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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلـديد « االعتياض عن الحـق
إدارة البحوث » أن تقـدِّ م
َ

في الوعد :حكمه وضوابطه » جلمهور القراء من السادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

إن احلقوق متعددة ،وال ختلو حياة اإلنسان من حق له أو حق

عليه ،ومن أهم ما يتعلق باحلقوق من أحكام هو حكم املعاوضة

والصلح عليها ،والسيام يف ظل تطور املعامالت املالية ،ومن هذه
احلقوق التي أصبح احلديث يــدور حوهلا هو احلق املرتتب عىل

الوعــد امللزم ،فجاء هذا الكتاب مبينــ ًا ملعنى احلق وااللتزام ،ثم
مستعرض ًا ما تناوله فقهاؤنا من مسائل ،حماوالً استخالص بعض

القواعــد والضوابط التي جتمع شــتات املوضوع ثم تطبيق هذه
القواعد والضوابط عىل احلق املرتتب عىل الوعد امللزم.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر
قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشــد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبــذا العمل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد مــن العطاء عىل درب
التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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احلمــد هلل رب العاملــن ،والصالة والســام عىل أرشف
املرسلني ،سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
إن الوعد يف املعامالت املالية املعارصة أخذ أمهية كبرية جدّ ًا،
وأصبح له تطبيقات معارصة متعــددة ،بل إن الوعد أصبح من
األدوات املهمة ملعاجلــة تركيب العقود وتداخلها ،وعليه أصبح
من الصعب حرص هذه التطبيقات لتنوعها وتعددها ،فالوعد يف
تطبيقات املؤسسات املالية اإلسالمية قد مر بعدة مراحل:
أ -بدأت املعامالت املالية الرشعية يف املؤسســات من غري
استخدام لصيغة الوعد فيها ،فقد بدأت بإبرام عقد املرابحة ،بأن
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تشرتي السلعة من التاجر وحتاول عرضها وتسويقها وبيعها ،من
ٍ
مشرت مؤكد هلذه السلعة .فاملؤسسات يف هذه املرحلة
غري وجود
أقرب إىل دور التاجر.
ب -ثم رغبت املؤسسات املالية اإلسالمية بتقليل املخاطر
ٍ
مشرت
التي تقع عليها ،وأصبحت ال تشــري الســلع إال بوجود
مؤكد هلذه الســلع منها ،وعليه ظهر اســتعامل صيغة الوعد يف
معامالهتا ألول مرة ،فظهرت املرابحــة لآلمر بالرشاء .وكانت
املؤسســة يف هذه املرحلــة تأخذ وعــد ًا من الراغــب بالرشاء
بأن يشــري الســلعة منهــا بعد قيامهــا برشاء تلك الســلعة،
ويف هــذه املرحلة بدأ يظهر دور املؤسســة كوســيط بني التاجر
والعميــل ،ومل يكن يف هــذه املرحلــة وارد ًا أن يكــون الوعد
ملزم ًا أم ال.
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ت -شــعرت املؤسســات أن اخلطوة الســابقة وإن قللت
املخاطر عليهــا ،إال أن اخلطر كان من احتامل أن يتخلف الواعد
بالرشاء عن وعده ،فنشــأ نقاش حول إمكانيــة أن يكون الوعد
ملزم ًا عىل الواعد ،وكان السبب الرئيس ،كام قلنا ،إنام هو تقليل
املخاطر عىل املؤسســة .وحصل ذلك فعــاً ،فقد أفتت اهليئات
الرشعية واملؤمتــرات بجواز أن يكون الوعــد ملزم ًا من طرف
واحد ،سواء كان طرف العميل أم طرف املؤسسة.
ث -ولزيــادة اطمئنان املؤسســة يف معامالهتــا ،ولتقليل
املخاطر أيض ًا ظهر يشء جديد ،وهــو إثبات اجلدية ،وهو مبلغ
يؤخذ من الواعد للتأكد من جديته يف إمتام املعاملة ،ويستوىف منه
األرضار الفعلية التي تلحق املؤسســة من جراء إخالف العميل
لوعده بالرشاء.
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جـ -ثم تطور عمل املؤسســات املالية اإلسالمية ،وبدأت
تدخل يف األســواق العاملية ،وأصبحت جتذب املؤسسات املالية
العامليــة العريقة إليها ،فظهرت العقــود املركبة واهليكلة املعقدة
للصفقات ،فلــم يكن هلا من منفذ إلجازة هــذه اهليكليات إال
الوعــد امللزم من طرف واحد ،وأصبحت هــذه الصيغة الرابط
األسايس لقيام اهليكل للصفقة.
حـ -وأصبح اآلن احلديث يدور عن تطور مهم للوعد ،وإن
كان هذا احلديث مل خيرج للعلن بعد ،وهو مدى جواز االعتياض
عن الوعد ،وســبب هذا احلديث نشــأ من أن الوعد امللزم رتب
ح ّق ًا والتزام ًا قبــل الطرف اآلخر ،وأن الفقهاء قــد قرروا جواز
االعتياض عن بعض احلقــوق والوعد مثلها ،فيجوز االعتياض
عنه بعوض مايل يأخذه املوعود مــن الواعد أو من أجنبي ،فمث ً
ال
إذا جاء الواعد للموعود وقال له :خذ مائة دينار وأســقط حقك

االعتياض عن احلـق يف الوعد :حكمه وضوابطه

11

يف الوعد ،أو أن يقول أجنبــي للموعود :خذ مائة دينار وأنا ُّ
أحل
حملــك يف هذا الوعد .وملا كان هذا األمر ما زال يف مرحلة النقاش
واحلوار وعدم النضج ،أحببت أن أخصص هذا البحث يف تناول
هذا املوضوع خلطورة اآلثــار املرتتبة عليه ،وقبل أن تصدر فتوى
من هيئة رشعية يف مؤسســة مالية إسالمية ،مما جيعله واقع ًا مطبق ًا
يصعب بعد ذلك مناقشــته ورده؛ كام هو الواقع يف بعض الصيغ
االستثامرية املطبقة.
ولذلك سنتناول املوضوع يف أربعة مطالب:
املطلب األول :احلق وااللتزام وعالقتهام بالوعد.
املطلب الثاين :أقسام احلقوق ومدى جواز االعتياض عنها.
املطلــب الثالــث :صــور مــن بعــض احلقــوق وحكم

االعتياض عنها.

املطلب الرابع :ضوابط احلق الذي جيوز االعتياض عنه.
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املطلب األول
احلق وااللتزام وعالقتهما بالوعد
اســتخدم الفقهاء -رمحهم اهلل -مصطلح احلق وااللتزام يف
كتبهم؛ وإن كان استخدامهم ملصطلح احلق أكثر من استخدامهم
ملصطلح االلتزام؛ ولذلك أجد من الرضوري أن أوضح العالقة
بينهام ملا هلام من اتصال مبارش يف موضوع البحث:
احلق وااللتزام لغة:

ٍ
معان متعددة؛ منها الثابت
احلق لغة :يطلق احلق يف اللغة عىل

ِ
وي ُّق ح ّق ًا وحقوق ًا أي ثبت ،قال
والواجب ،يقال :حق األمر َي ُّق َ ُ

األزهري :معناه وجب جيب وجوب ًا (((.
((( لسان العرب ،البن منظور (حقق).
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يلزم أي ثبت ودام ،ويتعدى
االلتزام لغة :يقال :لزم اليشء َ
باهلمزة فيقــال :ألزمته أي أثبته وأد ْمتُه ،ولزمه املال وجب عليه،
ولزمه الطالق وجب حكمه(((.
وعليــه فإن احلــق وااللتــزام يف اللغة متقاربــان ،بل مها
مرتادفان؛ ألن ك ًّ
ال منهام يدل عىل الواجب والثابت.
يقــول الراغــب األصفهاين« :ويســتعمل احلق اســتعامل
الواجب والــازم واجلائز ،نحو قوله تعــاىل ﴿ :ﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ﴾((( ،وقـولـــه تـعـــاىل ﴿ :ﮯ ﮰﮱﯓ
ﯔ ﴾((( »(((.
((( املصباح املنري ،للفيومي (لزم).
((( سورة الروم.47 :

((( سورة يونس.103 :

((( معجم مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب األصفهاين  ،141دار الكتب
العلمية.
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 عالقة احلق بااللتزام يف اصطالح الفقهاء:عند احلديث عن األحكام املتعلقة باحلق ال بد من وقفة لبيان
معنى االلتزام وعالقته باحلق ،فإن الفقهاء استخدموا املصطلحني
بمعنيني متقاربني ،بل أحيان ًا مرتادفني ،فقد استخدموا مصطلح
االلتزام بعدة معان؛ منها:
أ -استخدموا االلتزام بمعنى العقد ،وعىل هذا عرفت جملة
األحــكام العدلية العقد بأنه :التــزام املتعاقدين وتعهدمها أمر ًا،
وهو عبارة عن ارتباط اإلجياب بالقبول ...واملراد بالعقد هنا يف
هذه املادة التزام وتعهد كل من البائع واملشرتي باملبادلة املالية(((.
وقد ذكر القايض أبو بكر اجلصاص بشــأن العقد ما ييل« :العقد
هــو ما يعقده العاقد عىل أمر يفعله هــو ،أو يعقد عىل غريه فعله
عىل وجه إلزامه إياه ...والعقــود عقود املبايعات ونحوها ،فإنام
((( درر احلكام رشح جملة األحكام .91/1
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أريد به إلزام الوفاء بام ذكره وإجيابــه عليه .وهذا إنام يتناول منه
ســمى البيع
ما كان منتظر ًا مرا ًعى يف املســتقبل من األوقات ،ف ُي َّ
والنكاح واإلجارة وســائر عقود املعاوضــات عقود ًا؛ ألن كل
واحد منهام قد ألزم نفســه التامم عليه ،والوفاء به ،وسمي اليمني
عىل املســتقبل عقد ًا ألن احلالف قد ألزم نفســه الوفاء بام حلف
عليه من فعل أو ترك ،والرشكة واملضاربة ونحوها تسمى أيض ًا
عقــود ًا ملا وصفنا من اقتضائه الوفاء بام رشطه عىل كل واحد من
الربح ،والعمل لصاحبه ،وألزمه نفسه ،وكذلك العهد واألمان؛
ألن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء هبام ،وكذلك النذور وما جرى
جمرى ذلك(((.
وهذا يعني أن االلتزام يطلق عىل العقد ســواء أكان العقد
من عقود املعاوضات أم من عقود التربعات ،وسواء أكان العقد
((( أحكام القرآن ،للجصاص .285/3
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مــن العقود الالزمة كالبيع ،أم من العقــود غري الالزمة كاهلبة؛
ولذلك قام اإلمــام احلطاب بتعريف االلتــزام عىل هذا الوجه
بقوله« :مدلول االلتزام لغة :إلزام الشــخص نفســه ما مل يكن
الزم ًا ،وهو هبذا املعنى شامل للبيع واإلجارة والنكاح والطالق
وســائر العقود»((( .وهذا املعنى اللغوي جرت عليه استعامالت
الفقهاء؛ حيث تدل تعبرياهتم عىل أن االلتزام عام يف الترصفات
االختيارية ،وهي تشمل مجيع العقود ،سواء يف ذلك املعاوضات
والتربعات(((.
إال أن اإلمام احلطاب استطرد قائالً :إن االلتزام يف عرف الفقهاء
عبارة عن إلزام الشخص نفسه شيئ ًا من املعروف مطلق ًا ،أو معلق ًا عىل
يشء ،وكأنــه يقرص معنى االلتزام عىل التربعات ،فهو هبذا االعتبار
((( حتريــر الكالم يف مســائل االلتزام ،للحطــاب ،ص  ،68دار الغرب
اإلسالمي.

((( املوسوعة الفقهية .144/6
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بمعنى العطية((( ،فال تدخل املعاوضات يف معنى االلتزام ،وسبب
ذلك أن العرف قد خصص معنى االلتزام وقرصه عىل التزام املعروف
فقطدون املعاوضات(((.
وااللتزام هبذا املعنى خيالف معنى احلق؛ ألن احلق يعترب أثر ًا
من آثار العقد ،وااللتزام هبذا املعنى يقصد به العقد.
وقد عارض العالمة مصطفى الزرقــا  -رمحه اهلل  -اعتبار
االلتــزام مرادف ًا للعقــد؛ ألن االلتزامات ختتلــف عن العقود،
كــا أنه ال جيوز التعبــر بااللتزامات عن العقــود ،فهذا التعبري
خطــأ فاحش؛ ألن العقــد مصدر من مصادر االلتــزام ،أي أنه
أحد األســباب املولدة لاللتزامات ،فااللتــزام أثر حقوقي قد
ينشــأ عن عقد فيكون التزام ًا عقد ّي ًا ،وقد ينشــأ عن سبب آخر
((( حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،ص .68
((( املرجع نفسه ،ص .86
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كالغصب واإلتالف ،فإهنام ســببان اللتــزام الغاصب واملتلف
بالضامن املايل(((.

ب -اســتخدام الفقهاء االلتزام عىل أنه مرادف للحق؛ ألن

معنــى االلتزام يف اللغــة قريب جدّ ًا من معنــى احلق ،فكالمها

يدل عــى معنى الوجوب والثبوت كام ســبق بيانــه ،يقول اهلل

تعــاىل ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾((( ،أي ثبت
ووجب ،ويقول اهلل تعــاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾((( ،أي

يثبته ويوجبه .ومن ذلك قوهلم :املدين ملتزم بأداء الدين أي حق
وواجب عليه.

ولذلك اعترب الفقهاء أن احلق هو موضــوع االلتزام ،أي ما

يلتزم به اإلنســان جتاه اهلل ،أو جتاه غريه مــن الناس((( .وعىل هذا
((( املدخل الفقهي العام ،للزرقا .516 ،515/1
((( سورة يس.7 :

((( سورة األنفال.8 :

((( املوسوعة الفقهية  ،144/6ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية،
د .حممود عبد الرمحن  ،79/1دار الفضيلة.
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قــام البعض بتعريف االلتــزام بأنه :كل تــرف متضمن إرادة
إنشــاء حق من احلقوق (كام يف اهلبة) ،أو إهنائه (كام يف اإلبراء) ،أو
إسقاطه (كالطالق)(((.
وقد جاء املعنى القانوين لاللتزام قريب ًا من هذا ،وإن قرص القانون
ذلك عىل احلق الشــخيص ،فالقانون يقســم احلق إىل قسمني :حق
عيني((( ،وحق شخيص((( ،حتى إن كلمة ( التزام ) غلبت عىل كلمة
احلق الشخيص يف اسم النظرية؛ إذ سميت « نظرية االلتزام العامة»
((( املدخــل يف التعريــف بالفقه اإلســامي ،حممد مصطفى شــلبي،
ص .413

((( ســلطة يعطيها القانون لشــخص عىل عني بالذات .مصادر احلق يف
الفقه اإلسالمي ،د .عبد الرزاق السنهوري  ،12/1مؤسسة التاريخ

العريب.

