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تأثير طول الزمن في احلكم الشرعي في املذهب املالكي



افتتاحيـــة

افتتاحـيـة

والسلام عىل س�يدنا حممد وعىل آله
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ
وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.
وبعـــد:
فيسر « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل الخيري بدب��ي  -إدارة

إصدارها اجلديد « تأثري طول الزمن يف احلكم الرشعي
البحوث » أن تقدِّ م
َ

يف املذه�ب املالك�ي » إىل مجه�ور الق�راء م�ن املفتين والفقهاء ،والس�ادة
الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

وهذه الدراس� ُة جدي�د ٌة يف موضوعه�اُ ،م ْب َتكَ�ر ٌة يف مضموهنا ،وهي

تثوي�ر لنص�وص املذهب املالك�ي ،ورحل� ٌة يف ثناياها يس�تخرج الباحث
ٌ

فيه�ا مظاهر تأثير طول الزمن يف احلكم الرشع�ي ،وكيفي َة إحضار فقهاء
املذهب ذلك الطول يف ممارساهتم االجتهادية ونظريتهم الفقهية.

ُ
فطول الزمن يؤ ِّثر يف احلكم الرشعي بالصحة والفس�اد يف العبادات



تأثير طول الزمن في احلكم الشرعي في املذهب املالكي

اعتب�ار له يف بناء
واألح�وال الش�خصية واملعامالت ،وللفقه�اء املالكية
ٌ
األحكام وتأسيسها عليه.

تأيت هذه الدراسة إضاف ًة جديدة إىل املكتبة اإلسالمية ،ولبن ًة إضافية

يف خدمة املذهب املالكي ،وبناء رصح دراس�اته ،وقد أجاد فيها الباحث
وأفاد ،جزاه اهلل خري ًا ،ونفع هبذا العمل.

وهذااإلنجازالعلميجيعلنانقدمعظيمالشكروالدعاءألرسةآلمكتوم

حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسالم والعروبة

بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد
آل مكت�وم ،نائب رئي�س الدولة ،رئيس جملس ال�وزراء ،حاكم ديب الذي
يشيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطالبه.

راجين من العلي القدير أن ينف�ع هبذا العم�ل ،وأن يرزقن�ا التوفيق

والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

األمي
َّبي
وآخ�ر دعوان�ا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
ِّ
وصَّل�ىَّ اهلل عىل الن ِّ
حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
اخلاتم سيدنا َّ
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث

مقدمــــــة الكتاب



احلمد هلل فالق اإلصباح ،جاعل الليل والنهار ِخلف ًة ملن أراد أن ّ
يذكر

والسالم عىل القائلَ « :م ْن ُيرد اهلل به خري ًا
أو أراد شكور ًا ،وأزكى ّ
الصالة ّ

يف ِّقه�ه يف الدي�ن » س�يدنا حممد بن عب�د اهلل َص َّلى اهلل وس� ّلم عليه وآله

وصحبه وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعــــد:

ّ
فه�م هذا الدي�ن والفق َه فيه م�ن إرادة اهلل اخلير بالعبد كام أخرب
ف�إن ْ
َ
الصادقّ ،
والوقوف عىل
إدراك أرسار الترشيع ونكتِه،
فهم الدين
َ
وإن من ْ

أصول فروع األحكام وقواعدهاّ ،
ألن « َمن َض َب َط الفقه بقواعده استغنى
عن حفظ أكث�ر اجلزئيات ،الندراجها يف الكليات ،واحتدَ عنده ما تناقض

 متفق عليه من حديث معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنه ،أخرجه البخاري يف م واضع
منه�ا يف ( )39/1كت�اب العلم ،ب�اب من يرد اهلل به خ ريًا يفقه�ه يف الدين برقم،71 :
ومس�لم يف صحيح�ه يف م واضع منه�ا يف (  ،)718/2كتاب ال�زكاة ،باب النهي عن

املسألة برقم ،1037 :واللفظ هلام.
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عند غريه وتناس�ب ،وأجاب الشاس�ع البعيدُ وتقارب ،وحصل ِ
طلبته يف
ّ
ْ
ُ
ْ
أقرب األزمان ،وانرشح صدره ملا أرشق فيه من البيان ».

وإن مما يث ِّقف القرحية وينري البصرية َ
ّ
ربط وشائج القربى بني الفروع،

وإظهار مظاهر االئتالف بينه�ا ونواحي االختالف ،فيلحق النظري بأخيه
َ
ٍ
ٍ
متش�اهبة حت�ت كلية واح�دة ،فتتض�ح األحكام
جزئيات
وجيتم�ع ش�مل

وتنجيل الغوامض.

جدير
فتثوي�ر النصوص الفقهي�ة مما خيدُ م الفقه وحيي�ي مباحثه ،وهو
ٌ
بأن يقود إىل فهم النظرية الترشيعية الفقهية ،وإدراك أبعادها.
ٍ
ٍ
ظاهرة يف املذهب
مسألة
سعيت يف هذا البحث إىل دراسة
وهلذه الغاية
ُ

كنت أقرأ يف خمترص الشيخ
املالكي ،الحظتها منذ أيام الطلب األوىل عندما ُ

عبارات مث�ل قوله« :وبنى بنية إن نيس مطلق ًا وإن عجز
خلي�ل فتصادفني
ٌ


قبيل عن ثالث ُس�نن وط�ال» ،وقوله:
م�ا مل ي ُط�ل»  ،وقول�ه« :وبرتك ٍّ
ِ
ُ
وشوو َر القايض،
وبلغت عرش ًا
فالبالغ إال يتيم ًة خيف فسا ُدها
رب
ْ
« ثم ال ج َ

صح إن َ
دخل وطال» ،وقوله« :أو غاب نقدُ أحدمها وطال ».
وإال َّ

 فروق الق رايف.63-62/1 :
 املخترص.13:

 املصدر نفسه.34 :

 املصدر نفسه.110 :

 املصدر نفسه.171 :
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الحظ�ت يف ه�ذه النص�وص وغريه�ا ّ
تأثري يف
ُ
أن ط�ول الزمن ل�ه ٌ

وحض�ور يف النظري�ة الترشيعية يف املذه�ب املالكي،
احلك�م الرشعي،
ٌ
ٍ
تأثريات
فالذي يتت َّبع نصوص املذهب املالكي الفقهية جيد لطول الزمن
ويصحح أخرى ،ويقيض
متنوع ًة ،فهو قد يبطل العبادة ،و ُيفسد أنكح ًة
ِّ
بالفس�خ لعق�ود بي ٍع ويمضي عقود ًا ،وهو ح�ارض ٍ
بقوة يف بن�اء أحكا ٍم
ُ
ٌ
ٍ
ٍ
خمتلفة :يف العب�ادات واألحوال الش�خصية واملعامالت يرتِّبها
رشعي�ة
ويؤسسوهنا عليه.
الفقهاء
ِّ

تأثري ط�ول الزمن يف سماع الدعاوى
ث�م إنه م�ن املالحظ كذل�ك ُ

وسقوط احلقوق ،وهذا التأثري يذكِّر من يقف عليه بام ُيعرف يف القانون

بمبدأ ( س�قوط احل�ق بالتقادم ) ،مم�ا يوجد رغب ًة يف إج�راء املقارنة بني

األمري�ن وإبراز أوجه التش�ابه واالختالف ،أليس من املمكن أن يكون

القان�ون الوضع�ي اقتبس هذا املب�دأ من الفقه املالكي فيما اقتبس ؟،
ٍ
مسألة حتتاج فع ً
دراسة وتوضيح.
ال إىل
هذه اإلش�ارات كانت كافي ًة للتش�ويق إىل دراس�ة مس�ألة تأثري طول

فوجدت رغب ًة يف استكناه
الزمن يف احلكم الرشعي وختصيصها بالبحث،
ُ
وسبرْ ِ َغ ْورها ،و ْجتلية أبعادها.
هذه الظاهرة َ
 أ ّل�ف علماء يف املقارنات الترشيعية بين القانون الوضعي والترشيع اإلسلامي خاصة
املذه�ب املالك�ي ،وكتبهم مطبوعة ،ف راجع لالس�تزادة جمموعة بح�وث امللتقى األول

ح�ول القايض عبد الوهاب البغدادي إصدار دار البحوث بديب 395/7 :وما بعدها،
ٌ
بحوث يف هذا املوضوع .
ف َث َّم
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عيل بالعمل يف هذه الدائرة املو َّقرة التي تثابر يف نرش العلم
ولما م ّن اهلل ّ
بمذاهبه املختلفة ،وختُص املذهب املالكي بمزيد ٍ
عناية تنفيذ ًا لتوجيه ُحكّام
ُّ
َّ
ه�ذه البلاد املباركة إىل العناية بمذه�ب اإلمام مالك رمح�ه اهلل وخدمتِه،
والتوج ُه العام يف القيام ببحث هذه الظاهرة وإنعام
التقت الرغب ُة القديم ُة
ْ
ُّ

النظر فيها .

ومما يزيد تش�ويق ًا إىل دراس�ة ه�ذا املوضوع أين عندم�ا بدأت أتعرف

على أرضيته ،و ُأ َق ِّمش مادته األولية مل أصادف َمن َكتَب فيه وال َمن َط َر َق ُه
ٍ
بإش�ارة ،فر ّغبتني ِجدَّ تُه فيه ،وشدَّ ين إليه كَو ُن ِ
أرض ِه مل تو َطأ ِمن ُ
قبل،
ولو
ْ
قلب َمن يتوجه إىل إعامل الفكر يف ٍ
أمر فيسبق إليه،
تغمر الفرحة َ
و َل َع ْمري كم ُ
َّ
مشاق وأهوال ،ورحم اهلل العامل واألديب
هتون ما سيركب من
وهي لذة ِّ

الشيخ سيد حممد بن الشيخ سيديا األبريي الشنقيطي ( ت 1286هـ) فقد
ٍ
واجرتارها ،يقول يف
تكرار املواضيع
قصيدة ،وشكا
السبق إىل مطلع
َ
نشدَ
َ
َ
رائعته املشهورة:

ي�ا معشر الب َل ِ
غاء ه�ل ِم�ن َل ْو َذعي
َ ُ
يه�دي ِحج�اه لمقص ٍ
�د ل�م ُيب�دَ ِع
َ
ُ
ُ
َ
أق�ول قصي�د ًة
�ت ب�أن
مهم ُ
إين ْ
بِك�ر ًا فأعــي�اين وج�و ُد المط َل� ِع

 راجع :الوسيط يف ت راجم شع راء شنقيط ألمحد بن األمني الشنقيطي.272 :
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فموض�وع تأثير طول الزم�ن يف احلكم الرشعي تُعدُّ دراس�ته إضاف ًة
جديد ًة إىل املكتبة اإلسالمية ،و َلبِن ًة إضافي ًة يف خدمة املذهب املالكي وبناء

رصح دراساته.

جعل�ت عن�وان البح�ث« :تأثري ط�ول الزم�ن يف احلك�م الرشعي يف
ُ
ٍ
مهدت فيه
يت عىل إِ ْثرها
املذهب املالكي» ،بدأته هبذه املقدمة و َق ّف ُ
بمدخل َّ
ملادة الدراسة برشح عنوان البحث وضبط اصطالحه.

