ال شريكاً

الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائباً إذا كان          {: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم     قال رسو  .2

 فالجـار   ، وليس له شريك وله جار     ،فإذا أراد اإلنسان بيع أرضه مثالً      ،4}طريقهما واحداً   

 .5بالشفعة، وهذا الحديث نص ظاهر في ذلك  أحق 

 فيها ألحد قسم وال شرك إال        أرض ليس  :قلت يا رسول اهللا    {  : قال 6عن الشريد بن سويد    .3

 . 7}  الجار أحق بسقبه:الجوار، قال
 

                                                        

 .91ـ14/90السرخسي، المبسوط،  1
 .438ـ4/437ابن حجر، فتح الباري،  2

 .252ابن المنير، المتواري على أبواب البخاري، ص  3
، والترمذي في كتاب األحكـام،  3518، رقم 3/286بو داود في كتاب اإلجارة، باب في الشفعة،       أخرجه أ  4

، ابن ماجه، في كتاب الشفعة، باب الشـفعة بـالجوار،   1369، رقم 3/651باب ما جاء في الشفعة للغائب،      
الشـفعة  ،و البيهقي، في كتاب الشفعة، باب       14292، رقم   3/303،  ، وأحمد في مسنده   2494، رقم   2/833

، رقـم    4/518لشفعة للجـار،    ،وابن أبي شيبة في مصنفه من كان يقضي با        11362، رقم   6/106بالجوار،  
هذا حديث غريب، وال نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بـن أبـي                : " ،  قال أبو عيسى    22721

 هذا الحديث، و عبد الملك سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل
، ولكن األلباني ذهب "هو ثقة مأمون عند أهل الحديث ال نعلم أحداً  تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث       

 .534 األلباني، سنن أبي داود بتحقيق األلباني، ص:ظرإلى أنه صحيح، ان

 .14/91، السرخسي، المبسوط، 5/5الكاساني، بدائع الصنائع،  5
 بن سويد الثقفي، له صحبة، سكن الطائف، هو ثقفي، وقيل أنّه حضرمي، حالف ثقيفاً، تزوج آمنـة         الشريد 6

ابن حجر،  : بن أبي العاص، شهد بيعة الرضوان، كان يكنى أبا عمرو والد عمرو بن الشريد، انظر ترجمته               
 . 2/708ستيعاب، ، ابن عبد البر، اال3/340اإلصابة، 

أخرجه النسائي في كتاب البيوع،  ، 2496، رقم 2/834 باب الشفعة بالجوار، ابن ماجه، في كتاب الشفعة،7 
، 19480، ورقم 19479، رقم 4/389وأحمد في مسنده،   ،  4703، رقم   7/320مها،  باب ذكر الشفعة وأحكا   

، رقـم  4/519 وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع واألقضية، باب من كان يقضي بالشفعة للجـار،             
حديث حسن صحيح، ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجـه،      : األلباني ، قال 2272

، اعتنى به أبو عبيد مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف،         426حققه محمد ناصر الدين األلباني، ص     
 .هـ1407الرياض، 
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 وقد وهم   ،1أن هذا الحديث صريح بوجوب الشفعة للجوار الذي ال شركه فيه          : وجه الداللة 

 .2 أن الجار أحق بالبر والمعونة من غيره بل الجار له حق الشفعةمن قصره على

 .3}الدار أحق بالدارجار  { :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .4

 أن الجار أحق بالشفعة من غيره، فهو أحق من األجنبي في شراء ما يريـد                :ووجه الداللة 

 .5 فالجار أحق بالدار من غيره إذا باعها جاره،4جاره بيعه

استدلوا بأنه إذا كانت الحكمة من الشفعة هي رفع الضرر الناتج من المجاورة فإن حقيقـة                 .5

ولى بالثبوت، فإذا كان ثبوت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك خوفاً           المجاورة في الجوار أ   

 ذلك في الجوار متحقق، فقد يتـأذى الجـار بمـن    من أن يجاوره من هو سيء الخلق فإن       

 فإن الجار يتأذى فـي هـذه      ، فقد يجاوره من يسيء المعاشرة ويكون سيء الخلق        ،يجاوره

لجار، وهذا يؤدي إلـى أن الجـار أحـق     فلدفع هذا الضرر المتحقق تثبت الشفعة ل   ،الحالة

بالشراء من األجنبي، وبناء على ذلك فإنه يحق للحاكم المسلم أن يكره الجار علـى البيـع               

                                                        

المبـاركفوري، تحفـة األحـوذي،      ،  6/146، القاري، مرقاة المفـاتيح،      123/ 24العيني، عمدة القاري،   1
 .508ـ4/507

تحقيق ، شرح السيوطي لسنن النسائي عبد الرحمن بن أبي بكر،، السيوطي، 9/311اآلبادي، عون المعبود،  2
 .م1986 هـ ـ1406 ،2ط مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب،،7/320، الفتاح أبو غدة عبد

، رقـم  3/286ر أو األرض، كتاب اإلجارة، باب الشفعة، أخرجه أبو داود، بلفظ جار الدار أحق بدار الجا   3
، وأحمـد فـي مسـنده،    1368، رقم 3/650، والترمذي في كتاب األحكام، باب ما جاء في الشفعة،   3517

، وابن حبان في كتاب الشفعة، باب ذكر خبر أو وهم من جهل صناعة الحديث أن الجار 19477 رقم 4/388
، والبيهقي في كتاب الشفعة، بـاب الشـفعة         5182، رقم   11/585الشفعة،  المالصق وإن لم يكن شريكاً له       

، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع واألقضية، من كان يقضي بالشفعة 11361، رقم 6/106بالجوار،  
 6801رقم ، 7/196، وفي الكبير 8164، رقم 8/118، والطبراني في األوسط، 22720، رقم 4/518للجار، 
حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس عن          : "، قال أبو عيسى   6803رقم   و 6802ورقم  

، الترمذي، سـنن الترمـذي،      "سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مثله                
3/650. 

 .4/507، المباركفوري، تحفة األحوذي، 3/343، المناوي، فيض القدير، 12/21 العيني، عمدة القاري،  4
، مكتبة الشـافعي، الريـاض،      1/484المناوي، زين الدين عبد الرؤوف، التيسير بشرح الجامع الصغير،         5
 . م1988هـ ـ3،1408ط
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 و تطبيقـاً  ،  وذلك  تطبيقاً لمقاصد الشريعة التي تعمل على رفع الضـرر       ،لجاره ال لغيره  

 .1لإلكراه بحق الذي من غاياته ومقاصده تحقيق النفع ورفع الضرر

  2:  استدلوا باألدلة اآلتيةلجار فقدوأما الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الشفعة ال تثبت ل

أنّه قضى بالشفعة فـي   { :عن النبي صلى اهللا عليه وسلم_ رضي اهللا عنه _ ما رواه جابر     .1

إنمـا  { : وفي رواية أخرى3} الطرق فال شفعة تفرت الحدود وصع فإذا وق ،كل ما لم يقسم   

 –ما رواه أبو هريـرة وكذلك  ،4} صلى اهللا عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم      جعل النبي 

إذا قسـمت األرض وحـدت   { : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال–رضي اهللا عنه    

 .5}فال شفعة فيها 

 أن لفظ إنما أفاد الحصر؛ أي حصر الشفعة فيما لم يقسم، أما الجار الذي ال                :ووجه الداللة 

 فال شركة بينهما، فال تثبـت   ، في حقوق المبيع فقد عرف كل منهما حصته وملكه         شركة له 

  . 6الشفعة له

 ففي الشـركة    ،وقد فرق اهللا بين الشريك والجار شرعاً وقدراً       : " جاء في إعالم الموقعين   و

متميز ولكـل مـن      فإن الملك في الشركة مختلط وفي الجوار         ،حقوق ال توجد في الجوار    

  مطالبةٌ شرعية ومنع شرعي، أما المطالبة ففي القسمة وأما المنـع           احبهالشريكين على ص  
                                                        

 .5/240، الزيلعي، تبيين الحقائق، 14/91، السرخسي، المبسوط، 5/5الكاساني، بدائع الصنائع،  1

، الشربيني، مغني 175ـ4/174يلعي، نصب الراية، ، الز5/4انظر هذه األدلة، الكاساني، بدائع الصنائع،      2
 . وما بعدها6/83، الشوكاني، نيل األوطار، 2/297المحتاج، 

 رقم 2/787أخرجه البخاري في في كتاب الشفعة، باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فال شفعة،  3
، وباب بيع األرض والـدور،   2099، رقم   2/770، وفي كتاب البيوع، باب بيع الشريك عن شريكه،          2138

 .2100رقم 

، وفي كتاب 2363، رقم 2/883أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب الشركة في األرضين وغيرهما،      4
 .6575، رقم 6/2558الحيل، باب في الهبة والشفعة، 

رى، كتـاب   ، والبيهقي في الكب   3515، رقم   3/286أخرجه أبو داود في كتاب اإلجارة، باب في الشفعة،           5
، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب إذا 11350، رقم 6/104الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم، 

حديث صحيح، أبو داود، سنن أبي داود بتحقيق : ، قال األلباني14392، رقم 8/80ضربت الحدود فال شفعة، 
 .533األلباني، ص

 .3/75ي، سبل السالم، الصنعان ، 3/475الزرقاني، شرح الزرقاني،  6



 117 

الً للطلب ومحالً للمنع كانت محالً لالستحقاق بخالف        فمن التصرف فلما كانت الشركة مح     

 القيم هذا يـدل  فكالم ابن ،1"الجوار، فلم يجز إلحاق الجار بالشريك وبينهما هذا االختالف          

 . شريك والجار، فال يلحق الجار بالشريك في ثبوت الشفعة له بين العلى أن هناك فرقاً

واستدلوا بأن رفع الضرر عن الجار يسبب إلحاق ضرر بالمشتري، وليس رفع الضـرر               .2

، لذلك ال تثبت الشفعة للجار لرفع الضرر        لمشتري  عن الجار أولى من رفع الضرر عن ا       

 .2الذي سيلحق بالمشتري

 .3شريك المقاسم، فهي أولى أن ال تكون واجبة للجارإذا كانت الشفعة غير واجبة لل .3

 .المناقشة والترجيح  : الخامسالمطلب 

 4 :يمكن الرد على ما استدل به الحنفية باآلتي

  فلفـظ    ،أي الشـريك  " الجار أحق بسـقبه     " في حديث عمر بن الشريد فإن المقصود من          .1

 وهذا ما   ،5دار المشتركة بينهما  الجار قد يطلق ويراد به الشريك ؛ ألنه يجاور شريكه في ال           

 وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد منه : "   فقال6بينه البغوي

{ :قلت يا رسول اهللا   : كما روي عن عائشة قالت     ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة،     ، الشفعة

ـ   ،7} إلى أقربهما منك باباً    : فإلى أيهما أهدي ؟ قال     ،إن لي جارين   ان المـراد منـه      وإن ك

مل الجار على الشريك، جمعاً بين الخبرين، واسم الجار قد يقع على الشريك،             الشفعة، فيح 

                                                        

 .2/148ابن القيم، إعالم الموقعين،  1
 .2/148، ابن القيم، إعالم الموقعين، 4/438ابن حجر، فتح الباري،  2
 .2/207ابن رشد، بداية المجتهد،  3

 وما بعدها، ابن 82ـ6/81، الشوكاني، نيل األوطار، 4/438انظر في هذه الردود ابن حجر، فتح الباري،  4
 .  وما بعدها5/179المغني، قدامة، 

 .5/179، ابن قدامة، المغني، 82ـ6/81، الشوكاني، نيل األوطار، 4/438ابن حجر، فتح الباري،  5
البغوي هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، الفقيه الشافعي، ويعرف بابن الفراء، تفقة على يد القاضي  6

: ، توفي في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة، من تصـانيفه          الحسين، كان إماماً في التفسير والفقه والحديث      
، ابن  12/193ابن كثير، البداية والنهاية،     : شرح السنة، معالم التنزيل، الجمع بين الصحيحين، انظر ترجمته        

 .4/1257، الذهبي، تذكرة الحفاظ،  1/128هة، طبقات الشافعية، شب

 .2140، رقم 2/788رب، أخرجه البخاري في كتاب الشفعة، باب أي الجوار أق 7
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ألنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار، فإن الجار ال يساكنه والشريك يسـاكنه فـي                

 .1"الدارالمشتركة  

الشـريك  :الجـار  المـراد ب   بأن من نفى الشفعة للجار      عليهاي ارتكز   من المرتكزات الت   و

 . 2 فكل شيٍء خالط شيئاً يقال له جار، المخالط

 .3في إسناده نظر:  فقالوا ،}الجار أحق بشفعته{أما بالنسبة الستداللهم بحديث  .2

  محمول على اإلحسان للجار والبر إليه فنوقش بأنهوأما استداللهم بحديث الشريد بن سويد  .3

 .4بسبب القرب ال بسبب ثبوت الشفعة له   

 كما أن هذا الحـديث ال       ،5ففيه مقال أيضاً    } جار الدار أحق بالدار   {ما االستدالل بحديث    وأ .4

يرشد إلى أن المقصود من ذلك الشفعة، فقد يكون المقصود منه أن الجار أحق بالدار مـن                 

 .6حيث الرفق به واإلحسان إليه، كما ويمكن أن يكون الجار هو الشريك المخالط 

 : عليه الجمهور فيكون كاآلتيأما مناقشة ما استدل

 فقد أولت هذه    ،أما بالنسبة لألحاديث التي استدلوا بها على ثبوت الشفعة للشريك ال للجار            .1

المراد بما روي واهللا أعلم أنها ال تجب للجار بقسمة الشركاء ؛ ألنهـم               " :األحاديث بأن   

                                                        

، 8/242البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيق شعيب األرناؤوط ومحمـد زهيـر الشـاويش،            1
 .م1938 هـ ـ 1403، 2المكتب اإلسالمي، دمشق، ط

 .82ـ6/81الشوكاني، نيل األوطار،  2
إن : " اني هذا القول فقـال    ، ودعم الشوك  3/651 وقد بينت قول الترمذي سابقاً، الترمذي، سنن الترمذي،           3

حديث الجار أحق بسقبه لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطار بن جابر وتكلم شعبة في عبد 
وقد تكلم الناس في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه فقال بعضهم            : الملك من أجل هذا الحديث،  قال      

الشوكاني، نيـل  " عضهم عن أبيه عن أبي رافع، وأرسله بعضهم    عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وقال ب        
 . 6/85األوطار، 

، ابن قدامة، المغنـي،     8/242، البغوي، شرح السنة،     7/320 السيوطي، شرح السيوطي لسنن النسائي،       ،4
 .6/85، الشوكاني، نيل األوطار، 5/179

قيقة، انظر ابن ع منه إالّ حديث الع ن من سمرة مقال، فلم يسم     فهو عن الحسن عن سمرة، وفي سماع الحس        5
 .3/172، الشوكاني، السيل الجرار، 5/179قدامة، المغني، 

 .3/477الزرقاني، شرح الزرقاني،  6
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ـ              فالشـريك   ،1"ث  أحق منه أو حقه متأخر عن حقهم، وبذلك يحصل التوفيق بين األحادي

الذي لم يقاسم يكون مستحقاً للشفعة بالدرجة األولى، فكأن األحاديث كانت محمولة علـى              

 ولكن هـذا ال     ،إثبات المذكور بطريق الكمال دون نفي غيره، فهي أثبتت الشفعة للشريك          

 .2يعني نفي الشفعة لغيره 

فهـذه  }  فال شـفعة    إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق      { وأما األحاديث التي ذكر فيها         .2

 لم يخرج هـذه     3 ن اإلمام مسلم   حتى إ  – رضي اهللا عنه     –الجملة مدرجة من كالم جابر      

 وال ،ولكن بين ابن حجر أن األصل في الحديث كل ما ذكـر منـه   ،4الزيادة في صحيحه 

 .5 وال دليل هنا ،يمكن القول بأن هذا مدرج إال بدليل صحيح

 فهـذا ال يمنـع أن      ، بين الجار والشريك   ول بأن هناك فرقاً   ستداللهم بالمعق وأما بالنسبة ال   .3

نثبت الشفعة للجار، ما دام أن الحكمة من الشفعة هي رفع الضرر، فهذا كما أنّه يحصـل                 

 كما  ،6للشريك فإنه يحصل للجار، فتثبت بذلك الشفعة للجار دفعاً للضرر الذي يقع عليه              

 ،7 به الحنفية هو حـديث حسـن صـحيح         الذي استدل }جار الدار أحق بالدار   {  أن حديث 

الذي استدل به الحنفيه فبين الزيلعـي أنّـه حـديث           } الجار أحق بشفعته    { حديث   وكذلك

 .8صحيح

                                                        

 .5/240الزيلعي، تبيين الحقائق،  1

 .5/5الكاساني، بدائع الصنائع،  2
هـ ، وتوفي في 204أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، صاحب الصحيح ، ولد سنة  3

 ، السيوطي ، 2/258الذهبي ، الكاشف ، :  سنة ، انظر ترجمته 57هـ ، عن عمر يناهز 261رجب سنة 
  .265طبقات الحفاظ ، ص

 .6/81الشوكاني، نيل األوطار،  4
، ابن حجر، فـتح البـاري،       3/477، الزرقاني، شرح الزرقاني،     4/121الطحاوي، شرح معاني اآلثار،      5
 .3/171، الشوكاني، السيل الجرار، 6/81وكاني، نيل األوطار، ، الش4/347
 .5/5الكاساني، بدائع الصنائع،  6

 .3/650الترمذي، سنن الترمذي،   وهذا ما بينه الترمذي، 7

 .4/173الزيلعي، نصب الراية،  8
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 فهو ترك للحقيقة وسير إلى المجاز       ،أما قولهم بأن المقصود بالجار في األحاديث الشريك        .4

 .1من غير دليل

 بـل أثبتـت الشـفعة    ، الشفعة للجارتذكركما أن األحاديث التي تثبت الشفعة للشريك، لم       .5

 .2للشريك دون أن تتعرض للجار

 ما ذهب إليـه الحنفيـة مـن        ه بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم هو       والذي أميل إلي   :الترجيح

إثبات الشفعة للجار، وذلك للجمع بين األدلة، فإن إعمال الدليل أولى مـن إهمالـه، فهنـاك                 

علـى إثبـات    أخرى تـدل    ريك، في حين هناك أحاديث       على إثبات الشفعة للش    تدلأحاديث  

فالجمع بين األدلة بإثبات الشفعة للطرفين أولى من إثبات الشفعة للشريك دون            الشفعة للجار،   

 .الجار

 فإذا بيع العقار أو األرض لألجنبي فإن الذي         ، فالشريعة اإلسالمية تعمل على إزالة الضرر     

ك فال بد من إزالة هذا الضرر الواقع وذلك بإثبات          يتضرر من ذلك هو الجار، وبناء على ذل       

 الجار، وعدم اإلساءة إليـه      إلى ناهيك عن األدلة التي جاءت تحث على اإلحسان          ،الشفعة له 

 .3أو إلحاق الضرر به

 بيع أرضه أو عقاره ألجنبي فإن حق الشفعة يثبت لجاره، فيلزم الجار بـالبيع              جارفإذا أراد   

 ، فيجبر الجار على أن ال يبيع لألجنبـي        ، للجار رفع أمره للقضاء    لجاره ال لألجنبي، ويحق   

لجاره؛ وذلك دفعاً للضرر، وهذا هو اإلكراه بحق، فيحق للجار إجبار جاره على أن           يبيع  بل  

يبيع له ال لألجنبي ما دام أنّه سيعطيه العوض نفسه الذي سيعطيه له األجنبي، فاإلكراه بحق                

 .ن الجار، وجلب المصلحة ودرء المفسدة عنهعنصر يعمل على  دفع الضرر ع

 واهللا تعالى أعلى وأعلم

                                                        

 .91/ 14السرخسي، المبسوط،  1
 .3/75الصنعاني، سبل السالم،  2

 رخية، ماجد، شبير، محمد عثمان، أبو البصل، عبد الناصر، مسائل في الفقـه              األشقر، عمر سليمان، أبو    3
م، مجموعة من المؤلفين، بحوث فقهية في 1997ـهـ 1418، 2دار النفائس، األردن، ط، 235المقارن، ص 

 .528ـ2/527قضايا اقتصادية معاصرة، 
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 .  إكراه القاضي المولي على الطالق بعد التربص إذا لم يفيء:المبحث الرابع
 يؤلي إيالء أي الحلف واليمين، وهو الحلف مطلقـاً سـواء       يالء من الفعل آلى   اإل : اإليالء لغةً 

 وآلى من نسائه شهراً أي أنّه حلف أن ال يـدخل            ،1ككان على ترك قربان الزوجة أو غير ذل       
 .2عليهن

 كـٌل حسـب   ،قد عرف الفقهاء اإليالء بتعاريف مختلفة وإن كان فيها تقـارب         ف : اصطالحاً أما
الحلف على تـرك قربانهـا أربعـة     " :بأنّه ويمكن تعريفه ،3وجهة نظره في المدة وغير ذلك   

يصح طالقه على امتناعه من وطء زوجتـه        حلف زوج    " : وبصورة أخرى  ،4"أشهر أو أكثر  
 .5"مطلقاً أو فوق أربعة أشهر

 ِم ن  ُیْؤُل ونَ  لِّلَّ ِذینَ  ﴿ أنّه ظلم وعـدوان للمـرأة      تبيناإليالء، و  الشريعة اإلسالمية    حرمتوقد  

 َس ِمیعٌ  الّلَھ َفِإنَّ الطََّالَق ُموْاَعَز َوِإْن رَِّحیٌم َغُفوٌر الّلَھ َفِإنَّ َفآُؤوا َفِإْن َأْشُھٍر َأْرَبَعِة َتَربُُّص نَِّسآِئِھْم

 المـرأة طالق، فجاءت الشريعة اإلسالمية ترفع من مكانة        إليالء في الجاهلية    وكان ا  6 ﴾ َعِل یمٌ 
 ظلمهـا   ضع الحلـول المناسـبة عنـد         يظلمها ويلحق الضرر بها، وقامت بو      وتحرم كل من  
  . 7واالعتداء عليها

                                                        

تهـذيب األسـماء    ،  لدين بن شرف  محي ا أبو زكريا    ، النووي، 37/91الزبيدي، تاج العروس، مادة آلى،       1
ي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، م، الكفو1996، 1 ط بيروت،،دار الفكر، 3/10.،واللغات

 .223فصل األلف والياء، ص
 .37/91الزبيدي، تاج العروس، مادة آلى، 2

، ابـن   7/23لمبسـوط، ، السرخسي، ا  3/422ابن عابدين، رد المحتار،     : ولالستزادة عن الموضوع انظر    3
، 2/426، الدسوقي، حاشية الدسوقي،279، ابن عبد البر، الكافي، ص160ـ159جزي، القوانين الفقهية، ص

، ابن مفلح،   2/451، الشربيني، اإلقناع،    4/89، الخرشي، حاشية الخرشي،     2/131العدوي، حاشية العدوي،  
، البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 7/414ي، ، ابن قدامة، المغن9/69، المرداوي، اإلنصاف، 5/364الفروع، 

 .5/353، البهوتي، كشاف القناع، 3/160

، 3/172ساني، بدائع الصنائع،   ا، ويمكن االستزادة عن الموضوع عند، الك      4/65ابن نجيم، البحر الرائق،      4
 .4/188ابن الهمام، شرح فتح القدير، 

مكن مراجعته، الدمياطي، حاشية إعانة الطـالبين،       ، لالستزادة في الموضوع ي    2/451الشربيني، اإلقناع،    5
 .3/243، الشربيني، مغني المحتاج، 8/229

 227ـ226آية : سورة البقرة  6

، ابن 5/353، البهوتي، كشاف القناع،3/103، القرطبي، تفسير القرطبي،3/173الكاساني، بدائع الصنائع،  7
 .5/373مفلح، الفروع،
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 وانتهت مدة اإليالء، دون أن يرجـع الـزوج إلـى            ،هفإذا وقع اإليالء من الزوج على زوجت      
 البـد مـن تـذكير الـزوج          أنه  أم ، فقد اختلف الفقهاء في وقوع الطالق بانتهاء المدة        ،زوجته

 : وذلك على قولين، فإذا لم يرض وقع الطالق،1 ودعوته إلى الفيء
 الزوج لزوجته فإنه    ما ذهب إليه الحنفية بأنه إذا مضت مدة اإليالء دون أن يفيء           : القول األول 

 2.يقع الطالق البائن بمجرد انتهاء المدة من غير فيء
 إلـى أنـه ال يقـع        ،5 والحنابلة ،4 والشافعية ،3ما ذهب إليه الجمهور من المالكية     : القول الثاني 

 بل ال بد من الرجوع للزوج و تخييره بين الرجـوع إلـى              ،الطالق بمجرد انتهاء مدة اإليالء    
فإن رجع إلى زوجته ال يقع الطالق، فإن رفض الفـيء وعانـد وكـابر،       الزوجة أو طالقها،    

 .6 فإن الحاكم يكره الزوج على الطالق،وطلبت الزوجة إلى الحاكم أن يبت في أمرها 
، ولكن البد من اإلشارة      األدلة فليس مجال بحثها هنا       وأكتفي بعرض األقوال دون اإلشارة إلى     

ر، فالعالقة الزوجية مبنية على الدوام واالستقرار، فالبـد         إلى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهو      
 وإن رفـض  ، فإن أراد الزوج الرجوع عاد إلـى زوجتـه         ،من محاولة التقريب بين الزوجين    

لك إذا رفعت أمرهـا للقضـاء وطالبـت          وذ ،الرجوع وأبى فهنا البد من إيجاد الحل للزوجة       
 ورفض الـزوج الرجـوع إلـى        ،نتهت المدة والذي أريد أن أبحثه هنا هو أنّه إذا ا         ،7بالطالق
 فإن الحاكم في هذه الحالـة يقـوم بـإكراه    ، ورفض أن يطلقها، فرفعت أمرها للقضاء  ،زوجته

                                                        

ي الرجوع إلى ما حلف أن ال يفعله، والفيء في اإليالء أي أن الزوج قـد                ، أ  الفيء من فيأ وهو الرجوع     1
فقد رجع إلى زوجته ورجـع     " أربعة أشهر " حلف على أن ال يطأ زوجته فإن جامع زوجته قبل مضي المدة             

 . 1/359، الزبيدي، تاج العروس، 1/126عما حلف عليه، انظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة فيأ، 

 .7/20، السرخسي، المبسوط،4/68 البحر الرائق، ابن نجيم، 2

 .2/134، العدوي، حاشية العدوي،280ابن عبد البر، الكافي، ص 3
 .2/51، البجيرمي، حاشية البجيرمي،3/343الشربيني، مغني المحتاج، 4

 .5/362البهوتي، كشاف القناع،  5

 .5/362،البهوتي، كشاف القناع، 2/251، البجيرمي، حاشية البجيرمي، 2/134العدوي، حاشية العدوي،  6

، 276ــ   8/275زيدان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسـالمية،               7
 .م1994هـ ـ1415، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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إذا لم يفيء وهذا إكراه بحق ؛ لرفع الظلم والعـدوان عـن             1المولي على الطالق بعد التربص    
 2. فهو إكراه شرعي،الزوجة

 انتهاء المدة سواء رفعت أمرهـا للقضـاء أم لـم ترفـع،     فعند الحنفية يقع الطالق مباشرةً بعد 
ولكن وبناء على ترجيح قول الجمهور بأنه البـد مـن    ،3وسواء أراد الزوج الرجوع أم لم يرد      

 فيقـع  ،تخيير الزوج إما الرجوع وإما الطالق، فإن رفض الطالق أكرهه الحاكم على إيقاعـه        
 والتي تشير إلى إكراه الحـاكم       ،كتبهمالطالق ويصح، وإليك بعض النصوص التي وردت في         

  .المولي بعد مضي المدة إذا رفض الرجوع إلى زوجته على الطالق
ق  فإن امتنع فيها أمر بالطالق، فإن امتنع طل        ،أنه يؤمر بعد األجل بالفيئة    : "   عند المالكية  فجاء

 المـولي علـى     ه من هذا القول أن الحاكم لـه إكـرا          فيفهم ،4"عليه الحاكم أو جماعة المسلمين    
 .عليه   فإن لم يطلق طلق الحاكم ،الطالق إذا لم يرجع لزوجته بعد انتهاء المدة

ـ   " : وأما عند الشافعية فقال النووي      لـه  يوأما المولي بعد مضي المدة فإذا طلق بإكراه القاض
 يئة أو  بل يلزمه بالف،  فإنه ال يتعين الطالق، ألنه إكراه بحق ليس بحقيقة إكراه طالقه ؛ نفذ

وإن كان اإلكراه بحق نحـو إكـراه الحـاكم     " :وأما عند الحنابلة فقد قال ابن قدامة      ،5"الطالق
 .6"المولي على الطالق بعد التربص إذا لم يفيء 