((( يعرف القانون احلق الشخيص أو االلتزام بأنه :رابطة ما بني شخصني
دائن ومديــن بمقتضاها يطالب الدائن املدين بإعطاء يشء ،أو القيام

بعمــل ،أو االمتناع عن عمــل .مصادر احلق يف الفقه اإلســامي،

د .عبد الرزاق السنهوري .12/1
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ال «نظرية احلق الشخيص»(((.
وقــد عــارض العالمــة مصطفــى الزرقــا هــذا النظر يف
ترادف احلق الشــخيص وااللتــزام ،فااللتزام ال يصــح أن جيعل
مرادفــ ًا للحــق الشــخيص ،وإنام هو مقابلــه الذي جيمعــه وإياه
التناظروالتالزم.
فكام يقال :إن كل حق يقابله واجب ،وال يكون هذا التقابل
والتالزم مسوغ ًا ألن نجعل مفهوم احلق والواجب واحد ًا ،كذلك
ال يصح أن نجعل مفهوم احلق الشخيص وااللتزام واحد ًا ،وإن
كان املحل الذي ينصب عليــه كالمها متحد ًا ،واحتاد مفهوميهام
يشء آخر ،فاحلق الشــخيص وااللتزام بينهام تقابل وتالزم أبد ًا،
كام بني العطاء واألخذ(((.
((( املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي ،للزرقا ،ص ،61
دار القلم.

((( املرجع السابق ،ص .62
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ولذلك يعرف العالمة الزرقا االلتزام بأنه :تكليف الشخص
بفعل أو بامتناع عــن فعل ملصلحة غريه ((( ،ويعــرف احلق بأنه:
اختصاص يقرر به سلطة أو تكليف ًا (((.
ونحن نتفق مع العالمة الزرقا يف أن احلق الشخيص خيتلف عن
االلتزام؛ ألن القانون قرص معنى احلق الشخيص عىل أنه رابطة بني
دائن ومدين ،بينام االلتزام قد يكون رابطة بني دائن ومدين ،وقد ال
يكون بني دائن ومدين ،كام يف الوعد امللزم من طرف واحد ،فااللتزام
يف الوعد موجود من أحد األطراف من غري أن تكون العالقة بينهام
عالقة مداينة.
أما إذا قصد بأنه ال يوجد بني احلق وااللتزام ترادف يف كالم
الفقهاء ،فإنه يمكن مناقشة ما تفضل به العالمة الزرقا بام ييل:
((( املدخل الفقهي العام .514/1

((( املدخل إىل نظرية االلتزام العامة ،للزرقا ،ص .18
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 -1إن عالقــة التقابل بني احلق وااللتزام ال متنع من إطالق

أحدمها عىل اآلخر ،فالبيع والرشاء لفظان متقابالن ومتالزمان،

بــل مها من األضداد كام يعرب عنه ابن منظور ،ومع هذا فإن البيع
يطلق عىل الــراء ،والرشاء يطلق عىل البيع((( ،وقد اســتخدم

الشارع ذلك بقوله ﷺ« :ال خيطب الرجل عىل خطبة أخيه ،وال
يبع عىل بيع أخيه»((( ،قــال أبو عبيد« :إنام النهي يف قوله «ال يبع

عىل بيع أخيه» إنام هو ال يشرتي عىل رشاء أخيه ،فإنام وقع النهي
عىل املشــري ال عىل البائــع؛ ألن العرب تقــول :بعت اليشء
بمعنى اشرتيته»(((.

 -2إن احلق يف عرف الفقهاء يطلق عىل معان متعددة ،فهم

يســتعملونه يف األمر الثابت املوجود مما هو خاص باإلنســان؛
((( لسان العرب (بيع).

((( رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح ،باب ال خيطب عىل خطبة
أخيه حتى ينكح أو يدع ،حديث رقم  ،5142وأيض ًا يف كتاب البيوع،
باب ال يبيع عىل بيع أخيه ،حديث رقم .2140/2139

((( رشح صحيح البخاري ،البن بطال  ،267-266/6مكتبة الرشد.
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فيقولون :من حقه أن يفعل كذا ،ومن حقه أن يتملك ،ومن حقه
أن يقوم عىل هذا املال ويليه ،ويســتعملونه يف احلظ والنصيب،
فيقولون :هذا حق فالن ،وهذه العني حق فالن ،ويســتعملونه
فيام جيب لإلنســان قبل غريه ،فيقولــون :لفالن حق قبل فالن،
وعىل فالن هذا أداؤه ،ويســتعملونه يف مرافق العقار كالرشب
واملســيل واملرور((( .وعليــه فإن احلق ختتلف معانيه بحســب
االعتبــارات التي يقصد منها ،وال نعنــي بذلك قرص احلق عىل
معنى االلتــزام ،ولكن االلتزام يعترب أحد معانيه .ولذلك نراهم
يستعملون اســم احلق يف اجلانبني :جانب الدائن وجانب املدين
عىل الســواء .فيقولون يف جانب (الطالب) :هذا حقه أو حق له،
ويف جانب (املطالب) :هذا حــق عليه((( ،قال تعاىل ﴿ :ﭫ
((( احلــق والذمة وتأثري املوت فيهام ،للشــيخ عيل اخلفيف ،ص  ،56دار
الفكر العريب.

((( املرجع السابق ،ص .60
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ﭬ ﭭ ﭮ ﴾((( ،أي املديــن ،وهذا يؤكد عىل ترابط معنى
احلق وااللتزام وتقارهبام يف بعــض الصور التي يطلق احلق فيها
عىل االلتزام.
واســتخدام الفقهاء للحق وااللتزام هبــذا املعنى املرتادف
بينهام إنام يقصــد منه اآلثار املرتتبة عىل العقــد ،فالفقهاء عندما
يطلقون حقوق العقد فإهنم يقصــدون بذلك ما يتبع العقد من
التزامات ومطالبات تتصل بتنفيذ حكمه .فعقد البيع مث ً
ال حكمه
نقل ملكية املبيع ،وحقوقه تسليم املبيع ودفع الثمن(((.
يقول العالمة مصطفــى الزرقا« :االلتــزام أثر عام جلميع
العقود بال اســتثناء ،فام من عقد صحيح إال ينشئ التزام ًا مع َّين ًا
عىل أحد العاقدين ،أو التزامات متقابلة معينة بينهام موزعة عليهام
((( سورة البقرة آية .282

((( معجــم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،د .نزيه محاد،
ص  ،181دار القلم.
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هي من اآلثار اخلاصة للعقد ،بحسب موضوعه والرشوط التي
يتفق عليها عاقداه ضمن احلدود اجلائزة رشع ًا »(((.

ويقول السنهوري« :يستعمل فقهاء الرشع اإلسالمي لفظ
«احلقوق :ويريدون به حاالت حقــوق االرتفاق ،ويف حاالت
أخرى ما ينشــأ عن العقد من التزامات غري االلتزام الذي يعترب
حكم العقد ،فعقد البيع حكمه نقل ملكية املبيع ،وحقوقه تسليم
املبيع ودفع الثمن»(((.
وهذا املعنــى للحق وااللتزام ،أي بمعنــى األثر للعقد هو
ما عرب عنه الشــيخ عيل اخلفيف باملصلحــة ،فقد عرف احلق

(((

((( املدخل الفقهي العام .514/1

((( مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،13/1 ،مؤسسة التاريخ العريب.

((( تــم تعريف احلق بتعريفــات متعددة ،منها ما عرفه القايض حســن
املروزي الشــافعي بأنه :اختصاص مظهر فيــا يقصد له رشع ًا ،هذا
التعريف نقله د .عبد الســام العبادي يف كتابــه امللكية يف الرشيعة
اإلســامية  155/1عن كتاب املروزي املخطوط :طريقة اخلالف

بني الشــافعية واحلنفيــة ،ورقة رقــم  ،150كام عرفه األســتاذ =
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بأنــه :مصلحة مســتحقة رشع ًا ((( .فآثار العقــد ،وهي احلقوق
وااللتزامــات ،إنام هي يف حقيقتها مصلحــة للعاقدين ،وحتقق
هلام فائدة يرجتياهنا من إبرام العقد .وهذا املعنى للحق ال يشــمل
األعيان اململوكة ألهنا ال تســمى مصلحة ،إذ املراد باملصلحة أن
تكون منفعة من املنافع ،وليست األعيان من املنافع ،ويؤيد ذلك
أن الفقهاء يذكرون احلقوق يف مقابلة األعيان(((.
وهذا االســتخدام للحق ،أي بمعنى االلتــزام ،هو الذي
نقصده يف هذا البحث ،وســوف نقترص عىل مصطلح احلق دون
االلتــزام؛ ألن الفقهاء قد اســتخدموا يف الغالب مصطلح احلق
وقدموه عىل مصطلح االلتزام.
= الدريني بأنه :اختصاص يقر به الرشع ســلطة عىل يشء أو اقتضاء
أداء مــن آخر حتقيق ًا ملصلحة معينة .احلق ومدى ســلطان الدولة يف
تقييده ،للدريني ،ص .260

((( احلق والذمة ،للشيخ عيل اخلفيف ،ص .57
((( املرجع السابق ،ص .58
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 عالقة الوعد بااللتزام واحلق:ملعرفــة عالقة الوعد بااللتزام واحلق البد ابتدا ًء من تعريف

الوعد لغة واصطالح ًا ،وحكم الوفاء به عند الفقهاء:
أ ) الوعد لغة:

تكلم علامء اللغة عن اشــتقاقات الوعد فقالواَ :وعَدَ ه األمر

وبه ِعد ًة وو ْعــد ًا وموعد ًا ومو ِعد ًة وموعــود ًا ،والوعد ِ
والعدَ ة
َْ
َْ
َْ
َ

يكونان مصدر ًا واســ ًا ،فأما ِ
العدَ ة فتجمع عىل ِعدات ،والوعد
ال جيمــع ،وقال ابن جني :إنه جيمع عىل وعود ،كام تكلموا أيض ًا
عن استعامالت الوعد فقالوا :إن الوعد يستعمل يف اخلري والرش،
فيقال :وعده باخلري ،ووعده بالرش .وأما الوعيد فيكون يف الرش
خاصة((( ،ومل يتكلم أهل اللغة فيام بحثت عن أصل معنى الوعد

يف اســتعامل العرب ،وإنام ذكروا بعض املعــاين التي جاءت يف
((( لسان العرب ،واملصباح املنري (وعد) ،ومعجم مفردات ألفاظ القرآن،
ص .599
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اآليات القرآنية كقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َوعْدَ اللِّ َحق﴾((( ،أي القيامة
والبعث وجزاء احلساب(((.
ب) الوعد اصطالح ًا:

عرف اإلمام ابن عرفة ِ
العدَ ة بأهنا :إخبار عن إنشــاء ْ
املخ ِب
مع وفاء يف املستقبل((( ،وعرفه العيني بأنه :اإلخبار بإيصال اخلري
يف املستقبل(((.
فالوعد يف اصطالح الفقهاء وضع ملا ســيفعل يف املستقبل؛
لذلك خالــف الوعد العهد بــأن العهد هو ا َمل ْوثــق الذي يلزم
تعهد كالقول والقرار
مراعاته((( ،ووضع ملا من شأنه أن يراعى و ُي َّ
((( ســورة يونس ،55 :والكهف ،21 :والقصــص ،13 :والروم،60 :
ولقامن ،33 :وفاطر ،5 :وغافر.55 :

((( معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص .599

((( رشح حدود ابن عرفة ،للرصاع .960/2
((( عمدة القاري .220/1

((( الكليات ،أليب البقاء الكفوي ،ص .640
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واليمني والوصية والضامن واحلفظ والزمان واألمر ،وسواء كان
حاال أو ً
يف املستقبل أم يف احلال ،فالعهد هو اإللزام((( بالفعل ً
مآال؛
لذلك عرف العهد بأنه حفظ اليشء ومراعاته حاالً بعد حال(((.
وفرق البعض بينهام بأن العهد مــا كان من الوعد مقرون ًا برشط
نحو قولك :إن فعلت كذا فعلت كذا ،وأن العهد يقتيض الوفاء،
والوعد يقتيض اإلنجاز(((.
ت) حكم الوفاء بالوعد عند الفقهاء:
اختلف الفقهاء يف حكم الوفاء بالوعد إىل قولني:
 -1ذهــب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشــافعية
واحلنابلة إىل أن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب ،فلو تركه
فاته الفضل وارتكب املكروه ،وهذه بعض من نصوصهم:
((( الكليات ،أليب البقاء الكفوي ،ص .641
((( معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص .293

((( معجم املصطلحات املالية واالقتصادية ،ص .334
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قال اإلمام الرسخيس« :اإلنسان مندوب إىل الوفاء بالوعد من
غري أن يكون ذلك مستح ّق ًا عليه»(((.
ويقول احلطاب « :الوفاء بالعدة مطلوب بال خالف»(((.
ويقــول اإلمام النووي« :قد أمجع العلــاء عىل أن من وعد
إنسان ًا شــيئ ًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده .وهل ذلك
واجب أم مســتحب؟ فيه خالف :ذهب الشــافعي وأبو حنيفة
واجلمهــور إىل أنه مســتحب ،فلو تركه فاتــه الفضل وارتكب
املكروه كراهة شديدة ،ولكن ال يأثم»(((.
وقال البهويت« :ال يلزم الوفاء بالوعد ،نص عليه (أي اإلمام
أمحد) ،وقاله أكثر العلامء»(((.
((( املبسوط  ،29/21دار املعرفة.

((( حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،ص .154

((( األذكار ،ص  ،271دار املالح للطباعة والنرش.

((( كشاف القناع  ،284/6دار الفكر.
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 -2ذهب بعض الفقهاء إىل أن الوفاء بالوعد واجب ،وممن
ذهب إىل ذلك عمر بن عبد العزيز والقايض ابن األشوع الكويف
اهلمداين وابن شربمة ،وهو وجه يف مذهب اإلمام أمحد ،واختاره
ابن تيمية ،وهو قول يف مذهب املالكية (((.
صدرت عدة قرارات تبني أن الوعد ملزم ديانة ،ومنها قرار
جممع الفقه اإلســـامي رقم (2/5( 41-40و  )3/5بشــأن
الوفاء بالوعد واملرابحة لآلمر بالرشاء ،والذي نص عىل اآليت:
« الوعــد  -وهو الذي يصدر من اآلمــر أو املأمور عىل وجه
االنفراد  -يكون ملزم ًا للواعد ديانة إال لعذر ،وهو ملزم قضاء إذا
كان معلق ًا عىل سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة الوعد .ويتحدد
((( املبــدع رشح املقنع  ،292/9دار عامل الكتــب ،والفتوحات الربانية
 ،260/6دار إحياء الــراث العريب ،وفتح الباري ،243-242/5
دار الريان للرتاث ،والفروق ،للقرايف  ،47/4واملوســوعة الفقهية
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أثر اإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد ،وإما بالتعويض عن الرضر
الواقع فع ً
ال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر » (((..
فكل عالقة رشعية بني شــخصني يكون أحدمها فيها مكلف ًا
جتاه اآلخر أن يقوم بعمل فيه مصلحــة ذات قيمة لآلخر ،أو أن

يمتنع عن عمل ٍ
مناف ملصلحتــه ،مهام كان مصدر تلك العالقة،
فإهنا تســفر يف االصطالح الفقهي ،ويعرب عنها بأهنا حق شخيص
للمســتفيد منها ،كام أهنــا يف الوقت نفســه التــزام عىل اآلخر
املكلف هبا(((.
وعليــه فإن الوعد فيه مصلحة ألحــد الطرفني أو لكليهام،
مما ينشئ ح ّق ًا لصاحب املصلحة والتزام ًا قبل اآلخر .وعليه هل
((( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ،ص  ،156من مطبوعات
وزارة األوقاف القطرية.

((( املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي ،مصطفى الزرقا،
ص .26 ،25
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جيوز أن يتنازل صاحب احلق أو االلتزام عن حقه بمقابل يتقاضاه
ممن يتنازل له ،فإذا جاء الواعد للموعود وعرض عليه مبلغ ًا من
املال مقابل أن يسقط حقه يف الوعد ،أو أن يأيت أجنبي لصاحب
احلق يف الوعد ويعرض عليه مبلغــ ًا من املال مقابل التنازل عن
هذا احلق ،هل هذا من األمور املقبولة رشع ًا؟
•

•

•
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املطلب الثاني
أقسام احلقوق ومدى جواز االعتياض عنها
قلنا سابق ًا :إن احلقوق متعددة وكثرية ،وقد قسمها الفقهاء
إىل أقســام كثرية متعددة ،فقد قســم اإلمام ابــن رجب احلنبيل
احلقوق تقسي ًام بديع ًا حيث قسمها إىل مخسة أنواع:
 -1حق ملك :كحق الســيد يف مال املكاتــب ،وا ُمل ْحرم إذا
مات موروثه ويف ملكه صيد.
 -2حق متلك :كحق األب يف مال ولده ،وحق العاقد للعقد
إذا وجب له.
 -3حق االنتفاع :كحق وضع خشــبة عىل جدار جاره إذا مل
يرض ،وإجراء املاء يف أرض غريه إذا اضطر لذلك.
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 -4حــق االختصاص :وهــو عبارة عام خيتص مســتحقه
باالنتفــاع بــه وال يملك أحــد مزامحتــه فيه ،وهو غــر قابل
للشــمول واملعاوضــات كالكلب املبــاح اقتنــاؤه ،واألدهان
املتنجســة ،ومرافــق األمــاك كالطــرق واألفنيــة ومســيل
املياه ونحوها.
 -5حق التعلق الستيفاء احلق :كتعلق حق املرهتن بالرهن،
وتعلق حق اجلناية باجلاين ،وتعلق حق الغرماء بالرتكة(((.
ومما يتعلق بموضوع البحث انقســام احلقوق باعتبار املالية
والتعلق باألموال وعدم املالية إىل ما يأيت:
 -1حــق مــايل ،يتعلق باألمــوال ،ويســتعاض عنه بامل،
مثــل :األعيــان املاليــة حيــث يمكــن بيعها واالســتعاضة
عنها بامل.
((( القواعد ،البن رجب ،ص  ،205-200دار اجليل.
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 -2حق مايل ،ليس يف مقابله مال ،مثل :املهر والنفقة ،حيث

يتعلق املهر بالزواج والدخول ،وكالمها ليس ماالً ،وكذلك النفقة
تستحقها الزوجة مقابل احتباسها حلق الزوجية.
 -3حق غري مايل ،يتعلق باألموال ،مثل الشــفعة ،فهي قبل بيع
الرشيكحقجمرد ،وبعدالبيعحقثابت.
 -4حق غري مايل ،ال يتعلق باألموال ،مثل القصاص.
 -5حق خمتلف يف ماليته ،مثل املنافع ،حيث ذهب اجلمهور
إىل أن املنافع مال ،واحلنفية إىل أهنا ليست بامل(((.
كام جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم )5/5(43
بشأن احلقوق املعنوية ما ييل:
أوالً :االســم التجــاري ،والعنوان التجــاري ،والعالمة
التجارية ،والتأليف واالخــراع أو االبتكار هي حقوق خاصة
((( املوسوعة الفقهية .40،41/18
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ألصحاهبــا ،أصبح هلا يف العــرف املعارص قيمــة مالية معتربة
لتمــول الناس هلــا ،وهذه احلقــوق يعتد هبا رشعــ ًا ،فال جيوز
ُّ
االعتداء عليها.
ثاني ًا :جيوز الترصف يف االسم التجاري أو العنوان التجاري
أو العالمــة التجارية ونقل أي منها بعوض مايل ،إذا انتفى الغرر
والتدليس والغش ،باعتبار أن ذلك أصبح ح ّق ًا مال ّي ًا.
ثالث ًا :حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة رشع ًا،
وألصحاهبا حق الترصف فيها ،وال جيوز االعتداء عليها»(((.
وهذه احلقــوق عىل اختالف أنواعها منها ما جيوز املعاوضة
عليه باتفاق ،ومنها ما ال جيــوز املعاوضة عليه باتفاق ،ومنها ما
هو خمتلف فيه ،فمث ً
ال األبوة واألمومة والبنوة حقوق غري مالية،
وال تتعلق باألمــوال ،فال جيوز االعتياض عنهــا بأي حال من
((( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ،ص .161 ، 160
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األحوال ،كام أن القصاص حق غري مايل وال يتعلق باألموال؛ ألنه
عقوبة القتل العمد ،ومع أنه ال يعترب ماالً إال أنه جيوز االعتياض
عنه بامل بالنص واإلمجاع ،وهناك حقوق خمتلف فيها بني الفقهاء
يف مدى جواز االعتياض عنها بامل ،وهي مقصود هذا املطلب؛
ألنه يف اعتقادي ال يوجد ضابط يضبط هذه احلقوق مجيعها ،فام
نجده من ضابط عند بعض املذاهب ينتقض ببعض الفروع التي
قررهتا مذاهب أخرى ،وهو ما يعرب عنه أحيان ًا عند بعض الفقهاء
باحلقوق املجردة ،فقد قســم الفقهاء احلقوق إىل حق جمرد وحق
غري جمرد أو متقرر:
أ -احلق املجرد :ما كان غري متقرر يف حمله ،أي مل يقم بمحل
ومل يتقرر يف ذات ،كحق الشــفعة ،فإنه نوع من الوالية أعطيت
للشفيع يف أن يتملك العقار بعد أن يتملكه املشرتي ،ومثله حق
املرور بالنسبة للطريق.
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ب -احلق غري املجرد :هو ما له تعلق بمحله تعلق استمرار،
بمعنــى أن لتعلقه أثر ًا أو حك ًام قائ ًام يــزول بالتنازل عنه ،وذلك
كحــق القصاص ،فإنه يتعلق برقبة القاتــل ودمه ،ومع قيام هذا
احلق يكون غري معصوم الدم بالنســبة لــويل القصاص ،ولكن
بالتنازل عنه يصري معصوم الدم(((.
 الفرق بني البيع واالعتياض:اختلف الفقهاء يف تعريف البيع اختالف ًا كبري ًا:
أ -عرفه احلنفية بأنه :مبادلة مال بامل بالرتايض(((.
ب -وعرفــه املالكية بأنــه :عقد معاوضة عــى غري منافع
وال متعة لذة ،ذو مكايســة ،أحد عوضيه غــر ذهب وال فضة
معني غري العني فيه(((.
((( أحكام املعامالت الرشعية ،عيل اخلفيف ،ص .29
((( فتح القدير .455/5

((( حاشية الدسوقي .2/3

االعتياض عن احلـق يف الوعد :حكمه وضوابطه

41

ت -وعرفه الشــافعية بأنه :عقد معاوضة مالية تفيد ملك
عني أو منفعة عىل التأبيد ال عىل وجه القربة(((.
ث -وعرفه احلنابلــة بأنه :مبادلة عني مالية أو منفعة مباحة
مطلقــ ًا بأحدمها أو بــال يف الذمة للتملك عــى التأبيد غري رب ًا
وقرض(((.
ومع اختــاف الفقهاء يف تعريف البيــع إال أهنم مل خيتلفوا
يف أن البيع ســبب من أسباب امللكية وانتقاهلا ،فالبيع يعترب ناق ً
ال
للملكية من البائع للمشرتي.
أما املعاوضة فتكون بالبيع تارة وبغريه تارة أخرى؛ كاإلسقاط
والصلــح ،فمث ً
ال جاء يف تعريف اخللع أنــهُ :فرقة بعوض مقصود
جلهة الزوج بلفظ طــاق أو خلع((( ،وقد ذهب مجهور الفقهاء من
((( حاشية قليويب .152/2

((( رشح منتهى اإلرادات .140/2
((( املوسوعة الفقهية .234/19
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املالكية والشــافعية واحلنابلة إىل أن اخللع معاوضة من اجلانبني من
الزوج والزوجة(((.
وعليه ال يمكن اعتبار املعاوضة يف اخللع عىل أهنا بيع ،وإنام
عىل اعتبار أهنا إســقاط من جانب الزوج حلقه يف التمتع بزوجته
بعوض تدفعه املرأة للزوج.
فاحلقوق واألمالك ينقســم الترصف فيها إىل نقل وإسقاط،
فالنقل ينقسم إىل قسمني:
أ -ما هو بعوض :ويكون إما:
 -1يف األعيان (كالبيع).
 -2يف املنافع (كاإلجارة).
ب -ما هو بغري عوض :كاهلدايــا والوقف ،فإنه يعترب نقل
ملك يف األعيان بغري عوض.
((( املوسوعة الفقهية .239/19
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أما اإلسقاط فهو أيض ًا ينقسم إىل قسمني:
أ -ما هو بعوض كاخللع والكتابة والصلح عىل الدين ،ففي
مجيع هذه الصور يسقط فيها الثابت ،وال ينتقل إىل الباذل ما كان
يملكه املبذول له.
ب -ما هو بغري عوض كاإلبراء من الديون والقصاص(((.
وعليه فإن البيع خيتلف عن االعتياض؛ حيث إن االعتياض
نوع من أنواع اإلســقاط ،وليس كالبيع ،فهو نقل مللكية األعيان
واملنافع .فمحل اإلســقاط الذي جيري عليه الترصف يســمى
ح ّق ًا ،وهو هبذا اإلطالق العام يشمل األعيان ومنافعها والديون
واحلقوق املطلقة(((.
((( الفروق ،للقرايف  ،208 ،207/2الفرق التاسع والسبعون بني قاعدة
النقل وبني قاعدة اإلسقاط.

(((املوسوعة الفقهية .237/4
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وكل مــن ملك ح ّق ًا من هذه احلقوق  -هبذا اإلطالق العام-
يصبح له بحكم امللك والية التــرف فيه باختياره ،ليس ألحد
والية اجلرب عليه إال لــرورة أو ملصلحة عامة ،وال ألحد والية
املنــع عنه إال إذا تعلق به حق الغــر ،فيمنع عن الترصف من غري
رىض صاحب احلق(((.
فمث ً
ال األصل يف املنافع أهنا تقبل اإلســقاط بإسقاط مالك
العني املنتفــع هبا أو مســتحق منفعتهــا ،إذ كل جائز الترصف
ال يمنع من إسقاط حقه ما مل يكن هناك مانع من ذلك.
ولذلك ســوف نســلك يف هذا البحث مســلك اإلسقاط
للحقوق ال مسلك النقل هلا؛ ألن مسلك النقل يستلزم منا تعريف
املال ومدى مالية املعقود عليه من احلقوق ،وصوالً إىل حكم نقل

هذه احلقوق بعوض ،بينام اإلســقاط ال نحتــاج فيه لذلك؛ ألن
باب اإلســقاط يف ظني أوسع من باب النقل ،والذي هو حمصور
((( املوسوعة الفقهية .238 ،237/4
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يف باب البيع ،ســواء أكان هذا البيع لألعيــان أم للمنافع ،كام أن
باب النقل يشرتط لصحته امللك ،بينام باب اإلسقاط ال يشرتط له
ذلك ،فقد ينشأ احلق بسبب امللك ،وقد ال ينشأ بسببه ،ألنه ال يلزم

ِ
االســتحقاق ُ
امللك ،فكام قالوا يف الغنيمة بعد إحرازها بدار
من
اإلسالم أهنا حق تأكد باإلحراز ،وال حيصل امللك فيها للغانمني
إال بعد القسمة ،واحلق املتأكد يورث كحق الرهن والرد بالعيب،
بخالف الضعيف كالشفعة وخيار الرشط(((.
يقول اإلمام احلطاب :الوجه الرابع :أن يكون الفعل املعلق

امللتزم له ح ّق ًا من حقوقه ألجل ما التزمه له ِ
امللتزم،
عليه أن يرتك َ
نحو قول الشــخص للحاضنة :إن أســقطت حقك يف احلضانة
فلك كذا وكذا ،وكمســألة إعطاء الزوجة زوجها شــيئ ًا عىل أال
يتزوج عليها .وهذا يشبه أن يكون من باب اجلعالة(((.
((( حاشية ابن عابدين .59/14

((( حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،ص .203
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ويقول اإلمام الدسوقي :جيوز للزوج أو للزوجة رشاء يوم
رضهتا بعوض معني ،وختتص الرضة بام اشرتت ،وخيص الزوج
من شاء منهن بام اشرتى.
ويف تسمية هذا رشاء مساحمة ،بل هذا إسقاط حق؛ ألن املبيع
البد أن يكون متموالً(((.
وسوف يأيت مزيد بيان للفرق بني البيع واالعتياض ،حيث
إن الفقهاء أجازوا أحيانــ ًا االعتياض ومل جييزوا البيع من خالل
الصور التي سنذكرها يف املطلب التايل.
•