وقس�مت الدراس�ة إىل فصلني ،جعلت كل فص�ل يف مبحثني ،وكل
ّ

مبح�ث وزعته ثالث�ة مطالب ،ثم ختمته�ا بخالصة ملا توصل�ت إليه من
نتائج ،فجاءت خطة البحث كام ييل:

 الفص�ل األول :تأثير ط�ول الزم�ن يف احلك�م الرشع�ي بالصح�ةِ
وبناء األحكام عليه:
والفساد
تناولت فيه ذلك التأثري يف مبحثني:
 املبح�ث األول :تأثري ط�ول الزمن بالصحة والفس�اد يف العباداتِ
وبناء أحكامها عليه .وكان يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :تأثري طول الزمن بإفساد العبادة.
املطل�ب الث�اين :تأثير ط�ول الزم�ن بإجي�اب جبر العب�ادة م�ع
الصحة.
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املطلب الثالث :أحكام يف العبادات ُبنيت عىل طول الزمن.
 املبح�ث الث�اين :تأثير طول الزم�ن بالصحة والفس�اد يف األحوالِ
وبناء أحكامهام عليه ،وشمل:
الشخصية واملعامالت
املطل�ب األول :تأثري طول الزمن بالصحة والفس�اد يف األحوال
الشخصية.

املطلب الثاين :تأثري طول الزمن بالصحة والفس�اد يف املعامالت
وما شاكلها.

املطلب الثالث :أحكام يف األحوال الشخصية واملعامالت ُبنيت
عىل طول الزمن.

الفصل الثاين :تأثري طول الزمن يف احلكم الرشعي بسقوط احلقوق.وجاء يف مبحثني:
-املبح�ث األول :س�قوط احل�ق بالتق�ادم بين الترشي�ع اإلسلامي

والقانون الوضعي ،تناولته يف ثالثة مطالب:

املطلب األول :سقوط احلق بالتقادم يف القانون الوضعي.
املطل�ب الث�اين :موق�ف الترشي�ع اإلسلامي من س�قوط احلق
بالتقادم.
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املطلب الثالث :مقارنة بني املوقفني ومناقشتهام.
 -املبح�ث الث�اين :تطبيقات فرعية لضابط س�قوط احلق بطول الرتك

وضمنته ثالثة مطالب:
(التقادم) يف املذهب املالكي،
ّ

ِ
ضابط س�قوط احلق بط�ول الرتك يف
تطبيق�ات
املطل�ب األول:
ُ
العبادات.

ِ
ضابط س�قوط احلق بط�ول الرتك يف
تطبيق�ات
املطل�ب الث�اين:
ُ
األحوال الشخصية.

ِ
ضابط س�قوط احل�ق بطول الرتك يف
تطبيقات
املطل�ب الثالث:
ُ
البيوع وما شاكلها.

ُ
آلم�ل أن يكون البحث يف تأثري ط�ول الزمن يف احلكم الرشعي
وإين

بدأت يف كتاب« :إعمال العرف يف األحكام
يكمل ما ُ
يف املذه�ب املالك�ي ِّ

والفت�اوى يف املذهب املالكي» من ختصيص مس�ائل هذا املذهب وأمهات
قواعده بالبحث والتمحيص زياد ًة يف التعريف هبذا املذهب وخصائصه،
وفه ِم مدرسته الفقهية وطريقته الترشيعية.

�ه َم يف هذا الكتاب
العيل القدير أن جيزي خري ًا كل َم ْن َأ ْس َ
وأس�أل اهلل َّ

ٍ
ب�رأي أو توجي�ه من املحكَّمين والزمالء ،وأن يثيب عنِّي أش�ياخي وكل
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ش�يخي الرشيفني الصاحلني :الش�يخ بن َح َّم،
وأخص
من د َّلني عىل خري،
ُّ
َّ

والشيخ عيل الرضا بن حممد ناج حفظهام اهلل ونفع هبام.

ِ
�م هذه املقدمة بام ختم به العالمة جالل الدين ابن ش�اس رمحه
وأخت ُ

اهلل (ت616 :ه�ـ ) مقدم�ة كتابـه « عق�د اجلواهر الثمين�ة يف مذهب عامل
املدينة » حني قال:

« واهلل املسؤول أن جيعل السعي يف تأليف هذا الكتاب خالص ًا لوجهه

وينفع ب�ه َم ْن قصد االنتف�اع بتحصيله وق�رأه ،ويكتبه من صالح
برمحت�ه،
َ

فالص�واب أردت
العم�ل ،وجينّ�ب في�ه الزي�غ والزل�ل واخلطأ واخلط�ل،
َ

قص�دت ،وه�و س�بحانه ُيس�عف باإلجاب�ة ،و ُيس�دِّ د
ووج� َه اهلل الكري�م
ُ
باإلصابة ،فإنه م ِ
كريم » .
نع ٌم
ٌ
ُ
كتبه :حممد عبد اهلل ابن التمني
اليعقويب

ديب يف  5شوال 1431هـ
موافق2010/09/14 :م

 ج واهر ابن شاس.6/1 :
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متهـيدية
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عتبة متهيدية
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أردت يف ه�ذه الس�طور أن أق�دّ م بني ي�دي البحث مدخل ً
ا يوضح
ُ

ويمهد ملادته ،حتى يس�تقبل القارئ مضمون البحث وقد تزود بام
عنوانه
ّ

يعينه عىل فهمه واستيعاب أبعاده.

فعن�وان البح�ث « :تأثري طول الزم�ن يف احلكم الرشع�ي يف املذهب

املالكي » يتكون من مفردات حتتاج كل واحدة منها إىل بيان ورشح حتديد ًا
للمراد منها يف هذا البحث:

 « تأثري طول الزمن »:إن اهلل س�بحانه وتعاىل جعل الزمان ظرف ًا ألفعال العباد كاملكان ،فال

خيـل�و فع�ل عن زمان وم�كان ،وربط ب�ه أركان الدين وأحـ�كام الرشع،
فالعب�ادات مؤقت�ة بالزم�ان ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ﴾ .قال ابن جزي رمحه اهلل « :أي حمدود ًا باألوقات ».

وق�ال تع�اىل ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ، ﴾...

وق�ال ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

عز وجل:
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ،﴾...وق�ال َّ
 سورة النساء :من اآلية .103

 التسهيل لعلوم التنزيل.156/1 :
 اإلرساء78 :

 البقرة.184-183 :
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﴿ ﭑﭒﭓ﴾ ،وقال﴿ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ ،إىل غير ذلك م�ن نصوص الكتاب

والسنة التي تربط األحكام بالزمان وتؤقتها به.

ومل يق�ف األم�ر عن�د ربط األح�كام بالزم�ان ،بل ج�اوزه إىل ضبط

ذل�ك الزمان أو الوقت يف طرفيه ،ففريضة الصالة هلا توقيت حمدد البداية
والنهاي�ة ،والص�وم له زم�ان معني هو ش�هر رمضان ،واحلج ل�ه زمان ال

يصح إال فيه ،ولركن الزكاة توقيت بحوالن احلول يف بعض األصناف.

ب�ل إن العب�ادة الواح�دة كالصلاة والص�وم مثل ً
ا خيتل�ف حكمه�ا

باختلاف األزمنة فتعرتهيا أحكام الرشع اخلمس�ة بحس�ب الزمان الذي

ت�ؤدى فيه؛ فهناك وقت جتب في�ه ،ووقت حترم فيه ،ووقت كراهة ووقت
ندب ووقت جواز.

كام أن الزمان ُيلزم الش�خص بأحكام معينة مل تكن الزمة يف سواه؛
كا ُمل ِ
ح�رم الذي ُيمنع مما حيل لغيره مدة إحرامه ،واحلائض زمن احليض

واذكر يف
هل�ا أحكام فيام حيل وم�ا حيرم ختتلف عن أحكامه�ا يف الطهر،
ْ
ِ
�ن تغيرُّ ِ احلكم واختالفه بحك�م الزمان مثل
اإليلاء والعدة والظهار م ْ
ذل�ك ،فالزوجان يف العدة واإليالء والظه�ار للزمن اعتبار يف األحكام

املتعلقة هبام.

 البقرة.197 :
 الطالق.4 :

 راجع متثيل ذلك يف كتب الفروع ،فقد تركته خشية التطويل.
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هب�ذا يتض�ح أن إدارة األحكام الرشعية عىل الزم�ان ظاهرة يف عموم

أحكام الرشع ،مما جيعل تلك األحكام مضبوطة املبدأ واملختتم.

والش�ارع إنما ربط العب�ادة بالوق�ت ملصلحة العب�اد ؛ ق�ال القرايف:

«  ...وأ ّما تعيني أوقات العبادات ،فنحن نعتقد أهنا ملصالح يف نفس األمر
اش�تملت عليها هذه األوق�ات ،وإن كنا ال نعلمه�ا » ،ذلك ّ
ألن قاعد َة

التفضل.
رعي مصالح العباد عىل سبيل
ّ
الرشيعة ُ

تأثير التفاوت
احلك�م الرشعي
ف
عر َ
ُ
وبس�بب هذا الضب�ط الزماين َ
َ
ِ
أجزاء ماهي�ة ٍ
ِ
أمر معني ُيطلب االتصال بني
ترتيب
الزم�اين أو التطاول يف

أجزائ�ه ،فنتج عن ذل�ك التفاوت حكم رشعي جديد يناس�ب االختالل

الواقع يف استغراق الزمان.

مصطلحات كالطول والرتاخي والبعد ،ويقابلها ال َف ْو ُر
هك�ذا برزت
ٌ

والقرب ،فالطول يعني مرور زمان  -خيتلف تقديره من واقعة ألخرى -
بني أمرين ُيطلب رسعة الوصل بينهام ،فإذا طال الزمن بني هذين األمرين

أو تراخ�ى أو ب ُع�د ،صار احلكم الرشع�ي يف تلك الواقع�ة خمتلف ًا عام كان

علي�ه م�ن قبل ،وكان لط�ول الزمن احلاصل تأثري مب�ارش يف ذلك احلكم،
 راج�ع للتوس�ع :املوس�وعة الفقهي�ة 5/24 :وم�ا بعدها ،وحيس�ن الرج�وع إىل كتاب:
م واقي�ت العبادات الزمانية واملكانية دراس�ة فقهية مقارنة تأليف :نزار حممود قاس�م

الشيخ.

 الذخرية.67/1 :
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لم�ا ُي ِ
معن�ى خيالف قصد الش�ارع يف الواقعة ،فمث ً
ال
فه�م طول الزمن من
ً
اتص�ال أعمال الطه�ارة املائي�ة مطل�وب م�ن الش�ارع كما فهم�ه الفقهاء

م�ن النص�وص الرشعية ،ف�إذا حصل طول زم�ن بني تل�ك األعامل كان

مفوت ًا لالتص�ال املطلوب،
كاإلع�راض عنها واالش�تغال بغريه�ا ،وكان ِّ
فأوجب حك ًام يناسب حجم هذا التأثري الذي َأحدَ َ
ث.

فما حيدثه مرور الزم�ن الطويل من تغيري يف حكم مس�ألة معينة ،كأن

ينقلها من الصحة إىل البطالن أو الفساد ،أو يوجب فيها شيئ ًا مل يكن واجب ًا

أو يمن�ع ما كان واجب� ًا ،هذه التغيريات هي التأثري الذي نرصده ،ونقصده
بعبارة « تأثري طول الزمن ».

فه�دف ه�ذه الدراس�ة إذن ه�و تتب�ع الف�روع الفقهي�ة يف خمتل�ف
ُ

أب�واب الفقه إلب�راز التأثريات املختلفة لطول الزم�ن يف احلكم الرشعي،
واس�تخراج أنامط تأثري تك�ون كليات عامة تندرج حت�ت كل واحدة منها

تطبيق�ات وش�واهد ،مع تبيني م�ا حدد ب�ه الفقهاء الط�ول يف كل واقعة،
فالط�ول خيتلف حتدي�د مدته من واقعة ألخ�رى ،فحيث وقفت عىل نص
بالتحديد ذكرته ،والقاعدة أن ُيرجع فيام ال حتديد فيه إىل العرف .