 عرض هذه األقوال فإنه يمكن استنتاج أن الفقهاء يجيزون إكراه الحاكم المـولي علـى                بعدو  
 . وهو من اإلكراه بحق، الطالق ويصح هذا،الطالق إذا لم يفيء لزوجته

 
 

                                                        

 وجيز، ابن عطية، المحرر ال    3/108التربص أي التأني والتأخر، انظر، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،           1
  .1/302في تفسير الكتاب العزيز، 

، ابـن  7/255، ابن مفلح، المبدع، 4/173، الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى،      9/151النووي، المجموع،    2
 .7/291قدامة، المغني، 

 .7/205السرخسي، المبسوط، 3
 .2/436الدردير، الشرح الكبير،  4

 .9/151النووي، المجموع،  5

  .5/236اع،  وبهذا المعنى جاء عند البهوتي، كشاف القن7/291ي، ابن قدامة، المغن 6
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 . إكراه الرجل العنين على فراق زوجته:المبحث الخامس
، 3 أو خصـياً 2 أو مجبوبـاً 1اتفق الفقهاء على جواز التفريق بين الزوجين إذا كان الزوج عنيناً     

بشرط رفع الزوجة أمرها للقاضي، والمطالبة بهذه الفرقة، علماً بأنه إذا كانت تعرف قبل العقد               

ال يحق لها طلب الفرقة، أما إذا لم تكن تعلـم           ، وقبلت الزواج منه   ، ورضيت بذلك  ،بهذه العيوب 

 ويحق للقاضي التفريق بينهما رغمـاً       ،بهذه العيوب إال بعد العقد فإنه يحق لها المطالبة بالفرقة         

  وال يعـد   ،عن الزوج وكرهاً له، ويكون ذلك من باب اإلكراه بحق، فيكره الزوج على الفراق             

 .4ذلك تدخالً أو ظلماً للزوج بل من باب رفع الظلم عن الزوجة

 :النصوص التي تبين أن إكراه الرجل العنين على فراق زوجته هو إكراه شرعيمن و

ألن اإلكراه بحق ال يعدم االختيار شرعاً كالعنين إذا أكرهه القاضي           : "  في رد المحتار   ما جاء 

 .5"بالفرقة بعد مضي المدة 

 فـإذا   ،ألنه يستحق التفريق بعد مضي المدة كامرأة العنين بعد الحول          ":رح التلويح وجاء في ش  

 .6"امتنع عن ذلك كان اإلكراه حقاً 

إذا أجل العنين إلى المدة المعينة، ولم يقدر علـى الجمـاع يكرهـه              : "  وجاء في درر الحكام   

 .7"الحاكم على الفرقة 

 

                                                        

  .60سابقاً صتم تعريفه  1

  .105 صتم تعريفه سابقاً 2

 .4/81، الماوردي، اإلنصاف، 2/421من قطعت خصيتاه وبقي ذكره، الشربيني، اإلقناع، : الخصي 3

ـ  3/485، المغربي، التاج واإلكليـل،    5/96السرخسي، المبسوط،    4 ، 2/277دردير، الشـرح الكبيـر،      ، ال
،  دار الفكـر، بيـروت     ،95، ص سالة ابن أبي زيـد القيروانـي       عبد اهللا بن أبي زيد،    القيرواني، أبو محمد    
، 3/60، ابن قدامـة، الكـافي،   2/421، الشربيني، اإلقناع،  5/40، الشافعي، األم،  2/48الشيرازي، المهذب،   

 .5/112، كشاف القناع، ، البهوتي2/675البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 
 .4/40، وبهذا المعنى عند الكليبولي، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر،6/128ابن عابدين، رد المحتار، 5

 .2/416التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح،  6

 .2/588حيدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام،  7
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   :1يق بين الزوجين بسبب العنةومن األدلة التي استدلوا بها على التفر

يؤجل سنة فإن قدر عليها وإال فـرق        : " ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في العنين          .1

 .2"بينهما ولها المهر وعليها العدة 

وخيار العيب على الفـور     : "   قال البغوي  ،3وهذا يدل على جواز فسخ النكاح بسبب العنة       

جل سنة من يوم مرافعته إلى السلطان ؛ الحتمال أنـه            فإنه يضرب لها أ    ،مع العلم إال العنة   

 بعـد السـنة علـى       ثم إن لم يزل فالفسخ     ،عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة عليه      

 .4"الفور

 وجـواز التفريـق   ،  أجمعين على ثبوت الخيار بالعنة    - رضي اهللا عنهم   -أجمع الصحابة    .2

 .5بين الزوجين بسبب العنة

  من بني 7أن النبي صلى اهللا عليه وسلم تزوج امرأة{  ثبت ، فقد6القياس على عيب البرص .3

                                                        

 ، ابن الهمام، 9/369، الماوردي، الحاوي الكبير، 101ـ5/97انظر في هذه األدلة، السرخسي، المبسوط،  1
 .4/298شرح فتح القدير، 

، وسـعيد بـن     14067، رقم   7/226أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب أجل العنين،            2
، وابن أبي شيبه في مصنفه، 2009، رقم 2/79منصور في سننه في كتاب الطالق، باب ما جاء في العنين،         

 رواية عمر من طريـق ابـن        ، وبين األلباني أن   16492، رقم   3/503ب النكاح، باب كم يؤجل العنين،       كتا
 .6/323إرواء الغليل،  ولكن لها توابع من طرق أخرى، األلباني،، هي رواية مرسلة المسيب 

بيـر  ، الماوردي، الحاوي الك   2/413، الزركشي، شرح الزركشي،     4/298ابن الهمام، شرح فتح القدير،       3
9/369. 

 .9/114 البغوي، شرح السنة، 4

، ابـن   2/277، الدردير، الشرح الكبير،     3/485، المغربي، التاج واإلكليل،     5/96 السرخسي، المبسوط،    5
، 5/159، الغزالي، الوسـيط،     2/421، الشربيني، اإلقناع،    5/40، الشافعي، األم،  75المنذر، اإلجماع، ص  

 .                                                                                   2/675البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 
البرص هو بياض الصبح وبياض البرص، وهو داء معروف، وبياض شديد يسبب بقع في الجلد فيـذهب                  6

سيده، المحكم ، ابن 3/366دمويته، وعالمته أن يعصر اللحم فال يحمر، انظر، الفراهيدي، العين، مادة وضح،
، النووي، تحرير ألفاظ 324، البعلي، المطلع على أبواب القننع، ص 8/319والمحيط األعظم، مقلوبه ربص،     

 .2/420، الشربيني، اإلقناع،254التنبيه، ص

 .4/36هي أسماء بنت النعمان الغفارية، انظر، الحاكم، المستدرك على الصحيحين، 7
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 فـرد النبـي     3}  فردها إلى أهلها وقال دلستم علي        2 فلما أدخلت رأى بكشحها وضحاً       ،1غفار

 وكذلك القياس علـى سـائر       ،صلى اهللا عليه وسلم المرأة إلى أهلها لما فيها من عيب البرص           

 وقسنا عليه سائر العيوب ؛ ألنهـا فـي          ،لبرص بالخبر فثبت الرد با  : " العيوب، قال ابن قدامة   

 كان الزوج قد حرمها حقها في الجماع إضراراً بها فـإن  وألنه إذا  ،4"معناه في منع االستمتاع     

 .5 هذا الحق بسبب العنة  فكذلك لو تعذر، لها حق طلب الفرقة

          ها ثـم المعنـى فيـه أن    عندنا هنا له أن يطلق    "  : قال السرخسي معلالً الحكمة من التفريق     وقد  

 هناك قد انسد عليها باب تحصيل المقصود ؛ ألنها تتوصل إلى ذلك من جهة غيره مـا دامـت          

 ، وال مطلقـة   لها الخيار بقيت معلقـة ال ذات بعـل         فلو لم يثبت     ، وهو غير محتاج إليها    ،تحته

 .6 "فأثبتنا لها الخيار إلزالة ظلم التعليق 

 فإن لم   ، وغير ذلك  ، وإنجاب الولد  ،ج االستمتاع ان أن من مقاصد الزو    ومن كالم السرخسي يتبي   

 ، واختل األمن واألمـان      ،يستطع الزوج تحقيق هذه المقاصد، ونشبت الصراعات في األسرة        

                                                        

، اهللا عبـد  بن ياقوت اهللا عبد أبو،  الحمويي موضع قريب من مكة ،       بني غفار هم قبيلة من كنانة وهي ف        1
  .بيروت، الفكر دار، 1/214، البلدان معجم

ما بين الخاصرة إلى الضلع القصوى من الجنب، النسفي، نجم الدين أبو حفص عمر بن محمـد،                 : الكشح 2
هــ  1416ر النفـائس، عمـان،       الفقهية، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، دا       تطلبة الطلبة في االصطالحا   

م، والوضح هو بياض الصبح، وبياض البرص والوضح هو البياض وهو كناية عن البرص، انظر،               1995ـ
 2/12، الخطابي، غريب الحديث، 3/366الفراهيدي، العين، مادة وضح، 

مد فـي   ، وأح 13997، رقم   7/213أخرجه البيهقي في كتاب النكاح، باب ما يرد به النكاح من العيوب،              3
، رقم 4/36، والحاكم في مستدركه في كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر العالية، 16075، رقم 3/493مسنده 
، رقم 1/247، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الوصايا، باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة، 6808

، 3/177تلخـيص الحبيـر،     ، ابن حجر،    "وفيه اضطراب كثير على جميل بن زيد        : " ، قال ابن حجر   829
وذهب األلباني إلى أن الحديث ضعيف جداً لوهاء جميل بن زيد، وإن كان الحديث قد صح من طرق أخرى،       

 .6/328األلباني، إرواء الغليل 

 .2/48، وبنفس هذا المعنى جاء عند الشيرازي، المهذب، 3/60ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل،  4

 .5/97السرخسي، المبسوط،  5

 .5/97السرخسي، المبسوط،  6
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كان للزوجة طلب الفرقة، وكان للحاكم إجبار الزوج على فراق زوجتـه إذا طلبـت؛ تحقيقـاً            

 .1﴾ ِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِریٌح ِبِإْحَساٍنَف﴿  : وقد قال تعالى،لمقاصد الزواج

ال بد من رفـع الظلـم        ف ،وبما أن الشريعة اإلسالمية حرمت الظلم وأمرت بإزالته عند وقوعه         

ولكنه في إمساكها ظالم ؛ألنه ينسد عليها        " : وهذا ما ذكره السرخسي بقوله     ،الواقع على المرأة  

نها، وألن مقصودها بالعقـد      به إليها فوجب رفع الظلم ع       وال حاجة  ،باب قضاء الشهوة بنكاحه   

 اإلحصان لنفسها، وفوات المقصـود       وتحصل به صفة   ،؛ ألن مقصودها أن تستعف به     قد فات 

 2". أصالً يثبت للعاقد حق رفع العقدبالعقد

، فكان ال بد من إزالـة هـذا          ظلم مؤكد العنين  وبناً على ذلك فالظلم ببقاء الزوجة مع زوجها         

ظلم، وإذا كان ذلك ال يتم إال بالتفرقة بين الزوجين كان ال بد منه، فإذا رفض الـزوج ذلـك                 ال

 .أجبره الحاكم على الفرقة وفرق بينهما، وهذا هو اإلكراه بحق الذي بينه الفقهاء ونصوا عليه

نـه  فإن العنين أسوأ حاالً من المولي، فالمولي تارك للجماع مع قدرته على ذلك، أما العنين فإ               

 فإذا كان فسخ النكاح في اإليالء فألن يكون في العنة أولـى             ،تارك للجماع مع عجزه عن ذلك     

 .3وأحرى

 واهللا تعالى أعلى وأعلم
 

 
 
 
 
 

 

 

 
                                                        

 .229آيه : سورة البقرة 1

 .5/101السرخسي، المبسوط،  2

 . 9/369الماوردي، الحاوي الكبير،  3
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 الفصل الرابع

 

  مصلحة عامةاإلكراه بحق لتحقيقتطبيقات على 

 

 .عامة اإللزام بنزع الملكية الخاصة لتحقيق المصلحة ال:المبحث األول         

 .اإلكراه على دفع الزكاة لمن تجب عليه: المبحث الثاني         

 . التسعير الجبري:المبحث الثالث         

 . إجبار المحتكر على بيع السلعة التي يحتكرها:المبحث الرابع         

     إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عنـد حاجـة           : المبحث الخامس 

     لناس إليه إن     ا

 ه قوت سنة  بقي للمكر. 
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 . اإللزام بنزع الملكية الخاصة لتحقيق المصلحة العامة: المبحث األول
لقد حرصت الشريعة اإلسالمية على الملكية الخاصة، ودعت إلى المحافظة عليها وعدم التعدي             

جاءت عليها، ووضعت الشروط والقواعد والضوابط التي تخص هذه الملكية وتحافظ عليها، و           
َی ا َأیَُّھ ا الَّ ِذیَن      ﴿:، قال تعالى  1 تدعو إلى احترام هذه الملكية        الشريفة واألحاديثالكريمة  اآليات  

 وقال صلى اهللا ،2 ﴾ آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَج اَرًة َع ن َت َراٍض مِّ نُكمْ        
 فـي بلـدكم    ، في شهركم هذا   ، كحرمة يومكم هذا   ،وأموالكم حرام عليكم  كم  إن دماء {:عليه وسلم 

 والنهـي عـن التعـرض ألمـالك      ،  يدالن على صون الملكية الخاصة     ن الدليالن  فهذا ،3}هذا
 .4وأموال الغير بدون رضاهم

 

 واإلنسان بطبيعته يحب المال ويعمل على جمعـه،  ،فالملكية الفردية ملكية محترمة ولها مكانتها    
 .5ا جاءت النصوص تحث على المحافظة على هذا المال ولهذ

 العامة مع الملكية الخاصة، فهنا ال بد من تقديم المصلحة العامـة ؛           المصلحةولكن قد تتعارض    
تحقيقاً للمصلحة الكبرى ودفعاً للضرر األعظم، فقد يحتاج الناس مثالً إلى توسـيع المسـجد ؛                

 فالحاجة تقتضي توسيع هذا المسجد ؛ ليسـتوعب         ، والمسجد ضيق  ،ألن عدد المصلين قد ازداد    
 وغير ذلك، فهنا تكمن الحاجـة  ، وتحفيظ القرآن،العدد األكبر من المصلين، ولتقام فيه الدروس  

 . 6لمسجد لتوسيعهبالألرض المحيطة 
 أو غير ذلـك مـن       ، أو مدرسة  ، أو الحاجة لبناء مستشفى    ، وكذلك الحال في توسيع الشوارع    

، كأخذ األراضي    معينة لهذه األعمال     إلى استخدام أراضٍ  الدولة   فهنا قد تحتاج     ،الحوائج العامة 

                                                        

، 1، دار السـالم، مصـر، ط  45ـ  44 بلتاجي، محمد، الملكية الفردية في النظام االقتصادي اإلسالمي، ص    1
 .م2007هـ ـ 1428

 .29آ ية : سورة النساء 2
 .1218، رقم 2/889مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى اهللا عليه وسلم، أخرجه  3
 القرآن تفسير،  كثير ابن  ، 1/322،  القرآن أحكام،  العربي ابن،  5/153،  القرآن ألحكام الجامع،  القرطبي 4

  .32ـ31/ 5، القرآن آي تأويل عن البيان جامع، الطبري، 1/480، العظيم

 .59دية ، صجي ، الملكية الفربلتا 5

، الـدورة   2/934عبد هللا، عبد اهللا محمد، انتزاع الملكية للمصلحة العامة، مجلة مجمع الفقه اإلسـالمي،                6
 .2/350م، الموافقات، الشاطبي، 1988هـ ـ 1408الرابعة، العدد الرابع، 
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المجاورة للطريق لتوسيعه، أو أخذ أرٍض معينة لبناء مدرسة عليها، فهنا ال بد من أخـذ هـذه                  
 .  1األراضي وإن كانت ألفراد بعينهم تحقيقاً للمصلحة العامة

 أو من ينوب عنه نـزع الملكيـة    ، يحق للحاكم  والذي أريد أن أوضحه في هذه المسألة هو هل        
لزم صاحب األرض إن رفض أن يبيـع هـذه           وهل ي  عامة ؟  واستخدامها للمصلحة ال   ،الخاصة

 . بأن يبيعها جبراً عنه مقابل عوض عادل عن الذي نزع عنه ؟،األرض للدولة
حقيق نفـع عـام     تملك مال الغير قهراً لت    : ومصطلح نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة يعني       

 .2لقاء تعويض شرعي عادل 
اتفق الفقهاء على جواز نزع الملكية الخاصة تحقيقـاً للمصـلحة العامـة ؛ لتوسـعة الطـرق             

، فهذا االنتزاع صـورة مـن        والمساجد، أو لعمل نهر أو سٍد، واعتبروا ذلك من اإلكراه بحق          
 ولكن ضـمن شـروط   ،سه أو الجبر الشرعي الذي يحق للحاكم أن يمار     ،صور التملك القهري  

  .3وضوابط

                                                        

وع بتوسع،  يمكن االستزادة عن الموضوع بالرجوع إلى مجلة المجمع الفقهي، حيث تم دراسة هذا الموض              1
،عبـد اهللا،   2/897، المثامنة في العقار للمصلحة العامة،        أبو زيد، بكر بن عبد اهللا     : وذلك على النحو اآلتي   

، 2/947، قاسم، يوسف محمود، انتزاع الملكية للمصـلحة العامـة،    2/915انتزاع الملكية للمصلحة العامة،     
، شمام، محمـود، انتـزاع الملـك        2/967العامة،  العبادي، عبد السالم داود، نزع الملكية الخاصة للمنفعة         

، وهذه  2/1097، ناصر، محمد الحاج، اإلسالم وانتزاع الملك للمصلحة العامة،          2/1009للمصلحة العامة،   
 . م1988هـ ـ 1408األبحاث في الدورة الرابعة، العدد الرابع، 

 ، 90 العامة في الشريعة اإلسالمية ، ص زيدان ، عبد الكريم ،القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة2
 . م 1982هـ ـ 1402 ، 1مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

، حيـدر، درر الحكـام،      6/235، ابن الهمام، شرح فتح القـدير،        6/444 الشيخ نظام، الفتاوى الهندية،       3
هـب الجليـل،    ، الحطاب، موا  3/331، الزيلعي، تبيين الحقائق،     5/276، ابن نجيم، البحر الرائق،      3/245
، 3/7، الصاوي، بلغة السالك، 5/9، الخرشي، حاشية الخرشي، 4/441، عليش، منح الجليل، 253ـ4/252

، ص  األحكام السلطانية والواليات الدينية   ،  بو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي        الماوردي، أ 
 .375لطرق الحكمية، ص ،  ابن القيم، ام1985  ـهـ1405 دار الكتب العلمية، بيروت، ،183
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 وعرفـه  ،) االستمالك ألجل المصالح العامـة  (  اسم 1 وقد أطلق عليه الشيخ مصطفى الزرقا  
نفـع  الد  ووجتقرر السلطة اإلدارية العليا     ن كل عقار  نزع الملكية الجبري م    "  :بأنه عبارة عن  

بقيمتـه   وذلك ، أو حديقةمدرسة أو مستشفى ك،عام من استمالكه لمصلحة من المصالح العامة   ال
 .2" خبراء التي تقدرها لجنة 

يؤخذ ملك كـائن مـن   لدى الحاجة :" من مجلة األحكام العدلية على أنه   ) 1216(ونصت المادة   
 . 3" الثمنلهولكن ال يؤخذ من يده ما لم يؤد  ، ويلحق بالطريق،  بأمر السلطانالقيمة بكان

يسـتملك ملـك أي    " :ما جاء في درر الحكام  ،ومن النصوص التي جاءت توضح هذه المسألة      
 ولو لم يرض صـاحبه      ، كالطريق والمسجد ومسيل الماء    ،أحٍد بقيمته الحقيقية للمنافع العمومية    

 ِملْك  – أي إذا كان الطريق ضيقاً ومست الحاجة إلى توسيعه           –ببيعه، فلذلك يؤخذ لدى الحاجة      
 فلذلك لو كـان مسـجد      ، ويلحق بالطريق  ، ولو لم يرض صاحبه    ،أي أحد بقيمته بأمر السلطان    

ووجدت حاجـةٌ   ،ضيقٌ، وغير كاٍف الستيعاب المصلين وكان ألحٍد ملك متصٌل بذلك المسـجد           
إللحاق ِقسٍم من تلك الدار للجامع وتَعنَّّتَ صاحب الدار عن بيع ذلك المقدار من ملكه فال ينظر                 

 .4"قيمته جبراً وكرهاً ويوسع الجامع لرضائه ويؤخذ المقدار الالزم للجامع وحريم الجامع ب
من الجبر الشرعي جبر من له ربع يالصق المسجد وافتقر لتوسيع           : " وجاء في مواهب الجليل   

 .5" وكذلك من له أرض تالصق الطريق ،المسجد به، على بيعه لتوسيع المسجد
يفعل ذلك، فـإذا   ويلحق ضرراً بها إذا لم ،وينطبق على ذلك كل ما كان محققاً للمصلحة العامة        

احتاج األمر إلى أخذ ملك الغير؛ لتوسعه المسجد أو الشارع أو المقبرة أو بناء منشأة لصـالح                 
 فهنا يقوم الحاكم بشراء الملك الخاص لضـمه إلـى           ، أو لدفع الضرر عن اآلخرين     ،المسلمين

                                                        

هـ ، 1322الشيخ مصطفى الزرقا ، الشيخ الحلبي ابن الفقيه أحمد الزرقا ، ولد بحلب سنة  هو الزرقا 1
ونشأ في بيئة علمية تحث على الطلب والتحصيل ، من شيوخه أحمد الشافعي ومحمد راغب الطباخ ، انظر 

  .net.ewar7al.www: ترجمته 
  .1/340الزرقا ، المدخل الفقهي العام ،  2
 .، دون ذكر أي معلومات أخرى  129 ص، مجلة األحكام العدلية ، المجلة جمعية 3

 .3/245حيدر، درر الحكام،  4

، الخرشي، حاشية    4/441، وبهذا المعنى جاء عند عليش، منح الجليل،         4/253الحطاب، مواهب الجليل،     5
 .5/9 الخرشي،
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ياً ويبـاع    إجباراً شـرع   ، فإذا رفض صاحب الملك البيع فإنه يجبر على هذا البيع          ،الملك العام 
 .1بثمن المثل حتى ال يلحقه الضرر

 فقد عمل على توسـعة المسـجد النبـوي          – رضي اهللا عنه     – عمر بن الخطاب     هفعلوهذا ما   
كان المسجد الحـرام لـيس عليـه جـدران            ":  فجاء في كتاب أخبار مكة     ،2والمسجد الحرام 

 أبواباً يدخل منها النـاس      غير أن بين الدور    ، إنما كانت الدور محدقة به من كل جانب        ،محاطة
 دوراً  – رضـي اهللا عنـه       – فاشترى عمر بن الخطـاب       ، فضاق على الناس   ،من كل نواحيه  

 ، وأبى بعضهم أن يأخذ الـثمن وتمنـع مـن البيـع            ،فهدمها وهدم على من قرب من المسجد      
  وقـال لهـم    ، ثم أحاط عليه جداراً قصيراً     ،فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد       

 ثم كثر النـاس فـي زمـن         ،عمر إنما نزلتهم على الكعبة فهو فناؤها، ولم تنزل الكعبة عليكم          
وأبى آخرون أن يبيعـوا      واشترى من قوم     ، فوسع المسجد  - رضي اهللا عنه   -عثمان بن عفان    

 .3"فهدم عليهم

أن يشتري عمر وعثمان ما حول المسجد أو يهدموا عليهم دورهـم            فالذي كان يحصل هو إما      
 .4وها لهم ثمناً لما أخذوه ويقوموا هذه البيوت تقويماً عادالً ويدفع ،اً عنهم جبر

 
 

                                                        

، ابن تيمية، كتـب ورسـائل،       253ـ4/252، التاج واإلكليل،    المواق،  4/379 ابن عابدين، رد المحتار،      1
30/402 . 

، تحقيق  69ـ  2/68األزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد اهللا بن أحمد، أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار،                  2
، الفاكهي، أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق  م1996هـ ـ  1416رشدي الصالح ملحس، دار األندلس، بيروت 

، دار خضـر،  2/158عبد الملك عبد اهللا دهـيش،  . بن العباس، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق د     
هـ، والبيهقي في السنن الكبرى بهذا المعنى في كتاب الوقف، بـاب اتخـاذ المسـجد                1414،  2بيروت، ط 

، رقم 2/438في كتاب الحيض، باب في كيفية بناء المساجد،   ، و 11717،  11716، رقم   6/168والسقايات،  
 تاريخ اإلسالم ووفيات    الذهبي ،  ،  وما بعدها فقد أشار إلى زيادة عمر وعثمان على المسجد وتوسعته           4092

 . 3/315،  المشاهير واألعالم

، تحقيق 2/382تاريخ، الشيباني، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، الكامل في ال 3
 .هـ1415، 2عبد اهللا القاضي، دار الكتب العملية، بيروت، ط

 .، دار الكتب العلمية، بيروت3/676الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الطبري،  4
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  فقوم أمالك الناس المحيطـة بالمسـجد         ،1 في عهد عمر بن عبد العزيز      وهذا ما حصل أيضاً   
 .2وأعطاهم المال بدالً عن ذلك

الخاصـة للمصـلحة   ع الملكية بشأن نز اإلسالمي من المفيد أن أنقل هنا  قرارات مجمع الفقه  و
 :العامة

إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة فـي المملكـة العربيـة                 
 .م1988) فبراير( شباط 11_6 الموافق، هـ1408 ، جمادى اآلخرة23_18السعودية من 

بعد اإلطالع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملـك للمصـلحة              
 حتى أصـبح  ،لعامة، وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة من احترام الملكية الفردية  ا

ذلك من قواطع األحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المـال أحـد الضـروريات                
الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية مـن الكتـاب              

رضـي اهللا   –تحضار ما ثبت بداللة السنة النبوية وعمل الصحابة         والسنة على صونها، مع اس    
 فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامـة فـي    –عنهم  

 وتحمل الضـرر الخـاص لتفـادي        ، وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة     ،رعاية المصالح 
  :الضرر العام، قرر ما يلي

 وال يجوز تضييق نطاقها أو      ،رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها        يجب   :أوالً
الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميـع وجوهـه                

 .وجميع االنتفاعات الشرعية
                                                        

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان، الخليفة الصالح أبو حفـص، خـامس الخلفـاء     : عمر بن عبد العزيز    1
د بمصر في حلوان سنة إحدى وستين وقيل ثالث وستين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن  الراشدين، ول 

الخطاب، توفي في رجب سنة إحدى ومائة، وعمره أربعون سنة، وكانت مدة خالفته سنتان ونصف، انظـر                 
 ، السيوطي، عبد الرحمن بن415، ابن حجر، تقريب التهذيب، ص   21/433المزي، تهذيب الكمال،    : ترجمته

 1371،  1، دار السعادة، مصر، ط    228أبي بكر، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ص            
 .م1952هـ ـ 

، العاصمي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي، سمط النجـوم          3/676الطبري، تاريخ الطبري،     2
، دار الكتب 3/289ود، علي محمد معوض، العوالي  في أنباء األوائل والتوالي، تحقيق عادل أحمد عبد الموج

 م، العليمي، مجير الدين الحنبلي، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، 1998هـ ـ 1419العلمية، بيروت، 
 .م1999هـ ـ 1420، مكتبة دنديس، عمان، 1/191تحقيق عدنان يونس عبد المجيد نباته، 
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لشـرعية   ا  ال يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إال بمراعاة الضوابط والشـروط            :ثانياً
  :التالية

أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما ال يقل عـن ثمـن            .1
 .المثل

 .أن يكون نازعه ولي األمر أو نائبه في ذلك المجال .2

أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجـة عامـة تنـزل                  .3
 .منزلتها كالمساجد والطرق والجسور

ن ال يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في االستثمار العـام أو الخـاص، وأال                 أ .4
 .يعجل نزع ملكيته قبل األوان

فإن اختلفت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم فـي األرض، ومـن             
 .الغصوب التي نهى اهللا تعالى عنها ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

 النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليهـا       على أنه إذا صرف   
 .1تكون أولوية استرداده لمالكه األصلي، أو لورثته بالتعويض العادل

 

 واهللا تعالى أعلى وأعلم

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

قه اإلسالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسـالمي        مجمع الفقه اإلسالمي، قرارات وتوصيات مجمع الف       1
  . م، دمشق ، دار القل66ـ 65بجدة، ص 
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 . اإلكراه على دفع الزكاة لمن تجب عليه:المبحث الثاني
 وقد جاءت األدلة مـن كتـاب اهللا   ،ركان اإلسالم  وجعلها ركناً من أ    ،لقد شرع اهللا تعالى الزكاة    

َوَأِقیُم وْا   ﴿:  قال تعالى، وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم  تشير إلى وجوب إخراج الزكاة      ،تعالى

 وقال رسول اهللا صلى ،2 واإليتاء يعني التمليك،1﴾ الصََّالَة َوآُتوْا الزََّك اَة َواْرَكُع وْا َم َع ال رَّاِكِعینَ         

 ، وأن محمـداً رسـول اهللا  ،بني اإلسالم على خمس، شهادة أن ال إلـه إال اهللا     { :لماهللا عليه وس  

 .3}  وحج البيت لمن استطاع إليه سبيالً، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة،وإقام الصالة

 ورغب فيها وجعلها من شعائر اهللا المعظمة، وجعلها طهرة لـنفس            ،فقد شرع اهللا تعالى الزكاة    

 ومساندة للفقراء والمسـاكين، وتحقيقـاً للتكافـل االجتمـاعي فـي       ،4خلالمسلم من الشح والب   

 فقد قال   ، وامتثاالً ألوامر اهللا   ، فهي برهان على صحة إيمان المسلم و صدقه وكرمه         ،5المجتمع

 .6}والصدقة برهان  { :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبيناً ذلك

 وتقويتـه   ، وإقدار العاجز  ، وإغاثة اللهيف  ،أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف     : " قال الكاساني 

  المفـروضِ   والوسيلة إلى أداءِ   ،على أداء ما افترض اهللا عز وجل عليه من التوحيد والعبادات          

مفروض     الزكاة تطهر نفس ـ   ، المؤدي عن أنجاس الذنوب    ، والثاني أن ـ  ه وتزكي أخالقَ ق  بتخلُّ

 . 7"الجود والكرم وترك الشح 

                                                        

 .43آية :  سورة البقرة 1

 .468اوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح، ص طالطح 2

، 1/12أخرجه البخاري في كتاب اإليمان، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم بني اإلسالم على خمس،                  3
 .16، رقم 1/45، ومسلم في كتاب اإليمان، باب أركان اإلسالم ودعائمه العظام، 8رقم 

، 1 ط دمشق،،عبد الهاديمنشورات  ،97، ص سهيل زكار. تحقيق د الشيباني، محمد بن الحسن، الكسب،       4
 .2/3، الكاساني، بدائع الصنائع، 2/149هـ، السرخسي، المبسوط، 1400

 . 2/3الكاساني، بدائع الصنائع،  5

 .223، رقم 1/203أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء،  6

 .2/3الكاساني، بدائع الصنائع،  7
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 فيكون قد اقترف كبيـرة مـن كبـائر    ، عليه من الزكاة   م من أداء ما وجب    ا امتنع مسل  لذلك فإذ 

، ومـن  1 فمن منع الزكاة جحوداً لهاً، وإنكاراً لمشروعيتها فهو كافر باتفاق أهل العلـم   ،الذنوب

إذا منع الزكاة بخالً بها وأخفاهـا مـع   : " منع أداء الزكاة شُحاً وبخالً فليس بكافر، قال النووي  

 وال يجيء فيه الوجه السابق في الكتاب في الممتنع مـن            ،ها لم يكفر بال خالف    اعترافه بوجوب 

 ولكن  ،الصالة مع اعتقاد وجوبها أنه يكفر، والفرق أن هناك أحاديث تقتضي الكفر بخالف هذا             

 .2" كما إذا امتنع من دين آدمي ،يعزر وتؤخذ منه قهراً

     على قول النووي السابق فإنّه إذا امتنع مسلم من أداء الزكاة بخالً منه وشحاً أو تكاسـالً،  وبناء 

ماله جبـراً عنـه،     وقام بكنز ماله ولم يؤد الحق الذي عليه فإن الحاكم المسلم يقوم بأخذ زكاة               

 فحق المـال    ، بل هو أداء لحق    ،وهذا إكراه بحق ألداء واجب ترك، وال يعد ذلك غصباً للمال          

كم يملك السلطة في هذا اإلكراه على إخراج زكاة         زكاته عند توفر الشروط الالزمة لذلك، فالحا      

 .3 وهذا هو عين اإلكراه بحق وهذا ما اتفق عليه الفقهاء،من ال يؤدي زكاة ماله جبراً عنه

 : 4ومن األدلة التي تبين إلزام الممتنع عن إخراج الزكاة بأدائها قهراً وجبراً عنه

                                                        

، 1/170، الشيخ نظام، الفتاوى الهنديـة،    1/284، الكليبولي، مجمع األنهر،     1/148الموصلي، االختيار،    1
، النـووي،   67 القوانين الفقهية، ص   ، ابن جزي،  3/218، ابن عبد البر، االستذكار،      3/8القرافي، الذخيرة،   

، ابـن قدامـة،   2/149، النووي، روضة الطـالبين،     1/211، الشربيني، اإلقناع،    300ـ5/297المجموع،  
 .4/170، الشوكاني، نيل األوطار، 2/256، البهوتي، كشاف القناع، 2/228المغني، 

، البهوتي، كشاف القناع،    1/141،  ، وبهذا المعنى جاء عند الشيرازي، المهذب      5/300النووي، المجموع،    2
2/256. 
، ابـن جـزي،     3/217، ابن عبد البر، االستذكار،      3/8، القرافي، الذخيرة،    1/154الموصلي، االختيار،    3

، الشـربيني، اإلقنـاع،   5/300، النووي، المجموع،    1/141، الشيرازي، المهذب،    67القوانين الفقهية، ص    
، الشوكاني، نيـل األوطـار،      2/120، الصنعاني، سبل السالم،     2/149، النووي، روضة الطالبين،     1/211
 .2/256، البهوتي، كشاف القناع، 2/228، ابن قدامة، المغني، 4/180

، 3/135 وما بعدها، القرافي، الذخيرة، 3/213ابن عبد البر، االستذكار، : يمكن الرجوع في هذه األدلة إلى 4
 ومـا  2/126، الصنعاني،، سبل السـالم،  3/185وي الكبير،   ، الماوردي، الحا  5/297النووي ، المجموع،    

، البهـوتي، كشـاف     2/228، وما بعدها، ابـن قدامـة، المغنـي،        4/178بعدها، الشوكاني، نيل األوطار،     
 .1/226، ابن تيمية، المحرر في الفقه،258 ـ 2/257القناع،
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فالزكاة تطهر أصحابها من  1﴾َطھِّ ُرُھْم َوُت َزكِّیِھم ِبَھ ا    ُخْذ ِمْن َأْم َواِلِھْم َص َدَقًة تُ   ﴿ :قال تعالى  .1

ه الكريم بأن يأخذ من الناس زكـاة  رسولَآلية الكريمة قد أمر اهللا تعالى       ففي هذه ا   ،2الذنوب

واألمـر يـدل علـى     ، وتنمية لحسناتهم ،أموالهم؛ وذلك طهرة لهم من الذنوب واألرجاس     

ل لكل إمام    ب ، صلى اهللا عليه وسلم      لى الرسول  وهذا الخطاب عام ال يقتصر ع      ، الوجوب

 فالحاكم مسـؤوٌل عـن   ،، وأخذ زكاة من منع زكاة ماله جبراً عنه     أخذ زكاة أموال رعيته     

3ذلك وله إكراههم على إخراج زكاة أموالهم
. 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا           { :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .2

 ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلـك عصـموا منـي           ، و يقيموا الصالة   ،مداً رسول اهللا  وأن مح 

 .4} وحسابهم على اهللا ،دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم

فقد ذكر النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذا الحديث صفات المؤمن الحقيقـي وذلـك بـأن                

على ذكر الصالة والزكاة ألن      واقتصر   ، وأن يقيم الصالة ويؤدي الزكاة     ،ينطق بالشهادتين 

الصالة عماد الدين والزكاة قنطرة اإلسالم وهذا لتعظيم شأنهما، كما أن في الحديث داللـة               

 وتؤخذ منـه قهـراً   ،على قتال من يترك الزكاة فهي ركن عظيم، فيقاتل حتى يؤدي الزكاة     

 .5 وال بد من أداء هذا الواجب، فحق المال هو الزكاة، وجبراً

                                                        

 .103آية : سورة التوبة 1

 .468الح، ص اوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفطالطح 2

، أبو السعود، إرشاد العقـل      8/244، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،      3/170البيضاوي، أنوار التنزيل،     3
، 3/78، ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز،             4/99السليم إلى مزايا القرآن الكريم،      

 .3/185، الماوردي، الحاوي لكبير، 2/386، ابن كثير، تفسير ابن كثير، 2/399الشوكاني، فتح القدير، 

، 1/17} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلـوا سـبيلهم   { جه البخاري في كتاب اإليمان، باب    أخر 4
 .22، رقم1/53، ومسلم بنحوه في كتاب اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله ال اهللا، 25رقم

، ابن تيمية، كتـب ورسـائل   4/178، الشوكاني، نيل األوطار،     8/245 – 1/110العيني، عمدة القاري،     5
 .28/472وفتاوى ابن تيمية، 
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 وال يفرق   2 إبل في أربعين بنت لبون     1في كل سائمة   {:هللا صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول ا   .3

 ، مالـه  3إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا أخذوها وشطر            

 .5} ليس آلل محمد منها شيء،4عزمة من عزمات ربنا عز وجل

ه يأخذ اإلمام الزكاة قهراً ممـن       والحديث دليل على أنّ    " :ووجه الداللة كما بينها الصنعاني    

نع الزكاة  فقد بين النبي صلى اهللا عليه وسلم أن من م          ، 6" والظاهر أنّه مجمع عليه      ،منعها

   شطر ماله، وهذا على سبيل التهديد والمبالغة، فهذا الحديثمع أخذ فإنا آخذوها جبراً عنه

 

                                                        

من سوم والجمع سوائم، والسوم عرض السلعة، وسامت أي رعت، والسائمة هي المداومة علـى    : السائمة 1
ماشية تسوم سوماً، إذا رعت اإلبل السائمة وهي الراعية غير المعلوفة، يقال سامت ال: " الرعي، قال األزهري

، ابن منظور، لسان العرب،     1/297انظر، الفيومي، المصباح المنير، مادة سوم،       " وأسامها راعياً إذا دعاها     
، 143، ابن الهائم، التبيان في تفسير غريب القرآن، ص 8/163، ابن حجر، فتح الباري، 12/31مادة سوم،   

محمد جبـر  . روي، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق د      األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن اله       
 . هـ1399، 1، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط148األلفي، ص 

بنت لبون، هي التي أتى عليها حوالن، ودخلت في الحول الثالث،  فأصبحت أمها لبوناً بوضع الحمل، ابن      2
تحقيق الدكتور عبد المعطـي     ، غريب الحديث،     محمد بن علي   أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن      الجوزي،  

 .م1985هـ ـ1405 ، 1 ط بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،، 2/3131، أمين القلعجي

من شطر أي النصف، وشطر ماله بتشديد الطاء أي يجعل المصدق ماله نصفين، ويعرض عليـه          : الشطر 3
 الشطر سكون الطاء، انظر، ابن الجوزي، غريب الحديث،         فيأخذ الصدقة من أفضل النصفين، والمشهور في      

 .5/16، السندي، حاشية السندي على سنن النسائي،2/244 الزمخشري، الفائق، 1/540
أي حق من حقوق اهللا،وواجب من واجباته، السندي، حاشية السندي على سـنن             : عزمة من عزمات ربنا    4

 .5/17النسائي، 

، والنسائي في كتاب الزكاة، باب 1575، رقم 2/101اة، باب زكاة السائمة، أخرجه أبو داود في كتاب الزك 5
، 4/105، والبيهقي في الكبرى، كتاب الزكاة، باب ما ورد فيمن كتمه، 2444، رقم 5/14عقوبة مانع الزكاة، 

، ومسـند  20053، رقـم  5/4، وأحمد في مسنده، 985، رقم 19/411 ، والطبراني في الكبير، 7120رقم  
، والحاكم في مستدركه بلفظ وشطر إبله، في كتاب الزكاة، باب عقوبـة مـانع     913، رقم   2/109ياني،  الرو

 6824، رقـم  4/18، وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الزكاة، باب من كتم صدقته، 2224، رقم   2/8الزكاة،  
 . 3/264،  حديث حسن، األلباني، إرواء الغليل: قال األلباني

 .2/127م، الصنعاني، سبل السال 6
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من تطبيقـات   هذا  ، و 1ضعها  حجةٌ في أخذ الزكاة من الممتنع جبراً عنه، ووضعها في مو          

  . إلكراه بحق في الفقه اإلسالميا

  .واهللا تعالى أعلى وأعلم

                                                        

، ابن تيمية، المحرر فـي الفقـه،   3/189، المرداوي، اإلنصاف،    180ـ4/179الشوكاني، نيل األوطار،     1
1/226. 
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 . التسعير الجبري:المبحث الثالث

ه المسألة  في هذ  وهذا ما سأبينه     ،يعتبر التسعير الجبري من التطبيقات المهمة على اإلكراه بحق        

   :فقد قسمتها إلى خمسة مطالب

 . واصطالحاً عير لغةً تعريف التس:المطلبِ األول

 وجمعه أسعار وسعرت الشـيء      ،1 والسعر هو ما يقوم عليه الثمن      ، تقدير السعر  :التسعير لغةً   

 فيقال هذه السلعة لها سعر إذا زادت قيمتها ولـيس لهـا سـعر إذا كانـت                  ،ت سعره   أي حدد 

 .2رخيصة 

، 3ينتهـي إليـه  سعرت الشيء تسعيراً جعلت لـه سـعراً معلومـاً       :جاء في المصباح المنير   و

 أن تحدد   : ، والتسعير الجبري  4تقديره سعر الطعام ونحوه بثمن ال يتجاوزه االحتكار       : والتسعير

 .5 ال يجوز للبائع أن يتعداه ، الدولة بما لها من السلطة العامة ثمناً رسمياً للسلع

   :التسعير اصطالحاً أما 

ن يصدر موظف عام مختص بالوجـه       أ " : تعريف جامع مانع فقال    ب 6ينيالدر الدكتور    عرفه

 وهي  ، أمراً بأن تباع السلع أو تبذل األعمال أو المنافع التي تفيض عن حاجة أربابها              ،الشرعي

 والناس أو الحيوان أو الدولـة       ،محتبسة أو مغالى في ثمنها أو أجرها على غير الوجه المعتاد          

                                                        

ة بين الناس، فالسعر يكون حسب المساومة، أمـا  والثمن فالسعر ما تقع عليه المبايع  هناك فرقٌ بين السعر      1
تحق في  مقابلة المبيع، ابن منظور، لسان العرب، مادة          الثمن فهو القيمة الحقيقية للمبيع، فهو الشيء الذي يس        

 .1/532، الدريني، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي، 4/365سعر، 

 .1/430، مادة سعر،   المعجم الوسيط، ، مصطفى وآخرون4/365مادة سعر، ابن منظور، لسان العرب،  2

 . 1/277الفيومي، المصباح المنير، مادة سعرت،  3

 .186تحرير ألفاظ التنبيه، صالنووي،  4
 .1/430 المعجم الوسيط، مادة سعر، مصطفى وآخرون ، 5

الدريني هو محمد فتحي الدريني، فلسطيني األصل، وساكن باألردن، الملقب بشاطبي العصر، وهو أحـد                6
الحـق  : يفهالعلماء الفضالء عمل على إحياء االجتهاد المقاصدي، والتنويه بجمالية الفقه اإلسالمي، من تصان       

ومدى سلطان الدولة في تقييده، نظرية التعسف في استعمال الحق، النظريات الفقهية، وبحوث فقهية مقارنة،               
 .net.alukah.majles.wwwانظر ترجمته، 
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 فقد وضح هذا التعريف     ،1"رة  في حاجة ماسة إليها بثمن أو أجر معين عادل بمشورة أهل الخب           

 كما أنه شمل كل ما يحتـاج        ، وممن يصدر من المختصين بذلك     ،الجهة المسؤولة عن التسعير   

 أو على ما في السوق      ، ولم يقتصر على األمتعة أو على األقوات       ،إليه الناس والحيوان والدولة   

ن عنصـر   كمـا أ ، فكل ما يعد من حوائج المجتمع يـدخل تحـت هـذا النطـاق         ،دون غيره 

 وأنـه   ، وذلك حتى يكتسب التسعير صفة اإللزام      ،المشروعية واإلجبار يتضح من خالل تعريفه     

 .2 فيه العدل والمصلحة، بل هو تسعير جبري شرعي،ال ظلم فيه وال عدوان
 

 . تصوير المسألة:الثاني المطلب 

 فالتشريع اإلسالمي   ،ة تشريعاً ربانياً محققاً للمصلح    ، التشريع اإلسالمي  لقد وضع اهللا عز وجل    

 ويعمل على تقـديم المصـلحة       ، جلب المصالح ودرء المفاسد    إلىيسعى بكافة السبل والوسائل     

قيد حريـة   ي و ، وإزالته إذا وقع   ، ويعمل على منع الضرر ابتداء     ،العامة على المصلحة الخاصة   

 أو أي جهـة     ،فإذا قام التجار أو أصحاب رؤوس األموال       ،الفرد المسلم بعدم اإلضرار بالغير    

أن  ، أو من يقوم مقامـه     ، فإن للحاكم أو المسؤول    ،كانت باستغالل الناس ورفع أسعار البضائع     

 وهذا ما يسمى بالتسعير الجبـري ؛ وذلـك منعـاً        ، وذلك بتحديد أسعار السلع    ، ما يناسب  يتخذ

ـ     ، ومراعاةً للفقراء  ،لالحتكار والظلم الذي يقع على عامة الناس       تغل حاجـة    فالبائع مثالً قد يس

 فهنـا يجـوز   ، فيتضرر الناس مـن ذلـك  ، فيعمل على رفع أسعار البضائع،الناس وظروفهم 

 بحيث يكـون هـذا      ، وإلزامهم بالبيع بثمن محدد    ، ويحق إكراه البائعين إكراهاً شرعياً     ،التسعير

 والتسعير يصح في كل ما يحتاجه الناس سـواء   ،الثمن ال يحقق الضرر ال للبائع وال للمشتري       

 .3ان ذلك في السوق أم خارجه من متاٍع أو خدمات أو أقوات أك

 

 

                                                        

 .1/542الدريني، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي ،  1

 .543 ـ 1/542 ، المصدر السابق نفسه 2

 .2/367، 1/195الشاطبي، الموافقات،  3
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 . تحرير محل النزاع:الثالث المطلب 

وال العادية عند عدم وجود الحاجة الداعيـة لهـذا           الفقهاء إلى أن التسعير في األح      ذهب عامة 

 سـلعهم  عونيبي الناس كان فإذا " : تيمية ابن قال  ،1 حرام فهو ،حق بغير إكراهاً يعتبر التسعير

 وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثـرة الخلـق     ، منهم ظلم غير من المعروف الوجه على

  واختلف الفقهاء في حكـم     ،2" فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق           ،فهذا إلى اهللا  

 واتجهوا في ذلك    ،  وفي حالة احتكار التجار للسلع     ، المفتعل من التجار   التسعير في حالة الغالء   

 .  وهذا ما سأبحثه إن شاء اهللا، وقائل بالمنع،بين قائل بالجواز

 .  آراء الفقهاء وأدلتهم: الرابعالمطلب 

 ، وزيـادة االحتكـار    ،كم التسعير الجبري في حالة تغالي التجار باألسعار       اختلف الفقهاء في ح   

 :وكانوا في ذلك على قولين

 و  ،5 والشـوكاني  ،4 والشافعية في قـول عنـدهم      ،3في قول له   ذهب اإلمام مالك     :القول األول 

 إلى القول بحرمة التسعير مطلقاً في جميع الحاالت والظروف ولو في            ،7الظاهريةو ،6الحنابلة

 .حالة الغالء

                                                        

، 5/129، الكاساني، بدائع الصنائع، 3/214، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية،   6/28الزيلعي، تبيين الحقائق،     1
، ابن قدامة، المغني، 3/68، الغزالي، الوسيط، 1/292، الشيرازي، المهذب، 4/380، التاج واإلكليل، المواق

 .9/51 ابن حزم، المحلى، ،4/151

ام، ، الحسبة ومسؤولية الحكومة اإلسالمية، تحقيق صالح عزأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني     ابن تيمية،    2
 . 25ص

 . 6/412ابن عبد البر، االستذكار،  3

 ،3/473، الرملي، نهاية المحتاج،     3/411،النووي، روضة الطالبين،    5/408الماوردي، الحاوي الكبير،     4
، البجيرمـي، حاشـية البجيرمـي،      2/38، الشربيني، مغني المحتاج،     528السيوطي، األشباه والنظائر، ص   

2/225. 

 .5/334الشوكاني، نيل األوطار،  5

، البهـوتي،   3/187، البهوتي، كشاف القنـاع،      4/37، ابن مفلح، الفروع،     4/338المرداوي، اإلنصاف،    6
 .4/47، ابن مفلح، المبدع، 4/151، ، ابن قدامة، المغني2/56الروض المربع، 

 .52 ـ 9/51ابن حزم، المحلى،  7
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 ومذهب متـأخري  ،3 وقول عند الشافعية،2 وقول عند اإلمام مالك،1 ذهب الحنفية  :القول الثاني 

 ، أحيانـاً يجـب  بل ، إلى القول بجواز التسعير عند الحاجة إليه   ،4ن القيم الحنابلة كابن تيمية واب   

أي بضـعف القيمـة     ( وقيد الحنفية هذا بأنه إذا تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعدياً فاحشـاً              

 وبعد مشورة أهل الرأي فال بـأس        ، وعجز القاضي عن صيانة الحقوق إال بالتسعير       ،)عندهم  

 علـى أن يكـون      ، وكان في التسعير مصلحة    ،ه إذا كان الحاكم عدالً     وأما المالكية فجوزو   ،5به

 .6يجوز أما للجالب فال ، بالسلع من الخارجوهو الذي يأتيالتسعير لغير الجالب 

 

 :أدلة الفقهاء

  : باألدلة اآلتية، ولو عند الحاجة في حالة الغالء،استدل من ذهب إلى القول بحرمة التسعير

ا الَّ ِذیَن آَمُن وْا َال َت ْأُكُلوْا َأْم َواَلُكْم َبْی َنُكْم ِباْلَباِط ِل ِإالَّ َأن َتُك وَن ِتَج اَرًة َع ن                     َی ا َأیَُّھ    ﴿:قوله تعالى  .1

ذي يعتبر األسـاس   ووجه الداللة أن اآلية الكريمة تبين عنصر التراضي ال ،7﴾َتَراٍض مِّنُكمْ 

 فيكون  ، إلجبار واإللزام ففيه عنصر ا   ، والتسعير ينافي ذلك     ،والمعامالتفي إنشاء العقود    

  .8؛ النتفاء الرضا العقد باطالً

 

                                                        

 .6/400، ابن عابدين، رد المحتار، 6/28، الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/215الكليبولي، مجمع األنهر،  1

 .4/380، التاج واإلكليل، المواق، 169ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 2

،الشرواني، حواشي الشرواني، 3/25لدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، ، ا3/411النووي، روضة الطالبين،  3
4/319. 

 .355، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص25ابن تيمية، الحسبة، ص 4

، ابن 6/28، الزيلعي، تبيين الحقائق،   5/129، الكاساني، بدائع الصنائع،     8/230ابن نجيم، البحر الرائق،      5
 .4/215ليبولي، مجمع األنهر، ، الك6/400عابدين، رد المحتار، 

 .4/380، التاج واإلكليل، المواق 6

 .29آية : سورة النساء 7

 1/550دريني، بحـوث مقارنـة ،  ، ال3/81، الشوكاني، السيل الجرار، 6/412ابن عبد البر، االستذكار،     8
 ، 1طلة، بيروت، ، مؤسسة الرسا2/363العبادي، عبد السالم داود، الملكية في الشريعة اإلسالمية،       ،  551ـ

 .م 2000هـ ـ 1421
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 غال السعر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            :قال_رضي اهللا عنه  _ما رواه أنس   .2

إن اهللا هو {: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، غال السعر فسعر لنا    :فقالوا يا رسول اهللا   

ي ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحـد مـنكم يطـالبني             وإن ،1المسعر القابض الباسط الرزاق     

 .2} بمظلمة في دم وال مال 

 فدل علـى  ، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد رفض التسعير لما سأله الناس          :ووجه الداللة 

 .3عدم جوازه 

 يا  : ثم جاءه رجل فقال    ، بل أدعو  : فقال ،يا رسول اهللا سعر    { :وما ثبت أن رجالً جاء فقال      .3

 وإني ألرجو أن ألقـى اهللا ولـيس ألحـد    ، بل اهللا يخفض ويرفع: فقال ،سعر!   رسول اهللا 

 .4}عندي مظلمة 

                                                        

﴿ واهللا يقـبض    : القابض أي المقتر ومضيق الرزق، والباسط أي الموسع، وهي مأخوذة من قوله تعـالى              1
، 3/25ويبسط ﴾، فهذ يعني أن اهللا هو المسعر يفعل ذلك وحـده وبإرادتـه، الصـنعاني، سـبل السـالم،                     

 .9/230 المعبود، ، آبادي، عون4/452المباركفوري، تحفة األحوذي، 

، والترمذي في كتاب البيـوع،  3451، رقم   3/272أخرجه أبو داود في كتاب اإلجارة، باب في التسعير،           2
، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من كـره أن يسـعر،             1314، رقم   3/605باب ما جاء في التسعير،      

 خالد و أحمد فواز تحقيق سنن الدارمي،    ،الرحمن عبد بن هللا ا عبد الدارمي، أبو محمد     ، 2200، رقم   2/741
  دار،2545، رقم 2/324مي، في كتاب البيوع بنحوه ، باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين، العل السبع
، وأبو يعلى في مسنده،     14089، رقم   3/286 وأحمد في مسنده،     ،هـ  1407 ،1 ط ،بيروت،  العربي الكتاب

، وعبد 10927، رقم 6/29لكبرى في كتاب البيوع، باب التسعير، ، والبيهقي في السنن ا3830، رقم 6/444
، وابن حبان في    14897،14898، رقم   8/205 الرزاق في مصنفه بنحوه في كتاب البيوع، باب هل يسعر،         
إسناده على  : ، قال ابن حجر   4935، رقم 11/307صحيحه بنحوه في كتاب البيوع، باب التسعير واالحتكار،         

  ابـن    3/14ابن حجر، تلخيص الحبيـر،      : ل ابن الملقن، هذا الحديث صحيح، انظر      شرط مسلم، انظر، وقا   
 .6/508الملقن، البدر المنير 

 .4/151 ، ابن قدامة، المغني، 3/82الشوكاني، السيل الجرار،  3
، رقم 2/337، وأحمد في مسنده، 3450، رقم 3/272أخرجه أبو داود في كتاب اإلجارة، باب في التسعير،  4

، والطبرانـي فـي   10926، رقم6/29والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع، باب التسعير،  ،8429
إسناده حسـن،   : رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر     : ، قال الهيثمي  427، رقم   1/136المعجم األوسط،   

، دار الريـان  ، دار الكتاب العربي، بيـروت 4/99الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،          
 .3/14هـ، ابن حجر، تلخيص الحبير، 1407للتراث، القاهرة، 
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أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد امتنع عـن التسـعير            : 1ووجه الداللة كما بينه الشوكاني    

 فلو كان التسعير حالالً لفعله النبي صـلى         ،فهذه أحاديث تدل صراحة على حرمة التسعير      

 قد سئل من قبل الناس على التسـعير          صلى اهللا عليه وسلم     حيث إن النبي   ، وسلم اهللا عليه 

 ولكن النبـي صـلى اهللا       ، واقتضت المصلحة ذلك   ، واحتاج الناس للتسعير   ،فقد وقع الغالء  

 .2الظلم حرام و،  وأنّه مظلمة، يدل على حرمة التسعير فهذا،عليه وسلم رفض ذلك

 فـإذا   ، والتضييق على الناس في أمـوالهم      ، االحتكار إن من أسباب التسعير الغالء وكثرة      .4

 وبالتالي  ، ويأبون بيع سلعتهم بسعٍر ال يرغبونه      ، بالتسعير فإنهم يكرهون ذلك    التجارعرف  

 ، ويقوم المحتاج بالبحث عن هذه السلعة فال يجـدها ،يمتنعون عن بيع هذه السلع ويكتمونها    

 وضرر بالمشـتري حيـث      ، أمالكهم فيحدث الضرران ؛ ضرر بالمالك في منعهم من بيع        

 .3 والتسعير يؤدي إلى الضرر فهو حرام، والضرر حرام،يبحث عما يريده فال يجده

ولكن التسـعير يمنـع      ،جعل اإلسالم لإلنسان حرية التصرف في ماله بالبيع والشراء        وقد  

 وحفاظـاً علـى     ، فيمنع التسعير حفاظاً على حرية التصـرف       ،هذه الحرية ويحجر عليها   

اللَّ ُھ َلِطی ٌف ِبِعَب اِدِه َی ْرُزُق َم ن َیَش اُء َوُھ َو              ﴿: واهللا تعالى يقول   ،ملكية التي شرعها اإلسالم   ال