((( حاشية الدسوقي .341/2

•

•
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املطلب الثالث
صور من بعض احلقوق وحكم االعتياض عنها
إن الناظر يف كتب الفقهاء -رمحهــم اهلل -جيد أهنم تكلموا
عن االعتياض لبعض احلقــوق ،ويف حديثهم عن هذه احلقوق
يســتطيع الباحــث أن يتلمس بعــض الضوابط التــي يمكن
مــن خالهلا ضبط االعتيــاض عن احلقوق مطلقــ ًا ،وعن احلق
يف الوعد بشــكل خــاص ،ولذلك كان من الــروري تناول
بعض املســائل التي نص عليها الفقهــاء؛ ألن بعض األفاضل
اســتنبطوا مــن هذه الصــور جــواز االعتياض عــن احلق يف
الوعد بجامــع جواز االعتيــاض يف بعض الصــور التي نص
عليها الفقهاء.
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 -1التنازل عن حق الشفعة بعوض:
إذا ملك اجلار حق الشفعة يف شقص ،فهل جيوز له أن يعتاض عن
حقه بعوض بأن يقول له املشرتي :تنازل عن حقك يف الشفعة ولك
ألف دينار مثالً؟ فهذه املسألة مما اختلف فيها قول الفقهاء إىل قولني:
القول األول :ذهــب مجهور الفقهاء من احلنفية والشــافعية
واحلنابلة إىل عدم جواز مصاحلة املشــري الشفيع عىل مال ليرتك
حقه يف الشفعة ،ورتبوا عىل ذلك أمرين:
أ -بطالن الصلح ،النعدام ثبوت احلق يف املحل؛ ألن الثابت
للشفيع حق التملك ،وهو عبارة عن والية التملك ،وهي معنًى
قائم بالشــفيع فلم يصح االعتياض عنه ،فبطل الصلح ومل جيب
االعتياض عنه ،وحق الشــفعة يعترب خيار ًا للشفيع فال يصح أن
يسقطه بامل كخيار الرشط(((.
((( بدائع الصنائع  ،122/4ومغني املحتاج  ،309/2واملغني مع الرشح
.483 ،482/5
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وقد رصح اإلمام ابن عابدين بأن حق الشفعة إنام ثبت لدفع
الرضر عن الشــفيع ،فمصاحلته للمشرتي عىل مال يعني أنه غري
مترضر من رشاء املشرتي ،لذلك مل جيز له االعتياض عن حقه يف
الشفعة بامل(((.
يقول اإلمام تاج الدين السبكي :الصحيح أن علة ثبوت الشفعة
دفع الرضر الذي ينشــأ من القســمة من بذل مؤنتها ،واحلاجة إىل
أفراد احلصة الصائرة له باملرافق الواقعة يف حصة صاحبه كاملصعد
والبالوعةونحوها.
وقال أبو حنيفة  -رمحه اهلل  :-بل دفع رضر الرشكة فيام يدوم
مــن تضييق املداخل والتــأذي بحريم الرشكــة أو خالئه أو كثرة
الداخلني عليه وما أشبه ذلك(((.
((( حاشية ابن عابدين .35/7

((( األشباه والنظائر ،للسبكي  ،283/2دار الكتب العلمية.
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ب -بطالن حق الشفعة؛ ألنه ريض برتكها وطلب عوضها،
فيثبت الرتك املريض به ،وال يثبــت العوض ،وألن ترك املطالبة

هبا ٍ
كاف يف سقوطها ،فمع طلب عوضها أوىل ،وخالف القايض
من احلنابلة يف بطالن حق الشــفيع يف الشــفعة ،وذهب إىل عدم
بطالن حقه؛ ألنه مل يرض إسقاطها ،وإنام ريض باملعاوضة عنها،
ومل تثبت املعاوضة فبقيت الشفعة(((.
القــول الثاين :ذهب املالكية إىل جــواز أن يعتاض صاحب
حق الشفعة مقابل تنازله عن حقه ،فقد نصوا عىل أن الشفيع إن
أخذ ماالً من املشــري أو من أجنبي بعد رشاء املشرتي -سواء
علم الشــفيع بالبيع أم ال -ليسقط حقه بالشفعة ،أن ذلك جائز،
ويسقط حق الشفيع بالشفعة ،ألنه من إسقاط اليشء بعد وجوبه،
فإن تقايال (املشــري مع البائع) رجع املشــري عىل الشفيع بام
((( بدائع الصنائع  ،122/4ومغني املحتاج  ،309/2واملغني مع الرشح
.482/5
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دفعه له من املال ،وكان الشــفيع باقي ًا عىل شفعته؛ ألن سقوطها
كان معلق ًا عىل أمر مل يتم (((.
 عالقة حق الشفعة باالعتياض عن احلق يف الوعد:ذهب بعــض األفاضل إىل جــواز االعتياض عن احلق
يف الوعــد قياســ ًا عىل جــواز االعتياض عن حق الشــفعة كام
عند املالكية.
ويرد عىل ذلك بأن مجهور الفقهاء منعوا من ذلك؛ ألن حق
الشفعة إنام رشع لدفع الرضر عن اجلار ،وكذا كل حق رشع لدفع
الرضر فإنه ال جيوز االعتياض عنه ،ألنه باالعتياض عنه يتبني أنه
غري مترضر ،والوعد كام أســلفنا يف التمهيد إنام رشع لدفع الرضر
عن املؤسســات املالية ،وتقليل املخاطر التي تتعرض هلا بســبب
إخالف الواعد لوعده ،فلم جيز االعتياض عنه.
((( حاشية الدسوقي .479/3
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كام أن حق الشــفعة متصل بالعني يوجد بوجودها ،وينعدم
بانعدامها ،بخالف الوعد فإنه يوجــد قبل وجود العني أحيان ًا،
وقد يوجد بعد وجود تلك العني ،فليس له صلة وثيقة بالعني.
 -2التنازل عن حقوق االرتفاق:
قلنا ســابق ًا :إن احلقوق متعددة وكثرية ،ومن احلقوق ما هو
مرتبــط بالعقارات والزم هلا ،فأحيان ًا تكون هذه احلقوق قد رتبها
الشــارع عىل العقار كحق الشفعة ،وقد سبق بيانه ،وأحيان ًا تكون
هذه احلقوق اتفاقية بني األطراف يتم التعاقد عليها بمقابل يقبضه
الباذل ،وأحيان ًا تكون بال مقابل ،وقد اصطلح الفقهاء عىل تسمية
هذه احلقــوق بحقوق االرتفاق؛ ألن النــاس تنتفع هبا وتتضمن
الرفق هبم .وســوف أنقل نص قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة
رقــم ( )18/9( )171خمترص ًا ،وهو املتعلــق بحقوق االرتفاق
وتطبيقاته املعارصة يف األمالك املشرتكة ،فقد جاء فيه ما ييل:
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« أوالً :تعريف حقــوق االرتفاق :هي كل ما ثبت لعقار ما
عىل عقار آخر من األمور املنتفع هبا مما يقبل االشرتاك.
ثالث ًا :األحكام:
 -1القاعــدة الكلية حلقوق االرتفــاق أن األصل يف املنافع
احلل ،ويف املضار التحريم ،أما املياه اخلاصة املحرزة فال تستحق
إال عند الرضورة وبثمن املثل.
 -2حــق االرتفاق بالرشب أو باإلجراء أو باملســيل ثابت
للعقار واملزارع ونحوها بام يقتضيه جريان العرف والعادة.
ومن ذلــك :االرتفاق بإجــراء األنابيب بغرض تشــغيل
املصانع واملعامــل أو الرصف الصحي ،مقيــد ًا ذلك كله بعدم
اإلرضار.
 -3حــق التعيل ثابــت لصاحبه وله التــرف فيه بعوض
وبدونه بحسب ما تقتضيه األحكام املنظمة له».
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ومن قرار جممع الفقه اإلسالمي السابق ،وحتديد ًا يف فقرته
األخرية ،بخصوص حــق التعيل ،فإن القرار أجاز املعاوضة عن
هذا احلق ،مما يستدعي أن ننقل رأي الفقهاء يف املعاوضة عن هذه
احلقوق ،وســوف أقترص عىل بعض احلقوق التي تعطي صورة
جمملة لرأي الفقهاء يف حكم املعاوضة عن حقوق االرتفاق.
أوالً :املذهب احلنفي:
يوجد يف الفقه احلنفي روايات متعددة يف حكم املعاوضة
عن حقوق االرتفاق وإن كان الراجح عندهم املنع(((.
فقــد نص قايض خان عىل أن بيع مســيل املاء وبيع حق وضع
اجلذوع ال جيوز باتفاق الروايات ،وكذا الصلح عليها((( ،ويقصد من
هذا بيعها جمردة عن العقار ،أما بيعها مع العقار فجائز كام سيأيت.
((( حاشية ابن عابدين .275 ،272/7

((( فتاوى قايض خان هبامش الفتاوى اهلندية .105/3
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ولذلك جاء يف الفتاوى اهلندية :أن رج ً
ال اشرتى من رجل
دار ًا ،فادعى رجل فيها مســيل ماء ،وأقام عــى ذلك بينة ،فهو
بمنزلة العيب ،فإن شاء املشرتي أمسكها بجميع الثمن وإن شاء
ردها((( .فلم جيعلوا ملســيل املاء حصة مــن الثمن ،ألنه ال جيوز
املعاوضة عليه.
ولذلك يقول اإلمام ابن نجيم :والكفيل بالنفس إذا صالح
املكفول له بامل مل يصح ومل جيــب ،ويف بطالن الكفالة روايتان،
ويف بيع حق املــرور يف الطريــق روايتان ،وكــذا بيع الرشب،
واملعتمد ال إال تبع ًا(((.
فلو ادعى رجل ح ّق ًا يف دار فصاحله عىل طريق فيها جاز ،أما
إذا صالح عــى أن تكون رقبة الطريق للمدعي فهو جائز باتفاق
((( الفتاوى اهلندية .80/3

((( األشباه والنظائر ،ص .249
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الروايــات؛ ألن بيع رقبة الطريق جيــوز باتفاق الروايات ،وكذا
الصلح عىل حق املرور ففيه روايتان؛ ألن يف جواز بيع حق املرور
اختالف الروايتــن ،جيوز يف رواية ،وال جيــوز يف رواية ،فكذا
الصلح عىل حق املرور(((.
إال أنه جاء يف الصلح عن العلو ما ييل:
ولو ادعــى يف علو رجل فصاحله عىل بيــت معني من هذا
العلو ،أو عىل بيت معني من علو آخر فهو جائز ،ألنه صالح عن
املجهول باملعلوم(((.
وقد يظن البعض أن هذا احلكم خالف ما سبق وليس كذلك؛
ألن الصلح يف هذه املســألة هو عن الدعــوى ،وهذا عند احلنفية
جائز باتفــاق إذا كانت الدعوى صحيحة أو فاســدة ال باطلة(((؛
((( الفتاوى اهلندية .105/3
((( املرجع السابق .105/3

((( حاشية ابن عابدين .418/8
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ألن األصل أنــه متى توجهت اليمني نحو الشــخص يف أي حق
كان فافتدى اليمني بدراهم ،وكذا لو ادعــى قبله تعزير ًا بأن قال:
كفرين أو ضللني أو رماين بســوء ونحــوه ،فافتداها بدراهم جيوز
عىل األصح.
ولذلك نص اإلمــام ابن عابدين عــى أن حق التعيل ليس
بامل؛ ألن املال عني يمكن إحرازها وإمســاكها ،وهو ليس حق
متعلــق باملال ،بل هو حق متعلق باهلواء ،وليس اهلواء ماالً يباع،
واملبيــع البد أن يكون أحدمها ،بخالف الرشب حيث جيوز بيعه
تبع ًا لألرض((( ،فلو باع حق التعيل بعد ســقوط الســقف فإن
املبيــع باطل ،أما إذا باعه حق التعيل والســقف قائم فإنه يصح؛
ألن احلق يف هذه احلالة تابع للســقف .وهو ما قدمناه سابق ًا بأن
احلنفية ال جييزون بيع هذه احلقوق جمردة ،وإنام تبع ًا لبيع أصلها.
((( حاشية ابن عابدين .237 ،236/7
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ثاني ًا:مجهورالفقهاء:
أجــاز مجهور الفقهــاء من املالكيــة والشــافعية واحلنابلة
االعتيــاض عن حقوق االرتفاق بمقابــل ،إال أهنم اختلفوا يف
تكييــف العقد؛ هل هو بيــع أم إجارة أم شــبيه باالثنني ،وهذا
االختــاف امتد إىل داخــل املذهب أحيان ًا كام عند الشــافعية،
وســوف أرسد آراءهم مفصلة الختالفهم يف بعض التفاصيل،
ولذكــر التعليــل ألحكامهم مما لــه األثــر يف موضوعنا حكم
االعتياض عن احلق يف الوعد.
 -1املذهب املالكي:
جاء يف املدونة عن اإلمام مالك ما ييل« :قلت  :أرأيت إن
اشرتيت رشب يوم أو يومني بغري أصله إال أين اشرتيت الرشب
يومــ ًا أو يومني واألصل لرب املاء ،قال  :قال مالك :ذلك جائز،
قال: وهذا الذي قال مالك ال شــفعة فيه ،ألنه ليس معه أرض،
وإنام الشفعة يف املاء إذا كانت األرض بني النفر مل يقتسموها ،فباع
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أحدهم ماءه بغري أرضه ،فقال مالك :ففي هذا الشفعة إذا كانت
(((. فهذا يؤكد أن املالكية يرون جواز االعتياض
األرض مل تقسم 
عن حقوق االرتفاق ،وأن هذا احلق جيوز بيعه جمرد ًا عن األصل؛
لذلك ذهب اإلمام مالك إىل أن هذا احلق ال يدخل يف الشــفعة
عىل األرض؛ ألن الشفعة متعلقة بالعقار الذي مل يقسم.
 -2املذهب الشافعي:
يقول اإلمام النووي -رمحه اهلل  :-إذن املالك لغريه يف البناء
عىل ملكه قد يكــون بغري عوض -وهو اإلعــارة -وقد يكون
بعوض وله صور:
أ -أن يــأذن فيه بصيغة اإلجارة :بأن يكري أرضه ،أو رأس
جداره أو ســقفه مدة معلومة بأجرة معلومة ،فيجوز ،وســبيله
سبيل سائر اإلجارات.
((( املدونة الكربى ،لإلمام مالك  ،192/6دار صادر.
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ب -أن يأذن فيه بصيغــة البيع ويبني الثمن ،وهو صحيح،
خالف ًا للمزين .وهذه الصورة تتم بعبارتني:
 -1أن يبيع ســطح البيت أو علوه للبناء عليه بثمن معلوم،
وهي عبارة الشافعي ومجاهري األصحاب.
 -2أن يبيع حق البناء عىل ملكه .وهي عبارة اإلمام الغزايل.
قال النووي :واألشبه أن املراد منهام يشء واحد .ويف حقيقة
هذا العقد أوجه:
 -1أنه بيع ،ويملك املشرتي به مواضع رؤوس اجلذوع.
 -2أنه إجارة ،وإنام مل يشرتط تقدير املدة؛ ألن العقد الوارد
عىل املنفعة تتبع فيه احلاجة ،فإذا اقتضت التأبيد أ َّبد كالنكاح.
وأصحهام :أنه ليس بيع ًا وال إجارة حمضني ،بل فيه شبههام،
فشــبهه بالبيع لكونه مؤبد ًا ،وشــبهه باإلجارة؛ ألن املستحق به
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منفعة فقط ،إذ ال يملك املشــري فيها عينــ ًا ،فلو كانت إجارة
حمضة الشــرطنا تأقيتهــا ،أو بيعــ ًا حمض ًا لــكان رأس اجلدار
لصاحب اجلذوع(((.
ومثــل هذا ذكروه يف الصلح عىل إجراء املاء وإلقاء الثلج يف
ملكــه عىل مال؛ ألن احلاجة تدعو إىل ذلك ،وأن ذلك يتم بثالثة
صيغ كام مر ،وهي:
 -1اإلجارة :فال بد من بيان موضــع اجلريان للامء ،وبيان
طولــه وعرضه وعمقه ،وقدر املدة إن كانت اإلجارة مقدرة هبا،
وإال فال يشرتط بيان قدرها كام مر.
 -2البيع :بأن قال :بعتك مســيل املاء ،ويف هذه احلالة جيب
بيان الطــول والعرض ال بيان العمق؛ ألنــه ملك القرار ،أو أن
يستخدم عبارة :بعتك حق مسيل املاء.
((( روضة الطالبني  ،453/3ومغني املحتاج .192 ،191/2
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 -3العارية :ال حاجة إىل بيان ،ألنه يرجع فيها متى شاء(((.
والشــافعية عند إجازهتم للمعاوضة عــن هذه احلقوق إنام
أجازوها للحاجة ،ولكوهنا تبعــ ًا لألصل ،أما جمرد احلقوق فال
جيــوز املعاوضة عليهــا ،فقد نصوا عىل أن جمــرد اهلواء ال جيوز
املعاوضة عليه ،فلو خرجت أغصان شجرة إىل هواء ملك جاره،
فللجار مطالبته بإزالتها ،فإن مل يفعل ،فله حتويلها عن ملكه ،فإن
مل يكن ،فله قطعها ،وال حيتاج فيــه إىل إذن القايض ،فلو صاحله
عىل إبقائها بعوض ،مل يصح إن مل يســتند الغصن إىل يشء؛ ألنه
اعتياض عن جمرد اهلواء ،وإن اســتند إىل جــدار ،فإن كان بعد
اجلفاف جــاز ،وإن كان رطب ًا فال؛ ألنه يزيد وال يعرف قدر ثقله
ورضره .وقال بعض الشــافعية جيوز ،وما ينمــى يكون تابع ًا،
واألول أصح ،وانتشار العروق كانتشار األغصان(((.
((( مغني املحتاج .191/2