 راج�ع كت�اب :إعامل العرف يف األحكام والفتاوى يف املذه�ب املالكي 164 :فام بعدها،
فقد بحثت فيه مسألة الرد إىل العرف فيام ال حتديد فيه من أحكام العبادات واألنكحة

واملعامالت.
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 « احلكم الشرعي »:احلك�م الرشعي ه�و :خط�اب اهلل القدي�م املتع ِّل�ق بأفع�ال املك َّلفني

باالقتض�اء أو التخيير « ،أم�ا االقتض�اء فإن�ه يتناول اقتض�اء الوجود
واقتض�اء الع�دم ،إم�ا مع اجل�زم أو مع ج�واز الترك ،فيتن�اول الواجب
واملحظور واملندوب واملكروه ،وأما التخيري فهو اإلباحة » .

فالوج�وب واحلرم�ة والن�دب والكراه�ة واإلباح�ة أقس�ام للحك�م

الرشع�ي ،ووظيف� ُة املجتهد اس�تنبا ُطها م�ن األدلة وتنزيلها على الوقائع،
وختصيص كل واقعة بام يناسبها من هذه األحكام ،ليحصل العلم باألحكام
الرشعية العملية باالستدالل ،وهو ما يسمى اصطالح ًا بالفقه .

وه�ذا احلكم الرشعي العميل ه�و الذي يؤ ِّثر فيه طول الزمن ،وتُعنى

هذه الدراسة بإبراز ذلك التأثري ،وتوضيح جماالته ومالبساته.

فاحلكم الرشعي ملس�ألة معينة كام س�نرى يتأثر بطول الزمن تأثر ًا تام ًا

ينتق�ل بموجب�ه من وصف إىل وص�ف ،فيصبح احلالل حرام� ًا ،و احلرام
حالالً ،والصحيح فاس�د ًا والفاس�د صحيح ًا ،وغري ذل�ك من التغيريات

التي سأعرضها يف هذا البحث.

 انظر اإلهباج يف رشح املنهاج لإلمام تقي الدين السبكي ،43/1 :اإلحكام لآلمدي.136/1 :

 املحصول لل رازي.107/1 :
 انظر الذخرية.57/1 :
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 «يف املذهب املالكي»:ه�ذا قيد أردت منه حتديد جمال البحث ،فمجاله مذهب اإلمام مالك

ابن أنس رمحه اهلل تعاىل ،إمام دار اهلجرة ومرجع الفتوى والتدريس هبا يف

زمانه ،وهو مذهب هذه الدولة املباركة ،وال زال حكامها األماجد حيثون

وختصي�ص هذا البحث
على التأليف في�ه ،وإبراز نفائ�س كتبه وذخائره،
ُ
وحرصه فيه جاء استجابة لذلك احلث وتلك الدعوة.
هبذا املذهب
ُ

و قيدُ « يف املذهب املالكي » ال بد منه من الناحية املنهجية لِس ِ
عة جمال
ْ
َ

الدراس�ة إذا ما شملت املذاهب األخرى وتش ُّع ِ
ب نواحيها ،مما ال يناسب

الزم�ن املخصص للبحث ،فيط�ول ،ويصيبه ٌّ
حظ من عنوان�ه ،وهو ما ال
نرغب فيه!

فمج�ال البح�ث إذن هو :املذه�ب املالكي دون غريه م�ن املذاهب،

لكن هذا احلرص مل يمنع من اإلش�ارة العابرة إىل املخالف متى أمكنت ومل

يكن فيها تطويل.

فاملقصود من العنوان « :تأثري طول الزمن يف احلكم الرشعي يف املذهب

مرور ٍ
زمن معني يف حك ِم
املالكي » :دراس ُة التأثريات املختلفة التي حيدثها
ُ
 اب�ن مال�ك ب�ن أيب عامر احلمريي ثم األصبح�ي ( 93هـ 179 -هـ ) إم�ام دار اهلجرة
وعامله�ا ال�ذي ضرُ بت إلي�ه أكباد اإلبل ،أخذ عن س�ادة التابعني كناف�ع والزهري وأيب

الزن�اد وغريه�م ،وأخ�ذ عنه علامء م�ن بالد كثرية ،ترمجت�ه مش�هورة ،يف كتب ال رتاجم
منشورة ،و أفردها بعضهم بالتأليف ،انظر مقدمة ترتيب املدارك.12- 8/1 :
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ٍ
ٍ
معين�ة ،ورصدُ تل�ك التأثريات ضم�ن نصوص املذه�ب املالكي،
واقع�ة

ٍ
أبواب شتى
نظائر من
تندرج حتتها
ودراس�تُها باس�تخراج أمهات مس�ائل
ُ
ُ
ُ
األصل الذي تندرج حتته.
يتحقق فيها

وقد تم تقس�يم ال�كالم عىل تلك األمهات وتبويب�ه وفق ًا خلطة بحثية

هي اآلن بني يديك.
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الفصل األول :تأثير طول الزمن في احلكم الشرعي بالصحة والفساد وبناء األحكام عليه

الفصل األول
تأثري طول الزمن يف احلكم الشرعي
وبناء األحكام عليه
بالصحة والفساد
ِ
املبحث األول :تأثري طول الزمن بالصحة والفساد يف العبادات
ِ
وبناء أحكامها عليه.
املبحث الثاين :تأثري طول الزمن بالصحة والفس�اد يف األحوال
ِ
وبناء أحكامهام عليه.
الشخصية واملعامالت
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الفصل األول :تأثير طول الزمن في احلكم الشرعي بالصحة والفساد وبناء األحكام عليه

املبحث األول :تأثير طول الزمن بالصحة والفساد في العبادات وبناء األحكام عليه

املبحث األول
تأثري طول الزمن بالصحة والفساد
وبناء أحكامها عليه
يف العبادات
ِ
املطلب األول :تأثري طول الزمن بإفساد العبادة.
املطل�ب الث�اين :تأثير ط�ول الزم�ن بإجياب جبر العب�ادة مع
الصحة.

املطلب الثالث :أحكام يف العبادات ُبنيت عىل طول الزمن.
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املبحث األول :متهــــــيد
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م�ن يتأم�ل كتب الفق�ه املالكي يقف عىل مس�ائل حكم فيه�ا العلامء

بالصح�ة والفس�اد ،اعتب�ار ًا لطول زمن فيه�ا ،وهذه املس�ائل موجود ٌة يف
قسم العبادات ،ويف أحكام األحوال الشخصية واملعامالت ،وغري ذلك،
وه�ذا التأثير بالغ األمهية ،وهو من أول وأبرز م�ا ُيلفت االنتباه إىل خطر

املرشع له ،ملا
ط�ول الزم�ن ومكانته يف النظري�ة الترشيعية ،ومدى اعتب�ار ِّ

حيمل من معنى يغري بموجبه الفقيه رأيه وحكمه يف النازلة الواحدة.

هل�ذه األمهية أف�ردت تأثري طول الزم�ن بالصحة والفس�اد يف احلكم

الرشع�ي بفص�ل كام�ل من ه�ذا الكت�اب لكي أوفي�ه حقه من الدراس�ة
والبحث.

ويف ه�ذا املبح�ث األول أتن�اول مس�ألة تأثير طول الزم�ن بالصحة
ٍ
وجزئيات
والفساد يف العبادات ،مستعرض ًا ما يشهد لذلك التأثري من فروع

ٍ
كليات هي مظاهر التأثري وجتلياته.
توضح وتؤكد ما أستنبطه من

فتأثري طول الزمن يف العبادات قد يكون بإفس�اد عبادة حلصوله فيها،
ٍ
ٍ
ٍ
لط�ول واقع ،وقد يكون التأثري
س�جود جرب ًا
كفارة أو
وقد يكون بإجياب

يف ش�كل أح�كا ٍم رتبها الفقهاء على طول الزمن وجعلوه س�بب ًا هلا ،فهذه
املظاه�ر املختلفة التي يظهر هبا تأثري ط�ول الزمن يف العبادات اقتضت أن

خمصص ًا لكل مظهر مطلب ًا خاص ًا به،
أوزع ال�كالم عليها إىل ثالثة مطالب ِّ

30

الفصل األول :تأثير طول الزمن بالصحة والفساد  -في العبادات

ٍ
مظهر منها عن أخيه ،ويأخذ من الدرس والتحرير نصيبه
حت�ى يتميز كل
مشار ٍك وال منقوص.
غري
َ
فجاءت مطالب هذا املبحث ثالث ًة تتناول ثالثة أشكال من التأثري:
 إفساد العبادة. إجياب جربها مع الصحة. أحكام يف العبادات بناها الفقهاء عىل طول الزمن.فهذه العناوين الثالثة حمطات س�تتم عربها دراس�ة مسألة تأثري طول

الزمن يف العبادة ،فلنا يف هذا املبحث عند كل حمطة وقفــة.

املطلب األول :تأثير طول الزمن بإفساد العبادة
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املطلب األول
تأثري طول الزمن بإفساد العبادة
ّ
أثر رئيس
إن تتابع أجزاء العبادة يف الزمن املقدَّ ر هلا بالغ األمهية ،وله ٌ

يف صحة تلك العبادة ،وبراءة الذمة منها.

ولطلب التتابع واالتصال بني أجزاء العبادة كان لعنرص الزمن تأثري
يف احلكم الرشعي ،فكان مرور ٍ
وقت فاصل بني جزئي عبادة معينة مانع ًا

م�ن إصالح خلل تل�ك العبادة ،فيضطر املتعبد إىل إعادهتا ،إن كانت مما

يع�اد ،وق�د يكون ذلك الفصل مبطل ً
ا لتلك العبادة عن�د وقوعه ،دون
إمكان التدارك.

فلطول الزمن يف إفساد العبادة صورتان:
 -أن يؤدي هبا إىل الفساد بعد إمكان تدارك نقصها ،وقد فات تداركه

بسبب الطول.

 أن يؤدي إىل فس�اد العبادة بمجرد وقوعه ،وليس هناك أص ًال جمال

لتدارك خللها.

فهما إذن صورتان يؤدي فيهام طول الزمن إىل فس�اد العبادة ،وكل

صورة وجدت هلا من الفروع والش�واهد ما أس�وقه تأكي�د ًا هلا ،ومتثي ً
ال

ملعناها:
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َ
تدارك نقص العبادة ،وفسا ُدها بذلك:
منع طول الزمن
أوالًُ :
ق�د يقع خلل يف عبادة معينة ويتاح لصاحبها إصالحه يف مدة حمددة،

ويتم تداركه وإصالحه بالقرب من وقوعه فتصح تلك العبادة ،وربام طال

الزمن فتذهب فرصة تدارك ذلك اخللل مما يؤدي إىل فس�اد تلك العبادة،

فيكون فسادها بسبب طول الزمن.

فطول الزمن هنا أ ّثر بإفساد العبادة حيث منع من الرجوع إلصالحها

يفوت تدارك النقص إذ يكون طول الزمن بمثابة االنقطاع
ففسدت ،وهو ِّ
عن العب�ادة وعدم اإلقبال عليها ،وربام صادف يف كل نازلة تعلي ً
ال خاص ًا

هبا.