 .5 وفي التسعير حجر على هذا الرزق،4﴾ اْلَقِويُّ الَعِزیُز

 فالمصلحتان على قـدم  ،ال يجوز لولي األمر أن يقدم مصلحة المشتري على مصلحة البائع   .5

ت مصلحة المشتري بأن يكون الثمن رخيصاً أولى من مصلحة البائع            فليس ،المساواة شرعاً 
                                                        

 .5/334، الشوكاني، نيل األوطار، 82ـ3/81الشوكاني، السيل الجرار،  1

، الحسيني، 4/151، ابن قدامة، المغني، 5/335، الشوكاني، نيل األوطار،   3/25 الصنعاني، سبل السالم،     2
ـ 116م التسعير في الفقه اإلسالمي، ص     محمد أبو الهدى اليعقوبي، أحكا     ، دار البشـائر اإلسـالمية،      117ـ

 .م2000هـ ـ1421، 1بيروت، لبنان، ط

، ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبـل،         4/152، ابن قدامة، المغني،     5/410الماوردي، الحاوي الكبير،     3
 .553ـ1/552، الدريني، بحوث مقارنة، 2/41

 .19آية :  سورة الشورى 4

، الشـوكاني، نيـل   5/409، الماوردي، الحاوي الكبير،    3/93الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج،         5
ـ 1/549، الدريني، بحوث مقارنة، 5/235األوطار،  ، 29، موسى، كامل، أحكـام المعـامالت، ص  550 

 .م1998هـ ـ 1419، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 فالمصلحتان ال يوجد ما يرجح أحدهما       ،الذي يعمل على تحصيل الثمن مع نسبة من الربح        

 بـل ال بـد مـن        ، فال يجوز الحجر على أحدهما     ، فيجب مراعاتهما بالعدل   ،على األخرى 

 .1 أرادوا للتعاقد كيفما ،إعطاء الحرية للطرفين

 2} ال يحل مال امرٍئ مسلم إال بطيـب نفـٍس منـه          { :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .6

يسوي هذا الحديث الشريف بـين مظلمـه         " :ووجه الداللة من الحديث كما بينها الدريني        

 وإال مـا    ، وكلتاهما ظلم  ، وهو قتل النفس المعصومة بغير حق      ، وبين مظلمة الدم   ،التسعير

 ومنـع المحـرم     ، فالتسعير محـرم   ، والظلم محرم بالضرورة   ،ن وجه كان لهذا االقتران م   

 . 3" فالتسعير واجب منعه ،واجب

 فقد اسـتدلوا باألدلـة      ، أحياناً  التسعير عند الحاجة إليه ووجوبه      إلى جواز  وامن ذهب وأما  

 :اآلتية

غُ ثَمـن   لُ يب  مالٌ  له  له في عبٍد فكان    اركًتَقَ شِ من َأع  { :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .1

ـ ع فقد وإالّ العبد عليه وعتق ِحصصهم قيمةَ عدٍل فََأعطَى شُركَاءه      عليه العبدوم  ِد قُ العب  قَتَ

 فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم منع من الزيادة على               ،4}عتق ما منه

 وكان له مـن     ،ركاً له في عبد    فمن أعتق ش   ،ثمن المثل في عتق الحصة في العبد المشترك       

 فـأعطى شـركاءه   ،المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدٍل ال وكس فيها وال شـطط           

الحديث أصالً في جواز إخراج الشيء مـن ملـك            فصار هذا  ،حصصهم وعتق عليه العبد   

                                                        

، 9/230، اآلبادي، عون المعبود،     5/235، نيل األوطار،    ، الشوكاني 5/410 الماوردي، الحاوي الكبير،      1
 .1/550الدريني، بحوث مقارنة، 

  .92سبق تخريجه ص 2

، 5/409 المـاوردي، الحـاوي الكبيـر،    ، وبمثل هذا المعنى جاء عنـد     1/551بحوث مقارنة،   الدريني،   3
 .3/81الشوكاني، السيل الجرار، 

، 2386، رقم 2/892أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب إذا   4
 .1501، رقم 3/1286ومسلم في كتاب العتق، باب من اعتق شركاً له في عبد، 



 147 

هـذا   ":، ويقول ابن تيمية معقباً على هذا الحـديث        1صاحبه قهراً بثمنه للمصلحة الراجحة    

  .2"الذي أمر به النبي صلى اهللا عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير

ذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن التسعير منه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عـدل                   

 حيث إن الحديث يدل صراحة علـى دفـع   ، واستدلوا بحديث أنس السابق   ،جائز بل واجب  

 وذلك في زمن لم يكن فيه غالء أسعار على عهد الرسـول صـلى اهللا                ،الظلم عن التجار  

 ولكن إذا وقع الظلم وجـب       ، ولم يكن هناك االحتكار المعروف في أيامنا هذه        ،عليه وسلم 

 بغض النظر عن الجهة التي أوقعته فإذا ظلم التجار بغالء األسعار واستغالل الناس              ،إزالته

 ،شريع الحديث السابق حيث ما شرع إال دفعـاً للظلـم          وجب دفع هذا الظلم تحقيقاً لحكمة ت      

فإذا كانت وسيلة دفع الظلم ال تتم إال بالتسعير فعندئذ يصبح التسعير واجباً ؛ وذلك ألن ما                 

 فالظلم الواقع على عامة المسلمين أولى بالدفع واإلزالـة          ،ال يتم الواجب إال به فهو واجب      

صلحة العامة على المصلحة الخاصة أمر ال بـد          فتقديم الم  ،من الضرر الذي يلحق بالتجار    

 فمن وظائف اإلمام فعـل المصـالح        ، فإذا رأى الحاكم أن التسعير فيه مصلحة فَعلَه        ،3منه

 .4ودرء المفاسد

  : وقد وصف الدريني هذا المبدأ فقال،استدل المجيزون بمبدأ اإلكراه على التعاقد بحق .2

 لمـا   ، لسياسة التشريع في مجابهة ظروف الواقـع       كان هذا المبدأ من المقومات األساسية     "

 ،يقضي به من استثناء تلك الفروع التي تحقق فيها مناطها الخاص مـن األقيسـة العامـة                

 .5 " وإيصاالً للحق إلى مستحقه، ودفعاً للضرر الراجح،تحقيقاً للعدل والمصلحة

                                                        

 .376ـ375ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 1
 ، ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابـن تيميـة،         43ابن تيمية، الحسبة ومسؤولية الحكومة اإلسالمية، ص       2

28/97. 
 خليل  تحقيق ،الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق      ،   أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي      القرافي، 3

، ابن 25، ابن تيمية، الحسبة، صم1998 ـهـ  1418 ،1 ط دار الكتب العلمية، بيروت،،2/59، المنصور
 . وما بعدها3/136، ابن القيم، إعالم الموقعين، 356 ـ 355القيم، الطرق الحكمية، ص

 .5/409الماوردي، الحاوي الكبير،  4

 .1/562الدريني، بحوث مقارنة،  5
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 وكـان   ، وبيعها بغـالء   وهنا نرى أنّه إذا تم تواطؤ التجار برفع األسعار أو احتكار السلع           

 وذلك بإجبار التجار علـى بيـع   ، فإنّه يجب إزالة هذا الضرر ،الناس في حاجة لهذه السلع    

 ، أو المخـتص بـذلك     ، أو من ينوب عنه    ، أو بالثمن الذي يحدده الحاكم     ،السلع بثمن المثل  

ـ     ، على البائع  بشرط أن ال يكون في ذلك إجحاف وظلم        عر الـذي يحقـق      بل البيـع بالس

 على  العدوانو  من الظلم   ال يعد ذلك     و ، وذلك تطبيقاً لإلكراه بحق    ،نحة لكال الطرفي  المصل

 للمصلحة العامـة   وتقديم، رية بما ال يضر باآلخرين بل هو تقييد لهذه الح ، الحرية الفردية 

 .1 وهذا له فروع كثيرة في الفقه اإلسالمي ،على المصلحة الخاصة

ى اهللا عليه وسلم سمرة على البيع بـثمن المثـل لـدفع              فإجبار النبي صل   ،استدلوا بالقياس  .3

 وذلـك   ،الضرر عن العامة بل يعتبر ذلك أولى       يقاس عليه دفع     ،2 الضرر عن األنصاري  

 ويتم ذلك بإجبار التجار علـى البيـع         ،ألن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة      

 .3جبريبثمن المثل عند حاجة الناس إلى السلع وهذا عين التسعير ال

 وبقواعد الشريعة التي تعمـل علـى تحقيـق المصـالح ودرء     ،واستدلوا بالمصلحة العامة  .4

تعالى ما شرع الشرائع إال لتحقيق مصـالح العبـاد فـي العاجـل              و فاهللا سبحانه    ،المفاسد

 بغض النظر أأدرك اإلنسان الحكمة والمصلحة التي شرع من أجلها الحكم أم لـم               ،واآلجل

 ، المصلحة ويحافظ على مقاصد الشريعة اإلسـالمية يكـون واجبـاً        كل ما يحقق   ف ،4يدرك

فقـد يلجـأ    ، وحفظ النفس والمال للناس    ،فالتسعير مثالً يعمل على تحقيق المصلحة العامة      

 فيكثـر   ،لبيعها بسعر مرتفع  ؛  بعض التجار وأصحاب الخدمات إلى احتكار السلع والمنافع         

حاجة إلـى هـذه السـلع دون القـدرة علـى       ويصبح الناس ب، وترتفع األسعار  ،االحتكار

 فيجبر الحاكم التجار على البيـع بـثمن         ،بالناس   مما يؤدي إلى إلحاق الضرر       ،تحصيلها

                                                        

،  الدريني، 167، ابن رجب، القواعد، ص357، صابن القيم، الطرق الحكمية ، 26 ابن تيمية، الحسبة، ص1
 .563 ـ 1/562بحوث مقارنة، 

  .72سمرة بن جندب صحديث سبق ذكر  وقد 2
 .1/565، الدريني، بحوث مقارنة، 167، ابن رجب، القواعد، ص383 الحكمية، صابن القيم، الطرق 3

 .2/8الشاطبي، الموافقات، 4 



 149 

 وأما قواعد الشـريعة  ،1المثل دفعاً للضرر وتحقيقاً للمصلحة وحفاظاً على مقاصد التشريع        

 .2  وقد ذكرت سابقاً العديد منها،فهي كثيرة
 

 .اقشة والترجيح المن:الخامسالمطلب 

 : يمكن مناقشة أدلة المانعين للتسعير باآلتي

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن ﴿ :أما االستدالل باآلية الكريمة .1

 وهذه اآلية ال تدل ،ي الرضاالتسعير ال يناف فيناقش بأن ،3﴾ َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم

لناس أموال بعضهم البعض عن أن يأكل اتعالى على منع التسعير وتحريمه، بل ينهى اهللا 

 وعقود الربا، فالعقود التي تجري والتجارة التي ، والخيانة،شرعية كالسرقةالغير بالطرق 

 .4ٍ أن تصدر عن تراض من ال بدالناستجري بين 
فيمكن الرد عليهم بأن البيع      ،في الرضا ؛ ألن فيه عنصر اإلجبار      يناأما قولهم بأن التسعير      .2

 ومن هنا نـرى أن مـن قـام          ،بأسعار عالية واستغالل الناس هو أكل مال الناس بالباطل        

ه بشراء السلعة بسعر مرتفع فإن ذلك ال يدل على رضاه، بل إن الحاجة واالضطرار لهـذ               

 .5 ال حقيقيري ظاهري، فرضاه صوالسلعة هي التي دعته إلى الشراء

  : وأما االستدالل باألحاديث فيمكن الرد على ذلك بالنقاط اآلتية .3

 وإنما لما   ،إن امتناع النبي صلى اهللا عليه وسلم عن التسعير ليس امتناعاً عن التسعير لذاته              . أ 

فيه من الظلم للتجار، فارتفاع األسعار عندما سئل النبي صلى اهللا عليه سلم عن ذلـك لـم              

                                                        

، 384ـ383، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص28/94، ابن تيمية، كتب ورسائل، 2/8الشاطبي، الموافقات،  1
 .130ـ 126الحسني، أحكام التسعير في الفقه اإلسالمي، ص

 . بعدها  وما79راجع ص  2

 .29آية : سورة النساء 3

 .5/15، األلوسي، روح المعاني، 5/30الطبري، جامع البيان،  4

 .575 ـ 1/574الدريني، بحوث مقارنة،  5
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 وهـذه  ، وإنما كان بسبب العرض والطلب،نتيجة استغالل التجار، وال نتيجة االحتكار     يكن  

 .1 ظلم للتجار وذلك ألنه،حالة ال يجوز فيها التسعير

كما أن المجتمع اإلسالمي لم يكن في ذلك الوقت بحاجة إلى التسـعير فلـم تكـن هنـاك                    . ب 

تطيع التحكم في السوق،    قطاعات زراعية كبرى تجعل صاحبها ينتج كمية كبرى بحيث يس         

بل ما كان يزرع في المدينة هو الشعير، أما غالب األقوات فكانت تأتي من الخارج مـن                  

بأنـه إذا سـعر   الجالبين الذين يحضرون لبيع سلعهم، فخاف النبي صلى اهللا عليه وسـلم      

 خصوصاً مع تحملهم لمشـاق السـفر والعنـاء       ،ن من بيع سلعهم بهذا السعر     امتنع الجالبو 

 فاختـار أقـل     ، فيتضـرر النـاس    ،والتعب، مما يؤدي إلى قطع هذه األقوات عن المدينة        

 .2 فال ظلم على الناس،الضررين بأن ال يسعر ؛ لعدم الحاجة لذلك

 ومـن   ،أما استداللهم بأن مصلحة البائع والمشتري على قدم المساواة فهذا غير صـحيح             .4

لحة عامة مع مصلحة خاصـة قـدمت        المعروف من القواعد الفقهية أنّه إذا تعارضت مص       

 فيحل التسعير لمراعاة المصلحة العامة ؛ لمنع الظلم الواقع على العامـة             ،المصلحة العامة 

 .3مع ما يناله التاجر من الربح المعقول

 فـإن الحريـة     ،وأما استداللهم بأن التسعير يقيد الحرية ويحجر عليها فهذا غير صـحيح            .5

خرين، ومقصد الشريعة يعمل على جلب المصـلحة ودرء      بعدم اإلضرار باآل   مقيدةالفردية  

 وحالـة   ، ودفع الضرر، والتسعير يعمل على رفع هذا الضرر في حالة االحتياج           ،المفسدة

 .4غالء األسعار

 

                                                        

 .133- 132، الحسني، إحكام التسعير في الفقه اإلسالمي، ص 25ابن تيمية، الحسبة، ص  1
ــ  133، الحسني، أحكام التسعير، ص368ة، ص ، ابن القيم، الطرق الحكمي   48ابن تيمية، الحسبة، ص      2

134. 

 .1/573، الدريني، بحوث مقارنة، 2/367الشاطبي، الموافقات،  3
، شمسية، محمد إسماعيل، الربح في الفقه اإلسالمي ضوابطه وتحديده فـي            2/348الشاطبي، الموافقات،    4

 .م2000هـ ـ 1420، 1،  دار النفائس، األردن، ط216المؤسسات المالية المعاصرة، ص 
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  : باآلتيتسعير الجبري فنوقشأما ما استدل به المجيزون لل

 علـى منـع التسـعير    ، فقد وردت أدلة وأحاديث أما استداللهم بأن التسعير يحقق مصلحة  .1

 صلى اهللا عليه وسـلم فـي    وقد أشار : " ر إليه الشوكاني فقال    وهذا ما أشا   ،ووصفه بالظلم 

 ، فال خير وال مصلحة فـي مظلمـة  ،حديث أنس السابق إلى ما يفيد أن في التسعير مظلمة      

 . 1"مصلحة في العمل بما ورد به الشرعبل الخير كل الخير والمصلحة كل ال

فإن قـالوا   : "حق الضرر على عامة الناس فقال     لى من قال بأن التسعير يل     ورد ابن حزم ع    .2

 بل في قولكم أنتم الضرر على أهل البلد         ،هذا باطل : في هذا ضرر على أهل السوق، قلنا      

س، وال ضرر في ذلـك علـى أهـل          كلهم، وعلى المساكين، وعلى هذا المحسن إلى النا       

ملك بأموالهم كما هذا     وإال فهم أ   ،والذا فليفع ؛ ألنهم إن شاءوا أن يرخصوا كما فعل ه        السوق

 .2"أملك بماله

 فإن التسعير ما وجد أصالً      ،ولكن أقول بأن ما ذهب إليه الشوكاني وابن حزم غير صحيح          

 فمنع التاجر من البيع بسعر مرتفع واحتكاره للبضائع ما هـو   ،إال لتحقيق المصلحة للجميع   

رٍم قد نهى اهللا عنه، فله فيه مصـلحة دنيويـة            وذلك بمنعه من ارتكاب مح     ،إال مصلحة له  

على صنيعه، بأن يعجل له العقوبة في الدنيا، وال يعاقبه في           تعالى  وآخروية، فال يعاقبه اهللا     

اآلخرة يوم الحساب العظيم، وأما مصلحة المشتري فتكمن في توفير السلعة المطلوبة لـه              

الضرر هو المقصد األسـمى مـن        فرفع   ،بالثمن الذي تسحتقه من غير زيادة وال نقصان       

 حتى ال يستغل أصحاب النفوس الدنيئة أوضاع الناس وظروفهم فيرفعـون            ،وراء التسعير 

 .عليهم السعر

 ، منه ما هـو محـرم  : هو أن التسعير نوعان،والذي أميل إليه بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم 

حاجة إلـى هـذا التسـعير،       ومنه ما هو واجب، فيكون التسعير محرماً عندما ال يكون هناك            

 كمـا أن  وإنما بسبب العـرض والطلـب،   ،واألسعار المرتفعة ليست نتيجة لتالعب التجار بها  

                                                        

 .3/82الشوكاني، السيل الجرار،  1
 .9/52ابن حزم، المحلى،  2
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ال يجوز، أما في حالة     ي حاالت توفر السلع ورخص األسعار       إلزام الناس بالبيع بسعر محدد ف     

ل إلـى وجـوب    فهنا أمي، وكثرة االحتكار، وتالعب التجار، و ارتفاع األسعار  ،الشدة والضيق 

 ، لقوة األدلة التي استدل بها المجيزون للتسعير الجبري فـي حـاالت الشـدة   ،التسعير الجبري 

 يوافقالقول بوجوب التسعير    ثم إن    ،1وضعف األدلة التي استند إليها المانعون للتسعير الجبري       

فقهيـة   يتناسب مـع القواعـد ال       و ، مقاصد الشريعة اإلسالمية في الحفاظ على النفس والمال       

      ما ال يـتم الواجـب   ،2 وإزالته بعد وقوعه ،المتعددة التي تسعى إلى منع الضرر ابتداء كما أن 

، فال يتم الحفاظ على حقوق الناس في األسواق وخارجها إال مـن خـالل               3إال به فهو واجب     

  فحتى يتحقق رفـع    ، الذي يمنع أصحاب النفوس الدنيئة من التالعب باألسعار ورفعها         ،التسعير

 ،4 ومحاربـة لالحتكـار    ،الظلم وتحقيق العدل ال بد من التسعير كوسيلة لضمان هذه الحقـوق           

 وغاب الوازع الديني ،وخاصة في وقتنا الحاضر حيث كثرت الحيل والتالعب والغش والخداع        

عند البعض، فكان ال بد من نبراس قوي يدق على قلوب النـائمين الغـارقين فـي الظـالم،                   

 كما أن التسعير يعتبر تطبيقاً مناسباً لمبدأ اإلكـراه علـى التعاقـد    ، والهدىوإيقاظهم إلى النور  

 . فالتسعير في وقت الحاجة والضرورة يعد صحيحاً ال ظلم فيه،بحق
 

 واهللا تعالى أعلى وأعلم

 

  

                                                        

، مختصـر الفتـاوي   در الدين أبو عبد اهللا محمد بن علي الحنبلـي ، البعلي، ب  25ابن تيمية، الحسبة، ص      1
هـ 1406 ،2طدار ابن القيم، السعودية،   ،  332 – 331، ص    تحقيق محمد حامد الفقي    المصرية البن تيمية،  

 .م1986ـ
 .31، دعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، ص92الحريري، المدخل إلى القواعد الفقهية، ص 2

 .2/173، العز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، 2/194ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،  3

 .2/374 اإلسالمية، ، العبادي، الملكية في الشريعة4/215الكليبولي، مجمع األنهر،  4
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 . إجبار المحتكر على بيع السلعة التي يحتكرها:المبحث الرابع

لذا كان ال بـد مـن إيجـاد          ،لمجتمعات قديماً وحديثاً  يعد االحتكار من المشكالت التي تواجه ا      

 ، الوسائل الفعالة للقضاء علـى االحتكـار  من ويعد اإلكراه بحق ،الحلول المناسبة لهذه المشكلة 

 وأن ال يزيد في     ، الحاكم أو المسؤول على بيع سلعته بثمن المثل         المحتكر من قبل   وذلك بإجبار 

    : وقد قسمته إلى خمسة مطالب ، إن شاء اهللا تعالى وهذا ما سأوضحه في هذه المسألة ،ذلك

 . واصطالحاً تعريف االحتكار لغةً: المطلب األول

 أي  ، وهو مصدر الفعل احتكر الشـيء يحتكـره احتكـاراً          ،االحتكار من حكَر  :  االحتكار لغةً 

 .  1حبسه وجمعه، والحكْر الظلم وإساءة المعاشرة واالستبداد بالشيء، وادخار الطعام للتربص

 والحاكورة هي األرض    ،2 أي حبس الطعام انتظاراً لغالئه     ،والحكر والحكرة اسم من االحتكار    

 وحبسه يتربص به    رب الدور، واحتكار الطعام أي جمعه     التي تحبس وتنصب لزرع األشجار ق     

 . 3غالءال

أورد الفقهاء تعريفات متعددة لالحتكار، وذلك الختالفهم فيمـا يقـع عليـه        فقد :  اصطالحاً أما

 ؟  4 أم على كل ما يحتاجه اإلنسان من المنـافع والخـدمات           ، أيقع على األقوات فقط    ،االحتكار

سـه  لى المصر، ويحب أو من مكان يجلب طعامه إ،أن يبتاع طعاماً من المصر":فجاء في تعريفه 

هو الذي يعمل على شراء ما يحتـاج إليـه           ": وبناء على ذلك فإن المحتكر     ،5"إلى وقت الغالء  

 .6" وهو ظالم للخلق المشترين، ويريد إغالءه عليهم،ه عنهم فيحبس،الناس من الطعام

                                                        

 .484، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، فصل الحاء، ص 4/208ابن منظور، لسان العرب، مادة حكر،  1

، النووي،  11/72، الزبيدي، تاج العروس، مادة حكر،       136الزمخشري، أساس البالغة، مادة حكر، ص        2
 ،كَر3/65تهذيب األسماء واللغات، حرف الحاء، ح. 

، 91، الرازي، مختار الصحاح، مادة حكر، ص        19ني، التعريفات، باب األلف، فصل الحاء، ص        الجرجا 3
 .2/438، الخطابي، غريب الحديث، 1/189، المعجم الوسيط، مادة حكر، مصطفى وآخرون 

، حاشية 2/38، الشربيني، مغني المحتاج، 1/292، الشيرازي، المهذب، 6/398ابن عابدين، رد المحتار،  4
 .  3/187، البهوتي، كشاف القناع، 3/3، الجمل

 .             4/415الموصلي، االختيار،  5

 .28/75ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية،  6
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 ،وغيـره  االحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس من الطعام           ولكن التعريف األعم يوضح أن    

هو حبس ماٍل أو منفعة أو عمـل،        ":ل فقا ،وهذا ما ذهب إليه الدريني    ، األقوات ال يقتصر على  و

لتـه، أو انعـدام      فاحشاً غير معتاد، بسبب ق     يعه أو بذله حتى يغلو سعره غالء      واالمتناع عن ب  

 .1"مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه وجوده في مظانّه،

ال يقتصـر    وهـو    ، االحتكار يكون في كل شيء        فقد ذكر أن   ،فتعريف الدريني تعريف جامع   

 فمنـاط   ، يعد مـن االحتكـار     يق الحياة بفقده   ما يحتاج إليه المجتمع، وتض     فكلعلى األقوات،   

تحريم االحتكار هو الضرر الذي يلحق بالغير، أما إذا تم إدخار األقوات فـي حالـة السـعة                  

 بل من قبيل التصرف فـي  ،احتكاراً ولم يتسبب ذلك بإلحاق الضرر بالغير فال يعتبر      ،والرخاء

 .2الملك
 

 .تصوير المسألة :الثاني المطلب 
 ، واستطاع المحتكرون قديماً وحديثاً التحكم في رقاب النـاس        ،لقد كثر االحتكار في المجتمعات    

 وتعـددت   ، فكثـرت المشـكالت    ، وتحصيل المكاسب المادية الكثيـرة     ،وتسييرهم كما يريدون  

 وكثر استغالل الناس ووضعهم تحت األمر الواقع ؛ وذلـك ألن      ،لميةاألزمات في األسواق العا   

الفرد يحتاج إلى السلع والخدمات والمنافع بشكل مستمر، وال يستطيع تسيير أمـوره إال بهـا،                

فإذا فقدت عمت الفوضى والضرر، مما يؤدي إلى آثار سلبية قد تسبب فقدان النفس، وبالتـالي           

ريدون بأي سعر يطلب منهم، فهذه نقطة ضـعف تعتـريهم،          يحاول األفراد الحصول على ما ي     

 وهذا هـو    ،وممسك يتمسك بها التجار وأصحاب رؤوس األموال ؛ لتحقيق المزيد من األرباح           

 .الظلم بعينه

ومن واجبات الحاكم المسلم تحقيق العدل ورفع الظلم، وجلب المصالح ودرء المفاسـد وتقـديم         

فـراد السـيئة، ويعـد     وذلك بالحد من تصـرفات األ     الخاصة،المصلحة العامة على المصلحة     

جراءات الوقائية والعالجية المناسبة للحد مـن       ى هذه التصرفات، وذلك باتخاذ اإل     االحتكار إحد 
                                                        

 .1/447الدريني، بحوث مقارنة،  1

 .448 ـ 1/447، المصدر السابق  2
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 باحتكار سلعة معينة أو قام أصحاب الحرف باحتكار حرفهم أو رفع       ار، فإذا قام فرد   هذا االحتك 

على إخراج سلعهم وبيعها بسـعر المثـل دون         م   المسلم أن يجبره   أسعار منتجاتهم فإن للحاكم   

 .1 وهذا هو اإلكراه بحق بعينه، زيادة على ذلك

   . تحرير محل النزاع:الثالث المطلب 

 ،4، والشافعية 3 والمالكية ،2اتفق الفقهاء على حرمة االحتكار، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية         

ن كان هناك بعض الشافعية الـذين قـالوا          وإ ،لى أن االحتكار حرام    إ ،6 والظاهرية ،5والحنابلة

 ولكنهم اختلفوا فـي     ،9 وبين أنه ليس بشيء    ،عقب على هذا القول   8 ولكن الشيرازي  ،7بالكراهة

  أم ال يحق ؟ ،هل يحق للحاكم إجبار المحتكر على بيع السلعة المحتكرة

 

                                                        

، 1، دار الفرقان، عمـان، ط  109 في الفقه اإلسالمي، ص    طان عبد الرحمن، االحتكار وآثاره    الدوري، قح  1
 .م2000/ هـ1421

والذي نالحظه أن الحنفية ذكروا أن االحتكار مكروه، ولكن الكراهة عند إطالقها تعني الكرهة التحريمية،                2
، الكاساني، بدائع 4/414، الموصلي، االختيار، 42/93، المرغيناني، الهداية، 6/27الزيلعي، تبيين الحقائق، 

 .3/213، الشيخ نظام، الفتاوي الهندية، 6/399 ابن عابدين، رد المحتار، ،5/129الصنائع، 

 .1/607، العدوي، حاشية العدوي، 4/380، التاج واإلكليل، المواق، 4/227الحطاب، مواهب الجليل،  3

، الجمل، 3/411، النووي، روضة الطالبين، 2/38، الشربيني، مغني المحتاج، 1/292الشيرازي، المهذب،  4
 .3/473، الرملي، نهاية المحتاج، 3/93ية الجمل، حاش

  .4/154غني،الم ابن قدامة، ،4/338المرداوي، اإلنصاف، 5

 .9/82ابن حزم، المحلى،  6

 .3/411، النووي، روضة الطالبين، 3/25، الدمياطي، إعانة الطالبين، 1/292الشيرازي، المهذب،  7

 393أبو إسحاق، من فقهاء الشافعية، ولد بفيروز آباد، عام   هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي،          8
هـ، تفقه على يد أبي عبد اهللا وعبد الوهاب بن رامين بشيراز، من تصانيفه المهذب، 476هـ، وتوفي ببغداد 