((( روضة الطالبني .456/3
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 -3املذهب احلنبيل:
ذهب احلنابلة إىل تكييف االعتيــاض عن حقوق االرتفاع
عىل أنه عقــد إجارة ،فقد نصوا عىل ما ييل :لو صاحله عىل إجراء
املاء يف ســاقية أي قناة من أرض رب األرض مع بقاء ملك رب
األرض عليهــا ،فهو إجارة لألرض ،ألنه بيــع ملنفعتها بعوض
معلوم ،يشــرط فيه تقدير املدة وسائر رشوط اإلجارة ،وذهب
البعض إىل عدم اعتبار املدة للحاجة(((.
ولو صاحله عىل إجراء ماء ســطحه من املطر عىل سطحه ،أو
صاحله عىل إجراء ماء املطر يف أرضه إذا كان نازالً من سطحه أو من
أرضه جاز الصلح؛ إذا كان ما جيري من املاء معلوم ًا إما باملشاهدة،
وإما بمعرفة املساحة ،كام يشرتط معرفة املوضع الذي خيرج منه املاء
إىل السطح أو األرض دفع ًا للجهالة ،وال تفتـقر صحة اإلجارة إىل
((( كشاف القناع .402/3
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ذكــر املدة لدعوى احلاجة إىل تأبيد ذلك ،فيجوز العقد عىل املنفعة
يف موضع احلاجة غري مقدرة املدة كالنكاح(((.
إال أن ابــن رجب ع َّقب عىل ذلــك يف قواعده كام يف القاعدة
السابعة والثامنني :أن ذلك ليس بإجارة حمضة لعدم تقدير املدة ،بل
هو شبيه بالبيع ،بخالف مسألة تأجري الساقية التي جيري فيها غري
ماء املطر ،فكانت بيع ًا تارة ،وإجارة تارة أخرى ،فاعترب فيها تقدير
املدة عىل ما تقدم(((.
 عالقة حقوق االرتفاق باالعتياض عن احلق يف الوعد:إن الناظــر يف األحــكام الفقهيــة التي أطلقهــا الفقهاء يف
موضوع االعتياض عــن حقوق االرتفاق ليــدرك عدم صحة
قيــاس االعتياض عن احلق يف الوعد عىل االعتياض عن حقوق
االرتفاق لعدة أسباب ،منها:
((( كشاف القناع .402/3

((( القواعد ،البن رجب ،ص  ،213دار اجليل.
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أ -أن الفقهــاء مل خيتلفوا يف أن حقــوق االرتفاق هي عبارة

عن بيع للمنفعة ،ولذلك ســلك مذهب احلنابلة فيها مســلك
اإلجــارات ،وهذه املنفعة مرتبطة بأصــل ومالزمة له؛ لذلك مل

جيز الفقهاء بيع جمرد احلق كام نص عليه احلنفية والشافعية يف بيع

حقوق االرتفاق جمردة عن األصل.

ب -أن االعتياض عن حقوق االرتفاق عىل فرض أنه ليس

من باب بيع املنافع ،وأنــه من باب بيع احلقوق املجردة ،فإنه إنام
أجيز للحاجة ،وهذا األمر كان واضح ًا يف النصوص السابقة التي

أرشنا إليها ،بل إن الفقهــاء خالفوا رشط ًا ّ ً
مهم يف عقد اإلجارة،
وهو حتديد مدة االنتفاع حلاجة الناس لالنتفاع هبذه املرافق.

ولذلك قياس جــواز االعتياض عن احلــق يف الوعد عىل

جواز االعتياض عن حقوق االرتفاق يعترب قياســ ًا مع الفارق؛

ألن االعتياض عن احلق يف الوعد إنام هو ألمر مستقبيل متوقف

عىل خطر وجود الســلعة من عدمها ،بخالف حقوق االرتفاق

املرتبطة بالعقار.
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 -3بيع الصكوك(((:
الصكاك والصكوك مجع صك ،وهي الرقاع ،وتســتخدم
عــادة للتعبري عن الورقــة املكتوبة بدين ،ويقصد هبــا هنا الورقة
املكتوب فيها أعطيات الطعام وغريها ممــا تعطيه األمراء للناس،
فمنها ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعامل ،ومنها ما يكون بغري
عمل كالعطاء ألهل احلاجة.
أما بيع الصكــوك فيقصد به :الورقة التــي يكتب فيها و ٌّيل

برزق من الطعام ملستحقه ،بأن يكتب فيها إلنسان كذا وكذا من
طعام أو غريه ،فيبيع صاحبها ذلك إلنسان قبل أن يقبضه(((.
((( ال يقصــد بالصكــوك هنا ما تعــارف عليه يف عرصنــا ،فالصكوك
احلالية هي« :وثائق متســاوية القيمة متثل حصص ًا شــائعة يف ملكية

أعيان أو منافــع أو خدمات أو موجودات مرشوع معني أو نشــاط
استثامري خاص ،وتعرف يف عرصنا بالصكوك االستثامرية» .املعايري

الرشعية ،ص .238

((( رشح صحيح مسلم ،للنووي  ،171/10واملنتقى ،للباجي ،282/6
ورشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك .288/3
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يقول اإلمام الباجــي :وابتياع الصكاك مــن أرباهبا الذين

خرجت هلم الصكوك هبا ،إمــا عىل صفة يصفوهنا ،أو عىل عادة

عرفوها من طعام الصكوك تقــوم مقام معرفة اجلنس والصفة،
فقد يكون الطعــام الكثري املجلوب من بلــد جيتمع يف موضع،

فتتفق أجزاؤه وتتقارب ،فينقل منه األجزاء واألمحال ،وما يعرف

به جنســه إىل ما يقرب منه من بالد كاملدينة عىل ســاكنها أفضل
الصالة وأتم التسليم ،من اجلار وما جرى جمرى ذلك(((.

وذكــر اإلمام القفال أن مراد اإلمام الشــافعي -رمحه اهلل-

بالرزق :الغنيمة ،ومل يذكر غريه(((.

وقد روى اإلمام مســلم يف صحيحه عن سليامن بن يسار،

عن أيب هريرة (ريض اهلل عنه) أنه قال ملروان« :أحللت بيع الربا،
فقال مروان :ما فعلت ،فقال أبــو هريرة :أحللت بيع الصكاك
وقد هنى رســول اهلل ﷺ عــن بيع الطعام حتى يســتوىف ،قال:
((( املنتقى .289/6

((( روضة الطالبني .170/3
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فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها ،قال ســليامن :فنظرت إىل
حرس يأخذوهنا من أيدي الناس»(((.

وقد جــاء احلديث بتفصيــل أكثر يف موطــأ اإلمام مالك

 رمحــه اهلل  -فعن مالك أنه بلغه أن صكــوك ًا خرجت للناسيف زمان مروان بن احلكــم من طعام اجلار((( ،فتبايع الناس تلك

الصكوك بينهم قبل أن يســتوفوها ،فدخل زيد بن ثابت ورجل
من أصحاب النبي ﷺ عىل مروان بن احلكم فقال :أحتل بيع الربا

يا مــروان؟ فقال :أعوذ باهلل ،وما ذلــك؟ فقاال :هذه الصكوك

تبايعهــا الناس ثم باعوها قبل أن يســتوفوها ،فبعث مروان بن
احلكم احلــرس يتبعوهنــا ينزعوهنا من أيدي النــاس ويردوهنا
إىل أهلها(((.

((( رواه مســلم يف صحيحه يف كتاب البيوع ،بــاب بطالن بيع املبيع قبل
قبضه.

((( اجلار :موضع بســاحل البحر جيمع فيه الطعــام ثم يفرق عىل الناس
بصكاك .رشح الزرقاين عىل املوطأ .288/3

((( رواه اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب البيوع ،باب العينة وما يشــبهها،
حديث رقم .1376
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وقــد اختلف الفقهاء -رمحهــم اهلل -يف حكم بيع الصكاك
إىل قولني:
القول األول :املنع من ذلك ،واستدلوا بعدة أدلة:
أ -استدلوا بظاهر قول أيب هريرة وزيد بن ثابت (ريض اهلل
عنهم) بأهنم جعلوا ذلك من الربا ،وأنه يعترب من باب بيع الطعام
قبل قبضه(((.
ب -جاء يف آخر رواية املوطأ «ويردوهنا إىل أهلها» ،ومعنى
ذلك أهنم يردوهنا إىل من كان الصكاك باسمه ،مما يدل عىل إبطال
البيعتني ،ولــو كان املقصود البيع الثاين خاصة لقال :يرودهنا إىل
من ابتاعها من أهلها(((.
وقريــب من هذا ما نــص عليه احلنفية وأطلقــوا عليه بيع
الرباءات :وهــي األوراق التي يكتبها الديوان عىل العاملني عىل
((( رشح صحيح مسلم .171/10
((( املنتقى ،للباجي .282/6
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وسـمـيت
البالد بحظ كعطاء ،أو عىل األكَّـارين بقدر ما عليهم،
ّ

بـراءة؛ ألنـه يـربأ بـدفـع ما فيها((( ،وقد ذهب احلنفية إىل عـدم
صحــة بيعها؛ ألنه من بــاب بيع املعدوم ،ألهنــا غري متحصلة
عند البيع(((.
القــول الثاين :جواز أن يبيع صاحب الصك صكه إىل آخر،
وال جيوز هلذا اآلخر أن يبيعه لغريه ،فقد روى أشهب عن مالك
يف العتبيــة :جواز بيع طعام اجلــار ،وذهب يف ذلك إىل أنه عطاء
بغــر عمل .وقد قال ابن حبيــب يف الواضحة يف النهي عن بيع
صكوك اجلار ،وهي عطايا من الطعام :إنام هنى مبتاعها((( .وإىل
((( حاشية ابن عابدين .57/14

((( هذا بخالف بيع حظوظ األئمــة ،أي النصيب املرتّب له من الوقف؛
فإنه جيوز بيعه كام ســيأيت ،ألن املراد بحظــوظ األئمة ما كان قائ ًام يف
يــد املتويل من نحو خبز أو حنطة قد اســتحقه اإلمــام ،فامل الوقف

موجود ،فيجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من املرشف .األشباه
والنظائر ،البن نجيم  ،249وحاشية ابن عابدين .58/14

((( املرجع السابق.
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هذا ذهب الشــافعية يف األصح عندهم((( ،واستدلوا عىل ذلك
بعدة أدلة:
أ -أهنم تأولوا قــول أيب هريرة وزيد بــن ثابت (ريض اهلل
عنهام) أن املشــري من صاحب الصك قــد باعه لثالث قبل أن
يقبضــه ،فكان النهي عــن البيع الثاين ال عــن األول ،وهو بيع
صاحب الصك صكه لغريه؛ ألن صاحب الصك مالك للصك

ٍ
بمشرت ،فال يمتنع بيعه قبل قبضه (((.
مستقر ًا ،وليس هو
ملك ًا
ّ

ب -قياس ًا عىل جواز بيع الوارث ما ورثه قبل قبضه(((؛ ألن

مستقر ًا.
ملكه كان ملك ًا
ّ

ت -النهي إنام هو عن بيعه من مشرتيه ال عن بيعه ممن كتب
له؛ ألنه بمنزلة من رفعه من موضعه أو من وهب له(((.
((( رشح صحيح مسلم .171/10