العود
وأس�وق فيام ييل أمثل�ة عىل اعتبار طول الزمن مؤ ِّث�ر ًا مانع ًا من ْ

إلصلاح العب�ادة وتدارك خللها ،مما يؤدي إىل فس�ادها ،وهذه األمثلة ال

خت�ص نوع ًا من العب�ادات ،فهي موج�ودة يف الطه�ارات ،والصالة ،ويف
أحكام احلج ،جيمعها وجود هذا النوع من تأثري طول الزمن ،فهي تندرج
حتت هذا العنوان اندراج الفروع الفقهية حتت القاعدة اجلامعة:

أ) يف الطهارة:
وقف�ت يف أحكام الطهارة على ثالثة فروع أ ّثر فيه�ا طول الزمن بأن

منع تدارك نقص معني ،فكان ذلك سبب ًا يف الفساد ،وهذه الفروع هي:
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 -1املواالة يف الوضوء والغسل:
فه�م الفقه�اء من نصوص الشرع أن تالحق أج�زاء الطه�ارة املائية

م�ن وض�وء أو غس�ل ،يف زمن واح�د مطلوب م�ن الش�ارع ،فجعلوا

امل�واالة  -ويعبرون عنها بـ « الفور»  -التي هي اإلتي�ان بجميع الطهارة
يف زم�ن متصل من غري تفريق فاحش فريض� ًة من فرائض الطهارة املائية،
وإن اختلف�وا يف وص�ف ذلك الفرض ه�ل هو مع التذكر واالس�تطاعة؛

مطلق عن التقييد دون
فلا جتب على النايس والعاجز احلقيقي ،أو ه�و ٌ
مراعاة احلال من ذكر وقدرة .

ف�رع عىل
وم�ن علماء املذهب م�ن وصف امل�واالة بأهنا س�نة ،لكنه َّ
الوج�وب ،ق�ال خلي�ل رمحة اهلل علي�ه ،مص�دِّ ر ًا بأقوى األق�وال ،عىل

قاعدت�ه يف التصدي�ر بام ي�راه أقوى « :وهل امل�واالة واجب� ٌة إن َذكَر وقدَ َر
ٍ
 وبن�ى ٍأعضاء بز َم ٍن
بني�ة إن نيس مطلق� ًا ،وإن َع َج َز ما مل ي ُطل بجف�اف
خالف».
اعتدَ الَ  -أو سن ٌة ؟
ٌ

 أما يف التيمم فامل واالة واجبة باالتفاق ،دون تقييدها بالذكر والقدرة.انظر :منح اجلليل
لعليش ،88/1 :وانظر الق وانني الفقهية البن جزي.23 :
يفرق الفقهاء يف العجز عن إمتام الطهارة بني نوعني:
 ّ
 من أعدّ من املاء ما يظن أنه يكفيه ،ثم أريق ،أو تب ينّ أنه ال يكفي ،فهذا يرون عجزهحقيقي ًا ،و ُي لحقونه بالنايس ،ألنه مغلوب كالنايس.
 أم�ا من أع�دّ من أول أمره دون كفايت�ه من املاء ،فهذا عج�زه حكمي غري حقيقي،ملتعم د لتفريطه ،وأعطوه حكمه .انظر :رشح املازري للتلقني.156/1 :
وأحلقوه با ّ
 م واهب اجلليل للحطاب.223/1 :
 راجع م واهب اجلليل ،223/1 :فقد بسط القول يف اخلالف يف امل واالة.
 املخترص.14 :
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وبس�ط ابن ش�اس رمحه اهلل تعاىل القول يف حكم املواالة فذكر مخس�ة

أق�وال :الوجوب مع الذك�ر ،والوجوب مطلق ًا ،وعدم�ه مطلق ًا ،والفرق

بني املمسوح فال جيب ،وبني املغسول فيجب ،والفرق بني املمسوح البديل
كاجلبرية واخلفني فيجب ،واملمسوح األصيل فال جيب .

والقائل�ون بوجوب مواالة الطهارة ،فهم�وا ذلك من قوله تعاىل:

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ اآلي�ة ،واالس�تدالل هبا لوج�وب املواالة
من ثالثة أوجه :

 -أحده�ا :قول�ه تعاىل ﴿ :ﭔ ﭕ﴾ فإن�ه رشط لغوي ،والرشوط

اللغوية أسباب ،واألصل ترتيب مجلة املسبب عىل السبب من غري تأخري.
( واملس ّبب هنا هو أفعال الوضوء ).

 -الث�اين :قوله تع�اىل ﴿ :ﭘ ﴾ الفاء للتعقي�ب ،فيجب تعقيب

املجموع للرشط وهو املطلوب.

 الثالث :قوله تعاىل ﴿ :ﭘ ﴾ صيغة أمر ،واألمر لل َف ْور. ...وتفريع� ًا عىل القول بوجوب املواالة م�ع الذكر والقدرةّ ،
فإن النايس
يكمل وضوءه ٍ
بنية سواء طال الفصل أم مل ي ُطل ،وكذلك َم ْن أعدّ من املاء
ُ
 عقد اجل واهر الثمينة ،41-40/1 :وانظر الذخرية للق رايف.271/1 :
 اآلية 6:من املائدة.

 راجع الذخرية ،271-270/1 :وانظر :أحكام الق رآن البن العريب.52/2 :
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« ما جيزم بأنه يكفيه فتبني خالفه ،أو أراقه شخص أو غصبه ،أو أريق بغري

اختي�اره ،أو ُأك�ره عىل التفري�ق ،فإنه ملحق يف هذه اخلمس�ة بالنايس عىل

املعتم�د فيبن�ي مطلق ًا ،وكذا لو قام به مان�ع مل يقدر معه عىل إكامل وضوئه
ُث َّم زال » .

وأ ّم�ا إذا أع�دَّ م�ن امل�اء م�ا ال يكفي�ه لوضوئ�ه ،فنفد قب�ل أن يكمل

وضوءه ،فهذا يس�ميه الفقهاء « :عاجز ًا ُحكْم ّي ًا » ،والعاجز احلكمي يبني
على م�ا فعل من وضوئه ٍ
بني�ة  -أي يأيت بام بق�ي دون أن يعيد ما فعل من
قبل ،بنية اإلكامل  -ما مل يطل الزمن ،فإن طال مل يس�تطع التدارك ،وال بد
له من استئناف وضوء جديد.

وطول الزمن يف املواالة « مقدّ ر بجفاف األعضاء من اجلس�م املعتدل

يف الزم�ان املعت�دل ،ألن ع�دم اجلفاف مظن�ة القرب يف الع�ادة » ،ألن
وج�ود البل�ل من أثر الوضوء ،فيتصل املغس�ول بام س�بق ،وقي�ل :املعترب
الطول يف العادة الختالف اجلفاف باختالف األبدان واألزمان .

فه�ذا العاج�ز ال�ذي مل ُيعدّ م�ن املاء م�ا يكفيه لوضوئه ،ال يس�تطيع

ت�دارك وضوئه ،ب�أن يكمله بناء عىل م�ا فات ،إذا ب ُعد م�ا بينه وبني الذي
 الرشح الكبري للدردير ،90/1 :وانظر الن وادر والزيادات البن أيب زيد القريواين.43/1 :

 منح اجلليل.83/1 :

 م واهب اجلليل.227/1 :

 الذخيرة ،272/1 :ونس�ب الق�رايف التقيي�د باجلف�اف أيض� ًا للش�افعي وابن حنبل
ومجاعة ،وانظر رشح اخلريش خلليل.127/1 :
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فع�ل منه قب�ل أن ينفد ماؤه ،فطول الزمن الفاصل بين الفعلني ،مانع من
التدارك ،ألن توايل أفعال الوضوء يف زمان واحد واجب عىل املش�هور يف

املذهب ،فال مناص له من استئناف وضوء جديد.

وه�و بتقصيره يف إعداد ما يكفيه من املاء أش� َب َه العام�د الذي يمكنه

ت�دارك نقص وضوئ�ه ما مل َي ُطل الفص�ل ،فإن طال فاته الت�دارك ،وتعينَّ
ٍ
وضوء جديد .
عليه استئناف

فالتفري�ق الكثير يف الطه�ارة املائي�ة ،وما يقتضيه من ط�ول زمن بني

أعامل الطهارة يفسد تلك العبادة ،أما التفريق اليسري فال رضر فيه.

وأخذ الفقهاء عدم فس�اد الطهارة عند التفريق اليسري ،وطول زمن مل

يصل حـدَّ جفاف أعضاء الوضوء ،من عمله � فيام رواه املغرية بن شعبة
ٍ
وضوء وعليه جب ٌة ش�امي ٌة فذهب ل ُيخرج
ريض اهلل عنه ،أنه � « رشع يف
يده من كُمها فضاقتَ ،فأخرج يده من أسفلها - ،يقول املغرية  -فصببت
عليه فتوضأ وضوءه للصالة ،ومسح عىل خفيه ثم صىل ».

فقول�ه « :فذه�ب ل ُيخ�رج يده م�ن كمه�ا فضاقت ،فأخ�رج يده من

أسفلها » تفريق يسري مل يرض .

 الثمر الداين رشح رسالة القريواين لآليب.168/1 :

 متف�ق عليه ،أخرجه البخاري يف م واضع منها يف كتاب الصالة ،باب الصالة يف اجلبة

الش�امية ،برق�م ،356 :واللفظ له ،ومس�لم يف م واض�ع منها يف كت�اب الطهارة ،باب
املسح عىل اخلفني ،برقم.274 :

 الذخرية.271/1 :
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ق�ال اب�ن عبد الرب رمح�ه اهلل يف ذك�ر ما ُيس�تفاد من ه�ذا احلديث:

« وفيه أن العمل الذي ال طول فيه جائز بني أثناء الوضوء ملن اضطر إليه،
وال يل�زم مع ذلك اس�تئناف الوضوء ،وذلك إذا كان ذلك من أس�باب

الوضوء؛ كاستقاء املاء ،وغسل اإلناء ،ونزع اخلف وما أشبه ذلك ،فإن
أخ�ذ املتوضئ يف غري عم�ل الوضوء وطال تركه للوضوء اس�تأنفه من

أوله ،وال ينبغي ألحد أن ُيدخل عىل نفسه شغ ً
ال وهو يتوضأ حتى يفرغ
من وضوئه ،وإذا كان العمل اليسري يف الصالة ال يقطعها فهو أحرى أال

يقطع الوضوء ».

واس�تدلوا أيض� ًا بما رواه عب�د اهلل بن عم�رو ريض اهلل عنهما ،قال:

« رجعن�ا مع رس�ول اهلل � من مكة إىل املدين�ة ،حتى إذا كنّا بامء بالطريق
تعج�ل قوم عن�د العرص ،فتوضؤوا وهم ِعج�ال ،فانتهينا إليهم وأعقاهبم
َّ

يمسها املاء ،فقال رسول اهلل � « :ويل لألعقاب من النار أسبغوا
تلوح مل َّ
الوض�وء » ،ف�إن ه�ذا التفري�ق يسير لقول اب�ن عم�رو ريض اهلل عنه:

« وأعقاهبم تلوح » ،وما ُيرى ذلك إال إذا كان البلل موجود ًا ،وقد أمر �

تاركي األعقاب باإلسباغ ال باإلعادة .

فأ ْم ُ�ره � الصحاب َة باإلس�باغ دون اإلعادة فيه دليل عىل عدم فس�اد
 االستذكار.215/1 :

 أخرج�ه مس�لم ،) 214/1 ( ،كت�اب الوضوء ،ب�اب وجوب غس�ل الرجلني بكامهلام،
برقم ،241 :وأخرجه غريه.