 – 1/452، الذهبي، سير أعالم النـبالء،  1/238ابن شبهة، طبقات الشافعية، : التنبيه، واللمع، انظر ترجمته  
، الصفدي، 1/28، ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، 12/124بن كثير، البداية والنهاية، ، ا453

 .6/42الوافي بالوفيات، 

 .1/292الشيرازي، المهذب،  9
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 . آراء الفقهاء وأدلتهم:الرابع المطلب 

 :م المحتكر على بيع المادة المحتكرة رغماً عنه إلى قولينوقد اختلف الفقهاء في إجبار الحاك

 ،4 والحنابلـة  3 والشـافعية  ،2 والمالكيـة  ،1 ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفيـة       :القول األول 

لى أن الحاكم له إجبار المحتكر على بيع سلعته؛ دفعاً للضرر فإن امتنع المحتكر               إ ،5والظاهرية

 .ن ال يخشى هالك العامةعن البيع، باع الحاكم عنه، وإن كا

 بـل يقـوم الحـاكم       ، ذهب أبو حنيفة إلى أنه ال يجبر على بيع السلعة المحتكرة           :القول الثاني 

 وعلل ذلك ؛ بأنه ال يجوز الحجر على الحر البالغ           ،6 وال يبيع عليه ما احتكره     ،بتهديده وحبسه 

 .  7العاقل

 . الفقهاءأدلة

ن للحاكم إجبار المحتكر على بيع سلعته بثمن المثـل         استدل من ذهب إلى أ     :أدلة الفريق األول  

 :باألدلة اآلتية

 واالحتكار من أكثر األمور التـي تسـبب   ،إن من واجبات الحاكم المسلم دفع الضرر العام   .1

الضرر على العامة فيجب إزالته، ومن وسائل إزالة هذا الضرر هو جبر المحتكـر علـى    

  .8بيع السلعة المحتكرة للناس

                                                        

 .8/230، ابن نجيم، البحر الرائق، 6/28 الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/129الكاساني، بدائع الصنائع،  1

 .228ـ 4/227لجليل، الحطاب، مواهب ا 2
  .4/318، الشرواني، حواشي الشرواني، 3/93الجمل، حاشية الجمل،  3

، البهوتي، 3/64، الرحيباني، مطالب أولي النهى 4/39، ابن مفلح، الفروع،4/339المرداوي، اإلنصاف،   4
 .3/188كشاف القناع، 

 .9/82ابن حزم، المحلى،  5

،      3/188، ابن الهمام، شرح فتح القدير،8/230 نجيم، البحر الرائق، ، ابن4/214الكليبولي، مجمع األنهر،  6
 .6/399، ابن عابدين، رد المحتار، 5/129، الكاساني، بدائع الصنائع، 6/28الزيلعي، تبيين الحقائق، 

 .3/214، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، 6/28الزيلعي، تبيين الحقائق،  7

 .183، الدوري، االحتكار، ص3/81 الشوكاني، السيل الجرار،  ،5/409 الماوردي، الحاوي الكبير، 8
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نع عن البيع، باع الحاكم أو القاضي عنه، فأثبتنا الوالية للقاضي أو الحاكم في هـذا   فإن امت 

عـدات   وضرب الحنابلة لذلك مثاالً بأنه إذا احتاج الناس إلـى م           ،1البيع إلنصاف المظلوم  

 .2 هذه األسلحة فإنه يجبر على بيع السلع بثمن المثلللقتال، وكان هناك من يحتكر

2.   المحتكر مرتكب ا حرمته الشريعة، فضالً عن األضرار التي يلحقها بالمسـلمين، وال            لم إن

يجوز إقراره على الحرام، كما ال يجوز ترك المسلمين يعيشون في الضيق والحرج الناتج              

عن احتكار المحتكر للسلع والبضائع، وال يتم إزالة الضرر إال إذا أجبر على بيع سـلعته                

 .3بثمن المثل

كما أنه إذا تعارضـت      ، رية المتعددة تشير إلى وجوب دفع الضر      إن مجموع القواعد الفقه    .3

مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما، فالمفسدة الكبيرة هي إيقاع المجتمع في الجـوع             

والضيق، والمفسدة األخف هي إجبار المحتكر على البيع لحاجة الناس، فنقـدم المصـلحة              

 بارتكاب المفسدة األخـف وهـي إجبـار          وذلك ، لدرء المفسدة الكبيرة     العظمى ونراعيها 

 . 4المحتكر على بيع سلعته التي يحتكرها رغماً عنه

كما أنه إذا وصل الناس إلى حالة االضطرار فإنه يجوز لهم أخذ مال الغير بالقـدر الـذي           .4

ٍم َف ِإنَّ  َفَم ِن اْض ُطرَّ ِف ي َمْخَمَص ٍة َغْی َر ُمَتَج اِنٍف لِّ ِإثْ        ﴿: عنهم هذا الضرر، فقد قال تعالى     يدفع

، فإذا احتاج الناس إلى ما في يد المحتكر فيصح لهم أخذه منـه جبـراً   5﴾ الّلَھ َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

إذا خاف اإلمام الهالك على أهـل       " جاء في بدائع الصنائع،      ،6عنه، وهذا هو اإلكراه بحق    

                                                        

 5/129الكاساني، بدائع الصنائع،  1

  .4/339، المرداوي، اإلنصاف، 354ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 2
 .3/80، الشوكاني، السيل الجرار، 9/82ابن حزم، المحلى،  3
 .188 /32 البهوتي، كشاف القناع، 2/27اإلردات، ، البهوتي، شرح منتهى 6/331القرافي، الذخيرة،  4
 .3آية : سورة المائدة 5

، علي، محمود محمد، بحوث في الفقه 8/230، ابن نجيم، البحر الرائق، 5/129الكاساني، بدائع الصنائع،  6
 .م1978هـ ـ 1398، دار الكتاب العربي،القاهرة، 77اإلسالمي، ص
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نهـم   وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا عليهم مثلـه ؛ أل          ، أخذ الطعام من المحتكرين    ،المصر

 . 1" اضطروا إليه، ومن اضطر إلى مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان 

 وفي االمتناع عن البيع إبطال حقهم، وتضييق عليهم         ،كما أن االحتكار معلق به حق العامة       .5

 .2فيلزم بالبيع

يع، ولكـن  استدل من ذهب إلى أن الحاكم ال يجبر وال يلزم المحتكر بـالب             :أدلة الفريق الثاني  

 : كما أنه ال يبيع عنه باألدلة اآلتية،يهدده ويعزره بالحبس

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن   ﴿:قال تعالى .1

بيع مال المحتكر رغماً  أما ة ال بد أن تكون صادرة عن تراض،، فالتجار3﴾ َتَراٍض مِّنُكْم

 فيكون البيع باطالً، وبالتالي ال يحق للحاكم ، تجارة عن غير تراضيعدعنه دون رضاه 

 4. أو البيع عنه،إلزام المحتكر بالبيع دون رضاه
 إال عند غيبة    ،إن الحاكم وإن كانت له السلطة إال أنه ال تثبت له الوالية على مال اآلخرين               .2

وأما في حالة المحتكر فال تثبت للحاكم الوالية فـي إلـزام المحتكـر              أصحاب هذا المال،    

 .5 أو البيع عنه ؛ لوجود صاحب المال وعدم غيبته ،بالبيع

ال يجوز الحجر على البالغ العاقل ففي ذلك إهدار آلدميته، فإذا قام الحاكم بإجبار المحتكر                .3

 6.رعلى بيع سلعته أو باع عنه فهو حجر عليه، وال يجوز الحج

 

                                                        

  .5/129الكاساني، بدائع الصنائع،  1

 .6/67، الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/92، المرغيناني، الهداية، 8/229ابن نجيم، البحر الرائق،  2
 .29آية : سورة النساء 3
 .5/129الكاساني، بدائع الصنائع،  4

 .24/157السرخسي، المبسوط،  5

، بـدائع الصـنائع،     ، الكاساني 4/93، المرغيناني، الهداية شرح البداية،      8/230ابن نجيم، البحر الرائق،      6
 .5/199، الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/129
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 . المناقشة والترجيح:الخامسالمطلب 

ويمكن الرد على ما استدل به المانعون إلجبار المحتكر على بيع سلعته بثمن المثـل أو بيـع                  

 :الحاكم عنه باآلتي

ِطِل ِإالَّ َأن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَبا ﴿: كريمةأما استداللهم باآلية ال .1

 أو ،  اإلمام ينوب عن العاقد في البيع عنه فنوقش بأن،﴾ َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم

 تحقيقاً للمصلحة العامة، فهي مصلحة أولى باالهتمام واالعتبار ،في إلزامه بالبيع جبراً

ال يخالف اً عنه لى البيع جبر وبناء على ذلك فإن إلزام المحتكر ع،من المصلحة الخاصة

 .1أصل التراضي في العقود

أما استداللهم بأن الحاكم ال تثبت له الوالية على مال أحد إال عند غيبته، فـال يثبـت لـه                     .2

 النبـي   فيمكن الرد على ذلك بأنّه ثبت عن،إجبار المحتكر على البيع لوجود صاحب الشأن 

 فهذا يـدل   ،2}في دين كان عليه   حجر على معاذ، وباع عليه ماله       {صلى اهللا عليه وسلم أنه      

على أن لإلنسان بيع مال غيره عند اللزوم وفي حضرة صاحب المال، فعندما تُحتكر سلعة               

معينة أو منفعة معينة يحتاج إليها المجتمع فإن الضرورة تقتضي أن يجبر الحاكم المحتكـر     

 .3على بيع ما يحتكره

 العاقل ألن ذلك إهدار آلدميتـه فيـرد         غالبالأما استداللهم بأنه ال يصح الحجر على الحر          .3

عليهم بأن الحجر على المحتكر لدفع الضرر العام، وقد أجاز أبو حنيفـة الحجـر دفعـاً                  

نه مـن   ن والطبيب الجاهل، وذلك لما يلحقا      فأجاز الحجر على المفتي الماج     ،للضرر العام 

 ورفضـه  ،لنـاس أضرار على الناس، وشأن المحتكر كشأنهم، فإن احتكاره لما يحتاجـه ا      

                                                        

، وهذا ما أشار إليه اإلمام ابن تيمية، ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن              6/28الزيلعي، تبيين الحقائق،     1
 .196ـ 29/191تيمية، 

  .105سبق تخريجه ص 2

 .188ـ 3/187شاف القناع، ، البهوتي، ك11/43النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  3
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بيعهم لما يحتاجونه إال بالسعر المرتفع فيه ضرر عام، فيحجر عليه دفعـاً لهـذا الضـرر       

 . 1العام

 فإنني أميل إلى ما ذهب إليه الجمهـور مـن إجبـار             ،بعد عرض األدلة ومناقشتها    : الترجيح

اإلكراه بحـق   واعتبار ،المحتكر على بيع ما يحتكره وذلك لقوة األدلة التي استدل بها الجمهور      

إكراهاً شرعياً ال ظلم فيه وال عدوان، وتحقيقاً لهذا االعتبار فإنه ال بد من تطبيقه علـى أرض            

 كمـا أن    ،الواقع، وبناء على ذلك فإن إكراه المحتكر على البيع يعد نموذجاً حياً لهذا التطبيـق              

صـب لتحقيـق هـذه      تحقيق العدل ودفع الظلم من مقاصد الشريعة، والحاكم قد تولى هذا المن           

المقاصد، فمنع المحتكرين من احتكار السلع والمنافع وإجبارهم على بيع ما يحتكرونه أو البيع              

 ،2عنهم هو من باب السياسة الشرعية، كما أن تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصـلحة                

واليـة   و المصلحة العامة هي أساس ال      ،3كما أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة       

على الرعية، وحتى تتحقق هذه المصلحة ال بد من منع الظلم الذي يقع علـى العامـة بكافـة                   

  4.جبارهم على بيعها وإ، والتي منها منع المحتكرين من احتكار السلع،أشكاله

 

 واهللا تعالى أعلى وأعلم

                                                        

، ابن نجيم،   6/28الزيلعي، تبيين الحقائق،  . 24/157، السرخسي، المبسوط،    4/416الموصلي، االختيار،    1
 .8/230البحر الرائق، 

 .121السيوطي، األشباه والنظائر، ص 2

 .2/367الشاطبي، الموافقات،  3

 . 1/496الدريني، بحوث مقارنة،  4
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بقـي   إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة النـاس إليـه إن                :المبحث الخامس 

ه قوت سنةللمكر . 

 واحتاج الناس إلى الطعام أو الشـراب، وكـان     ،إذا أصاب المجتمع مخمصة أي مجاعة وشدة      

 فهل يحق للحاكم المسلم أن يجبر مـن عنـده           ،عند البعض من الطعام ما يكفيهم ويكفي عيالهم       

ام جبراً  طعام على بيعه إلى من ال طعام عنده؟  وبصورة أخرى هل يحق للمسلم أن يأخذ الطع                

 وهل يعتبر هذا اإلكراه من اإلكراه بحق، أم هو من باب أخـذ مـال            عن صاحبه بقيمة المثل؟   

 الغير بدون إذنه فيعد ظلماً ؟

 ،اتفق الفقهاء على أن المضطر للطعام يحق له أخذه من صاحبه جبـراً عنـه وبقيمـة المثـل      

 وهـذا هـو     ، حالة الضرورة  وللحاكم المسلم أن يجبر من عنده طعام على أن يبيعه للناس في           

 والحفاظ علـى    ، بل من باب مساعدة اآلخرين     ،اإلكراه بحق، وال يعد استيالء على مال الغير       

لى المحافظة عليها، فحتى ال يموت الناس جوعاً        تي جاءت الشريعة اإلسالمية تدعو إ     النفوس ال 

تكرين علـى إخـراج    القيام بإجبار أصحاب الطعام أو المح منفي المخمصة كان ال بد للحاكم    

 .1 للناس بقيمة المثلهذا الطعام وبيعه

 : ومن النصوص التي وردت في كتب الفقهاء والتي تدعم هذا الكالم ما قاله السرخسي

 .2"تناول من طعام الغير بشرط الضمانوالمضطر يخاف الهالك على نفسه وذلك يبيح له ال "

 فكما يصـح لـه   ، إياه مع ضمانه  ، غيره فهذا الكالم يتضح منه جواز أخذ المضطر الطعام من        

 فإنه يحق للحاكم أن يجبر صاحب الطعام على بيعـه           ،أخذ الطعام من صاحبه عند االضطرار     

 .بثمن المثل عند حاجة الناس لهذا الطعام

                                                        

، قليـوبي،   5/9، الخرشي، حاشية الخرشـي،      1/38، حيدر، درر الحكام،     24/29السرخسي، المبسوط،    1
، ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية        4/229، الشرواني، حواشي الشرواني،     2/196حاشية قليوبي،   

 .259، ابن رجب، القواعد، ص192ـ29/191في الفقه، 

 .24/29السرخسي، المبسوط،  2



 162 

 ،ومن اإلكراه بحق الجبر على بيع األرض للطريق أو لتوسيع المسجد          : "وأما المالكية فقد جاء   

 ويكون ذلك عند وقوع المجاعات والشدائد، فيضـيق علـى النـاس             ،1"ليهوالطعام إذا احتج إ   

 فيحـق  ، فمن هنا كان ال بد من مساندة المحتاجين في ذلـك  ، وال يجدون ما يقتاتون به     ،كسبهم

 .جبر من عنده طعام زائد عن حاجته على إخراجه للناس وبيعه

ومـن   " : فقد جاء  ،راه بحق  وتعده من اإلك   ،وأيضاً جاء عند الشافعية نصوص تفيد جواز ذلك       

 ،2"اإلكراه بحق ما لو أكرهه الحاكم في زمن الغالء على بيع ما زاد على حاجتـه النـاجزة                   

ومن اإلكراه بحق أن يكون عنده طعام يحتاج الناس إليه فيكرهه الحاكم علـى              : " وجاء أيضاً 

 .3"بيع الزائد عن كفايته سنه

راه بحق، وللحاكم اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحـل        فالشافعية قد صرحوا أن هذا اإلكراه هو إك       

 .األزمة والمحافظة على أرواح الناس

فإذا اضطر الناس ضرورة عامة وعند أقوام فضـول         : " وقال ابن تيمية توضيحاً لهذه المسألة     

؛ ى ذلك أو يبيعها عليهم     وعلى السلطان أن يجبرهم عل     ، فإنه يجب عليهم بيعها    ،أطعمة مخزونة 

 وهو حق للمسـلمين  ، فيجب إلزامهم بما وجب عليهم شرعاً،اجب عليهم يقبل النيابةألنه فعل و  

 وهكذا كل ما اضطر الناس إليه من لباس وسالح وغير ذلك مما             ، فيجب استنقاذه منهم   ،عندهم

 .4" فإنه يجب بذله بثمن المثل ،يستغني عنه صاحبه

ه المسألة، يبـين جـواز إكـراه        فهذا القول في المذهب الحنبلي قوٌل تفصيلي وتوضيحي لهذ         

الحاكم من عنده طعام على بيعه في وقت الحاجة، وهذا واجب عليهم، بل وقد وضح ابن تيمية                 

 ولم يقصر ذلك على     ، بل هو من باب إعانة الناس بعضهم لبعض        ،أيضاً أن ذلك ال يكون ظلماً     

 .5 كل ما احتاج المسلمون إليهيشملالطعام بل 

                                                        

 .5/9الخرشي، حاشية الخرشي،  1

 .2/174، وبهذا المعنى جاء عند البجيرمي، حاشية البجيرمي، 4/229الشرواني، حواشي الشرواني،  2

 .2/196، قليوبي، حاشية قليوبي، 3/18الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج،  3

 .192ـ29/191ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه،  4

 .29/194ابن تيمية، كتب ورسائل،  5
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ل بها الفقهاء على جواز إكراه من عنده طعام على بيعـه للنـاس عنـد                ومن األدلة التي استد   

 1: ما يأتي،الحاجة

 وغير ،2﴾ اْلِمْس ِكینَ  ُنْطِع مُ  َنُك  َوَلْمَما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّینَ      ﴿:قال تعالى  1

لإلنكـار والتـوبيخ فمـا      ذلك من اآليات التي تذم من ال يهتم بالمسكين ويطعمه، فالسؤال            

جعلكم وحبسكم في هذه الدركة من النار، فاإلجابة كانت لعدم الصالة ولالبتعاد عن إطعـام              

دل على وجوب مساعدة الفقراء والمحتاجين عند القـدرة علـى           ين والفقراء، وهذا ي   المساك

َعَل ى ُحبِّ ِھ ِمْس ِكینًا      َوُیْطِعُم وَن الطََّع اَم       ﴿ : المؤمنين بقوله  وقد ذكر اهللا تعالى صفات     ،3ذلك

 ،5﴾َوُی ْؤِثُروَن َعَل ى َأنُفِس ِھْم َوَل ْو َك اَن ِبِھ ْم َخَصاَص ةٌ          ﴿:وقال تعـالى   ، 4﴾ َوَیِتیمًا َوَأِسیراً 

 ويؤثر ، حتى ينال حظوظ اآلخرة،فاإلنسان يجب أن يقدم غيره على نفسه من حظوظ الدنيا       

 .6 أخاه في كل شيء حتى لو كان محتاجاً وفقيراً
وبناء على ذلك كله فإن الحث على تفضيل الغير على النفس، والحث على إطعام الطعـام                

 كـل ذلـك   ،للمحتاجين ومساعدتهم، وذم من ال يساعد المحتاجين عند حاجتهم وال يطعمهم       

 وإذا كان ذلك كذلك فإنه في حالة القحط وفـي           ،يدل على أهمية إطعام المضطر والمحتاج     

 فإن من يملـك الطعـام    ،عام يكون اإلطعام أولى من أي وقت آخرحالة احتياج األفراد للط  

 ولو كان ذلك بـإكراه      ،ال بد له من إخراجه وإطعامه للناس وخاصة في الظروف الصعبة          

 .من عنده طعام على بيعه للناس

                                                        

 .184ـ 6/183، ابن حزم، المحلى، 4/109القرافي، الذخيرة، : انظر في هذه األدلة 1
 .43ـ 42آية : سورة المدثر 2

 .5/410، ابن عطية، المحرر الوجيز، 29/132، األلوسي، روح المعاني، 5/347الشوكاني، فتح القدير،  3

 .8آية : سورة اإلنسان 4

 .9آية : سورة الحشر 5

 .28/53، األلوسي، روح المعاني، 5/201فتح القدير،الشوكاني،  6
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 ،2}1يوفكوا العـان  ،وعودوا المريض  ،أطعموا الجائع {:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       2

 أن األمر في أطعموا يدل على الوجوب، فيجب إطعـام الجـائع    :ن الحديث ووجه الداللة م  

 فإن النبي صلى اهللا عليه وسـلم حـث         ،3أي المضطر والمسكين والفقير عند حاجتهم لذلك      

أن يقـف    كان ال بد ألخيه المسلم مـن         ، فإذا تعرض اإلنسان للجوع    ،على إطعام المساكين  

 فإذا وجبت المواساة جاز     ، فالمواساة واجبة  ،هالكمعه ويسانده ويطعمه خوفاً من الموت وال      

 فإذا كان ذلك كذلك فإن في حالـة القحـط           ،أن يأخذ اإلنسان من مال غيره ولو بدون إذن        

 كما أن للحاكم أن يجبر مـن عنـده          ،يحق للناس أن يأخذوا الطعام من غيرهم جبراً عنهم        

 .4طعام على إخراجه للناس وبيعه لهم

ووجـه   ،5}المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسـلمه       {: عليه وسلم  ل رسول اهللا صلى اهللا    قا .3

على من تركه يجوع ويعرى وهو قـادر       " :الداللة من هذا الحديث كما بينه ابن حزم فقال        

 .6"إطعامه وكسوته فقد أسلمه 

 بل يجب عليه أن يحميه وال يتركه مـع   ، وال يلقيه إلى التهلكة    ،فالمسلم ال يظلم أخاه المسلم    

 .7يؤذيه، بل ال بد من أن يناصره ويساعدهما 

                                                        

، ابن 9/519أي األسير وكل من ذل واستكان، وفكوا أي خلصوا األسير، ابن حجر، فتح الباري،           : العاني 1
، الزركشي، شرح الزركشي علـى مختصـر الخرقـي،          3/314األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر،       

3/201 . 

: ﴾، وقولـه تعـالى  كلوا من طیبات ما رزقناكم﴿ :ب األطعمة، باب قول اهللا تعالى   أخرجه البخاري في كتا    2
، 5/2055﴾، كلوا من الطیبات واعملوا صالحًا إني بما تعملون علیم﴿: ﴾، وقوله أنفقوا من طیبات ما كسبتم    ﴿

 .5325، رقم 5/2139، وفي كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض، 5058رقم 

 .4/3، القاري، مرقاة المفاتيح، 8/257بود، اآلبادي، عون المع 3
 .4/109القرافي، الذخيرة،  4

 . 73سبق تخريجه ص 5

 .6/184ابن حزم، المحلى،  6

، ابن األثير، 2/484، ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، 12/288العيني، عمدة القاري،    7
 .2/394النهاية في غريب الحديث واألثر، 
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من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهـر             {:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       .4

 فالنبي صلى اهللا عليه وسلم حث       ،1}له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من زاد له            

 كان عند اإلنسان فضل     في هذا الحديث على الصدقة والمواساة  واإلحسان إلى الناس، فإذا          

 ومن كان   ،يعطيه إلى من ال مركوب له     يادة في المركوب كالناقة مثالً فعليه أن        ظهر أي ز  

ه لمن ال طعام له، وقد يكون األمر هنا للندب أو للوجـوب            ييعطعنده زيادة طعام فعليه أن      

فإنـه  حسب الحاجة وحسب الحال، ففي حالة الضيق والشدة إذا أصاب الناس فاقة ومجاعة   

 فإن أبى أجبر    ،طوعاً ويعطيه لغيره  طعامه  يجب في هذا الوضع أن يخرج من عنده طعام          

 .2 وإما مجاناً حتى تنفرج الحال على الناس، إما ببيعه بقيمة المثلعلى ذلك كرهاً

 من عنده طعام فاضل عن حاجته أن يخرج هذا          الواجب على وبناء على ذلك كله فإذا كان       

 فإن ماال يتم الواجب إال به فهو واجب، فإذا كان هذا الواجب ال              ،إليهالطعام لحاجة الناس    

فإن فعل الحاكم هذا يعتبر      ،يتم إال بإكراه الحاكم من عنده طعام على إخراجه وبيعه للناس            

واجباً ومن باب السياسة الشرعية، ومحافظة على المصلحة العامة والتي تقتضي الحفـاظ             

فإكراه الحاكم لصاحب الطعام يكون إكراهـاً        ،جوع عنهم   على حياة الناس، ودفع ضرر ال     

 . فيه وال ظلماعتداءبحق ال 
 
 

  
 

                                                        

 .1728، رقم 3/1354اساة بفضول المال، ي كتاب اللقطة، باب استحباب الموفأخرجه مسلم  1

 ابن الجوزي،   7/413، القاري، مرقاة المفاتيح،     12/33النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،         2
 .3/178كشف المشكل، 
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   :الخاتمة

 مـن  ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره 

 ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه  ، ومن يضلل فال هادي له،ضل لهيهده اهللا فال م   

 . وبعد، صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه،وأشهد أن محمداً عبده رسوله

  العقود بعد دراسة موضوع اإلكراه بحق وأثره على       فإن من جملة النتائج التي توصلت إليها       

 :يأتيالتصرفات ما 

 وهـو  ، وأنه إكراه مشروع ال ظلم فيه وال عـدوان     ،اتفق الفقهاء على صحة اإلكراه بحق      .1

  فيصح بيع المكره   ،أو إكراه على ترك أمر محرم قد فعل        ،إكراه على فعل واجب قد ترك     

 .إكراهاً بحق ويصح طالقه وتصح تصرفاته

 عند  توافرها والتي ال بد من      ،من أركان العقد األساسية   " اإليجاب والقبول   " تعتبر الصيغة    .2

 .فالصيغة تعبر عن الرضا بهذا العقد ،وإال كان العقد باطالً ،إصدار العقد

صح أن يكـون محـالً      فالمعدوم ال ي   ،موجوداً" المعقود عليه   " ال بد أن يكون محل العقد        .3

 وأن ، مباحاً وحالالً وطاهراً   وأن يكون  ،وأن يكون معلوماً من حيث القدر والوصف       ،للعقد

نعقد العقد على بيع السيارة المسروقة التي       فال ي  ، ومقدوراً على تسليمه   ،يكون مملوكاً للبائع  

 . أو الطير في الهواءال يعرف مكانها 

فال بد أن يكـون العاقـد بالغـاً          ، أهلية األداء  اوافر فيهم وأما العاقدان فإنه ال بد من أن تت        .4

 كان العقد ناشئاً من الصـبي المميـز    أما إن، وال تعتريه أي من عوارض األهلية        ،عاقالً

 وإن كان تصرفه ضـاراً ضـرراً        ،فإن كان تصرفه نافعاً نفعاً محضاً فيصح منه تصرفه        

ئراً بين النفع والضرر فإن عمله هذا        وإن كان دا   ،ويعتبر باطالً  ،محضاً فال يصح تصرفه   

وإن لـم يجـزه فهـو        ، فإن أجاز هذا العمل فهو صحيح      ،موقوف على إجازة ولي األمر    

 .باطل
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 ،يجوز أن يخلو عقد من وجود الرضا فيه        فال   ،في العقود    من أهم المبادئ     مبدأ الرضائية  .5

 وأن  ،ازمـاً للفعـل    وع  فال بد أن يكون اإلنسان قاصداً      ،والرضا ثبت في القرآن والسنة      

  . إلنشاء العقدتكون نيته متجهةً

6. لحة الرعيـة ال     لذلك إذا رأى الحاكم أن مص      ،لحةتصرف الحاكم بالرعية منوط بالمص     إن

 وإذا رأى أن اإلكراه بحق من ضمن هـذه          ،تكون إال باتخاذ بعض اإلجراءات فله اتخاذها      

 .ها على أدائار وإكراه من عليهم حقوق بإجب،اإلجراءات فله استخدامه

ليسـند  ؛   فإذا كان الجار بحاجة إلى استخدام جدار جاره          ،ال بد أن يحسن الجار إلى جاره       .7

 . من ذلك فإنه يجب على الجار أن ال يمنع جاره،به ال يلحق الضرر ألي أمٍر أو ،بيته

وإن  ،فإنه يجبر علـى سـداده      ،إن المدين المماطل إذا كان يملك ماالً وال يريد سداد دينه           .8

 يبيع   أن أو ،فإنه يحق للحاكم أن يجبره على البيع       ،ممتلكات عقار أو ان ال يملك ماالً وله      ك

 .عنه لسداد دينه الذي يماطل به

 فإنه يحق للحاكم أن يجبر المـولي        ، ولم يرجع المولي إلى زوجته     ،إذا مضت مدة اإليالء    .9

 .على طالق زوجته

 واحتاجـت إلـى األراضـي       ،الطريقإذا أرادت الحكومة توسيع المسجد مثالً أو توسيع          .10