((( املرجع السابق ،واملنتقى .282/6
((( رشح صحيح مسلم .171/10
((( رشح الزرقاين .289/3
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وقد رد هذا الفريق عىل اســتدالل الفريق األول بام جاء يف
املوطــأ« :يردوهنا إىل أهلها» ،وأن املقصود يردوهنا إىل من كانت
الصكوك باسمه ،بام نقل عن القايض عياض أنه قال« :وال حجة
فيــه الحتامل أن يريد بأهلها من يســتحق رجوعها إليه((( ،فرتد
حينئذ إىل املشرتي األول الذي اشرتاه من صاحب الصك.
 عالقة بيع الصكوك باالعتياض عن الوعد:اســتدل ببيــع الصكوك عىل جواز االعتيــاض عن الوعد
من وجهني:
الوجــه األول :أن بيع الصكاك يف حقيقته إنام هو بيع للحق
الــذي يملكه صاحب الصــك ،واملقيد يف الصك نفســه ،ألن
الصك عبارة عن الرزق الذي يستحقه اإلنسان من طعام وغريه،
وهــو مل يقبضه ،مما يؤكد أن الصك عبارة عن حق حامله يف هذا
((( رشح الزرقاين .289/3
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الرزق .فكام جاز االعتياض عــن هذا احلق هنا؛ فإنه جيوز أيض ًا
االعتياض عن الوعد بجامع أن ك ً
ال منهام حق.
والرد عىل هذا بعدة أمور:
أ -أن بيــع الصكاك ليس من باب بيع احلقوق ،وإنام هو من
باب بيع األمالك املســتقرة كام رصح به اإلمام النووي ((( .أو كام
عـرب عنه اإلمام الباجي من باب بيع األعيان املوصوفة((( .فليس
يف هذا دليل عىل جواز االعتياض عن الوعد.
ب -أن القول بأن صاحب الصــك إنام باع حقه يؤدي إىل
القــول بأنه باع الطعام قبل أن يســتوفيه ،أو أنه باع ما ال يملك،
وهو ما قال به الفريق األول.
الوجــه الثاين :أن الفقهاء أجازوا بيــع الصكاك ال تبايعها،
وهو ما يعــر عنه يف عرصنا أهنم أجازوا بيعها ال تداوهلا ،أي أن
((( رشح صحيح مسلم .171/10
((( املنتقى .289/6
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يصبــح الصك ورقة يتم تداوهلا ،فمن أجاز االعتياض عن احلق
يف الوعد ال جييز تداوله بأن يصبح ورقة تباع وتشرتى.
وجياب عن هذا بعدة أمور:
أ -أننــا قلنا :إن بيع الصكاك هو من بيع األمالك املســتقرة
ال من بيع احلقوق.
ب -أن إجازة الفقهاء للبيع األول يف الصكاك بســبب أن
طريقــة بيعها كان له عرف حمدد ومعلوم عندهم ،وبســبب هذا
العرف كان الرزق املقدر يف الصك بمثابة العني املفرزة لصاحبها،
فتكون يد الســلطان يف احلفظ يد املفرز له ،ويكفي ذلك لصحة
البيع((( .فلــو كان الرزق املقدر يف الصك غــر مفرز ،ومل يكن
معلوم ًا بعرف؛ فإن الفقهاء ال جييزون حتى البيع األول للجهالة
وعدم امللك(((.
((( روضة الطالبني  ،170/3ومغني املحتاج  ،70/2واملنتقى .289/6
((( املنتقى .289/6
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ت -أن الفقهــاء أجازوا البيع األول للحاجة املاســة لذلك
وللرفق بالناس ،يقول اإلمام النووي« :إن هذا القدر من املخالفة
للقاعدة ،احتمل للمصلحة والرفق باجلند ،ملســيس احلاجة»(((.
وهذا ما ال يتوفر يف االعتياض عن الوعد.
 -4التنازل عن الوظائف بعوض:
لو كان لشــخص وظيفة يأخذ عليهــا راتب ًا من األوقاف
املرصودة لتلك الوظيفة كاإلمامــة واخلطابة واألذان ،وأراد أن
يتنازل عن هــذه الوظيفة آلخر بعوض يقبضــه من املتنازل له،
عىل اعتبار أن هذا الشــخص ثبت له حق الوظيفة ،واســتحق
أجــر ًا يتقاضــاه مقابل قيامــه بالوظيفــة ،فقد تنــاول الفقهاء
مدى جــواز أن يتنازل عن وظيفته مقابل عــوض من املال من
خالل ما ييل:
((( روضة الطالبني  ،170/3ومغني املحتاج .70/2
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أوالً :مذهب احلنفية:
منــع املتقدمون من احلنفية التنــازل عن الوظائف بعوض،
سواء كان هذا التنازل عن طريق البيع ،أو االعتياض عنه مقابل
التنازل عــن الوظيفة؛ ألن احلق يف الوظيفــة يعترب من احلقوق
املجردة التــي ال حتتمل التمليك ،وال جيــوز الصلح عنها ،وال
تضمن باإلتالف(((.
أما املتأخرون من احلنفية فقد أفتوا بجواز النزول عن الوظائف
بامل إذا كان من باب الصلح وإســقاط احلق ،ال عىل سبيل البيع؛
ألن بيع احلق املجرد ال جيوز ،واســتند املتأخــرون جلواز النزول
عن الوظيفة بعدة أمور :منها الرضورة ،والعرف ،وبعض النظائر
الفقهية ،وبنزول سيدنا احلســن بن عيل (ريض اهلل عنهام) لسيدنا
معاوية (ريض اهلل عنه) عن اخلالفة عىل عوض(((.
((( حاشية ابن عابدين .33/7

((( املرجع السابق .36 ،35/7
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واشرتط بعض احلنفية جلواز ذلك موافقة ناظر الوقف عىل
النزول آلخر ،حتى ال يقع فيه نزاع ،واإلبراء العام بعد النزول ملا
فيه من شبهة االعتياض عن جمرد احلق(((.
واختلف املتأخرون يف حق رجوع املتنازل له إىل املتنازل يف
حالة عدم موافقة الســلطان أو ناظر الوقف حتويل الوظيفة إىل
املتنازل له ،فقال بعضهم :إنــه يثبت له الرجوع عليه بالعوض؛
ألنه مل يرض بدفعه إال بمقابلة ثبــوت ذلك احلق له ،ال بمجرد
الفراغ ،وذهب بعضهم إىل عدم الرجــوع؛ ألن املتنازل فعل ما
بوســعه وقدرته ،ورجح ابن عابدين األول بأن له حق الرجوع؛
ألن الســلطان أو الناظر إذا رفض التنازل آلخر وأبقى الوظيفة
بيد املتنازل ،فإنه يلزم من ذلك اجتامع العوضني يف ترصفه ،وهو
خالف قواعد الرشع(((.
((( حاشية ابن عابدين .35/7
((( املرجع السابق .37/7
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ثاني ًا :مذهب املالكية:
مل يرصح املالكية بمســألة التنازل عــن الوظيفة بعوض فيام
بحثته يف كتبهم ،إال أنني وجدت مســألة لعلها تكون قريبة من
هذه املســألة ،وهي التنازل عن السعي يف الوظيفة بعوض ،فإذا
كف عن الوظيفة
تنافس اثنان عىل وظيفة وقال اآلخر لصاحبهَّ :
ولك درهم ،فإن هذا مما أجازه املالكية قياســ ًا عىل مسألة التنازل

عن املزايدة كام ســيأيت بيانه .ويلزمه العوض ســواء وقع عليه
االختيار للوظيفة أم ال((( .وأحلقوا هبذه املسألة فيمن أراد تزويج
كف عن هذا ولك درهم،
امرأة ،أو من يسعى يف رزقه فقال لهَّ :
فإهنم أجازوا ذلك.
ثالث ًا :مذهب الشافعية واحلنابلة:
أفتى املتأخرون من الشــافعية بجواز النزول عن الوظائف
بامل ،يقول العالمــة الرميل« :وأفتى الوالــد -رمحه اهلل تعاىل-
((( حاشية الدسوقي .68/3
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بحل النزول عن الوظائف بامل ،ألنه من أقسام اجلعالة فيستحقه
النازل ويسقط حقه»(((.
وأقره الشربامليس يف حاشــيته ،بل فرع عليه جواز النزول
عن اجلوامــك((( بامل أيض ًا ،ولكنه ذكر أن هذا احلكم إنام جيري
يف وظائــف األوقــاف الدائمة ،وأما الوظائــف احلكومية التي
ال دوام فيها فال جيوز االعتياض عنها(((.
واألمــر كذلــك يف املذهب احلنبــي؛ حيث ذكــر البهويت
أنــه جيــوز النــزول عنها بعــوض ال عىل وجــه البيع قياســ ًا
عىل اخللع(((.
((( هناية املحتاج .478/5

((( اجلوامك :مجع اجلامكية وهي الرواتب الدائمة ســواء أكانت لشــهر
أو ألكثر ،األشــباه والنظائر البن نجيم  ،233حاشــية ابن عابدين

.33/7

((( حاشية الشربامليس عىل النهاية .478/6
((( رشح منتهى اإلرادات .464/2
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 -5التنازل عن الدخول يف املزايدة بعوض:
أجاز املالكية ملن أراد الدخول يف مزايدة لرشاء سلعة سؤال
بعض املشاركني يف املزاد أن يكفوا عن املشاركة يف املزاد بعوض
كف عن املزايدة استحق
كف عن الزيادة ولك درهم ،فإذا َّ
نحوَّ :
الدرهم ،سواء اشرتاها السائل أم ال ،بأن امتنع صاحب السلعة عن
بيعها(((َّ ،
فإن من كف عن املزايدة يستحق العوض؛ ألنه عوض عىل
الرتك وقد ترك ،ورصح بعضهم بأن ذلك نظري إسقاطهم حلقهم يف
املزايدة لصاحله(((.
واشــرط املالكية جلواز ذلك عدم سؤال اجلميع أو األكثر
أو الواحد يف حكم اجلامعة كشــيخ السوق؛ ألن ذلك فيه رضر
خي البائع يف حالة
عىل البائع .فإذا وقع هذا وثبت ببينة أو إقرار ّ
((( ذهب ابن غازي إىل أن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل ،وال ســيام
إذا كان رب السلعة مل يرغب ببيعها .الرشح الصغري .107/3

((( حاشية الدسوقي  ،69 ،68/3والرشح الصغري .107 ،106/3
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وجود السلعة بني ردها وعدمه ،أي يف إمضاء البيع وفسخه ،فإن
فاتت السلعة فله األكثر من الثمن أو القيمة(((.

كام أجاز املالكية أيض ًا ،وتبعهــم اإلمام ابن تيمية يف ذلك،

كف عن الدخول
أن ملن أراد الدخول يف املــزاد أن يقول آلخرَّ :

يف املزاد وأنــا أرشكك يف ربعها أو نصفها ،يقصد من ذلك عدم

دخولــه يف املزاد حتى ال يرفع عليه الســلعة ،إال أهنم باإلضافة
إىل الرشط السابق -وهو عدم سؤال اجلميع -اشرتطوا أن يغرم

املســؤول ما يقابل حصته التي اتفق عليها ،ويعترب العقد يف هذه

احلالة رشكة بني الطرفني(((؛ ألن بــاب املزايدة ما زال مفتوح ًا،
وإنام ترك أحدمها مزايدة اآلخر.

أما إن غرم السائل مجيع الثمن وأرشك معه اآلخر عىل وجه
العطاء جمان ًا فإن املالكية قد نصوا عىل عدم جواز ذلك((( .ويقول
((( حاشية الدسوقي .69 ،86/3

((( املرجع السابق  ،68/3جمموع الفتاوى ،البن تيمية .304/29
((( حاشية الدسوقي .68/3
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يز مل
يف هذا الشيخ عليش :قوهلم إن كان عىل وجه العطاء جمان ًا مل َ ُ
يظهر يل وجهه ،ثم سألت شيخي العالمة مصطفى فقال :قررته
كام قالوا ومل أتأمل وجهه ،وسأتأمله ،ثم أفادين أن وجهه :أنه إن
جاعلــه بجزئها عىل وجه العطاء فقــد جاعله بام ال قدرة له عىل
تســليمه ،إذ هو يف ملك الغري وقد ال يبيع ،وإن جاعله عىل وجه
الرشكة ،فاجلعل ســمرسته له يف اجلزء الذي سيشاركه به ،وقد
خطر ببايل هذا بعد سؤاله وقبل اإلفادة ،إال أنه ال خيفى أن حتقق
السمرسة والوكالة عنه يف الرشاء ال يكون إال بتحقق البيع ،وهو
ليس يف القدرة ،إذ قد ال يبيع املالك ،فقد جاعله أيض ًا بام ال قدرة
له عليه فتأمل(((.
أعتقد -واهلل أعلم -أن هذا الفرع الفقهي من أقوى الفروع
الفقهية التي اســتند إليها القائلون بجواز االعتياض عن الوعد؛
((( حاشية الدسوقي .68/3
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ألن التنازل والكف عن املشــاركة إنام هو تنازل من املشرتك عن
حقــه يف الدخول يف املزاد ،وقد اعتاض عن عدم دخوله يف املزاد
بعــوض ،مما يؤكد جــواز التنازل عن احلق بعــوض ،فكام جاز
يف هــذه الصورة االعتياض عن التنــازل وهو حق من احلقوق،
كذلك جيــوز االعتياض عن التنازل يف الوعــد؛ ألنه أيض ًا حق
من احلقوق.
إال أن الرد عــى ذلك نحتاج فيه إىل معرفــة معنى املزايدة
والســيام عند املالكية ،يقول اإلمام ابن عرفــة :بيع املزايدة :بيع
مل يتوقف ثمــن مبيعه املعلوم قدْ ُره عىل اعتبــار ثمنه يف بيع قبله
إن التزم مشــريه ثمنه عىل قبول الزيادة((( .فاملشرتك يف املزايدة
إنام يقــدم التزام ًا حاالً حارض ًا ،بخــاف الوعد فإنه عن أمر يف
املســتقبل ،ال يلتزم املوعود له بأي التــزام ،فقد يقبل أو ال يقبل
((( حدود ابن عرفة برشح الرصاع .383/2
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املوعود بــه؛ ألن الوعد كان ملزم ًا لطــرف واحد وهو الواعد.
فاالعتياض عن الوعــد مل يكن له مربر ،بخالف االعتياض عن
الكف يف املزايدة ،فهو اعتياض عن التزام مايل.
كام أن املــزادات يف وقتنــا احلارض حتكمهــا قوانني ونظم
ولوائح ال تســمح بمثل هذا األمر ،لذلك أعتقد أن االعتياض
عــن احلق يف املزاد غري جائز ملا يســبب من رضر بالغ ،حيث إنه
ينايف املقصود من املزاد وهو بيع السلعة ألعىل سعر.
•

•

•
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املطلب الرابع
ضوابط احلق الذي جيوز االعتياض عنه
إن الفقهاء  -رمحهم اهلل  -قاموا بوضع بعض الضوابط التي
يمكن من خالهلا ضبط احلقوق املجــردة التي جيوز االعتياض
عنها ،وهذه الضوابط قد تكــون رصحية يف كالمهم ،وقد تفهم
من خالل الفروع التي نصوا عليها.
فاحلنفية مث ً
ال ذهبوا إىل منــع االعتياض عن احلقوق املجردة
ألهنا ليست ماالً ،وبالتايل مل جييزوا بيعها ألهنا ال متلك وال تضمن
باإلتــاف((( ،وأجازوا االعتيــاض عنها من بــاب الصلح بني
الطرفني ،وقد عللوا هذا اجلواز أنه من باب الرضورة ،أو من باب
((( حاشية ابن عابدين .33/7
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ما جرى عليه العرف ،أو بالقياس عىل بعض النظائر الفقهية((( ،كام
سبق بيانه عند إجازهتم لالعتياض عن الوظائف.
أما املالكية فنظروا إىل ملكية احلقوق بغض النظر عىل كوهنا
جمــردة أم ال ،ونعني بذلك مدى اختصــاص صاحب احلق به،
ألن امللك :اختصــاص حاجز رشع ًا يســوغ صاحبه الترصف
خمتص ًا صاحبه به ،جاز له االعتياض
إال ملانع((( ،فــإذا كان احلق ّ