 الذخرية ،272-271/1 :وانظر التلقني.13 :
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الوضوء هبذا التفريق اليسري ،ومفهوم خمالفته يدل عىل أن التفريق الفاحش

مفسد للوضوء.

 -2نزع اخلفني أو أحدمها:
جيوز لالبس اخلفني املس�ح عليهام ما مل يحُ �دث حدث ًا أكرب دون حتديد

ٌ
ِ
رشوط جيب حتققها يف
املسح
للمدة ،س�واء كان مس�افر ًا أو مقي ًام ،ولذلك
املاسح واخلفني ،وله صفة معينة.



الرجلني بعد انتقاض طهارته بطل املسح
فإذا نزع املتوضئ ُخفيه من ِّ

عليهما « ،فيغس�ل رجليه فور ًا ،وإال انتقض وض�وؤه إن طال مع التذكر،
تعمد أو عجز عجز ًا
وبن�ى بنية إن نيس مطلق ًا أو عجز عجز ًا حقيقي ًا ،وإن ّ

حكمي� ًا؛ بن�ى ما مل ي ُط�ل ».وكذلك حكم نازع األعليين ،إن لبس خف ًا
ٍ
ج�ورب ،أو جورب ًا عىل خ�ف ،قال خليل رمح�ه اهلل تعاىل:
على خ�ف أو

« وإن نزعهام أو أعلييه ،أو أحدمها بادر لألسفل كاملواالة ».
 -3سقوط احلائل املمسوح عليه:

إذا مس�ح املتوض�ئ أو املغتس�ل عىل جبيرة أو عامم�ة أو نحومها ،ثم

س�قط املمس�وح عليه ،فإنه يرده فور ًا ويمس�ح عليه ،فإن طال الزمن قبل
 راج�ع لباب اللباب البن راش�د ،133 -132/1 :حاش�ية الرهوين على الزرقاين عىل
خليل.230/1 :

 منح اجلليل.140/1 :
 املخترص.19 :
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الرد جرى عىل التفصيل السابق يف املواالة يف الوضوء؛ فالنايس والعاجز
ٍ
إكامل ،ويستأنف العامد والعاجز احلكمي
احلقيقي يبنيان عىل ما فعال بنية

وضوء ًا جديد ًا .

ٍ
لدواء أو سقطت  -وإن بصالة
قال خليل « :وإن نزعها ( أي اجلبرية )

ومسح » .
قطع ور ّدها
َ
َ -

هكذا أ ّثر طول الزمن يف هذه الفروع الثالثة بالفس�اد ،ألنه كان مانع ًا من

تدارك النقص ،وكان حتديد الطول يف هذه الفروع متّحد ًا ،فالفرعان األخريان
حمم�والن عىل امل�واالة ،وقد علمت أن ط�ول الزمن يف امل�واالة حمدّ د بجفاف

األعضاء يف الزمان واملكان والشخص مع مراعاة االعتدال يف كل ذلك.
الصـالة:
ب) يف ّ

أ ّم�ا يف مباحث الصالة الفقهية فنعثر عىل ش�واهد أكثر ملا حيدثه طول

الزم�ن م�ن منع ت�دارك نق�ص يف عبادة في�ؤدي إىل فس�اد تل�ك العبادة،
وسنتعرف عىل ما حيدَّ د به طول الزمن يف كل فرع من هذه الفروع وهي:
الس ْهو القبيل املرتّب عن ثالث سنن:
 -1ترك سجود ّ
َم ْن ترك ثالث س�نن مؤكدات من صالته -كثالث تكبريات مث ً
ال -

السلام ،فل�و ترك الس�جود س�هو ًا أتى به
س�هو ًا ُس� َّن ل�ه س�جدتان قبل ّ
 اخلريش ،202/1 :منح اجلليل.164/1 :
 املخترص.21 :
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السلام إن تذكّر بالق�رب ،فإن طال الزمن مل يمكن�ه تداركه وبطلت
بع�د ّ
صالت�ه ،قال خليل رمحه اهلل يف مبطالت الصالة « :وبرتك قبيل عن ثالث

سنن وطال».

ويق�دَّ ر طول ت�رك القبيل املبطل للصلاة بالعرف عند ابن القاس�م،

وباخلروج من املسجد يف رأي أشهب .
 -2ترك ركن من الصالة:

إذا ترك املصليِّ ركن ًا من صالته سهو ًا فإنه يتداركه ،بأن يأيت به ما مل يطل

زمن الرتك ،قال خليل رمحه اهلل تعاىل ،عاطف ًا عىل ما يبطل الصالة « :وبرتك
رك�ن وطال » ،قال اخلريش « :يعني أن املصيل إذا ترك ركن ًا من الصالة

َس ْهو ًا ،وطال بحيث ال يتداركه  -إما بالعرف أو باخلروج من املسجد كام
يأيت  -فإهنا تبطل ،أما مع العمد فال يتق ّيد بالطول ».

تص�ور فيمن ترك ركن ًا من ركعته األخيرة ،فإنه يتداركه إن مل
وه�ذا ُي ّ

ويتشهد ويس ّلم ويسجد
يس ّلم ،أو س ّلم َس ْهو ًا ،وصفة التدارك أن يأيت بالركن
ّ
السالم.
بعد ّ

أ ّم�ا لو س� ّلم معتقد ًا كمال صالته فهن�ا يفوته تدارك الرك�ن ،وله أن
 املخترص.35 :

 التاج واإلكليل ،42/2 :الف واكه الدواين.219/1 :
 املخترص.35 :

 اخلريش.335/1 :
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يت�دارك صالت�ه بالبناء عىل ما فعل ،فيأيت بركعة ب�دل ركعة النقص ،لك ّن
هذا التدارك مرشوط بعدم طول الفصل أيض ًا ،فلو طال فصله  -باخلروج

من املسجد أو بالعرف  -مل يكن له أن يبني ،وتعني عليه ابتداء تلك الصالة
من جديد.

 -3ترك بعض ركعات الصالة:
األص�ل يف أعامل الصلاة أن ُيؤتى هبا متصل ًة ،يلي بعضها بعض ًا بال

تفريق ،ألن املواالة بني تلك األفعال واجبة ،لكنهم اس�تثنوا الس�اهي عن

بعض صالته ،وسمحوا له أن يبني عىل ما عمل ما مل يطل الفصل.



ٍ
صالة رباعي�ة مث ً
ال ظان ًا اإلمت�ام ،أو ظن
فم�ن س� َّلم بعد ركعتين من

السالم مع ظن اإلمتام ومل حيصل يشء منهام ،فبدأ صال ًة جديدةً - ،نف ً
ال أو
فرض ًا -فإن طال الزمان مل يس�تطع إصالح التي س�لم منها ،وذلك الطول
مقدر بأمرين:

 -1بأن ُيتم الفاحتة ويبدأ بالسورة ولو مل يركع.
 -2أو ينحني للركوع  -إن مل يقرأ  -ولو مل يطل.
ف�أي األمرين وقع منه يعدّ طوالً مانع ًا من الرجوع إلصالح الصالة

األوىل فتبطل .

 انظر منح اجلليل.190/1 :
 ذخرية الق رايف.152/2 :
 منح اجلليل.147/1 :
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قال خليل رمحه اهلل تعاىل عاطف ًا عىل ما ُيبطل الصالة « :كسالم وظنه،

فأتم ٍ
بنفل ،إن طالت أو ركع ،وإال فال ».
ّ
وإذا بطلت صالته يف الصورتني:

 -فإن كانت التي رشع فيها نفالً « ،فيتم النفل الذي رشع فيه ،إن اتسع

وقت الفرض الذي بطل ،أو عقد ركعة بسجدتيها وإن ضاق الوقت.

 ويقطع الفرض املرشوع فيه ،وندب اإلشفاع إن عقد منه ركعة.وإنما وجب إمتام النف�ل دون الفرض إن عقد ركع ًة ،ألن النفل إذا مل

نقل بإمتامه يفوت إذ ال يقىض» .

ٍ
ركعات س�هو ًا ،فيمكنه أن يرجع لإلتيان بام ترك
أما لو ترك ركع ًة أو

 -ما مل يطل الفصل  -ويسجد بعد السالم ،فإن طال الفصل بام يعد طوالً

عرف ًا أو باخلروج من املسجد ،ابتدأ صال ًة جديد ًة .

واألصل يف َّ
يسري الفصل ال يرض الصالة ،ما أخرجه الشيخان من
أن َ

حديث س�عد بن إبراهيم عن أيب س�لمة عن أيب هريرة قال :صىل بنا النبي
 املخترص.28 :

 الشرح الكبير عىل خليل ،234/1 :وتس�تثنى ركعت�ا الفجر من قاع�دة عدم قضاء
النفل؛ فتقىض من وقت ج واز التنفل  -بعد ارتفاع الش�مس قيد رمح  -للزوال ،قال

خليل رمحه اهلل يف خمترصه (  ) 39يف الكالم عىل الرغيبة ( ركعتا الفجر ) « :وال ُي قىض
ٍ
فرض إال هي فللزوال ».
غري

 انظر :الذحرية.141/2 :
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� الظه�ر أو العصر فس� ّلم ،فقال ل�ه ذو اليدين  :الصالة يا رس�ول اهلل
أحق ما يقول ؟ قالوا  :نعم  .فصىل
أنقص�ت؟ فق�ال النبي � ألصحابه ٌّ :

ركعتني أخراوين ،ثم سجد سجدتني  .قال سعد  :ورأيت عروة بن الزبري
صىل من املغرب ركعتني ،فسلم وتكلم ،ثم صىل ما بقي وسجد سجدتني،
وقال :هكذا فعل النبي � » .

النبي �
فف�ي هذا احلدي�ث مل يمنع ما وقع من السلام وال�كالم َّ

م�ن الرج�وع إلمتام الصالة بنا ًء عىل ما فعل منه�ا ،وهو أصل ملا عد من
املس�احمة يف يسري الفصل ،ومفهوم خمالفته أن كثري الفصل يرض ،واألمر

كذلك يف املذهب.

السالم:
 -4نسيان ّ

آخر صالته ،ومل يطل الفصل كثري ًا « ،فإنه يعيد التشهد
من نيس السالم َ

بع�د أن يرج�ع بإحرام م�ن جلوس ليقع سلامه عقب التش�هد ،ثم يس�لم
ويسجد بعد السالم ،وإن طال جد ًا بطلت ،وإن ُقرب جد ًا لكن انحرف عن
القبلة فقط ،من غري طول وال مفارقة موضعه ،فإنه يعتدل إىل القبلة ،ويس ِّلم

ويسجد ،وال حيتاج هذا إىل تكبري وال إعادة تشهد ،وأما إن مل ينحرف يف هذا
القسم عن القبلة س َّلم فقط ،وال سجود النتفاء موجبه ».
 أخرج�ه البخ�اري ( ،)411/1يف كت�اب الصالة ،باب إذا س� ّل م يف ركعتني أو يف ثالث
فس�جد مثل س�جود الصلاة أو أط�ول ،برق�م ،1169 :واللف�ظ له ،وأخرجه مس�لم
( ،) 404/1يف كتاب الصالة ،باب السهو يف الصالة والسجود له ،برقم.573 :
 اخل�ريش ،338/1 :الت�اج واإلكلي�ل يف رشح خمترص خليل للم�واق ،45/2 :الف واكه
الدواين.222/1 :
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السالم له ثالث صور:
فتارك ّ

 -أن ال يطول الفصل بينه وبني صالته :فهذا إن مل ينحرف عن القبلة؛

يس� ِّلم بال تكبري وال يعيد التش�هد ،وإن انحرف عن القبلة يعتدل إليها ثم
يس ِّلم ويسجد بعد السالم.
 -أن يطول الفصل طوالً متوسط ًا ،فإنه يكرب ويعيد التشهد ويس ِّلم.