فـإن   ،ها من صاحبها   فإنه يحق لها أخذ هذه األرض بشرائ       ،لمسجدللطريق أو   لالمجاورة  

مـع الفقهـي     إليـه المج   وهذا ما ذهـب    ،جبراً عنه بقيمة المثل   أخذ األرض   رفض يحق   

 .اإلسالمي في جدة

لحاكم أو من ينـوب   لر وارتفاع األسعار فإنه يجوز      في حالة تالعب التجار وكثرة االحتكا      .11

 .التسعير الجبريب أن يقومعنه 

 ،ال بد من محاربته والحد منـه       ف ،يعد االحتكار من المشكالت التي تعاني منها المجتمعات        .12

 .الوسائل الفعالة للحد من االحتكارمن ويعد إكراه المحتكر على بيع السلعة التي يحتكرها 
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ب المحتاج الطعام ممن يملكـه فـرفض         فإذا طل  ،إن إحياء اإلنسان ألخيه اإلنسان واجب      .13

ذلك  للناس و  ه من عنده طعام على بيع     ربج وي ،إطعامه فإنه يحق له أن يأخذ منه جبراً عنه        

 .إلنقاذهم من الجوع والهالك
 

 : بهاأوصيومن التوصيات التي 

من الموضوعات التي يجهلهـا     الكثير  ضيح  دوات والمحاضرات التي تعمل على تو     عقد الن  .1

بحق وأثـره علـى العقـود        واإلكراه   ،بشكل عام اإلكراه  أحكام   التي من ضمنها   و ،الناس

 لصيانة  شرعياً؛ وتوضيح دور الحكومة في إكراه الناس إكراهاً         ،بشكل خاص والتصرفات  

 .الحقوق من الضياع 

وأوجه وصيتي إلى كل مظلوم في بقاع العالم المختلفة إلى عدم اليأس والقنوط من رحمـة                 .2

 فاإلسالم لـم يتـرك      ،دالة اإلسالمية سترجع كما كانت قائمة في عهد السابقين         وأن الع  ،اهللا

 .  لها الحلولوأوجدصغيرة وال كبيرة إال 

أحث وأشجع طالب العلم الشرعي علـى دراسـة الموضـوعات ذات الصـلة بـاإلكراه               .3

لعمـل علـى اسـتنباط       ول ،أن اإلسالم هو الحل دائماً    ب وذلك لتبصرة المسلمين     ؛وبالحقوق

 .استخراج الكنوز الثمينة الموجودة في أمات الكتب الفقهية ليستفيد الجميع منهاو

 

 فلـه  ،فإن أحسنت فمن اهللا سـبحانه وتعـالى  _ وهو جهد المقل _ وأخيراً فهذا عملي وجهدي  

 وإن كانت األخرى فأسأل اهللا العفو والعافية وأسأله جل جالله أن يجعل عملـي               ،والمنةالحمد  

 وصـلى اهللا وسـلم   ،وأن ينفعني به يوم يقوم الناس لرب العـالمين    ،ه الكريم هذا خالصاً لوجه  

 .وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 مسرد اآليات
 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية لرقما
 135 43 البقرة ﴾ َوَأِقیُموْا الصََّالَة َوآُتوْا الزََّكاَة َواْرَكُعوْا َمَع الرَّاِكِعیَن﴿  .1
قْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِھَك ِفي السََّماء َفَلُنَولَِّینََّك ِقْبَلًة  ﴿  .2

 ﴾ َتْرَضاھا

 49 144 البقرة

 اْلِقَتاُل َوُھَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُھوْا َشْیئًا ُكِتَب َعَلْیُكُم﴿   .3

  ﴾ َوُھَو َخْیٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْیئًا َوُھَو َشرٌّ لَُّكْم
 2 216 البقرة

 َفآُؤوا َفِإْن َأْشُھٍر َأْرَبَعِة َتَربُُّص نَِّسآِئِھْم ِمن ُیْؤُلوَن لِّلَِّذیَن ﴿  .4
 َسِمیٌع الّلَھ َفِإنَّ الطََّالَق َعَزُموْا َوِإْن رَِّحیٌم َغُفوٌر َھالّل َفِإنَّ

  ﴾َعِلیٌم

 120 227_226 البقرة

 127 229 البقرة  ﴾َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِریٌح ِبِإْحَساٍن﴿   .5
 3 256 البقرة  ﴾َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن﴿   .6
 101 280 البقرة   ﴾ ِإَلى َمْیَسَرٍةَوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة﴿   .7
 2 83 آل عمران ﴾  َوَلُھ َأْسَلَم َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوعًا َوَكْرھًا﴿   .8
 43 162 آل عمران  ﴾َأَفَمِن اتََّبَع ِرْضَواَن الّلِھ َكَمن َباء ِبَسْخٍط مَِّن الّلِھ﴿   .9
 64 182 آل عمران ﴾ْلَعِبیِدَوَأنَّ الّلَھ َلْیَس ِبَظالٍَّم لِّ ﴿   .10

 
10.  

 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن ﴿

  ﴾َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم
-16-15 29 النساء

49-107-
129-
143-
149-

158-159 
 19 33 نساءال  ﴾َوالَِّذیَن َعَقَدْت َأْیَماُنُكْم﴿   .11
ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْھِلَھاَوِإَذا َحَكْمُتم ﴿   .12

  ﴾َبْیَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل
 107-87 58 النساء

 74 80 النساء  ﴾ مَّْن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَھ﴿  .13
َمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِمیَن ِباْلِقْسِط ُشَھَداء ِلّلِھ یا َأیَُّھا الَِّذیَن آ﴿   .14

  ﴾َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم
 87 135 النساء
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 107-20 1 المائدة  ﴾َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقود﴿   .15

یُت اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِض﴿   .16
َلُكُم اِإلْسَالَم ِدینًا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتَجاِنٍف لِِّإْثٍم 

  ﴾َفِإنَّ الّلَھ َغُفوٌر رَِّحیٌم

-48-43 3 المائدة
83-157 

یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا ﴿    .17
َلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإ

 ﴾ ْرُجَلُكْم   ِإَلى اْلَكْعَبیِنَوَأ

 85 6 المائدة

 19 89 المائدة  ﴾َوَلـِكن ُیَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُُّم اَألْیَماَن﴿   .18
 82 119 اماألنع ﴿ وَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْیُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِھ ﴾  .19
 46 155 األعراف  ﴾َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُھ َسْبِعیَن َرُجًال لِِّمیَقاِتَنا﴿   .20
اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقاًال َوَجاِھُدوْا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي ﴿   .21

  ﴾َسِبیِل الّلِھ َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن
 70 41 التوبة

 48 100 التوبة ﴾ ِجِریَن َواَألنَصاِرالسَّاِبُقوَن اَألوَُّلوَن ِمَن اْلُمَھاَو ﴿  .22
 137 103 التوبة ﴾ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِھْم َصَدَقًة ُتَطھُِّرُھْم َوُتَزكِّیِھم ِبَھا﴿   .23
ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإیَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَیْنَھى ﴿   .24

  ﴾ اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َیِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَنَعِن
 87 90 النحل

 10 106 النحل  ﴾ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُھ ُمْطَمِئنٌّ ِباِإلیَماِن﴿   .25
 46 68 القصص  ﴾َوَربَُّك َیْخُلُق َما َیَشاُء َوَیْخَتاُر َما َكاَن َلُھُم اْلِخَیَرُة﴿   .26
 69 31 غافر  ﴾َوَما اللَُّھ ُیِریُد ُظْلمًا لِّْلِعَباِد﴿   .27
 145 19 الشورى  ﴾اللَُّھ َلِطیٌف ِبِعَباِدِه َیْرُزُق َمن َیَشاُء َوُھَو اْلَقِويُّ الَعِزیُز﴿   .28
 46 32 الدخان  ﴾َوَلَقِد اْخَتْرَناُھْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِمین﴿   .29

 69 29 ق  ﴾ لِّْلَعِبیِدَوَما َأَنا ِبَظلَّاٍم﴿   .30

 163 9 الحشر  ﴾َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِھْم َوَلْو َكاَن ِبِھْم َخَصاَصٌة﴿   .31

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصََّلاِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة ﴿   .32
ُكْم ِإن ُكنُتْم َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّھ َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْیٌر لَّ

  ﴾َتْعَلُموَن

 84 9 الجمعة

َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّیَن َوَلْم َنُك ﴿   .33

  ﴾ُنْطِعُم اْلِمْسِكیَن
 163 43_42 المدثر

 163 8 اإلنسان  ﴾َوُیْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّھ ِمْسِكینًا َوَیِتیمًا َوَأِسیرًا﴿   .34
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 مسرد األحاديث واآلثار
 

 الصفحة الحديث الرقم
 93 }.. .إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد{   .1

 116 }.. .إذا قسمت األرض{   .2

 129 }.. .إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم{   .3

 12 }..  .إن اهللا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان{   .4

 144 }.. .إن اهللا هو المسعر{   .5

 36 }.. .رسولهإن اهللا و{   .6

 117 }.. .إن لي جارين فإلى أيهما أهدي{   .7

 51 }.. .إن اهللا يرضى لكم ثالثاً{   .8

 56-17-6 }.. .إنما األعمال بالنيات{   .9

 53-17 }.. .إنما البيع عن تراض{   .10

 116 }.. .إنما جعل النبي صلى اهللا عليه وسلم الشفعة{   .11

 114 }.. .أرض ليس فيها ألحد قسم وال شرك{   .12

 164 }.. .أطعموا الجائع وعودوا المريض{   .13

 96-95 }.. .أن الضحاك بن خليفة ساق له خليجاً{   .14

 137 }.. .أمرت أن أقاتل الناس{   .15

 126-125 }.. .أن النبي صلى اهللا عليه وسلم تزوج{   .16

 116 }.. .أنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم{   .17

 72 }.. .أنه كانت له عضد من نخل{   .18

 135 }.. .بني اإلسالم على خمس{   .19

 77 }...بينما نحن في المسجد خرج علينا{   .20

 13 }.. .ثالث جدهن جد وهزلهن جد{   .21

 119-118-114 }الجار أحق بشفعته {   .22

 119-118-115 }.. .جار الدار أحق بالدار{   .23

 159-105 }حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه {   .24

 74 }.. . حق ما لم يؤمر بمعصيةالسمع والطاعة{   .25

 135 }الصدقة برهان {   .26
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 138 }.. .في كل سائمة إبل{   .27

 111 }.. .قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة{   .28

 37 }ال تبع ما ليس عندك {   .29

 50 }.. .ال تصروا الغنم{   .30

 99-94-80-79 }ال ضرر وال ضرار {   .31

 14 }ال قيلولة في الطالق {   .32

 146-107-97-92 }.. .ال يحل مال امرئ مسلم{   .33

 53 }.. . المتبايعان عن بيعيتفرقال {   .34

 53 }ال يفترقن اثنان إال عن تراض {   .35

-95-94-92-90 }.. .ال يمنع جار جاره{   .36
96-98 

 96-75 }.. .ال يمنع فضل الماء{   .37

 43 }اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك {   .38

 105 } وعقوبتهلي الواجد يحل عرضه{   .39

 164-73 }.. .المسلم أخو المسلم{   .40

 106-76 }مطل الغني ظلم {   .41

 74 }.. .من أطاعني فقد أطاع اهللا{   .42

 146 }.. .من أعتق شركاً{   .43

 52 }.. .من كان له شريك في ربعه{   .44

 165 }.. .من كان معه فضل{   .45

 35 }نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الغرر {   .46

 35  }المعاومةنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع {   .47

 71 }وإذا استنفرتم فانفروا {   .48

 113 }...وقفت على سعد بن أبي وقاص{   .49

 98 }وللرجل أن يضع خشبة على جدار جاره {   .50

 52 } رضاها صمتها : قال،تستحييا رسول اهللا إن البكر {   .51

 144 }... يا رسول اهللا سعر{   .52

 64-8 }.. . يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي{  .53

 125 }.. .يؤجل سنة فإن قدر{   .54
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 مسرد األعالم
 

 الصفحة العلم الرقم
 3 األلوسي  .1

 4 البخاري  .2

 78 البخاري  .3

 20 البصري  .4

 125-117 البغوي  .5

-85-71-68-61 ابن تيمية  .6
103-106-142-
143-147-162 

 16 ابن جزي  .7

 19 الجصاص  .8

 148-73-72 ندبابن ج  .9

 55 ابن جني  .10

 91 ابن حبيب  .11

-98-94-93-4 ابن حجر  .12
101-119 

-95-38-17-7-6 ابن حزم  .13
151-164 

 11 بنت خدام  .14

 66 الخرشي  .15

 35-21 الخفيف  .16

 95 ابن خليفة  .17

 36 الدردير  .18

-147-146-140 الدريني  .19
154 

 114-113 أبو رافع  .20

 91 ابن راهويه  .21

 20 الزجاج  .22

 131  الزرقا  .23

 15 زفر  .24

 161-127-126-3 السرخسي  .25
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 118-114 ابن سويد  .26

 31 شبير  .27

 117-113 ابن الشريد  .28

-145-105-99 الشوكاني  .29
151 

 156-104 الشيباني  .30

 155 الشيرازي  .31

 102-60-44 ابن عابدين  .32

 97-76 ابن عبد البر  .33

 133 ابن عبد العزيز  .34

 64-16 ابن العربي  .35

 13 ابن عمران  .36

 56-43 الغزالي  .37

 18 ابن فارس  .38

-123-111-33 ابن قدامة  .39
126 

 93-20 القرطبي  .40

-56-55-35-29 ابن القيم  .41
57-86-101-
117-143-147 

 135-32-2 الكاساني  .42

 113 ابن مخرمة  .43

 119 مسلم  .44

 99-96-95 ابن مسلمة  .45

 136-123-67-34 النووي  .46

 21 ابن الهمام  .47

 114-113 ابن أبي وقاص  .48

 156- 104 أبو يوسف  .49
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 مسرد المصطلحات
 

 الصفحة المصطلح الرقم
 126-125 البرص  .1

 138 بنت لبون  .2

 126 بني غفار  .3

 77 المدراسبيت   .4

 35 بيع المعاومة  .5

 123 التربص  .6

 124 الخصي  .7

 95 الخليج  .8

 111-52 الربعة  .9

 138 السائمة .10

 117-114-113 السقب .11

 138 الشطر .12

 104 الصاحبان .13

 50 الصاع .14

 164 العاني .15

 95 العريض .16

 12-10-9 العقود الغير قابلة للفسخ .17

 17-14-9 العقود القابلة للفسخ .18

-106-88-66-60 العنين .19
124-125-127 

 70 فحوى الخطاب .20

 122 الفيء .21

 7 القود .22

 126 الكشح .23

 96-76-75 الكأل .24

 105 اللي .25

 106 المجبوب .26
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 50 المصراة .27

 34-33-32-28 المعاطاة .28

 105 الواجد .29

 126 الوضح .30
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 .مسرد المصادر والمراجع 
 

  .القرآن الكريم .1

 الكتـب  دار ،داود أبـي  سـنن  شرح المعبود عون ،العظيم الحق شمس محمد ،بادياآل .2

 .1995 ،2ط ،بيروت ،العلمية

  الجميلـي  سيد. د تحقيق ،األحكام أصول في اإلحكام ،محمد بن علي الحسن أبو ،اآلمدي .3

  .هـ1404 ،1ط ،بيروت ،العربي الكتاب دار

 .م1997، 1، دار المنار، طوالتوجيه األصالة بين الفقهية القواعد ،محمد بكر ،إسماعيل .4

 عبد ذياب. د تحقيق ،يقالبيه خالفيات مختصر ،الشافعي ياللخم فرج بن حمد أ ،اإلشبيلي .5

  .م1997 ـ هـ1417 ،1ط الرياض ،السعودية ،الرشد مكتبة ،لعق ذياب الكريم

، واألثـر  الحـديث  غريب في النهاية الجزري، محمد المبارك السعادات أبو،  ابن األثير  .6

 ھ ـ 1399،  بيـروت ،  العلمية المكتبة ،الطناجي محمد محمود،  الزاوي أحمد طاهر تحقيق

 .م1979ـ

 مكتبـة  ،الخزي صالح بن سليمان تحقيق ،المفسرين طبقات ،محمد بن أحمد ،األدنة وي  .7

 .م1997 ـهـ1417 ،1ط ،السعودية الحكم،و لعلوما

، ة وما جاء فيها مـن اآلثـار        أبو الوليد محمد بن عبد اهللا بن أحمد، أخبار مك          ،األزرقي .8

 .م1996هـ ـ 1416ار األندلس، بيروت تحقيق رشدي الصالح ملحس، د

الزاهر في غريب ألفـاظ الشـافعي،        ،و منصور محمد بن أحمد بن الهروي      أباألزهري، .9

ــر األلفــي،. قيــق دتح وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية،الكويت،  محمــد جب

 . هـ1،1339ط

 فـي  النبيـه  تاتذكر ،الدين جمال بن عمر بن علي بن نالحس بن الرحيم عبد ،األسنوي .10

 ،1ط بيروت،،الرسـالة  مؤسسـة ،عقلة محمـد . د وتعليق وتحقيق ضبط ،التنبيه تصحيح

 .م1996ـ  هـ1417
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 ،األصـول  علـى  الفروع تخريج في لتمهيد ا ،الحسن بن الرحيم عبدمحمد   أبو ،األسنوي .11

 . هـ1400 ،1 ط،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،وهيت حسن محمد. د تحقيق

 .تبيرو ،العلمية الكتب دار ،العقود جواهر ،شمس الدين ،األسيوطي .12

 عمـر   ، األشـقر  ، محمد عثمـان   ، شبير ، ماجد محمد  ، أبو رخية  ، محمد سليمان  ،األشقر .13

 ،1 ط ، األردن ، دار النفـائس   ،ية في قضـايا اقتصـادية معاصـرة        بحوث فقه  ،سليمان

 . م1998هـ ـ 1418

ناصـر،  األشقر، عمر سليمان، أبو رخية، ماجد، شبير، محمد عثمان، أبو البصل، عبد ال             .14

 .م1997هـ ـ1418، 2 دار النفائس، األردن، ط،مسائل في الفقه المقارن

 سيد محمد تحقيق القرآن، غريب في المفردات د،محم بن الحسين القاسم أبو األصفهاني، .15

 .بيروت المعرفة، دار كيالني،

 المكتـب   ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار السـبيل         ، محمد ناصر الدين   ،األلباني .16

 .م1985هـ ـ 2،1405 ط، بيروت،اإلسالمي

 ،1 ط ، الريـاض  ، مكتبـة المعـارف    ،، السلسلة الصـحيحة    محمد ناصر الدين   ،األلباني .17

 .م1996هـ ـ1417

 القرآن تفسير في المعاني روح ،البغدادي محمود السيد الدين شهاب الفضل أبو ،األلوسي .18

 .لبنان ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار المثاني، والسبع

 . لبنان، بيروت، دار الفكر، تيسير التحرير،أمين محمد ،أمير بادشاه .19

  ،األصـول  علم في والتحرير التقرير ،د أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محم        ،الحاج أمير .20

 .م1996 ـ هـ1417 ،بيروت ،الفكر دار

 .بيروت ،الفكر  دار، شرح المنهج، زكريااألنصاري، .21

 الطـالب،  مـنهج  شـرح  على البجيرمي حاشية ،محمد بن عمر بن سليمان ،البجيرمي .22

 .تركيا ،بكر ديار ،اإلسالمية المكتبة
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 مصـطفى .د تحقيق ،البخاري صحيح ،الجعفي اعيلإسم بن محمد اهللا عبد أبو ،البخاري  .23

 .م1407 ـهـ1407 ،3ط ،بيروت ،اليمامة ،كثير ابن دار ،البغا ديب

 اإلسـالم  فخـر  أصول عن األسرار كشف ،أحمد بن العزيز عبد الدين عالء ،البخاري .24

ـ  هـ1418 ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،عمر محمد محمود اهللا عبد تحقيق ،البزدوي  ـ

 .م1997

 الفقـه  فـي  البرهـاني  المحيط ،مازة عمر بن العزيز عبد بن أحمد بن محمود ،لبخاريا .25

 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،عناية عزو أحمد الشيخ حققه ،النعماني

 .م2003 ـ هـ1424

 عبـد . د تحقيق ،حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل ،الدمشقيرالقاد عبد ،ابن بدران  .26

 .هـ1401 ،2ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،التركي المحسن عبد نب اهللا

 ،1 ط ،كراتشـي  ،الصـدف  ،الفقـه   قواعـد  ،المجـددي  اإلحسان عميم محمد ،البركتي .27

  .م1986 ـ هـ 1407

ـ وأ التنزيل أنوار ،عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي        ،البيضاوي .28  دار الــتأويل،  رارس

 .بيروت ،الفكر

د بن أبي الفتح الحنبلي، المطلع على أبواب المقنع، تحقيق محمد           البعلي، أبو عبد اهللا محم     .29

 .م1981 هـ ـ 1401بشير األدلبي، المكتب اإلسالمي، بيروت، 

 مختصر الفتاوي المصـرية البـن   ،در الدين أبو عبد اهللا محمد بن علي الحنبلي    ب ،البعلي .30

 .م1986هـ ـ1406 ،2ط ، السعودية،دار ابن القيم ،تحقيق محمد حامد الفقي ،تيمية

  .بيروت ،العلمية الكتب دار ،بغداد تاريخ ،الخطيب بكر أبو علي بن أحمد ،البغدادي .31

مام األعظم أبـي    البغدادي، أبو محمد بن غانم بن محمد، مجمع الضمانات في مذهب اإل            .32

 .، تحقيق محمد أحمد سراح وعلي جمعة محمدحنيفة النعمان

 ،العـك  الـرحمن  عبد خالد تحقيق ،م التنزيل معال ،أبو محمد الحسين بن مسعود     ،البغوي .33

 . بيروت،دار المعرفة
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األرنـاؤوط ومحمـد زهيـر      البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيق شـعيب           .34

 .م1938 هـ ـ 1403، 2 المكتب اإلسالمي، دمشق، ط،الشاويش

 هـالل  تحقيـق  ،اإلقناع متن عن القناع كشاف ،إدريس بن يونس بن منصور ،البهوتي .35

 .هـ1402 ،بيروت ،الفكر دار ،هالل مصطفىو حيمصيل

 ،بيـروت  ،الكتـب  عالم ،اإلرادات منتهى شرح ،إدريس بن يونس بن منصور ،البهوتي .36

 . م1996 ،2ط

 مكتبـة  ،المسـتقنع  زاد شـرح  المربع الروض ،إدريس بن يونس بن منصور ،البهوتي .37

 .هـ1390،الرياض ،الحديثة الرياض

 تحقيـق  ،الكبـرى  البيهقـي   سنن ،موسى بن علي بن ينالحس بن  أحمد أبو بكر  ،البيهقي .38

 .م1994 ـ هـ1414 ،المكرمة مكة ،الباز دار  مكتبة،عطا القادر عبد محمد

 ،وت بيـر  ، الرسـالة   مؤسسة ،الفقهية القواعد موسوعة ، محمد صدقي بن أحمد    ،البورنو .39

 .م2003هـ ـ 1424 ،1 ط،لبنان

تحقيـق محمـد ناصـر الـدين      ،مصابيح مشكاة ال،محمد بن عبد اهللا الخطيب  ،التبريزي .40

 .م1985 ،3 ط، بيروت،المكتب اإلسالمي ،األلباني

 شـاكر  أحمـد  تحقيـق  ،الصحيح الجامع ،السلمي عيسى بن محمد ،عيسى أبو ،الترمذي .41

 .العربي التراث إحياء دار ،وآخرون

 يحالتنق لمتن التوضيح على التلويح شرح ،الشفعي عمر ن ب مسعود الدين سعد ،التفتازاني .42

ـ 1416 ،بيـروت  ،العلميـة  الكتـب  دار ،عميرات زكريا تحقيق ،الفقه أصول في  هـ

 .م1996ـ

 وضـع  ،الفنون اصطالحات كشاف ،الحنفي محمد بن علي بن علي بن محمد ،التهانوي .43

   .م2006ـ ـه1427 ،2ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،حسن أحمد حواشيه

 ،بيـروت  ،المعرفـة  دار ،العقـد  نظرية ،الحراني مالحلي عبد حمدأبو العب اس أ   ،تيمية ابن .44

 .لبنان
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 ،مة اإلسـالمية الحسبة ومسؤولية الحكو   ،الحراني الحليم عبد حمدأب و العب اس أ     ،تيمية ابن .45

 .تحقيق صالح عزام

 ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل كتب الحراني، الحليم عبد أحمد العباس أبو ،تيمية ابن .46

 .2ط ،تيمية ابن مكتبة ،نجديال العاصمي قاسم بن محمد نب الرحمن عبد تحقيق ،تيمية

 لشـيخ  الكبـرى   الفتاوى ،الحراني الحليم عبد بن أحمد الدين تقي العباس بوأ ،ابن تيمية   .47

 .بيروت ،المعرفة دار ،مخلوف محمد حسنين له قدم،تيمية ابن اإلسالم

 أحمد اإلمام مذهب على هالفق في المحرر ،الحراني القاسم أبي بن السالم عبد ،تيمية ابن  .48

 .هـ1404 ،2ط ،الرياض ،المعارف مكتبة ،حنبل بن

 أصـحاب  مخالفـة  المسـتقيم  الصراط اقتضاء ،الحراني الحليم عبد بن أحمد تيمية، ابن .49

 .هـ 1369 ،2ط ،القاهرة ،المحمدية السنة مطبعة،الفقي حامد محمد تحقيق ،الجحيم

تحقيـق   ، القواعد النورانيـة الفقهيـة  ،لحرانيأحمد بن عبد الحليم ا  أبو عباس    ،ابن تيمية  .50

 .هـ1399 ،بيروت ،دار المعرفة ،محمد حامد الفقي

 مكـة  ،القـرى  أم جامعة ،األصول علماء عند األهلية عوارض ،فخل حسين ،الجبوري .51

  .م 2007ـ هـ1428 ،2ط ،المكرمة

عيـد  محمـد عبـد الم  . ، تحقيق د   تاريخ جرجان  ، يوسف أبو القاسم   الجرجاني، حمزة بن   .52

 .م1981هـ ـ  1401 ،3، بيروت، طخان، عالم الكتب

 ،العبـاس  أبو علي محمد ضبطه التعريفات، ،الحنفي علي بن محمد بن علي ،الجرجاني .53

 .القاهرة ،القرآن مكتبة

 . الفقهية القوانين ،الغرناطي الكلبي أحمد بن محمد ،جزي ابن .54

قيـق محمـد الصـادق    تح ، القـرآن م أحكـا ،الرازي علي بن أحمدأبو بكر    ،الجصاص .55

 .هـ1405 ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،قمحاوي

 . دون ذكر أي معلومات أخرى ،مجلة األحكام العدلية  ، المجلة جمعية .56

 .   بيروت ،الفكر دار ،المنهج شرح على الجمل سليمان الشيخ حاشية ،سليمان،الجمل .57



 183

علي  تحقيق ، الصحيحين كشف المشكل من حديث    ،أبو الفرج عبد الرحمن    ابن الجوزي،  .58

 . م1997 ـهـ 1418 ، الرياض،دار الوطن ،حسين البواب

تحقيق  غريب الحديث،    ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي         ابن الجوزي،    .59

  ،1 ط ، لبنـان  ، بيـروت   ،دار الكتـب العلميـة     ،الدكتور عبد المعطي أمـين القلعجـي      

 .م1985هـ ـ1405

 العلـم  دار ،عطّـار  رفـو غال عبد أحمد تحقيق ،الصحاح ،حماد بن إسماعيل ،الجوهري .60

 .م1984ـ ـه1404 ،3ط ،لبنان ،بيروت ،يينالللم

 تحقيـق  ،الصحيحين على المستدرك ،النيسابوري اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو ،الحاكم .61

ـ 1411 ،1ط ،لبنـان  ،بيـروت  ،العلميـة  الكتـب  دار ،عطا القادر عبد مصطفى  هـ

 .م1990ـ

 ،بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح ،البستي التميمي أحمد بن محمد حاتم بوأ ،حبان ابن .62

 .م1993ـ هـ1414 ،2ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،األرنؤوط شعيب تحقيق

اهللا  حقيق السيد عبـد     تلخيص الحبير، ت    ، العسقالني حمد بن علي  ابن حجر، أبو الفضل أ     .63

 .م1964 هـ ـ 1384 ،المدينة المنورة ،هاشم اليماني المدني

 عبـد  تحقيـق  األلقاب، في األلباب نزهة ،العسقالني محمد بن علي بن أحمد ،حجر ابن .64