عــن هذا احلــق ،ولقد رأينــا يف املســائل الســابقة أن املالكية
اختصــوا دون غريهم مــن املذاهب يف إجازة الفروع الســابقة
كلها ،مما يســتدعي دراســة تفصيلية لرؤية املالكيــة للحقوق
واالعتياض عنها.
وأما الشــافعية فكام يفهم من كالمهم أهنم نظروا إىل مدى
إمكانية قبض ما يمثله احلــق ،وليس أن يقبضه حقيقة أو حك ًام،
((( حاشية ابن عابدين .36 ،35/7

((( املدخل الفقهي العام ،للشيخ مصطفى الزرقا .257/1
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وإنام أنه يمكن قبضه ،فام كان كذلك جاز االعتياض عنه(((ً .
فمثال
للموقوف عليه أن يبيع الثمرة اخلارجة من الشجرة املوقوفة قبل
أن يأخذهــا((( ،فاملوقوف عليه إنام باع حقه يف تلك الثمرة مع أن
قبضه هلا مل يتم.
وكــا تبني من املطلــب الســابق أن احلقوق أنــواع كثرية
ومتعددة ،فمنها ما أجاز الفقهاء بيعهــا ،ومنها ما أجاز الفقهاء
االعتيــاض عنها عن طريق اإلســقاط والصلح ،ومنها ما مل جيز
الفقهاء بيعه وال االعتياض عنه ،ومنها ما منعه املتقدمون وأجازه
املتأخــرون ،مما يبني أن للعرف جمــاالً يف مدى جواز االعتياض
عن بعض احلقــوق واملنع من أخرى ،وعىل هــذا يمكن ضبط
االعتياض عن احلقوق بام ييل:
((( روضة الطالبني .171-169/3

((( املرجع السابق .171/3
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أوالً :أال يكون احلق رشع عىل وجه الصلة والرب:
إن بعض احلقوق فرضها الشارع بني الناس عىل وجه الصلة
والرب مثل :حــق الوالدين ،وحق األبنــاء ،وحق اجلوار ،وحق
األقارب ،وحق املريــض وغريها من احلقوق ،فإن هذه احلقوق
رشعت للصلة بــن أفراد املجتمع ،فهي غــر قابلة لالعتياض
عنها ال بالبيــع وال باإلســقاط ،ألن االعتيــاض عنها خيالف
مقصود الشــارع فيها ،كام أن الشارع طلب أداء هذه احلقوق من
أصحاهبا دون سواهم ،فال يقوم غريهم مقامهم.
ثاني ًا :أال يكون احلق رشع لرفع الرضر أو للرضورة:
فحق الشــفعة ،وحق احلضانة ،وواليــة اليتيم وغريها من
احلقوق إنام رشعت لدفع الرضر ،واالعتياض عنها خيالف ذلك
كام بينا يف حق الشــفعة؛ ألن االعتياض عنها يبني أن صاحبها مل
يترضر ،كام أن الرضورة أو احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة إنام
تقــدر بقدرها ،فيجوز أحيان ًا االعتياض عن هذا احلق للرضورة
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أو احلاجة ،فهو من باب االســتثناء ،فيجب أن يقدر بقدره ،وال

يتوسع يف هذا الباب كام هو مقرر عند الفقهاء ،ومثل ذلك أيض ًا

ما لو رشع األمر للنظر يف األَ َح ِّ
ــظ؛ كاخليار يف البيع أو اإلجارة
ال يصــح الصلح عليه؛ ألنه مل يرشع الســتفادة مال ،وإنام رشع
ِّ
األحظ(((.
للنظر يف

ثالث ًا :أن يكون احلق ثابت ًا يف احلال ال يف املستقبل:
إن املستقبل من األمور التي ال يضمن اإلنسان حتققها ،فهو
يف علم الغيب ،قد يتحقق وقد ال يتحقــق ،وربط األمور املالية
بام هو هذا شــأنه يؤدي إىل النزاع بني املتعاملني ،وعدم استقرار
وثبــات املعامالت املالية ،بســبب الغرر واجلهالــة التي حتصل
بتعليق األمور عىل املستقبل.
ولذلك كان أغلب احلقوق التــي أجاز مجهور الفقهاء فيها

االعتياض إنام كانت حقوقــ ًا متعلقة باألعيان كبدل اخللو ،حق
((( كشاف القناع .401/3
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املرور ،حق التعيل ،حق املسيل ،حق الرشب ،حق وضع اخلشب
عىل اجلدار ،حق فتح الباب وغريها من احلقوق إنام كانت متعلقة
بأعيــان كاألرض والعقــار وغريه .فاحلق فيهــا ثابت يف احلال
لوجود تلك األعيان.
رابع ًا :أن يوجد عرف جتاري باالعتياض عن احلق:
إن بعض احلقــوق التي أجاز الفقهــاء االعتياض عنها إنام
كانت بســبب أن الناس قد تعارفوا عىل أن التنازل عنها إنام يتم
بعوض ،فاحلقوق الســابق ذكرها من حــق املرور ،وحق التعيل
وغريها إنام ثبتت بناء عىل العــرف الذي أجاز االعتياض عنها،
وجرى عمل الناس عىل ذلك.
خامس ًا :أال يؤدي االعتياض عن احلق إىل حرام أو مفسدة:
فحق الرتشح والرتشــيح يف االنتخابات الثابت للمواطن
ال جيــوز بيعه أو االعتيــاض عنه ،ملا يؤدي إىل مفســدة وصول
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أصحــاب األموال من غــر أهل الكفاءات ،ويــؤدي أيض ًا إىل
قبول الرشــوة يف املجتمع ،وهو من األمور التي حرمها الشارع،
وحق الزوج يف التمتع بزوجته حال قيام الزوجية ال جيوز بيعه أو
االعتياض عنه؛ ألنه حق متعلق بشــخص الزوج والزوجة ،وملا
يرتتب عىل إجازته من فساد وانتشار للزنى واختالط األنساب؛
ولذلك نص الفقهاء عىل أن اإلنســان لو صالح شاهد ًا عىل أال
يشهد عليه بحق آدمي ،أو بحق اهلل كزكاة ونحوها ،أو أال يشهد
عليه بام يوجب حــدّ ًا ،أو صاحله عىل أال يشــهد عليه بالزور مل
تصح عىل فعل حرام أو تركه ،وال جيوز االعتياض عنه(((.
سادس ًا :أن يكون احلق قاب ً
ال لالنتقال أو اإلسقاط:
إن الــوارث لــه حق الوراثــة ،إال أن هذا احلــق غري قابل
للمعاوضة عليه حال حياة املورث؛ ألن الوراثة إنام ثبتت بسبب
النســب ،فال يمكن نقل أو إســقاط هذا احلــق؛ لذلك ال جيوز
((( كشاف القناع .401 ،400/3
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االعتياض عنه ،كــا أن احلق غري ثابت للــوارث يف حال حياة
املورث ،فقد يموت الوارث قبل وفاة املورث.
 حكم االعتياض عن احلق يف الوعد:جاء يف صحيــح البخاري يف باب ما جيوز من االشــراط
عن ابن سريين :قال الرجل لكر ّيه :أ ْدخل ركابك ،فإن مل أرحل
معك يوم كــذا أو كذا فلك مائة درهم ،فلم خيرج .فقال رشيح:
من رشط عىل نفسه طائع ًا غري مكره فهو عليه(((.
وفرس ذلك بأن املكارين إلبلهم يف األمصار خيرجون اإلبل
إىل املســارح اخلصبة البعيدة ،ويبقون يف األمصار ،ويتفقون مع
التجار عىل كري إبلهم يف يوم معني ،وجيلب صاحب اإلبل إبله
يف ذلــك اليوم ،فيقول التجار :مل يتهيأ لنا اخلروج اليوم ،فيشــق
((( رواه البخــاري يف صحيحــه يف كتــاب الرشوط ،بــاب ما جيوز من
االشرتاط وال ُثنيا يف اإلقرار.
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عــى احلاملني علف إبلهم ،ويلحق هبم الــرر ،فيقول التجار:
إن مل أرحــل معك يوم كذا فلك كذا تعلف به إبلك .فوقع بينهم
التعارف عىل مال معني يشــرطه التاجر عىل نفســه إذا أخلف
اجلمل عىل العلــف .وقد اختلف
وعده باخلروج ليســتعني بــه َّ

العلامء يف ذلك:

فذهب القايض رشيح إىل أن من رشط عىل نفسه رشط ًا وهو
غريه مكره؛ فإنه يلزمه هذا الرشط.
وذهــب اجلمهــور إىل أهنــا ِعــدَ ةٌ ،أي وعد مــن التاجر
للجــال ،وال يلــزم الوفــاء هبــا((( ،وقــد ســبق أن ذكرنــا
َّ
أن حكــم الوفــاء بالوعــد االســتحباب كــا ذهــب إليــه

مجهور الفقهاء.
((( رشح صحيح البخاري ،البن بطال  ،138/8مكتبة الرشــد ،وفتح

الباري بــرح صحيح البخاري البن حجر العســقالين ،418/9
وعمدة القاري رشح صحيح البخاري ،للعيني  ،21/14دار إحياء

الرتاث العريب.
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وهــذا األثر يدل عىل جواز االعتياض عن الوعد ،حيث إن
اجلمل من التاجر إنام هي نظري الوعد،
املائة التي ســوف يأخذها َّ
حيــث إن التاجر يعد اجلامل بأنــه إن مل يرحل معه يف ذلك اليوم
ســوف يعطيه مائة ،ويؤكد ذلك أن اجلمهــور خالفوا القايض
رشيح يف جــواز الرشط ،واعتربوه من بــاب الوعد .فام يقبضه
اجلمل من التاجر إنام هو مقابل الوعد.
َّ
ويمكن أن يوجه هــذا األثر بأن ما يدفعه التاجر إنام هو من
باب دفع الرضر عن صاحب اجلامل بسبب ما يتحمله من رضر
حلق بــه نتيجة إخالف التاجر لوعــده ،وليس هو معاوضة عىل
الوعد ،ورفع الرضر مطلوب رشع ًا ســواء بدفع مقابل مادي أو
عيني بحســب ما يتم االتفاق عليه بني الطرفني ،فإذا ثبت عدم
ترضره بذلك مل يصح التعويض؛ ألن ما رشع لدفع الرضر مل جيز
االعتياض عليه كام سبق بيانه ،لذلك نص احلنفية أن الزوج:
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أ -إذا قــال للمخــرة :اختارينــي بألف درهــم ،فقالت:

اخرتتك .مل جيب العوض وبطل خيارها(((.

ب -العنني إذا قــال المرأته بعدما أخربت بســبب العنة:

اختاري ترك الفســخ بألف ،فقالت :اخرتت .بطل خيارها ومل

جيب العوض(((.

ت -ولو قالت الزوجة لرضهتا :تنازيل عن ليلتك بعوض،

فقالت :اخرتت .بطل خيارها ومل جيب العوض(((.

ألن تلــك األمــور إنــا رشعت لرفــع الــرر ،فلم جيز

املعاوضة عليها.

ومما ســبق بيانه نســتطيع أن نصل إىل حكم االعتياض عن

احلــق يف الوعد ،وأن ذلك غري جائز ال بيعــ ًا وال اعتياض ًا ،وكام
ال جيوز االعتياض عنه فإنه ال جيوز تداول هذا احلق ،بأن يوضع

((( بدائع الصنائع .122/4
((( املرجع السابق.

((( حاشية ابن عابدين.385/4 ،
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يف األســواق العاملية أو املحلية وجيرى عليه عملية املعاوضة من
باب أوىل ،وذلك لألسباب التالية:
 -1أن الوعد يتعلق بأمر مستقبيل قد يتحقق وقد ال يتحقق،

فمن وعد آخر ببيع ســيارته له وعد ًا ملزمــ ًا ،فال حيق للموعود
االعتياض عن هذا احلق ال من الواعد وال من أجنبي ،فاملوعود
به قــد هيلك ،أو ال يســتطيع الواعد احلصول عليــه ،فام قبضه
املوعود من عوض ال يقابله يشء ،بل إن ما قبضه كان عىل خطر
الوجود والعدم ،وهو مما ال جيوز االعتياض عنه.
لذلــك نص الفقهاء عــى أن من انعقد له ســبب التملك،

وصار التملك واقف ًا عــى اختياره ،مل جيز التعدي عىل حقه ،فلم
جيز البيع عىل بيعه ،بخالف من ثبت له رغبة يف التملك ووعد به،
ومل ينعقد السبب كام يف حالة السوم واخلطبة فإنه جيوز مزامحتهام؛
ألن احلق يف البيع انعقد وأخذ به ،بخالف حالة الوعد والرغبة(((.
((( القواعد ،البن رجب ،ص .203
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 -2إن الوفــاء بالوعد غري الزم عند مجاهري الفقهاء ،بل هو
من األمور املســتحبة يف الرشع ،والعلامء املعارصون إنام ألزموا
العميل الوفاء بالوعد حلاجة املؤسســات املالية اإلسالمية ودفع
الــرر عنها ،وقد بينــا ذلك يف التمهيد من هــذا البحث ،وما
كان مســلكه دفع الرضر ال يصلح ألن يكون ســبب ًا لالسرتباح
واملتاجرة به ،وقد بينا ذلك باستفاضة.
 -3إن القول بجواز االعتياض عن احلق يف الوعد يؤدي إىل
القول بجواز االختيــارات ،وهي :عقد يتم بموجبه منح احلق-
وليس االلتزام -لرشاء أو بيع يشء معني (كاألسهم أو السلع أو

العمالت أو الديون) بثمن حمدد ملدة حمددة ،فااللتزام ليس واقع ًا
إال عىل بائع هذا احلق(((.
وقد صــدر قــرار جممــع الفقــه اإلســامي بخصوص
االختيارات ونصه:
((( املعايري الرشعية ،ص .344
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ثاني ًا :االختيارات:
أ) صورة عقود االختيارات :إن املقصود بعقود االختيارات
االعتياض عن االلتزام ببيع يشء حمدد موصوف أو رشائه بسعر
حمدد خالل فرتة زمنية معينة ،أو يف وقت معني؛ إما مبارشة أو من
خالل هيئة ضامنة حلقوق الطرفني.
ب) حكمها الرشعي :إن عقود االختيارات كام جتري اليوم
يف األســواق املالية العاملية هي عقود مستحدثة ال تنضوي حتت
أي عقد من العقود الرشعية املسامة.
وبام أن املعقود عليه ليس ماالً وال منفعة وال ح ّق ًا مال ّي ًا جيوز