 -أن يطول الفصل طوالً فاحش ًا  -بالعرف  -فهذا تبطل صالته ،وال

سبيل له إىل تدارك خللها.

 -5ترك بعض تكبري صالة اجلنازة:

تكبيرات اجلن�ازة أربع ،وهي رك�ن يف الصالة عىل امليت ،فلو س� َّلم
املصلي بعد ثلاث تكبريات أو أقل س�هو ًا ،ف�إن ذكَر ب ُق ِ
رب سلامه فإنه

يرج�ع بالني�ة ويتم التكبير ،وال يرجع بتكبير  -أي تكبري إح�رام  -لئال
يل�زم الزيادة يف عدده ،فإن كرب حس�به يف األربع ،وقيل يرجع بالتكبري كام

يف الفريضة .

وربام أمكن حتديد « القرب » هنا بام نُقل عن ابن حبيب رمحه اهلل ،من
َّّ
أن تارك بعض التكبري جه ً
ال أو نس�يان ًا ،إن تذكَّره يف وقت قريب من رفع
اجلنازة « ُأنزلت وأتم بقية التكبري عليها مع الناس ،ثم يس� ِّلم ،فإذا تطاول

ذل�ك ومل تُدف�ن ،ابتدأ الصالة عليها ،وإن ُدفنت تُركت ومل تُكش�ف  ،وال
تعاد الصالة عليها ».

 اخلريش ،117/2 :التاج واإلكليل ،217/2 :منح اجلليل.486/1 :
 التاج واإلكليل.217/2 :
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فقد جعل التطاول بمرور ٍ
وقت بعد رفعها مانع ًا من إمتام التكبري عليها.
 -6الفصل بني كلامت األذان:
كلامت األذان ُيندب أن يأيت هبا املؤذن جمزوم ًة متصل ًة ،ويكره الفصل

بينها بنحو سلام أو رده ،أو تش�ميت عاطس أو غري ذلك ،فإن فصل بني
كلمات األذان  -ولو كان الفصل واجب ًا كإنقاذ أعمى  -ومل يطل الفصل؛
وكمله ،أما إن طال الفصل فال بد أن يس�تأنف
بن�ى عىل ما فع�ل من أذانه ّ

ٍ
فصل
أذان� ًا جديد ًا ،قال خلي�ل يف خمترصه يف الكالم عىل األذان ... « :بال
ٍ
بإشارة لِـ (ك ََسال ٍم)  -وبنى إن مل ي ُطل ».
 -ولو

تنبيـــه:
ق�د َيمنع ط�ول الزمن تدارك ما كان من خل�ل ،وإن مل يكن املحل مما

يوصف بالفس�اد أو البطالن ،وإنام يفوت بالطول حكم ليس يف مطلوبيته
اشرتاط ،وإن كان مرغوب ًا من الشارع ،من ذلك:

 -1الدفن عىل غري اهليئة الرشعية أو يف مقربة الكفار:
فامليت إذا ُوضع يف قربه عىل هيئة غري اهليئة املطلوبة رشع ًا :من اس�تقبال

ٍ
وصححوه ما مل يتباعد،
قبلة ،وكونه عىل ش�قه األيمن ،تدارك حارضوه ذلك
ّ

وار ْوه متام ًا ،وكذلك احلكم إذا ُدفن من غري غسل أو صالة.
بأن يكونوا قد َ
 خمترص خليل ،24 :الرشح الكب ري.194/1 :
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وإن ُدفن املس�لم مع الكفارُ ،أخرج و ُدفن يف مقابر املس�لمني ،برشط
ع�دم ط�ول الزمن املح�دد هنا بخيف�ة التغري ،ق�ال خليل « :وتُ�دُ ِ
ور َك إن

خولف باحلرضة كتنكيس رجليه وكرتك الغس�ل ود ْفن من أس�لم بمقربة
الكفار ،إن مل يخُ ف التغيرُّ ُ ».

ق�ال اخلريش « :يعني أن املي�ت إذا خولف به الوجه املطلوب يف دفنه

يس�و عليه الرتاب  -فإن ُه يتدارك اس�تحباب ًا ،ويحُ ّول
ومل يطل ذلك  -بأن مل ّ

عن تلك احلالة كام إذا وضعت رجاله موضع رأسه  .ومثله ما إذا دفن من

غري غس�ل أو صالة ،فإن ُس�وي عليه الرتاب فات التدارك .وأما دف ُن َمن
أسلم بمقربة الكفار فإنه يخُ رج ،إال أن يخُ اف عليه التغري ،وإال فال ».
َ

فجعل�وا الطول الذي يمنع تصحيح هيئة املي�ت يف قربه ،أو إخراجه

للغس�ل أو الصلاة عليه مق�دّ ر ًا بفراغهم من الدفن وتس�وية الرتاب عىل

املي�ت ،بينام عَ�دّ وا خوف التغيرّ ه�و الطول املانع من إخ�راج امليت لدفنه
يف مقابر املس�لمني ،واختصاص املدفون بني الكفار بقيد خوف التغري هو

املعتم�د خالف� ًا ملن جعل�ه قيد ًا يف املس�ائل املذكورة قبله ،يف كالم الش�يخ

خليل السابق .

 املخترص.53/1 :

 رشح املخترص.130/2 :

 املصدر نفس�ه ،وانظر م واهب اجللي�ل ،233/2 :وقد بينَّ اخلالف يف أداء الصالة عىل
القرب عند ف واهتا بالطول ،ف راجعه.
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-2نسيان تكبري أيام الترشيق:
تكبري الرجال والنس�اء والعبيد والصبيان
يس�تحب يف أيام الترشيق
ُ
ٍ
َ
ثالث
مجاع�ة أو وح�دَ ه-
وأه�ل البادي�ة واملس�افرين -صّل�ىّ م�ن ُذكر يف
ٍ
تكبيرات بع�د مخس عشرة فريضة :م�ن ظهر ي�وم النحر إىل فج�ر اليوم
الرابع.

وم�ن نيس ه�ذا التكبري أدبار الصل�وات ،يأيت ب�ه إن مل يطل الفصل،

قال خليل رمحه اهلل « :وتكبريه إثر مخس عرشة فريضة وسجودها البعدي
م�ن ظه�ر ي�وم النحر  -ال نافل�ة ومقضية فيه�ا مطلق ًا  ،-وكبرَّ ناس�يه إن
ُقرب » ،والقرب عند مالك أن يكون يف املجلس فإذا قام اإلمام منه فال

يشء عليه ،وقيل بالعرف أو اخلروج من املسجد .

 أيام الترشيق :هي أيام منى الثالثة بعد يوم النحر ،واختلف يف س�بب تس�ميتها بأيام
الترشيق:

 -قيل ألن الذبح فيها يكون بعد رشوق الشمس.

يرشقون فيها حلوم األضاحي إذا ُقدِّ دت ،فترشيق اللحم تقديده.
 وقيل ألهنم كان وا ّ -والثالث أهنم كان وا يرشقون فيها للشمس يف غري أبنية وال بيوت للحج.

راجع االستذكار البن عبد الرب ،339/4 :القاموس املحيط :مادة رشق.

 انظر الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي ،401/1 :رشح اخلريش.104/2 :
 املخترص. 49/1 :

 انظر الذخرية ،425/2 :منح اجلليل ،467/1 :م واهب اجلليل.198/2 :
 انظر حاشية الدسوقي.401/1 :
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ج) يف احلج والعمرة:
كان ألح�كام احل�ج والعمرة أيض ًا حظها من تأثير طول الزمن بمنع

ت�دارك اخللل مم�ا ي�ؤدي إىل الفس�اد ،وعند اس�تقراء نص�وص املؤلفات

أج�رد هذين الفرعني اللذين يظه�ر فيهام هذا النوع
املالكية اس�تطعت أن ّ
من التأثري:

 -1من نيس بعض طوافه:
إذا نسي الطائ�ف بع�ض طواف�ه ،ولو بعض ش�وط ،حت�ى فرغ من

س�عيه وطال األمر أو انتقض وضوؤه ،فإن طوافه يفسد ،أما إن ذكر ذلك
املنسي بإثر س�عيه ،ومل ينتقض وض�وؤه فإنه يبني عىل ما فع�ل من طوافه
�عي التصاله بالطواف بمنزلة بعض�ه ،فلم جيعلوه من
الس َ
تم�ه ،وعدّ وا ّ
و ُي ّ

الطول.



 -2من علم نجاس ًة يف ثوبه أو بدنه أثناء طوافه:
إن علم الطائف يف أثناء طوافه بنجس يف جس�مه أو ثوبه ،فنزعه عنه

أو غس�له ،فله البناء إن مل حيصل طول ،فإن حصل طول بطل طوافه ،قال
خليل « :وبنى إن رعف أو علم بنجس» .

 م واهب اجلليل ،76/3 :اخلريش.315/2 :

 املخترص ،76/1 :وانظر :حاشية البناين عىل الزرقاين..264/2 :
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ثاني ًا :إفساد طول الزمن للعبادة بمجرد وقوعه:
مر معنا يف املسائل السابقة ،فإن وقوع طول الفصل الزمني يؤدي
كام ّ

إىل ف�وات تدارك عبادة كان باإلمكان إصالحها ،مما يؤدي إىل فس�اد تلك

العبادة.

وكما أس�لفنا يف أول ه�ذا املطلب ،قد ي�ؤدي طول الزمن إىل إفس�اد

العب�ادة دون أن يك�ون هناك ٌ
جم�ال لتداركها ،فبمجرد م�رور زمن طويل
ٍ
بتقديرات خمتلفة  -حيكم عىل تلك العبادة بالبطالن ،وترتتّب أحكام ذلك
البطالن عليها.

وهذه مس�ائل يظه�ر فيها تأثري طول الزمن بإفس�اده العب�ادة بمجرد

وقوعه ،نسوقها فيام ييل:

 -1الفصل بني التيمم وما ُفعل له:
من واجبات التيمم أن يتصل بام ُفعل له من فريضة أو نافلة ،فإن ّفرق

تيممه وما فعله له ولو ناس�ي ًا ،وط�ال الفصل بطل تيممه عىل
املتيم�م بني ُّ
املعتمد يف املذهب.

وطول الفصل هنا أن يميض مقدار اجلفاف بتقدير الوضوء ،يف الزمان

واملكان والشخص املعتدل يف كل ذلك ،وقيلُ :يرجع فيه إىل العرف.
 انظر رشح الزرقاين عىل خليل ،118/1 :م واهب اجلليل.343/1 :
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ويلحق هبذه املس�ألة وجوب االتصال بين الفريضة والنافلة يف حال

التيم�م ،فيج�وز للمتيمم غري املري�ض أن يصيل بتيمم�ه للفريضة نافلة

بعده�ا ،إن مل يفص�ل بينهما فص ً
يسير ال َف ْص�ل ،وحدّ ه
ال طويلاً ،و ُي ْغ َت َف ُر
ُ
بعضهم بآية الكريس واملع ِّقبات.