 .م1989 ـهـ1409 ،1ط ،الرياض ،الرشد مكتبة ،السويري صالح بن محمد العزيز

 صـحيح  شـرح  البـاري  فـتح  ،الشافعي العسقالني علي بن أحمد الفضل أبو،حجر ابن .65

 .بيروت ،المعرفة ردا الخطيب، الدين محب تحقيق ،البخاري

 ،الصـحابة  تمييـز  في صابةاإل ،الشافعي العسقالني الفضل أبو يعل بن أحمد ،ابن حجر  .66

 .م1992 ـ هـ1412 ،1 ط،بيروت ،الجيل ار د،البجاوي محمد علي تحقيق

 دائـرة  تحقيـق  ،الميزان لسان ،الشافعي العسقالني علي بن أحمد الفضل أبو ،حجر ابن .67

ـ 1406 ،3ط ،بيـروت  ،للمطبوعـات  األعلمـي  مؤسسة الهند، ،النظامية المعرف  هـ

 .م 1986ـ
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 ،دار الفكـر   ، تهذيب التهـذيب   ،العسقالني الشافعي  أحمد بن علي  ابن حجر، أبو الفضل      .68

 .م1984 هـ ـ1404 ،1 ط،بيروت

تحقيق محمـد    تقريب التهذيب،    ، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني الشافعي       ابن حجر،  .69

 م1986هـ ـ 1406 ،1 ط، سوريا،دار الرشيد ،عوامة

  ،عمـان ، دار عمار  ،الكليـة  الفقهية القواعد إلى المدخل ، إبراهيم محمد محمود   ،الحريري .70

 .م1997هـ ـ 1419 ،1ط

 ،التراث دار مكتبة ،شاكر محمد أحمد تحقيق ،المحلى ،سعيد بن أحمد بن علي ،حزم ابن .71

 .م2005 ـهـ1426 ،القاهرة

 ، دار البشـائر  التسعير في الفقـه اإلسـالمي     مأحكا ، أبو الهدى اليعقوبي   د، محم حسينيال .72

 .م2000هـ ـ1421، 1 بيروت، لبنان، ط،اإلسالمية

 تحقيق ،األخيار كفاية ،الشافعي الدمشقي الحسيني محمد بن الدين تقي بكر أبو ،نيالحص .73

 .م1994 ،1ط ،دمشق ،الخير دار سليمان، وهبي ومحمد بلطجي الحميد عبد علي

 مختصـر  لشـرح  الجليل مواهب ، المغربي الرحمن عبد بن محمد  اهللا عبد أبو ،الحطاب .74

 .هـ1398 ،2 ط،بيروت ،الفكر دار ،خليل

 ،1 ط ، دمشـق  ، دار القلـم   ،هية معاصرة في المـال واالقتصـاد       قضايا فق  ، نزيه ،حماد .75

 .م1201هـ ـ 1421

ـ  معجم ،الرومي اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد أبو ،الحموي .76  ،العلميـة  الكتـب  دار ،اءاألدب

 .م1991ـ ـه1411 ،1ط لبنان، بيروت،

 . بيروت ،الفكر دار البلدان، معجم ،اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد أبو ،الحموي .77

 مؤسسـة  ،حنبـل  بـن  أحمـد  اإلمام مسند ، أحمد بن محمد بن هالل الشيباني    ،ابن حنبل  .78

 .مصر ،قرطبة

 ،العلمية الكتب دار ،الحسيني فهمي تحقيق ،األحكام مجلة شرح الحكام درر ،علي ،حيدر .79

 .لبنان ،بيروت
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 دار ،سـيدي خليـل    مختصر  محمد بن عبد اهللا بن علي، حاشية الخرشي على         ،الخرشي .80

 . بيروت،كرالف

 الكـريم  عبـد  تحقيق ،الحديث غريب ،إبراهيم بن محمد بن أحمد سليمان أبو ،الخطابي .81

 .هـ1402 ،المكرمة مكة ،القرى أم جامعة ،العزباوي إبراهيم

ـ 1426 ،القـاهرة  ،العربي الفكر دار ،الشرعية المعامالت أحكام ،ي، علالخفيف .82  ـ  ـه

 .م 2005

 .م1996هـ ـ1416 ، دار الفكر العربي، الملكية في الشريعة اإلسالمية، علي،الخفيف .83

 وأنبـاء  األعيان وفيات بكر، أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس  أبو ،خلكان ابن  .84

 .لبنان ،الثقافة دار ،عباس إحسان تحقيق ،الزمان أبناء

، مؤسسـة  اعد األصولية في اختالف الفقهاء   ختالف في القو  الخن، مصطفى سعيد، أثر اال     .85

 .م1972هـ ـ 1392، 1 ط،الرسالة، بيروت

 .سكندريةاإل ،الجامعي الفكر دار ،الذمة براءة دعاوي ،عبد الحكيم،خوذة .86

 اهللا عبد السيد تحقيق ،طنيق الدار سنن ،البغدادي عمر بن علي الحسن أبو ،قطني والدار .87

 . م1966ــ هـ1863 ،بيروت ،المعرفة دار ،المدني يماني هاشم

 خالـد  ،أحمـد  فواز تحقيق ، سنن الدارمي  ،الرحمن عبد بن هللا ا عبد أبو محمد    ،الدارمي .88

 .هـ1407 ،1 ط،بيروت ،العربي الكتاب دار ،ميالعل السبع

 محيـي  محمـد  تحقيق ،داود أبي سنن ،األزدي السجستاني األشعث بن سليمان ،داود أبو .89

 .الفكر دار ،الحميد عبد الدين

 مؤسسة ، األرناؤوط شعيب حقيق ت ، المراسيل ،السجستاني األشعث بن سليمان ،أبو داود  .90

 .هـ1408 ،1 ط،بيروت ،الرسالة

تحقيق محمد ناصـر الـدين      ، سنن أبي داود،     السجستانيسليمان بن األشعث     أبو داود،   .91

، 1ه أبو عبيد مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرياض، ط            اعتنى ب  ،األلباني

 .هـ1417
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 ،الفكـر  دار   ،علـيش  محمـد  تحقيـق ،الكبير الشرح ، سيدي أحمد  البركات أبو ،الدردير .92

 .بيروت

 ، مؤسسـة الرسـالة    ،ارنة في الفقه اإلسالمي وأصـوله      بحوث مق  ، محمد فتحي  ،الدريني .93

 .م1994هـ ـ 1414 ،1 ط،بيروت

 دار  ،علـيش  محمد تحقيق ، على الشرح الكبير     الدسوقي حاشية ،محمد عرفة  ،الدسوقي .94

  . بيروت،الفكر

 ،3ط   ،دمشـق  ،الترمـذي  دار الموجز، الشرح مع الفقهية القواعد ،عبيد عزت ،دعاس .95

 .م1989 ـ هـ1409

 فـتح  ألفـاظ  حـل  على الطالبين إعانة حاشية ،شطا محمد السيد ابن بكر وأب ،الدمياطي .96

 .بيروت ،الفكر دار ،الدين بمهمات العين قرة شرحل المعين

 ، عمان ، دار الفرقان  ، في الفقه اإلسالمي   ار وآثاره  االحتك ، قحطان عبد الرحمن   ،الدوري .97

 .م2000هـ ـ 1421 ،1ط

 المشـاهير  ووفيـات  اإلسـالم  تـاريخ  ،عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس ،الذهبي .98

 ،1ط ،لبنـان  ،بيروت ،العربي الكتاب دار ،تدمري السالم عبد عمر.د تحقيق ،واألعالم

 .م1987 ـهـ1407

 تحقيـق  ،سير أعـالم النـبالء   قايماز، بن عثمان بن أحمد بن اهللا محمد  عبد  أبو ،الذهبي .99

 .1413 ،9ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،العرقسوسي نعيم محمد و األرناؤوط شعيب

 .1ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،الحفاظ تذكرة ،محمد الدين شمس اهللا عبد أبو ،الذهبي .100

 علي الشيخ حقيق ت  ،الرجال نقد في االعتدال ميزان ،أحمد بن محمد الدين شمس ،الذهبي .101

 ،1 ط ،بيـروت  ،العلميـة  الكتـب  دار ،الموجود عبد أحمد عادل والشيخ معوض محمد

 .م1995

 ،سـتة ال الكتب في رواية له من معرفة في لكاشف ا ،أحمد بن حمدم اهللا عبد أبو ،الذهبي .102

 .م1992 ـ هـ 1413 ،1 ط،جدة ،اإلسالمية للثقافة القبلة دار ،عوامة محمد تحقيق



 187

 دار ،الجـرح والتعـديل   ،إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد أبو محمد    ،الرازي .103

 .م 1925 - هـ 1271 ،1ط،بيروت ،العربي التراث إحياء

 ،1 ط ، القاهرة ،ار الحديث  د ،الصحاح مختار ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر       ،الرازي .104

 .م2000هـ ـ 1421

 اهللا عزيـز  تحقيـق  قزوين، أخبار في التدوين القزويني، محمد بن الكريم عبد الرافعي، .105

 .م1987 بيروت، العلمية، الكتب دار ،العطاري

 ،مكـة  ،الباز مصطفى نزار مكتبة القواعد، ،أحمد بن الرحمن عبد الفرح أبو ،رجب ابن .106

 .م2،1999ط

 العلـوم  جـامع  ،البغدادي الدين شهاب بن الرحمن عبدن  الدي زينأبو الفرج    ،ابن رجب  .107

 إبـراهيم  و األرنـاؤوط  شعيب تحقيق ،الكلم جوامع من حديثاً خمسين شرح في والحكم

 .م1997 ـ هـ1417 ،7 ط،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،باجس

 كتـب الم ،المنتهـى  غايـة  شرح في النهى أولي مطالب ،السيوطي مصطفى ،الرحيباني .108

 .م1961 ،دمشق ،اإلسالمي

 المجتهـد  بداية ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي األندلسي          ،رشد ابن .109

هــ ـ   1419 ، لبنان، بيروت، دار الفكر، تنقيح وتصحيح خالد العطار،المقتصد ونهاية

 .م1998

 نهايـة  ،الـدين  شـهاب  بـن  حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس ،الرملي .110

 .م1984ـ ـه1404 ،بيروت ،الفكر دار ،اجنهالم شرح إلى اجحتالم

 ،الفكر دار ،التونجي محمد. د تحقيق ،الكتب أسماء ،رياض محمد بن اللطيف عبد ،زادة .111

 .م1983 ـهـ1403 ،3ط ،سورية ،دمشق

 .دار الهداية، تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد مرتضى الحسينيالزبيدي،  .112

ـ 1418 ،2ط ،لبنـان  ،بيروت ،الفكر دار اإلسالمي، الفقه أصول ،بهوه ،الزحيلي .113  هـ

 .م1998ـ
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ـ 1418 ،1ط ،دمشـق  ،القلـم  دار ،العام الفقهي المدخل ،أحمد مصطفى ،الزرقا .114 ـ هـ   

 .م 1998

عبد الستار أبو   .  ومراجعة د   تنسيق ،الفقهية القواعد شرح ،أحمد بن محمد الشيخ    ،الزرقا .115

 .م1989هـ ـ 1409 ،2 ط، دمشق، دار القلم،غدة

 دار ،مالـك  اإلمام أطمو على الزرقاني شرح ،يوسف بن الباقي عبد بن محمد ،الزرقاني .116

 .هـ1411 ،1ط ،بيروت ،العلمية الكتب

 تيسـير . د  تحقيق ،القواعد في المنثور ،بهادر بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو ،الزركشي .117

  .هـ1405 ،2ط ،الكويت ،اإلسالمية والشئون األوقاف  وزارة،محمود أحمد فائق

حققـه   ،الفقه أصول في المحيط لبحر ا ،اهللا عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر ،الزركشي .118

 ،العلميـة  الكتب دار ،تامر محمد محمد. د عليه وعلق أحاديثه وخرج نصوصه ضبط و

 .م2000 ـھـ ـ1421 ،1 ط،لبنان ،بيروت

 الزركشي شرح الحنبلي، المصري اهللا عبد بن محمد اهللا عبد وأب الدين شمس ،الزركشي .119

 الكتـب  دار ،إبـراهيم  خليـل  المنعم عبد قدم له ووضع حواشيه      ،الخرقي مختصر على

 .م2002 ـ هـ1423 ،1ط  ، لبنان،بيروت ،العلمية

 ،الشـعب  ومطابع دار ،القانونية الدراسات مقدمة في الوجيز ،الدين جمال محمود ،زكي .120

 .م1965 ،القاهرة

 البجـاوي  محمـد   علي تحقيق ،الحديث غريب في الفائق ،عمر بن محمود ،الزمخشري .121

 .2ط ،بيروت ،المعرفة دار ،إبراهيم الفضل أبو ومحمد

 ،بيـروت  ،الفكـر  دار ،البالغـة  أساس ،عمر بن محمد اهللا جاد القاسم أبو ،الزمخشري .122

  .م1989ـ هـ1409 ،لبنان

 أصـول  فـي  اإلحكام ،محمد بن علي الحسن أبو ،اآلمدي محمود المناقب أبو ،الزنجاني .123

ـ 1404 ،1ط ،بيـروت  ،العربي الكتاب دار  الجميلي سيد. د تحقيق ،األحكام  بـن  هـ
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 ،الرسـالة  مؤسسـة  ،صـالح  أديب محمد. د تحقيق ،أصول على الفروع تخريج ،أحمد

 .هـ1398 ،2ط،بيروت

 هـ1417 ،5ط ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ،الفقه أصول في الوجيز ،الكريم عبد ،نزيدا .124

 .م1996ـ

 ،م فـي الشـريعة اإلسـالمية   زيدان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسل         .125

 .م1994هـ ـ1415، 2 ط، بيروت،مؤسسة الرسالة

ة العامة فـي الشـريعة      القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلح     ، عبد الكريم    ،زيدان    .126

 .م 1982 هـ ـ1402 ، 1 ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،اإلسالمية 

 الكتب دار الدقائق، كنز شرح الحقائق تبيين ،الحنفي علي بن عثمان الدين فخر ،الزيلعي .127

 . هـ1313 ،القاهرة ،اإلسالمي

 علـم  إلـى  الوصول منهاج على المنهاج شرح في إلبهاج ا ،الكافي عبد بن علي ،السبكي .128

 ،1ط،تبيـرو  ،العلميـة  الكتـب  دار ،العلمـاء  مـن  جماعة حقيقت،للبيضاوي األصول

 .هـ1404

 محمـود . د تحقيق ،الكبرى الشافعية طبقات ،الكافي عبد بن علي بن الدين اج ت ،السبكي .129

 .هـ1413 ،2 ط، هجر،الحلو محمد الفتاح عبد.دو الطناحي محمد

 ،السعودية ،بلنسية دار عنها، تفرع وما الكبرى الفقهية القواعد ،غانم بن صالح ،دالنسال .130

 .هـ1،1417ط

 .بيروت ،المعرفة دار ،المبسوط ،سهل أبي بن أحمد بن محمد كرب أبو ،السرخسي .131

 ،  دار المعرفـة    ، أصـول السرخسـي    ،سهل أبي بن أحمد بن محمد أبو بكر    ،السرخسي .132

 . م1993هـ ـ 1414 ،1 ط، لبنان،بيروت

د فهمي حجازي وفهمـي     محمو.  نقله إلى العربية د    ،العربي  تاريخ التراث  ، فؤاد ،سزكين .133

 .م1978 ، المصرية العامة للكتابئة الهي،أبو الفضل
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 دار ،الكـريم  القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد ،العمادي محمد بن محمد ،أبو السعود  .134

 .بيروت ،العربي التراث إحياء

 ،خـان  المعيـد  عبد محمد. د تحقيق ،الحديث غريب ،الهروي القاسم عبيد أبو ،سالم ابن .135

 .هـ 1396 ،1ط ،بيروت ،العربي الكتاب دار

 ،األصـول  فـي  األدلة قواطع ،الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر أبو ،السمعاني .136

 ،بيـروت  ،العلميـة  الكتـب  دار ،الشـافعي  إسـماعيل  حسن محمد حسن محمد تحقيق

 . م1997  ـهـ1418

 تحقيق ، على سنن النسائي    حاشية السندي  ،الهادي نور الدين بن عبد    أبو الحسن    ،السندي .137

 .م1986 هـ ـ 1406 ،3 ط، حلب،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،الفتاح أبو غدة عبد

 عبـد  تحقيق، المحكم والمحيط األعظم،     المرسي إسماعيل بن علي الحسن  أبو ،هسيد ابن .138

   .م2000 ،1 ط،بيروت، العلمية الكتب  دار،هنداوي الحميد

ـ  والقـانون  سـالمي اإل الفقه في المعامالت عقود فسخ ،سيدجان اهللا حمد ،سيدي .139  دنيالم

 . م2001 ـهـ1422 ،1ط ،السعودية ،الباز مصطفى نزار مكتبة ،المقارن

يق محمـد محـي الـدين عبـد        تحق ، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء       ،السيوطي .140

 .م1952 هـ ـ 1371، 1 دار السعادة، مصر، ط،الحميد

ـ تمك ،عمر محمد عليتحقيق   المفسرين، قاتبط بكر، أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي .141  ةب

 .ـه1396 ،1ط ،القاهرة ،وهبة

الفتـاح   تحقيق عبد  ،شرح السيوطي لسنن النسائي    ،عبد الرحمن بن أبي بكر    السيوطي،   .142

 .م1986 هـ ـ1406 ،2ط ، حلب،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،أبو غدة

يق محمـد محـي الـدين عبـد        تحق ،السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء        .143

 .م1952 هـ ـ 1371، 1ة، مصر، ط دار السعاد،الحميد

 ،لبنـان  ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،الحفاظ طبقات ،بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي .144

 .هـ1،1403ط
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 ،1 ط ،بيروت ،العلمية الكتب ارد ،والنظائر  األشباه ،بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي .145

 .هـ1403

 إسـحاق  أبو تحقيق ،مسلم على الديباج ،بكر أبي بن الرحمن عبد الفضل أبو ،السيوطي .146

 .م1996ـ هـ1416 ،السعودية ،عفان ابن دار ،4/318 ،األثري الحويني

 ،مالـك  موطـأ  شـرح  الحوالك تنوير ،بكر أبي بن الرحمن عبد أبو الفضل    ،السيوطي .147

 .م1969ـ  هـ1389 ،مصر ،الكبرى التجارية المكتبة

 تحقيـق خليـل     ،ى أنوار الفـروق   رار الشروق عل   إد ، أبو القاسم بن عبد اهللا     ،ابن الشاط  .148

 . م1998هـ ـ 1418، 1منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 التجاريـة  لمكتبةا ،االعتصام ،الغرناطي اللخمي موسى بن إبراهيم إسحاق أبو   ،الشاطبي .149

 .مصر ،الكبرى

ـ الموا ،المالكي الغرناطي اللخمي موسى بن إبراهيم إسحاق أبو   ،الشاطبي .150  تحقيـق  ،اتفق

 . بيروت،دار المعرفة ،دراز اهللا عبد

  .هـ1393 ،2ط ،بيروت ،المعرفة دار ،األم ،إدريس بن محمد اهللا عبد أبو ،الشافعي .151

 . بيروت ،العلمية الكتب دار ، مسند الشافعي،إدريس بن  محمد أبو عبد اهللا،الشافعي .152

 ،1ط، األردن ،س دار النفـائ   ،دخل إلى فقـه المعـامالت الماليـة       الم، محمد عثمان  ،شبير .153

 .م 2004هـ ـ 1423

 البحـوث  مكتـب   تحقيـق  ،شجاع أبي ألفاظ حل في إلقناع ا ، محمد الخطيب  ،الشربيني .154

 .هـ1415 ،بيروت ،الفكر دار ،والدراسات

 ،الفكـر  دار ،المنهـاج  ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني ، محمد الخطيب  ،الشربيني .155

 .بيروت

 ،الفكر دار ،المنهاج بشرح المحتاج ةتحف على الشرواني حواشي ، عبد الحميد  ،الشرواني .156

 .بيروت
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 ، مكتبـة المنـار اإلسـالمية    ، اإلكراه وأثره في التصـرفات     ، عيسى زكي عيسى   ،شقرة .157

 .م1986هـ ـ 1406 ،1 ط،الكويت

فـي المؤسسـات    الربح في الفقه اإلسالمي ضوابطه وتحديـده       ، محمد إسماعيل  ،شمسية .158

 .م2000هـ ـ 1420 ،1 ط، األردن،  دار النفائس،المالية المعاصرة

 مكتبـة العلـوم   ،المستحدثة المالية العقود ألهم شرعية دراسة ،محمد مصطفى  ،الشنقيطي .159

 .م2001هـ ـ 1422 ،2 ط، السعودية،والحكم

 القـرآن  إيضاح في البيان أضواء ،الجكني المختار بن محمد بن األمين محمد ،الشنقيطي .160

 .م1995 ــهـ 1415 ،بيروت ،الفكر دار ،نبالقرآ

 عبـد  الحافظ. د تحقيق ، طبقات الشافعية  ،عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو ،ابن شهبة  .161

 .هـ1407 ،1ط،بيروت ،الكتب عالم،خان العليم

تحقيـق   ،السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار   ،محمد بن علي بن محمد     الشوكاني، .162

 .هـ1405 ،1 ط، بيروت،دار الكتب العلمية ،محمود إبراهيم زايد

 ،األصـول  علم  الحق من  تحقيق إلى الفحول إرشاد ،محمد بن علي بن محمد ،شوكانيال .163

 .م1992هـ ـ1412 ،1 ط،بيروت ،الفكر دار ،مصعب أبو البدري سعيد محمد تحقيق

 منتقـى  شرح األخيار سيد أحاديث من األوطار نيل ،محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني .164

 .م1973 ،بيروت ،الجيل دار ،األخبار

 ،المعرفـة  دار ،السـابع  القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر ،علي بن محمد ،انيالشوك .165

 .بيروت

 علم من ةيرادوال الرواية فني بين الجامع القدير فتح ،محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني .166

   .بيروت ،الفكر دار ،التفسير

لكامـل فـي   بد الكـريم، ا الشيباني، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن ع       .167

 .هـ1415، 2 تحقيق عبد اهللا القاضي، دار الكتب العملية، بيروت، ط،التاريخ
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 ،عبـد الهـادي   منشورات   ،سهيل زكار . تحقيق د  ، محمد بن الحسن، الكسب    ،الشيباني  .168

 .هـ 1400 ،1 ط،دمشق

 األحاديـث  فـي  المصـنف  الكتـاب  ،الكوفي محمد بن اهللا عبد بكر أبو ،شيبة أبي ابن  .169

 . هـ1409 ،1ط ،الرياض ،الرشد مكتبة ،الحوت يوسف كمال قيقتح ،واآلثار

 ،1 ط، دار الكتـاب الجـامعي  ،األحكـام الشـرعية  اإلكراه وأثره في   ،عبد الفتاح  ،الشيخ .170

 .م1979هـ ـ 1399

 دار  ،المهذب في فقه اإلمام الشـافعي      ،يوسف بن علي بن إبراهيم أبو إسحاق    ،الشيرازي .171

 .بيروت ،الفكر

 عبـد  محمـد  وصـححه  ضبطه  حققه و  ،المسالك ألقرب السالك غةبل ، أحمد ،الصاوي  .172

 .م1995 ـ هـ1،1415 ط،بيروت ،لبنان ،العلمية الكتب دار ،شاهين السالم

 وتركي األرناؤوط أحمد حقيق ت ،بالوفيات الوافي ،أيبك بن خليل الدين صالح ،الصفدي  .173

 .م2000  ـهـ1420 ،بيروت ،التراث إحياء دار ،مصطفى

 مكتبـة  ،محمد مسلم مصطفى. د تحقيق ،القرآن تفسير ،همام بن الرزاق بدع ،الصنعاني  .174

 .هـ1410 ،1 ط،الرياض ،الرشد

 ،األحكـام  أدلة من المرام بلوغ شرح  السالم سبل ،األمير إسماعيل بن محمد ،الصنعاني .175

 .هـ1379 ،4ط ،بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،الخولي العزيز عبد محمد تحقيق

 عصـام  تحقيـق  ،الدليل شرح في السبيل منار ،سالم بن محمد بن إبراهيم ،ابن ضويان   .176

  .هـ 1405 ،2ط،الرياض ،المعارف مكتبة،القلعجي

 آي تأويـل  عـن  البيـان  جامع ،خالد بن يزيد بن جرير بن محمد جعفر أبو ،الطبري  .177

 . هـ1405 ،لبنان ،بيروت ،الفكر دار ،القرآن

 . بيروت، دار الكتب العلمية،يخ الطبري أبو جعفر محمد بن جرير، تار،الطبري .178

 عبـد  بـن  حمدي تحقيق ، المعجم الكبير  ،أيوب بن أحمد بن سليمان أبو القاسم    ،الطبراني .179

 .م1983هـ ـ 1404 ،2 ط،الموصل ،الزهراء مكتبة ،السلفي المجيد
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 بن اهللا عوض بن طارق تحقيق ، المعجم األوسط  ،أحمد بن سليمان القاسم أبو ،الطبراني .180

 .هـ1415 ،القاهرة ،الحرمين دار ،الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد  ،محمد

 نـذير  اهللا عبد. د تحقيق ،العلماء اختالف مختصر ،سالمة بن محمد بن أحمد ،الطحاوي .181

 .هـ1417 ،2ط ،بيروت ،اإلسالمية البشائر دار ،أحمد

ـ  شـرح  ،سـلمة  بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد أبو جعفر  ،طحاويال .182  انيمع

 .هـ 1399 ،1 ط،بيروت ،العلمية الكتب دار ،النجار زهري محمد حقيق ت،اآلثار

 شـرح  الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية ،إسماعيل بن محمد بن أحمد ،الطحطاوي .183

 .هـ1318 ،3 ط،مصر ،األميرية الكبرى المطبعة ،اإليضاح نور

 دار ،األبصـار  تنـوير  شـرح  المختار الدر على تارحالم رد ، محمد أمين  ،عابدين ابن  .184

 .م2000هـ ـ 1421 ،بيروت ،الفكر

  . تونس، دار سحنون، التحرير والتنوير،د الطاهرمحم ،عاشور ابن  .185

 عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي، سمط النجوم العوالي  في أنبـاء                ،العاصمي .186

ـ  دار ا  ، عبد الموجود، علي محمـد معـوض       األوائل والتوالي، تحقيق عادل أحمد     ب لكت

 .م1998هـ ـ 1419العلمية، بيروت، 

 ، بيـروت ، مؤسسـة الرسـالة  ،لملكية في الشريعة اإلسالمية  ا ، عبد السالم داود   ،العبادي .187

 .م2000هـ ـ1421، 1ط

 ،القـاهرة  ،دارالحـديث  ،الكريم القرآن أللفاظ المفهرس المعجم ،فؤاد محمد ،الباقي عبد .188

 .م2001ـ هـ1422

 المعـاني  مـن  الموطأ في لما التمهيد ،النمري اهللا عبد بن يوسف عمر أبو ،البر عبد ابن .189

 األوقـاف  وزارة ،البكري الكبير عبد محمد ،العلوي أحمد بن مصطفى تحقيق ،واألسانيد

 .هـ 1387 ،المغرب ،اإلسالمية والشؤون

دار  ، الكافي في فقه أهـل المدينـة       ،أبو عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي       ،ابن عبد البر   .190

 .هـ1407 ،1 ط، بيروت،يةالكتب العلم
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 لمـذاهب  الجـامع  االستذكار،القرطبي النمري اهللا عبد بن يوسف عمر أبو ،البر عبد ابن .191

 ،العلميـة  الكتـب  دار ،معـوض  علـي  محمد و عطا محمد سالم تحقيق ،األمصار فقهاء

 .م2000 ،1 ط،بيروت

 تحقيـق  ،في معرفة األصـحاب    االستيعاب ،محمد بن اهللا عبد بن وسف ي ،ابن عبد البر   .192

 .هـ1412 ،1 ط،بيروت ،الجيل دار ،البجاوي محمد علي

 ،األعظمـي  الرحمن حبيب تحقيق ، المصنف ،الصنعاني همام بن بكر أبو ،عبد الرزاق   .193

 .هـ 1403 ،2 ط،بيروت ،اإلسالمي المكتب

  ،مجمـع الفقـه اإلسـالمي     مجلة   انتزاع الملكية للمصلحة العامة،    عبد هللا، عبد اهللا محمد،     .194

 .م1988هـ ـ 1408 ، العدد الرابع،رابعةالدورة ال

ليق، تحقيـق   عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي، تنقيح تحقيق أحاديث التع             .195

 .م1998، 1 الكتب العملية، بيروت، طدارأيمن صالح شعبان، 

 زيـد  بـن  العزيـز  عبد تحقيق ،الكبير والشرح اإلنصاف مختصر ، محمد ،عبد الوهاب  .196

 .1ط الرياض، ،الرياض مطابع ،حجاب سيد .د و بلتاجي دمحم .د و الرومي

 بـن  محمد مالك أبو أحاديثه وخرج به اعتنى ،الفقهية القواعد ،صالح بن محمد ،العثيمين .197