االعتيــاض عنه فإنه عقد غري جائز رشعــ ًا .وبام أن هذه العقود
ال جتوز ابتدا ًء فال جيوز تداوهلا»(((.
ومع أن املعايري الرشعية قــد أوجدت بدي ً
ال للخيارات عن
طريــق الوعد ،إال أهنا نصــت عىل اآليت« :إصــدار وعد ملزم
((( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ،قرار رقم .)7/1( 63
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من مالــك املوجودات بالبيــع ،أو وعد ملزم مــن الراغب يف
التملك بالرشاء دون ختصيــص مقابل للوعد .وهذا الوعد غري
قابل للتداول»(((.
ويقول الدكتــور الصديق حممد األمــن الرضير« :والذي
يظهر يل أن اعتبار حق االختيار مــن قبيل احلقوق املجردة التي
يتحدث عنها الفقهاء غري سليم؛ ألن احلق املجرد الذي يتحدث
عنــه الفقهاء هو حق يثبت لصاحبــه بوجه رشعي صحيح ،كام
هو واضح مــن األمثلة ،ويريد صاحبــه أن يعتاض عنه ،وحق
االختيار ليس من هذا القبيل؛ ألنه ليــس ح ّق ًا ثابت ًا ألحد ،وإنام
يريد أحد العاقدين أن ينشــئه لآلخر ،ويبــدو يل أن العوض يف
عقد االختيار ليس مقابل حق االختيــار ،وإنام هو مقابل التزام
أحــد الطرفني لآلخر ،ويقابل هذا االلتــزام ثبوت حق للطرف
اآلخــر ،فحقيقة اختيار الــراء هو أن البائع يلتزم للمشــري
((( املعايري الرشعية ،ص .344
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ببيع يشء موصوف ،يف وقت حمدد ،بثمــن حمدد ،يدفعه له عند
االتفاق مقابل هذا االلتزام ،ويرتتب عىل التزام البائع ثبوت حق
للمشرتي يف الرشاء.
إذا صح هذا التكييف فإن الســؤال ينبغــي أن يكون :هل
يصلح جمرد االلتزام بالبيع حم ً
ال للعقد وجيوز االعتياض عنه؟
واجلواب :ال يصلح((( ».
 وملا يرتتب عىل إجــازة االعتياض عن احلق يف الوعد منمفاســد مثل إجازة االختيارات؛ كان هذا ســبب ًا ملنع االعتياض
عنه ،فض ً
ال عن تداول هذا الوعد.
•

•

•

((( جملة جممــع الفقه اإلســامي ،االختيارات ،الصديــق حممد األمني
الرضير ،الدورة السابعة ،العدد السابع .265/1
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احلمــد هلل رب العاملــن ،والصالة والســام عىل أرشف
املرسلني ،سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
ومن خالل ما ســطره فقهاؤنا– رمحهــم اهلل -يف موضوع
االعتياض عن احلقوق ،يســتطيع الباحث أن يصل لعدة نتائج
يف ذلك ،وهذه النتائج إنام هي اســتخالص شخيص للموضوع
بعمومه ،وهي حمل دراسة ونقاش:
أوالً :يف اعتقادي أن الباحثــن تناولوا موضوع االعتياض
عــن احلقوق متأثرين بام ذهب إليه املذهــب احلنفي ،عىل اعتبار
أن أغلــب من كتب يف هذا املوضوع هم من علامء الفقه احلنفي،
وألن املذهب احلنفي متيز عن سائر املذاهب الفقهية -يف نظري-
بإبراز موضــوع االعتياض عن احلقوق ،وتقســيم احلقوق إىل
حقوق جمردة وغري جمردة.
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ثاني ًا :مما يؤكد مــا ذهبت إليه يف أوالً :أن الباحثني مل يلتفتوا
إىل مــا ســطره املذهب املالكي الــذي متيز عن ســائر املذاهب
الفقهيــة يف نظرته للحقوق ومدى االعتيــاض عنها ،فقد أجاز
املذهب املالكــي االعتياض يف أغلب احلقــوق ،خمالف ًا يف ذلك
مجهور الفقهاء يف العديد من املسائل ،مما حيتاج معه إىل بذل مزيد
من اجلهد من قبل الباحثني يف اســتخالص مفهــوم املالكية يف
االعتياض عن احلقوق .فعلامء املالكية متيزوا عن ســائر الفقهاء
يف ظني بأهنم مجعوا مسائل االلتزام واحلقوق يف مصنف واحد،
كام فعل اإلمام احلطاب يف كتابه القيم «حترير الكالم يف مســائل
االلتزام» ،فقد ذكر يف هذا املصنــف العديد من الفروع الفقهية
التي جيوز االعتياض عنها ،بخالف باقي املذاهب الفقهية؛ فإنك
جتدها منثــورة يف أبواب الفقه املتعددة ،ممــا يصعب معه أحيان ًا
إجياد نظائر الفروع الفقهية التي نص املالكية عليها.
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ثالثــ ًا :إن االعتياض عن احلقوق يف الفقه اإلســامي أمر
متغري؛ ألنــه يف الغالب ينبني عىل أعراف النــاس ومدى قبول
الناس لالعتياض عنهــا ،فهو أمر متطور بتطــور املجتمعات،
ومرجع ذلك  -واهلل أعلم -إىل نظرة الناس للامل ،ومدى جواز
إسقاط احلق بمقابل ،وأنه يف الغالب أمر عريف حتكمه املجتمعات
والنظــم والقوانــن ،فأحيان ًا يمتنع الناس عــن االعتياض عن

احلقــوق ألن القوانــن متنع ذلــك ،وأحيان ًا يقبــل الناس عىل
االعتياض عن احلقوق ألن القوانني جتيز وتســمح بذلك .وإن
فقهاءنا -رمحهــم اهلل -اختلفت نظرهتم إىل احلقوق واالعتياض

عنها تبع ًا لذلك ،فمثالً :كان النقد يف الســابق متمث ً
ال يف الذهب
والفضة ،ثــم أضيفت إليهام النقود املرضوبــة من النحاس ،ثم
تطور األمر إىل النقود الورقية ،ثم تطور األمر كام يف قرار املجمع
إىل اعتبار احلقوق املعنوية أمواالً .وعليه ،فام منعه الفقهاء أحيان ًا

مــن االعتياض عن بعض احلقوق قد جييزه آخرون؛ ألن العرف
عندهم إمــا أنه خمتلف أو قد تغري؛ ولذلك يقول اإلمام احلطاب
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يف بيان معنى االلتزام :وأما يف عرف الفقهاء فهو إلزام الشخص
نفســه شيئ ًا من املعروف مطلق ًا أو معلق ًا عىل يشء ،وقد يطلق يف
العرف عىل ما هو أخص من ذلك ،وهو االلتزام املعروف بلفظ
االلتزام ،وهو الغالب يف عرف الناس اليوم(((.
رابعــ ًا :إن عنايــة الفقهــاء يف بيان حكــم االعتياض عن
احلقوق مل تكن عىل درجة واحــدة ،فعنايتهم يف احلقوق املتعلقة
بالعقار كانت أكثــر من عنايتهم باحلقــوق األخرى ،وهو -يف
ظني -انعــكاس الهتامم الناس هبا ،وما تناولــه الفقهاء يف هذا
اجلانب يمكن البناء عليه لوضع قواعد وضوابط لالعتياض عن

احلقوق عموم ًا.

خامســ ًا :إن الفقهاء تشــددوا يف حكم بيــع هذه احلقوق،
بخالف االعتياض عنها؛ مما يستوجب بيان الفرق بينهام ملا له من
أثر يف حكم تداول هذه احلقوق.
((( حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،ص .68
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سادســ ًا :أن صيغة الوعد يف املعامــات املالية إنام رشعت
لدفع الرضر عن املوعود ،وهي هبذا االستخدام ال مانع منها.
ســابع ًا :ال يصح اختاذ صيغة الوعد للرتبــح منها ،وأقصد
مــن ذلك الرتبح من جمرد الوعد ،وذلــك باالعتياض عن احلق
املرتتب عن الوعد.
ثامن ًا :يشــرط يف الوعــد أال خيالف مقصود الشــارع من
العقــود ،فمث ً
ال من القواعــد الرشعية «الغنــم بالغرم» ،فيتخذ
الوعد ليس لتقليــل املخاطر وإنام النعدامهــا ،فيخالف بذلك
القاعدة الرشعية.
تاسع ًا :جيب معرفة األثر القانوين لصيغة الوعد امللزم ألحد
الطرفــن يف كل هيكلة ،إذ قد خيتلف األثــر القانوين من هيكلة
ألخرى ،ومن دولة ألخرى ،فبعض القوانني قد تلغي أثر الوعد،
وبعض القوانني تلزم به األطراف.
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هذا وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم
عىل أرشف املرسلني ،سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [البقرة]286 :
•

•

•
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 أحكام القرآن ،أبــو بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص ،دارإحياء الرتاث العريب ،بريوت1992 ،م.
 أحــكام املعامــات الرشعية ،الشــيخ عــي اخلفيف ،منمطبوعات بنك الربكة اإلسالمي لالستثامر.
 األذكار النوويــة ،حييى بن رشف النووي ،دار املالح للطباعةوالنرش ،دمشق1971 ،م.
 األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،جالل الدينالسيوطي ،دار الكتاب العريب ،بريوت1993 ،م.
 األشباه والنظائر ،زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ،دار الفكر،دمشق ،الطبعة الثانية1999 ،م.
 األشــباه والنظائر ،للســبكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،الطبعة األوىل1991 ،م.
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 البحــر الرائق رشح كنز الدقائق ،زيــن الدين بن إبراهيم بنحممد بن نجيم ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت2002 ،م.
 بدائــع الصنائع ،عالء الدين أبو بكر بن ســعود الكاســاين،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت1997 ،م.
 حترير الكالم يف مسائل االلتزام ،حممد بن حممد احلطاب ،دارالغرب اإلسالمي ،تونس2008 ،م.
 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد بن عرفة الدسوقي،عيسى البايب احللبي.
 حاشــية القليويب عىل رشح منهاج الطالبني ،شــهاب الدينالقليويب ،دار إحياء الكتب العربية.
 احلق والذمــة وتأثري املوت فيهام ،للشــيخ عىل اخلفيف ،دارالفكر العريب ،القاهرة ،الطبعة األوىل2010 ،م.
 درر احلــكام رشح جملــة األحكام ،عيل حيــدر ،دار الكتبالعلمية ،بريوت.
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 رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار ،حممد أمني بنعابدين ،دار الكتب العلمية1994 ،م.
 روضة الطالبني ،حييى بن رشف النووي ،دار الكتب العلمية،بريوت.
 رشح حدود ابن عرفة ،حممد األنصاري الرصاع ،دار الغرباإلسالمي ،تونس ،الطبعة األوىل1993 ،م.
 رشح الزرقــاين عــى موطأ اإلمــام مالك ،حممــد الزرقاين،دار الفكر.
 الرشح الصغري عىل أقرب املســالك إىل مذهب اإلمام مالك،أمحد بن أمحد الدردير ،دار املعارف ،القاهرة.
 رشح صحيح البخاري البن بطال ،مكتبة الرشــد ،الرياضالطبعة األوىل2000 ،م.
 رشح صحيح مســلم ،حييــى بن رشف النــووي ،دار إحياءالرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة1984 ،م.
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 رشح فتح القدير ،كامل الدين حممد بن عبد الواحد بن اهلامم،دار إحياء الرتاث العريب.
 رشح منتهى اإلرادات ،منصور بن يوسف بن إدريس البهويت،عامل الكتب ،بريوت1993 ،م.
 صحيح البخاري ،اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ،دار ابنحزم ،بريوت ،الطبعة األوىل2003 ،م.
 صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج ،دار الكتب العلمية. عمــدة القاري رشح صحيح البخــاري ،بدر الدين أبو حممدحممود العيني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 فتاوى قايض خان هبامش الفتاوى اهلندية ،لإلمام فخر الدينحســن منصور األوزجنــدي ،دار إحياء الرتاث العــريب ،بريوت،
الطبعة الرابعة.
 الفتاوى اهلندية ،جمموعة من العلامء ،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت ،الطبعة الرابعة.

االعتياض عن احلـق يف الوعد :حكمه وضوابطه

111

 فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين،دار الريان ،القاهرة1986 ،م.
 الفتوحــات الربانية عــى األذكار النوويــة ،حممد بن عالنالصديقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 الفروق ،شــهاب الديــن أمحد بن إدريس القرايف ،مؤسســةالرسالة ،بريوت2003 ،م.
 قــرارات وتوصيات جممع الفقه اإلســامي ،من مطبوعاتوزارة األوقاف القطرية2002 ،م.
 القواعد يف الفقه اإلسالمي ،البن رجب احلنبيل ،دار اجليل. كشــاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن إدريسالبهويت ،بريوت ،دار الفكر1992 ،م.
 الكليــات أليب البقاء الكفوي ،مؤسســة الرســالة ،بريوت،الطبعة الثانية1998 ،م.
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 لســان العرب ،مجال الدين حممد بن مكرم بــن منظور ،دارصادر ،بريوت2005 ،م.
 املبدع رشح املقنع ،برهــان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح،دار عامل الكتب ،الرياض2003 ،م.
 املبســوط ،الرسخيس ،دار املعرفة ،بــروت ،الطبعة الثالثة،1978م.
 جملــة جممع الفقه اإلســامي ،االختيــارات ،الصديق حممداألمني الرضير ،الدورة السابعة ،العدد السابع.
 جممــوع الفتاوى ،ابــن تيمية ،أمحــد ،طبع عــى نفقة ورثةعبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،الرياض ،الطبعة األوىل2002 ،م.
 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي ،مصطفىالزرقا ،دار القلم.
 املدخــل الفقهي العام ،مصطفى الزرقا ،دار القلم ،دمشــق،1998م.
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 املدونة الكربى ،اإلمام مالك بن أنس ،دار صادر ،القاهرة. مصادر احلق يف الفقه اإلســامي ،د .عبد الرزاق السنهوري،مؤسسة التاريخ العريب ،لبنان ،الطبعة األوىل.
 املصباح املنري ،أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ،لبنان نارشون،بريوت2001 ،م.
 املعايــر الرشعيــة ،صــادر عن هيئــة املحاســبة واملراجعةللمؤسسات املالية اإلسالمية ،البحرين.
 معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،د .نزيهمحاد ،دار القلم ،الطبعة األوىل2008 ،م.
 معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،د .حممود عبد الرمحن،دار الفضيلة ،القاهرة1999 ،م.
 معجــم مفردات ألفــاظ القرآن ،للراغــب األصفهاين ،دارالكتب العلمية ،بريوت2004 ،م.
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 مغني املحتاج إىل معرفــة معاين ألفاظ املنهاج ،حممد اخلطيبالرشبيني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1958 ،م.
 املغني والرشح الكبري عىل متن املقنع ،موفق الدين ابن قدامة،دار الفكر ،بريوت1984 ،م.
 املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك ،سليامن الباجي ،دار الكتابالعريب ،بريوت1331 ،هـ.
 املوطأ ،اإلمام مالك ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة. هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،للرميل ،دار الكتب العلمية.•

•
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