 -2نوم املتوضئ:
النوم س�بب خلروج احلدث غالب ًا ،فكان ناقض ًا للوضوء ،ولكن هذا

النق�ض ليس على إطالقه ،بل ل�ه حم�دِّ دات اختلف فيها علماء املذهب،
فقسموا النوم أربعة أقسام:
واملعتمد هو اعتبار الزمان وكيفية النومّ ،
 -1نوم طويل ثقيل ناقض بال خالف يف املذهب.
ٍ
ناقض.
 -2نوم قصري خفيف غري
 -3نوم طويل خفيف يستحب منه الوضوء فقط.
 -4نوم قصري ثقيل فيه اخلالف .
 وغير املري�ض ال�ذي يباح له التيم�م يف املذهب املالك�ي هو :فاقد امل�اء والعاجز عن
اس�تعامله لع�دم املن�اول ،والذي خياف بطلبه أو اس�تعامله خروج الوق�ت ،أو خياف يف
طلب�ه عىل نفس�ه أو ماله ،أو جيده بثمن غ�ال .أما املريض فيتيمم للنفل اس�تقالالً.

انظر :لباب اللباب البن راشد القفيص.136/1 :

 رشح الزرقاين ملخترص خليل.117/1 :
 انظر ذخرية الق رايف.230/1 :
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فط�ول م�دة النوم مؤ ّث�ر بنقض الوض�وء إذا كان الن�وم ثقي ً
ال بحيث

ُّ
تنحل ُحبوة صاحبه وتنقطع عنه األصوات ،قال الش�يخ خليل مب ِّين ًا ما

ينقض الوضوء « :وبس�ببه وهو زوال عقل ،وإن بنوم ث ُقل  -ولو قصرُ- 

خف ،ونُدب إن طال » .
ال َّ

 -3تقدُّ م النية يف الطهارة والصالة عن حم ّلها:
األصل يف النية أن تقارن أول العبادة املدخول فيها ،فتكون يف الوضوء

ٍ
فرض ،وتقارن تكبرية اإلحرام يف الصالة ،فإن تقدمت
والغسل عند أول

عىل حملها ،أو تأخرت ففي ذلك تفصيل:

 ففي الوضوء والغس�ل :إن تأخرت النية عن ٍِ
مفروض كثري ًا مل
أول

خللوه عنها ،وكذا إن تقدّ مت كثري ًا ،وأما إن تقدمت يسير ًا:
جت�زئ اتفاق ًا ِّ

كفعله�ا عن�د خروجه من بيته للتوضؤ أو االغتس�ال يف م�كان غري بعيد،
مشهران.
ففي إجزائها وعدمه قوالن َّ



وأم�ا نية الصالة املعينة فإن تقدمت عىل تكبرية اإلحرام أو تأخرت
ّ -

كثير ًا بطل�ت الصالة ،ق�ال خلي�ل رمح�ه اهلل « :وبطلت بس�بقها إن كثر،
 احلبوة :بضم احلاء وكرسها من االحتباء ،وهو أن يضم اإلنس�ان رجليه إىل بطنه بثوب
جيمعهما به مع ظهره ويش�ده عليه�ا ،وقد يك�ون باليدين عوض الث�وب (النهاية يف

غريب احلديث واألثر البن األثري .)880/1

 املخترص ،16 :وانظر رشح املازري للتلقني.183/1 :

 منح اجلليل.50-49/1 :
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وإال فخلاف » ،قال اخلريش رمحه اهلل « :يعني أن النية إذا س�بقت ،أي
تقدمت عىل تكبرية اإلحرامّ :
فإن الصالة تبطل إن ب ُعد السبق اتفاق ًا ،وكذا

إن تأخرت النية عن تكبرية اإلحرام مطلق ًا ،فإن مل يب ُعد سبق النية لتكبرية

اإلحرام بل تقدمت عنها بيسري فخالف ».

وح�دّ دوا اليسير ب�أن ين�وي يف بيته ثم تذه�ب عنه النية حني تلبس�ه

بالتكبير ،قال اب�ن عبد الرب عليه رمح�ة اهلل « :وحتصي�ل مذهب مالك أن

املصلي إذا قام إىل صالته ،أو قصد املس�جد هلا ،فه�و عىل نيته ،وإن غابت

عنه إىل أن يرصفها إىل غري ذلك ».

وقد ّفرق ابن العريب رمحه اهلل يف يسري تقدّ م النية بني الطهارة والصالة،

س�وى بينهام فقال « :وقد أمجع�ت األمة عىل أن نية
وش�دّ د النكري عىل من ّ

الصلاة مقرتنة بالتكبري ،وقد أراد بع�ض متأخري املغاربة أن حيملها عىل

ق�ول علامئنا فيمن خ�رج إىل النهر أو احلامم بنية الطهارة ،فلام بلغها عزبت

يتخ�رج يف الصالة مثله! ،وهذا م�ن اجلهل بالتخريج؛
عن�ه النية ،فقالوا:
ّ
ف�إن الصالة أصل يف الني�ة للطهارة ،فكيف ُيرد األصل إىل الفصل؟ ومن

الصالة ُأخذ وجوب النية يف الطهارة! ».
 املخترص.28 :

 رشح خمترص خليل.269/1 :

 الكايف يف فقه أهل املدينة.39 :

 عارضة األحوذي.38-37/2 :
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فط�ول م�دة تق�دم الني�ة املعّب�رّ عنه هن�ا «بالكث�رة » مفس�دٌ للوضوء
والغس�ل والصلاة ،وكذا ط�ول مدة التأخر ،وأما يسير التق�دم والتأخر
فاختلف العلامء فيه ،تبع ًا الختالفهم يف اشرتاط مقارنة النية ألول فرض؛

فمن أوجب االقرتان أبطل باليسري من التقدم والتأخر ،ومن مل يشرتطه مل
يبطل بذلك.

قال ابن رشد رمحه اهلل يف الكالم عىل النية « :وقد اختلف أهل العلم

ه�ل من رشط صحتها أن تك�ون مقارن ًة لإلحرام أم لي�س ذلك رشط ًا يف

صحته�ا ،وجيزئ تقدمه�ا قبل اإلحرام بيسير؟  .....واألص�ح أن تقدم
الني�ة قب�ل اإلحرام بيسير جائز كالوضوء والغس�ل يف مذهبن�ا ،والصيام

عن�د اجلمي�ع لق�ول رس�ول اهلل � « :ال صي�ام مل�ن مل يب ّي�ت الصي�ام من

اللي�ل » ،وال معن�ى لتفرقة من ّفرق يف هذا بني الوضوء والغس�ل وبني

الصلاة لالختالف احلاصل يف وجوب اشتراط الني�ة يف صحة الوضوء

والغسل» .

فط�ول زمن تق�دم الني�ة أو تأخرها مؤ ّثر بالفس�اد يف ه�ذه العبادات

اتفاق ًا.

 ق�ال اب�ن امللقن يف تذك�رة املحت�اج إىل أحاديث املنه�اج ( »:)38/1ه�ذا احلديث رواه
أصح�اب الس�نن األربعة م�ن حديث حفص�ة ريض اهلل عنها ،وصحح�ه الدارقطني

واخلطايب والبيهقي ،وقال يف خالفياته :رواته ثقات ،وقال الرتمذي :وقفه أصح ».

 املقدمات.111/1 :
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 -4الفصل بني غسل اجلمعة والرواح إليها:
ُيسن ملن يريد حضور صالة اجلمعة ولو مل تكن واجب ًة عليه ،كالصبي

ا متص ً
واملرأة واملس�افر ،أن يغتس�ل غسل ً
ال برواحه إىل الصلاة ،فاتصال

الرواح بالغسل رشط يف إجزائه ،فإن فصل بني خروجه إىل املسجد وغسله

يسير مل يرض ،أم�ا الزم�ن الطويل فمبطل للغس�ل ،وتلزم�ه إعادته
زم� ٌن
ٌ
«وسن غسل متصل بالرواح ،ولو
اس�تنان ًا ،حتى يأيت بالس�نة ،قال خليلُ :
خف ».
مل تلزمه ،وأعاد إن تغذى أو نام اختيار ًا ال ألكل ّ

واملص�ور
فط�ول زم�ن الفص�ل بين الغس�ل وال�رواح إىل الصلاة،
َّ
باالش�تغال باألكل غري اخلفيف أو نحوهُ ،مبطِل ملا يراد من ذلك الغس�ل،

فلا حيقق س�نة االغتس�ال للجمعة املطل�وب بقوله � « :غس�ل اجلمعة
واجب عىل كل حمتلم ».

 املخترص ،47 :وانظر حاشية الدسوقي عىل الدردير ،385/1 :منح اجلليل.266/1 :

 متفق عليه من حديث أيب س�عيد اخلدري ريض اهلل عنه ،أخرجه البخاري يف م واضع،
منه�ا يف كتاب اجلمعة ،ب�اب الطيب للجمعة برقم ،840 :وأخرجه مس�لم يف كتاب
اجلمع�ة ،ب�اب وجوب غس�ل اجلمع�ة عىل كل بال�غ ،وبيان م�ا ُأمروا به برق�م،846 :
والوج�وب هن�ا حممول عىل وجوب الس�نن ،وهو مذه�ب عامة أهل الفت�وى ،خالف ًا

أله�ل الظاه�ر القائلين بوجوبه.انظ�ر املفهم ملا أش�كل من تلخيص كتاب مس�لم

أليب العباس القرطبي.479/2 :
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 -5ذهاب الراعف أثناء الصالة لغسل الدم:
إذا س�ال دم من أنف املصيل أثناء صالته ،وكان قاطر ًا أو س�ائالً ،ومل

يتلطخ به ،يندب له البناء :أن يذهب لغس�ل الدم ،ثم يتم صالته معتدّ ًا بام

صىل.

َ
ممس�ك أنف�ه ،ويبني عىل ما فع�ل من صالته،
وصف�ة البن�اء أن خيرج

برشوط أربعة ،متى اختل واحد منها بطلت صالته :

 -1أن ال جيد املاء يف مكان قريب ممكن فيتجاوزه إىل أبعد ،فإن جاوزه

مع إمكانه بطلت صالته.

 -2أن ال يستدبر القبلة ،فإن استدبرها من غري عذر بطلت الصالة.
 -3أن ال يطأ نجاسة.
 -4أن ال يتكلم يف ذهابه أو عوده.
فط�ول الزمن الذي يس�تغرقه جت�اوز الراعف يف ح�ال بنائه ،ألقرب

مكان يمكنه فيه غسل الرعاف يبطل صالته ،ويوجب عليه استئنافها من
جديد.

 رشح اخلريش للمخترص.240/1 :
 انظر منح اجلليل.211/1 :
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 -6اجللوس قبل السجود:
الس�جود ركن من أركان الصالة املجمع عليها  ،وصفته أن هيوي

املصلي إىل األرض ويض�ع عليها جبهت�ه وأنفه وال جيلس قبل س�جوده،

ب�ل األصل أن يكون الس�جود من قي�ام ،فلو خالف املصلي وجلس قبل
سجوده ،فإن مل يطل زمن اجللوس فال يشء عليه ،وإن طال أفسد صالته،

سواء كان ساهي ًا أو عامد ًا عىل املشهور.

ُ
اجلال�س ُمعرض� ًا عن
وط�ول زم�ن اجلل�وس ح�دُّ ه أن يظ�ن الرائي
َ

الصالة ،وقيل طوله أن يكون قدر التشهد.