 .اإلسكندرية ،البصيرة دار ،الوهاب عبد بن حامد

 حقيق ت ،الرباني الطالب كفاية شرح على العدوي حاشية ،المالكي الصعيدي علي ،العدوي .198

 .هـ1412 ،بيروت ،الفكر دار ،البقاعي محمد الشيخ فيوس

ـ  فـي  التثريـب  طـرح  ،الحسيني بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو ،العراقي .199  رحش

 .م1،2000ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،علي محمد القادر عبد تحقيق ،التقريب

 ،عطـا  القـادر  دعب محمد تحقيق ،القرآن أحكام ،اهللا عبد بن محمد بكر أبو ،العربي ابن .200

 .لبنان ،بيروت ،الفكر دار

عبد العزيز بن أبـي القاسـم بـن الحسـن     بن  عز الدين  أبو محمد ،العز بن عبد السالم    .201

 .بيروت ،العلمية الكتب دار ،األنام مصالح في األحكام قواعد  ،السلمي الدمشقي
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 الكتـاب  تفسير في الوجيز المحرر ،األندلسي بغال بن الحق عبد محمد أبو ،ابن عطية   .202

ـ 1413 ،لبنان ،العلمية الكتب دار ،محمد الشافي عبد السالم عبد تحقيق ،العزيز ـ هـ   

 .م1993

 أمين المعطي عبد تحقيق ،الكبير الضعفاء ،موسى بن عمر بن محمد جعفر أبو ،العقيلي  .203

 .م 1984ــ هـ1404 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية المكتبة دار ،قلعجي

 ،شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب      ،د بن محمد الحنبلي   عبد الحي بن أحم    ،العكري .204

 ،1ط ،دمشـق  ،الكثيـر  ابـن  دار  ،تحقيق عبد القادر األرنؤوط ومحمـود األرنـؤوط       

  .هـ1406

هــ  1398 ،القاهرة، دار الكتاب العربي، بحوث في الفقه اإلسالمي  ،محمد محمود   ،علي .205

 .م1978ـ 

 ،بيـروت  ،الفكـر  دار ،خليـل  سـيد  مختصـر  على شرح الجليل منح ، محمد ،عليش .206

 .م1989 ـ هـ1409

العليمي، مجير الدين الحنبلي، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقيق عدنان يونس             .207

 .م1999هـ ـ 1420 مكتبة دنديس، عمان، ، نباتهعبد المجيد

 اإلمـام  فقـه  فـي  البيـان  ،اهللا عبد بن أسعد بن سالم بن الخير أبي بن يحيى ،العمراني .208

 ـ هـ1423 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،حجازي أحمد.د تحقيق ،الشافعي

 .م2002

 ،والدراسـات  البحـوث  مكتب تحقيق ،عميرة حاشية ،الرلسي أحمد الدين شهاب ،عميرة .209

 .م1998 ـ هـ1419 ،1 ط،بيروت ،لبنان ،الفكر دار

 إحيـاء  ارد ،البخـاري  صـحيح  شرح القاري عمدة ،أحمد بن محمود الدين بدر ،العيني .210

 .بيروت ،العربي التراث

  .بيروت ،المعرفة دار ،الدين علوم إحياء ،محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي .211
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 محمـود  أحمد حقيق ت ، في المذهب  الوسيط ،محمد بن محمد بن محمد  أبو حامد  ،الغزالي .212

 .هـ1417 ،1 ط،القاهرة ،السالم دار ،تامر محمد  محمد وإبراهيم

 ،الشـافي  عبد السالم عبد محمد تحقيق،  ستصفىمال ،محمد بن حمدم حامد   أبو ،الغزالي .213

 .هـ1413  1ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار

 ،السعودية ،إشبيليا كنوز اإلسالمي، الفقه في العقود صيغ ،العزيز عبد بن صالح ،غليقةال .214

 .م2006هـ ـ 1427 ،1ط

 .بيروت ،لمعرفةا دار ،المنهاج متن على الوهاج السراج،الزهري محمد ،الغمراوي .215

 دار ،السـالم  عبـد  تحقيق ،اللغة مقاييس معجم ،زكريا بن أحمد الحسين أبو ،فارس ابن .216

 .م1999 ـ هـ1420 ،1 ط،لبنان ،بيروت ،الجيل

الفاكهي، أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن العباس، أخبار مكة في قديم الـدهر وحديثـه،                  .217

 .هـ1414، 2يروت، طدار خضر، بعبد الملك عبد اهللا دهيش، . تحقيق د

 تفسـير  ،الحميـدي  األزدي حميد بن  اهللا عبد بن فتوح نصر أبي بن محمد ،ابن الفتوح  .218

 ،العزيـز  عبـد  سعيد محمد  زبيدة   .د  تحقيق ،ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب

 .م1995هـ ـ 1415 ،1 ط،مصر ،القاهرة ،السنة مكتبة

 إبـراهيم . و د  المخزومـي  مهـدي  . د  حقيـق  ت ، العـين  ،أحمد بن  الخليل ،الفراهيدي .219

 .الهالل ومكتبة دار ،السامرائي

ابن فرحون، برهان الدين أبو الوفاء إبرهيم ابن اإلمام شمس الدين أبو عبد اهللا اليعمري،                .220

، خرج أحاديثه وعلق عليـه الشـيخ        حكامتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األ      

 .م2001 هـ ـ 1422جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .م1896 ،بيروت ،صادر دار ،مطبوع هو بما القنوع اكتفاء ،دوردإ ،فنديك .221

 .بيروت ،الرسالة مؤسسة ،المحيط القاموس ،يعقوب بن محمد ،الفيروزآبادي .222

 محمـد  تحقيـق  ،واللغـة  النحو أئمة تراجم في البلغة يعقوب، بن محمد أبادي، الفيروز .223

 .ـ ه1،1407ط سالمي،الكويت،اإل التراث إحياء جمعية ،المصري
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 الكبيـر  الشـرح  غريـب  في نيرالم المصباح ،المقري علي بن محمد بن أحمد ،يوميفال .224

 .بيروت ،العلمية المكتبة ،للرافعي

 جمـال  تحقيـق  ،المصـابيح  مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ،محمد سلطان بن علي ،القاري .225

 .م2001ـ هـ1422 ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،عيتاني

  ،الجبـوري  اهللا عبـد .د تحقيـق  الحـديث،  مسلم،غريب بن اهللا عبد محمد أبو ،قتيبة ابن .226

 . هـ1397 ،1ط ،بغداد ،العاني مطبعة

 ،بيــروت،الفكر دار المغني،،المقدســي أحمــد بــن اهللا عبــدأبو محمــد قدامــة، ابـن  .227

 .هـ1،1405ط

 عبـد . د تحقيـق  ،رالمنـاظ  وجنة الناظر روضة ،المقدسي أحمد بن اهللا عبد ،قدامة ابن .228

 ،2ط ،الريـاض  ،مسـعود  بـن  محمـد  اإلمـام  جامعة ،السعيد الرحمن عبد بن العزيز

 .هـ1399

 لمكتـب  ا ،حنبـل  بـن  أحمـد  المبجل اإلمام فقه في الكافي ،المقدسي اهللا عبد ،قدامة ابن .229

 .بيروت ،اإلسالمي

ن يوسف بـن    محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي ب             ، ابن قدامة  .230

رعشـلي،  يوسف عبد الرحمن الم  . تحقيق د  ، المحرر في الحديث   ،المقدسي الحنبلي  محمد

 ،3 ط،بيـروت  ، لبنـان ،دار المعرفـة  ،جمال حمدي الذهبي  ،محمد سليم إبراهيم سمارة   

 .م2000 -هـ 1421

ـ  و العبدلي سفر اهللا عبد تحقيق ،عمدة الفقه  المقدسي، أحمد بن اهللا عبد ،ابن قدامة  .231  دمحم

 .الطرفين مكتبة ،العتيبي

 ،الغـرب  دار ، تحقيـق محمـد حجـي      ،الدخيرة ،إدريس بن أحمد الدين شهاب ،القرافي .232

 .م1994 ،بيروت
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الفروق أو أنوار البروق فـي أنـواء         ،أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي      ،القرافي .233

 ـهــ   1418 ،1 ط، بيـروت ،دار الكتـب العلميـة   ، خليل المنصورتحقيق ،الفروق

 .م1998

 ،اإلسـالمية  البشـائر  دار ،العقـود  في الرضا مبدأ ،علي الدين محي علي ،داغي القرة .234

 .م2002 ـ هـ1423 ،2ط ،لبنان ،بيروت

 ،مؤسسـة الرسـالة   ،األخالق في االقتصـاد اإلسالمي     دور القيم و   ، يوسف ،القرضاوي .235

 .م2002هـ ـ 1422 ،1 ط، لبنان،بيروت

 ،الشـعب  القـرآن،دار  ألحكـام  الجامع نصاري،األ أحمد بن محمد اهللا عبد القرطبي،أبو .236

 .القاهرة

 الـدين  جـالل  شرح على قليوبي يةحاش ،سالمة بن أحمد بن أحمد الدين شهاب ،قليوبي .237

 ،لبنـان  ،الفكـر  دار  ،والدراسـات  البحوث مكتب تحقيق ،الطالبين منهاج على المحلي

 .م1998 ـ هـ1419 ،1 ط،بيروت

 عبـد  تحقيـق  ،العلـوم  أحوال بيان في المرقوم ومالعل أبجد ،حسن بن صديق ،القنوجي .238

 .م1948 ،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،زكار الجبار

 الزرعـي  سـعد  بـن  أيـوب  بـن  بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو ،القيم ابن .239

 ،الجيـل  دار ،سعد الرؤوف عبد طه تحقيق ،عن رب العالمين   الموقعين إعالم الدمشقي،

 .م1973 ،بيروت

 الزرعـي  سـعد  بـن  أيـوب  بـن  بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو ،القيم ابن .240

 مطبعـة  ،غـازي  جميل محمد. د حقيق ت ،الشرعية السياسة في الحكمية الطرق ،الدمشقي

 .القاهرة ،المدني

 الكتاب  دار ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ،مسعود بن بكر أبو الدين عالء ،سانياالك .241

 .م1982 ،2 ط،يروتب ،العربي

 .بيروت ،المعارف مكتبة ،والنهاية يةاالبد ،القرشي عمر بن إسماعيل ،كثير ابن .242
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 ،الفكـر  دار ،العظـيم  القـرآن  تفسـير  ،الدمشقي عمر بن سماعيلإ الفداء أبو ،كثير ابن .243

 .هـ1401 ،بيروت

 . لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، معجم المؤلفين، عمر رضا،كحالة .244

ـ  1403 ،دمشق ،الجديدة المطبعة ،الشخصية األحوال ،الحجي أحمد ،ديالكر .245 ـ  هـ  ـ

 .م1983

 والفـروق  المصطلحات في معجم الكليات ،الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو ،يالكفو .246

ـ  1419 ،بيـروت  ،الرسالة دار ،المصري ومحمد درويش عدنان تحقيق ،اللغوية  هـ

 .م1998ـ

  ،ادين، الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقـة والسـد    الكالباذي، أحمد بن محمد بن الحس      .247

 .هـ1407، 1ط  دار المعرفة، بيروت،،تحقيق عبد اهللا الليثي

  حققه ،األبحر ملتقى شرح في األنهر مجمع ،سليمان بن محمد بن الرحمن  عبد ،الكليبولي .248

ـ 1419  ،1 ط ،بيـروت  ،لبنـان  ،العلمية الكتب دار ،المنصور عمران خليل ـ  هـ  ـ

 .م1998

 عبـد  فؤاد محمد تحقيق ، سنن ابن ماجه   ،القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد أبو ،ماجه ابن .249

  .بيروت ،الفكر دار ،الباقي

 حققه محمد ناصر الدين     ، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه          ،ابن ماجه  .250

الريـاض،   اعتنى به أبو عبيد مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبـة المعـارف،        ،األلباني

 .هـ1407

 . بيروت،دار صادر ، المدونة الكبرى، بن أنس بن أبي عامر األصبحي،مالك .251

 راجعـه   ،اعتنى به محمود بن الجميـل      ،مالك اإلمام موطأ ،األصبحي اهللا عبد أبو ،مالك .252

 . م2006هـ ـ 1427 ،1 ط، القاهرة، مكتبة الصفا،طه عبد الرؤوف سعد

 اللطيـف  عبد تحقيق ،الفاسي ميارة شرح محمد، بن دأحم بن محمد اهللا عبد أبو ،المالكي .253

 . م2000 ـهـ1420 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب الرحمن،دار عبد حسن
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 مـذهب  فقـه  في الكبير الشافعي، الحاوي  البصري حبيب بن محمد بن علي ،الماوردي .254

 ارد ،الموجود عبد أحمد عادل الشيخ  و معوض محمد علي الشيخ تحقيق ،الشافعي اإلمام

 .م 1999هـ ـ1419 ،1 ط،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب

األحكـام السـلطانية     ،بو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي        الماوردي، أ  .255

 .م1985  ـهـ1405 ، بيروت، دار الكتب العلمية،والواليات الدينية

 جـامع  شرحب األحوذي تحفة ،الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال أبو ،المباركفوري .256

 .بيروت ،العلمية الكتب دار ،الترمذي

 لوجيـا والتكن وسائل تقدم ضوء في وتطبيقاته بالمبيع العلم أحكام ،محمد ممدوح ،مبروك .257

 .م1999 ،القانونية لإلصدارات الفني المكتب ،المعاصرة

 .م1988هـ ـ 1408 ، العدد الرابع، الدورة الرابعة،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي .258

 اإلسالمي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي، المنبثق مـن منظمـة            مجمع الفقه  .259

  . دار القلم، دمشق،المؤتمر اإلسالمي بجدة

 التوضـيح شـرح التنقـيح المسـمى        ،الحنفـي  البخاري مسعود بن اهللا  عبيد ،المحبوبي .260

 ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،عميرات زكريا  تحقيق ،بالتوضيح في حل غوامض التنقيح    

 .م1996 ـ هـ1416

 .م1953 ،القاهرة ،العربي الفكر دار ،الحق نظرية ،سامي محمد ،مدكور .261

 علـى  الخـالف  من الراجح معرفة في ،اإلنصافنسليما بن عليأبو الحسين   ،المرداوي .262

 . بيروت،العربي التراث إحياء دار،الفقي حامد محمد حقيقتحنبل، بن أحمد اإلمام مذهب

 فـي  التحرير شرح لتحبيرا الحنبلي، سليمان بن علي سنالح أبي الدين عالء ،يالمرداو .263

 ،السـراح  أحمـد  .د  و القرني عوض. د  و الجبرين الرحمن عبد. د  تحقيق ،الفقه أصول

 .م2000 ـ ـه1421 ،1 ط،الرياض ،السعودية ،الرشد مكتبة

لهداية شرح بدايـة     ا ، الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني         و أب ،المرغيناني .264

 .المكتبة اإلسالمية ،بتديالم
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بشار عواد  .  تحقيق د   تهذيب الكمال،  ،الرحمن وسف بن الزكي عبد   المزي، أبو الحجاج ي    .265

 .م1980هـ ـ 1400 ،1ط ، بيروت،مؤسسة الرسالة ،معروف

 فـؤاد  محمـد  تحقيق ،مسلم صحيح ،النيسابوري القشيري الحجاج بن الحسين أبو ،مسلم .266

 .بيروت ،عربيال التراث إحياء دار ،الباقي عبد

 ،النجـار   ومحمد القادر عبد وحامد   الزيات مصطفى وأحمد    إبراهيم ، وآخرون مصطفى .267

 .الدعوة دار ،العربية اللغة جمعم تحقيق ،الوسيط المعجم

 ،المكتبـة الحديثـة    ،اإلسـالمية  الشـريعة  في العقد أحكام ، محمود عبد المجيد   المغربي، .268

 .م1988 ،1 ط، لبنان،بيروت

 ،المقنـع  شـرح  فـي  المبدع،الحنبلي اهللا عبد بن محمد بن إبراهيم حاقإس أبو،ابن مفلح  .269

 .هـ1400 ،بيروت ،اإلسالمي المكتب

 الزهراء أبو تحقيق ،الفروع وتصحيح الفروع ،المقدسي محمد أبو عبد اهللا  ،مفلح ابن .270

 .هـ1418 ،1 ط،بيروت ،العلمية الكتب دار ،القاضي حازم

 البـدر  ،الشـافعي  األنصاري أحمد بن علي بن رعم حفص أبو الدين سراج ،الملقن ابن .271

 الغـيط  أبو مصطفى تحقيق،الكبير شرحال في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج في المنير

 هـ1425 ،1ط ،السعودية،الرياض ،الهجرة دار ،كمال بن وياسر سليمان بن اهللا وعبد

 .م2004ـ

، مكتبـة الشـافعي،     صـغير ف، التيسير بشرح الجامع ال     زين الدين عبد الرؤو    ،المناوي .272

 .م1988هـ ـ3،1408الرياض، ط

 ،الكبـرى  التجاريـة  المكتبة ،الصغير الجامع شرح القدير فيض ، عبد الرؤوف  ،المناوي .273

 .هـ1356 ،1 ط،مصر

فؤاد عبد المـنعم    .  تحقيق د  ، إبراهيم النيسابوري، اإلجماع   ابن المنذر، أبو بكر محمد بن      .274

 . هـ1402، 3ط ، دار الدعوة، اإلسكندرية،أحمد
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 ،األعظمي الرحمن حبيب تحقيق ،منصور بن سعيد سنن ،الخراساني سعيد ،منصور ابن .275

 .م1982هـ ــ1403 ،1ط ،الهند ،السلفية الدار

 ، بيروت ، دار صادر  ،العرب لسان ،مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو ،منظور ابن .276

 .1 ط،لبنان

 أبـواب تـراجم    علـى  يرالمتوا،سـكندري اإل محمد بن أحمد الدين اصر ن ،ابن المنير  .277

ـ 1407 ،الكويـت  ،المعـال   مكتبة ،أحمد مقبول الدين صالح  تحقيق ،البخاري ـ  هـ  ـ

 .م1987

 دار ، لمختصر خليل  واإلكليل التاج،القاسم أبي بن يوسف بن محمد  اهللا عبد أبو ،المواق  .278

 .هـ1398 ،2 ط،بيروت ،الفكر

ـ ،، مؤسسـة الرسـالة   كامل، أحكام المعامالت، موسى .279 هــ ـ   1419، 2 ط،روت بي

 .م1998

 الشـيخ  بـه  اعتنـى  ،المختار لتعليل االختيار ،محمود بن اهللا عبد مودود ابن ،الموصلي .280

 .هـ 1418 ،لبنان ،بيروت ،األرقم أبي بن األرقم دار درويش، عدنان

 بيـروت،  ،المعرفـة   دار ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق     الحنفي، الدين زين ،نجيم ابن .281

 .2ط

 ، تحقيق محمد مطيع الحـافظ     ،والنظائر األشباه ، زين الدين بن إبراهيم الحنفي     ،نجيم ابن .282

 .م 1983هـ ـ 1،1403 ط، دمشق،فكردار ال

 ،ةغدأبو عبدالفتاح تحقيق ،السنن من المجتبى ،شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو ،النسائي .283

 .م1986ـ هـ1406 ،2ط ،حلب ،اإلسالمية المطبوعات مكتب

 حنيفة أبي األعظم اإلمام مذهب في الهندية الفتاوى ،الهند علماء من وجماعة نظام الشيخ .284

 .م1991ـهـ 1411 ،الفكر دار ،النعمان

 زيـد  أبـي  ابـن  رسالة على الدواني الفواكه ،المالكي سالم بن غنيم بن أحمد ،النفراوي .285

 .هـ1415 ،بيروت ،الفكر دار ،القيرواني
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تحقيق عبـد الغنـي     ير ألفاظ التنبيه،     تحر ،يحيى بن شرف بن مري    النووي، أبو زكريا     .286

 .هـ1408 ،1 ط، دمشق،دار القلم ،الدقر

 إحيـاء  دار ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف     ،النووي .287

 .هـ1392 ،2 ط،بيروت ،العربي التراث

 المكتب ،المفتين وعمدة الطالبين روضة ، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف       ،النووي .288

 .هـ1405 ،2ط،بيروت ،إلسالميا

 ،الفكـر  دار ،المهـذب  شـرح  المجمـوع  ،النووي شرف بن يحيى زكريا أبو ،النووي .289

 . م1997 ،بيروت

 ، بيـروت  ،دار الفكر  ،تهذيب األسماء واللغات   ،محي الدين بن شرف   أبو زكريا    النووي، .290

 .م1996 ،1ط

، القـرآن  غريـب سـير   تف في ، التبيان المصري محمد بن أحمد الدين شهابابن الهائم،    .291

 .م1992  ـهـ1412 ،1 ط،مصر، بطنطا للتراث الصحابة دار ،أنور فتحي حقيقت

 ،الفكـر  دار ،القـدير  فتح شرح ،السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال ،الهمام ابن .292

 .2ط ،لبنان ،بيروت

 . بيروت، دار الفكر،الفقهية الكبرى الفتاوى ،حجر ابن ،ميتالهي .293

 ، بيـروت ،، دار الكتاب العربـي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،ن أبي بكر   علي ب  ،الهيثمي .294

 .هـ1407 ، القاهرة،دار الريان للتراث

 صـفوان  تحقيـق  ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز ،أحمد بن علي الحسن أبو ،الواحدي .295

   .هـ1415 ،1 ط،بيروت ،دمشق ،الشامية الدار ،القلم دار ،ديداو عدنان

 وزارة األوقـاف    ، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة      ،والشؤون اإلسالمية وزارة األوقاف    .296

 .م1985هـ ـ 1405 ،1 ط، الكويت،والشؤون اإلسالمية

 ،الحنفية طبقات في المضية الجواهر ،القرشي محمد الوفاء أبي بن القادر عبد ،الوفاء أبو .297

 .كراتشي خانة، كتب محمد مير
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حقيـق حسـين     ت ، مسند أبي يعلى   ، التميمي أحمد بن علي بن المثنى الموصلي      ،أبو يعلى  .298

 .م1984هـ ـ 1404 ،1 ط، دمشق، دار المأمون للتراث،سليم أسد

  البـابي   مطبعـة  ، األحكام معرفة في الحكام  لسان ،الحنفي محمد بن إبراهيم ،أبو اليمن  .299

 .م1973هـ ـ 1393 ،2 ط،القاهرة ،الحلبي

 .  net.islamonline.www: اإلنترنت .300

com.elm3talebal.www.  

com.ahlalhdeeth.www.  

net.ewar7al.www  . 
www.domo3uae.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domo3uae.com


 206

 د الموضوعاتمسر
 

 

 الرقم

 

 الموضوع

 

 الصفحة

 -- .اإلهداء  .1

 أ .إقرار  .2

 ب .الشكر والعرفان  .3

 ج .الملخص   .4

 د .الملخص باللغة اإلنجليزية  .5

 هـ .المقدمة  .6

 1 .التعريف باإلكراه وأنواعه والعقد وأنواعه: الفصل التمهيدي  .7

 2 . معنى اإلكراه وأنواعه:المبحث األول  .8

 2 .تعريف اإلكراه لغةً واصطالحاً :المطلب األول  .9

 4 . أنواع اإلكراه:المطلب الثاني .10

 8 . تعريف اإلكراه بغير حق وبيان صورته:الفرع األول .11

 9 . حكم اإلكراه بغير حق وأثره على التعاقد:الفرع الثاني .12

 10 . اإلكراه في العقود التي ال تقبل الفسخ:المسألة األولى .13

 15 .كراه في العقود التي تقبل الفسخ اإل:المسألة الثانية .14

 18 . تعريف العقد وحكمه:المبحث الثاني .15

 18 . تعريف العقد لغةً واصطالحاً:المطلب األول .16

 22 . حكم العقد من حيث األثر:المطلب الثاني .17

 26 . أركان العقد ومبدأ الرضائية في العقود:الفصل األول .18

 27 . أركان العقد:المبحث األول .19



 207

 28 ."اإليجاب والقبول"الصيغة : لمطلب األولا .20

 34 . محل العقد:المطلب الثاني .21

 38 . العاقدان:المطلب الثالث .22

 43 . مبدأ الرضائية في العقود:المبحث الثاني .23

 43 .األلفاظ ذات الصلةعريف الرضا لغةً واصطالحاً وبيان  ت:األولالمطلب  .24

 43 .تعريف الرضا لغةً: الفرع األول .25

 44 . تعريف الرضا اصطالحاً:الفرع الثاني .26

 45 . األلفاظ ذات الصلة:الفرع الثالث .27

 48 . الرضائية في القرآن الكريم والسنة النبوية:المطلب الثاني .28

 48 . الرضائية في القرآن الكريم:الفرع األول .29

 50 . الرضائية في السنة النبوية:الفرع الثاني .30

 55 .رضا في الفقه اإلسالميأركان ال: المبحث الثالث .31

 55 . القصد:المطلب األول .32

 57 . األهلية:المطلب الثاني .33

 59 . اإلكراه بحق وأثره على التعاقد:الفصل الثاني .34

 60 . تعريف اإلكراه بحق وبيان صورته:المبحث األول .35

 60 . تعريف اإلكراه بحق:المطلب األول .36

 63 .ق بيان صورة اإلكراه بح:المطلب الثاني .37

 64 . حكم اإلكراه بحق وأقوال الفقهاء في أثره على التعاقد:المبحث الثاني .38

 69 . أدلة الفقهاء على مشروعية اإلكراه بحق:المبحث الثالث .39

 69 .)الكتاب والسنة (  األدلة من النقل :المطلب األول .40

 69 . األدلة من الكتاب العزيز:الفرع األول .41

 72 .من السنة النبوية األدلة :الفرع الثاني .42



 208

 79 . األدلة من القواعد الفقهية واألصولية:المطلب الثاني .43

 86 . األدلة من العقل:المطلب الثالث .44

 88 .حة خاصة تطبيقات على اإلكراه بحق لتحقيق مصل: الثالث الفصل .45

 89 .انتفاع الجار بجدار جاره: األولالمبحث  .46

 89 . تصوير المسألة:المطلب األول .47

 90 . تحرير محل النزاع:المطلب الثاني .48

 90 . سبب الخالف:المطلب الثالث .49

 91 . آراء الفقهاء وأدلتهم:المطلب الرابع .50

 97 . المناقشة والترجيح:المطلب الخامس .51

 101 . بيع مال المدين المماطل جبراً عنه:المبحث الثاني .52

 101 .وتصوير المسألة  تعريف المطل :المطلب األول .53

 102 .تحرير محل النزاع : المطلب الثاني  .54

 104  . آراء الفقهاء وأدلتهم:الثالثالمطلب  .55

 108 . المناقشة والترجيح:الرابعالمطلب  .56

 110 . أخذ الشفيع أرض المشفوع منه:المبحث الثالث .57

 110 . تعريف الشفعة وتصوير المسألة :المطلب األول .58

 111 .ع تحرير محل النزا: المطلب الثاني  .59

 111 .  سبب الخالف:الثالثالمطلب  .60

 112 . آراء الفقهاء وأدلتهم:الرابعالمطلب  .61

 117 . المناقشة والترجيح:الخامس المطلب  .62

 121 إكراه القاضي المولي على الطالق بعد التربص إذا لم يفيء:المبحث الرابع .63

 124 . إكراه الرجل العنين على فراق زوجته:المبحث الخامس .64

 128 . تطبيقات على اإلكراه بحق لتحقيق مصلحة عامة:الفصل الرابع .65



 209

 129 . اإللزام بنزع الملكية الخاصة لتحقيق المصلحة العامة:المبحث األول .66

 135 . اإلكراه على دفع الزكاة لمن تجب عليه:المبحث الثاني .67

 140 . التسعير الجبري:المبحث الثالث .68

 140 .ير لغةً واصطالحاً تعريف التسع:المطلب األول .69

 141 . تصوير المسألة:المطلب الثاني .70

 142 . تحرير محل النزاع:المطلب الثالث .71

 142 . آراء الفقهاء وأدلتهم:المطلب الرابع .72

 149  . المناقشة والترجيح:المطلب الخامس .73

 153  . إجبار المحتكر على بيع السلعة التي يحتكرها:المبحث الرابع .74

 153 . تعريف االحتكار لغةً واصطالحاً:األولالمطلب  .75

 154 . تصوير المسألة:المطلب الثاني .76

 155  . تحرير محل النزاع:المطلب الثالث .77

 156  . آراء الفقهاء وأدلتهم:المطلب الرابع .78

 159 . المناقشة والترجيح:المطلب الخامس .79

د حاجة الناس إليه إن  إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عن:المبحث الخامس .80

 .بقي للمكره قوت سنة

161 

 166 .الخاتمة .81

 170 . اآلياتدمسر .82

 172 .مسرد األحاديث واآلثار .83

 174 .مسرد األعالم .84

 176 .مسرد المصطلحات .85

 178 .مسرد المصادر والمراجع .86

 206 .مسرد الموضوعات .87



 210

 
 

 
 
 
 
 


 تم بحمد اهللا وعونه

 