هك�ذا يك�ون طول الزمن س�بب ًا يف فس�اد العب�ادة ،وذل�ك التأثري قد

َ
تدارك اخللل ،ويف
يكون مبارشة بمجرد وقوعه ،وقد يكون بواسطة منعه

موحد ًا
كال احلالين تفس�د العبادة ،وأم�ا حتديد هذا الطول فإن�ه وإن كان َّ

يف ف�روع الطهارة التي استش�هدت هبا ،فإنه اختل�ف يف الفروع األخرى،
ويبق�ى اجلام�ع بني املحددات يف رأيي هو اعتب�ار عنرص اإلعراض وعدم

االرتباط يف العبادة ،وهو ما يتباين تصوره وحتقيقه من حالة ألخرى.

 م راتب اإلمجاع.26/1 :

 كفاية الطالب ال رباين ،337/1 :الثمر الداين.110/1 :
 حاشية العدوي عىل كفاية الطالب ال رباين.337/1 :
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املطلب الثاني
تأثري طول الزمن بإجياب جرب العبادة مع الصحة
يؤ ِّثر طول الزمن يف العبادة بالفس�اد كام رأينا ،س�وا ًء كان الفساد بعد

إم�كان التدارك ،أو كان بمجرد وق�وع الطول ،وقد عرضنا تطبيقات هلذا
األصل يف الطهارة والصالة واحلج.

وكذلك يؤ ِّثر طول الزمن بأن يوجب عىل املتعبد متى ما حصل :جبرْ َ

الط�ول الواق�ع بكفارة أو س�جود ،دون أن تفس�د تلك العب�ادة التي وقع
فيها ،ومن أمثلة ذلك:

املح ِرم:
 -1االنتفاع باللباس املمنوع عىل ُ
إذا أح�رم الرج�ل بحج أو عم�رة ُمنع م�ن اللباس ا َملخي�ط وا ُملحيط

بالعض�و ،ومن�ع إح�رام املرأة ستر وجهه�ا وكفيه�ا ،وجت�ب الفدية عند
املخالف�ة ،لك� ّن الفقه�اء ّفرق�وا يف إجي�اب الفدية بين أن يط�ول االنتفاع

بامللبوس ،أو يكون يسري ًا ،فأوجبوا الفدية إذا طال االنتفاع ،ومل يوجبوها
يف اليسري .

واألص�ل يف أن اللبس اليسير ال يوجب فدي ًة م�ا روي أن رج ً
ال أتى

النب�ي � وه�و باجلعران�ة ،وهو مص ّفر حليته ورأس�ه وعلي�ه ُج ّبة ،فقال:
 الذخرية.304/3 :
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أحرمت بعم�رة وأنا كام ترى؟ فقال له عليه السلام :انزع
ي�ا رس�ول اهلل:
ُ

الصفرة ،وما كنت صانع ًا يف حجك فاصنعه يف
عنك اجل ّبة ،واغس�ل عنك ّ

عمرتك.

فط�ول االنتف�اع رشط يف ل�زوم الفدي�ة يف اللب�اس ،ق�ال خلي�ل

انتفاع من حر أو برد ال إن نزع مكانه ».
رمحه اهلل « :ورشطها يف اللبس
ٌ
قال اخلريش « :يعني أن الفدية ال جتب فيام ال ينتفع به إال بعد طول إال

بعد االنتفاع به؛ كام إذا لبس قميص ًا ،أو خف ًا وانتفع به من دفع إذاية حر أو
برد أو دوام كاليوم ،فلو لبسه ونزعه مكانه لقياس ونحوه فال جتب فيه فدية،

وأم�ا م�ا ال يقع إال منتفع ًا به كحلق الش�عر والطيب ف�إن الفدية فيه من
غري تفصيل».

 -2ترك التلبية يف أول اإلحرام:
املح�رم بح�ج أو عمرة جتب علي�ه التلبية ،فلو تركه�ا يف أول إحرامه

وقت� ًا يسير ًا عاوده�ا وال يشء علي�ه ،أما إن ط�ال الرتك فعلي�ه الدم؛ قال
َت ّأو َله ف�د ٌم إن طال » ،قال اخلريش « :يعني  :أن من
خلي�ل« :وإن تُرك ْ

 أخرج�ه مس�لم يف كتاب احلج ،باب م�ا يباح للمحرم بحج أو بعم�رة ،برقم،1180 :
وانظر املفهم.262/3 :

 املخترص.84 :

 رشح خمترص خليل.357/2 :
 املخترص.78 :
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ترك التلبية ملا أحرم قلي ً
ال ناسي ًا هلا ،ثم تذكّر فإنه يلبي وال يشء عليه ،وإن

تطاول ذلك لزمه دم ،ولو رجع ول َّبى ال يسقط عنه ».

موجب للدم ،أما يسري الرتك
فطول زمن ترك التلبية يف أول اإلحرام
ٌ

فال يشء فيه.

نص عىل حتدي�د قدر الطول هنا ،ولكن اب�ن عبد الرب نقل
ومل أر م�ن ّ

عن اإلمام مالك رمحه اهلل ما يفيد حتديد طول ترك التلبية ،بأن يرتكها حتى

ينتهي من نسكه ،قال ابن عبد الرب « :وكان مالك يرى عىل من ترك التلبية
من أول إحرامه إىل آخر حجه دم ًا هيريقه ».

 -3تطويل املصيل بمحل مل ُيرشع به الطول:
ط�ول املصلي بمح�ل مل ُيرشع في�ه الطول  -كالرفع م�ن الركوع،
إذا ّ

واجللوس بني السجدتني ،ومن استوفز للقيام عىل يديه وركبتيه  -متفكِّر ًا

لش�ك حصل عنده يف الصالة فإنه يس�جد بعد السالم ،وإن كان التطويل

بمحل يكون التطويل فيه قرب ًة فال سجود عليه ،كالتطويل بالقيام والركوع
واجللوس والسجود .

 رشح خمترص خليل ،324/2 :م واهب اجلليل ،107/3 :االستذكار.47/4 :

 االس�تذكار ،47/4 :وراجع إن ش�ئت م واهب اجللي�ل 107/3 :فقد ذكر أق و ًاال أخرى
يف لزوم الدم .

 منح اجلليل ،296/1 :اخلريش عىل خليل ،313/1 :حاشية الدسوقي.277/1 :
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ٌ
عم�ل زائدٌ يف
فط�ول الزم�ن يف حم�ل مل يطلب الشرع التطوي�ل فيه،

الصالة ،يلزم جربه بسجدتني بعد السالم.

يف ه�ذه الفروع الثالثة كان ط�ول الزمن ملزم ًا جلرب العبادة؛ فأوجب

الفدية والدم يف احلج ،وألزم الس�جود يف الصالة ،دون أن يؤدي إىل فساد
الصالة أو احلج  ،وهذا وجه من أوجه تأثري طول الزمن يف العبادة.

املطلب الثالث :أحكام في العبادات ُبنيت على طول الزمن
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املطلب الثالث
أحكام يف العبادات ُبنيت على طول الزمن
راع�ى الفقه�اء الضرر ال�ذي يدخل على املتع ِّب�د من ط�ول الزمن،

ورتبوا عليه أحكام ًا خمففة تناسب احلال ،وتزيل الرضر احلاصل من طول

الزم�ن ،ورتبوا عىل طول الزمن أحكام ًا أخرى دون مراعاة حال ،وإنام ملا
يفهمه طول الزمن من معنى يناس�ب ذلك احلكم ،وسأسوق أمثل ًة خمتلف ًة
يف العبادات ُرتبت فيها أحكا ٌم عىل طول الزمن:

 -1جواز نقض عادم املاء لطهارته:
إذا كان الش�خص متوضئ� ًا أو مغتسلاً ،ومل يك�ن معه م�ا يكفي من

امل�اء ،كُ�ره ل�ه أن ينق�ض تل�ك الطه�ارة فينتق�ل إىل التيم�م إال أن يطول

الزم�ن ،ويدخ�ل عليه رضر ،فال حرج عليه عن�د ذلك أن ينقض وضوءه
ٍ
ٍ
مغتس�ل
متوضئ ومجاع
أو غس�له ،قال خلي�ل« :و ُمنع مع عدم ماء تقبيل

إال لطول».

ف ُيمنع الزوج املتوضئ من تقبيل زوجته ،ومتنع املتوضئة من ذلك ،بل

يمنع�ان م�ن كل ما ينقض طهارهتام ،عىل س�بيل الكراهة « ،وكذلك ُيمنع

ٌّ
كل م�ن الزوجين مع عدم املاء إذا كان طاهر ًا من اجلامع ،فال جيوز للزوج
ٍ
يرض به يف بدنه
ذلك وال جيوز للمرأة أن متكِّن حينئذ من نفسها ،إال لطول ُّ
 املخترص.21 :
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أو خيش�ى العنت؛ فيجوز حينئذ أن يطأها ،وهلا أن متكّنه وينتقالن للتيمم،

ال جمرد شهوة النفس» .

فط�ول زم�ن املن�ع م�ن نق�ض الطه�ارة املائي�ة ،إذا أرض باملمن�وع

( ال�زوج أو الزوجة ) ُأبيح له م�ا كان ممنوع ًا عليه ،وكان طول الزمن هنا
ٍ
كراهة إىل إباحة.
مؤ ِّثر ًا يف احلكم الرشعي مغري ًا له من
 -2قطع حكم السفر:

س�فر القرص يبيح للمس�افر قرص الصلاة الرباعية ،وفط�ر رمضان،

ف�إن ن�وى إقامة أربعة أيام وج�ب عليه اإلمتام والص�وم ،وزال عنه حكم
السفر.

فمجرد نية إقامة هذا الزمن الطويل ( أربعة أيام ) أوجب عىل املسافر

أن يت�م صالت�ه ويصوم رمض�ان ،وإن قرص ما نوى إقامت�ه عن أربعة أيام

صح�اح  -دون ي�وم الدخول وي�وم اخلروج  -مل يفقد حكم الس�فر ،وما
يتيحه من القرص والفطر.

 -3جواز االنرصاف بعد الصالة عىل امليت وقبل دفنه:
إذا حرض ش�خص الصلاة عىل ميت فيكره ل�ه أن ينرصف دون إذن
 رشح اخلريش عىل خليل.199/1 :

 انظر :التاج واإلكليل ،443/2 ،149/2 :الذخرية.512/2 ،360/2 :

املطلب الثالث :أحكام في العبادات ُبنيت على طول الزمن

63

م�ن أهل املي�ت قبل أن يتم دفنه « ،ألن هلم حق� ًا يف حضوره ليدعو مليتهم
ويكثر عددهم ،وألن فيه إبطال العبادة وهي حضور دفنها » .

ط�ول أهل امليت قب�ل دفنه جاز االنصراف دون إذهنم وانتفت
ف�إذا ّ

الكراهة ،ملا يدخل عىل املنتظر من مشقة وحرج بسبب الطول ،قال خليل

يف تع�داد املكروهات املرتبطة بصالة اجلنازة  « :وانرصاف عنها بال صالة
أو بال إذن إن مل يطولوا ».

فقول�ه « :إن مل يطول�وا » مفهومه أهنم إن طولوا جاز االنرصاف دون

إذهنم.

-4إجياب تعدُّ د فدية األذى:
للم ِ
حرم أن تتعدّ د بتعدّ د موجبها ،فيكون لكل
األصل يف فدية األذى ُ
ِ
موج ٍ
ب فدية ،لكن الفقهاء اس�تثنوا مس�ائل تتحد فيه�ا الفدية رغم تعدّ د

موجبها قال الشيخ خليل يف خمترصه « :واحتدت إن ظن اإلباحة ،أو تعدد
موجبها ٍ
بفور ،أو نوى التكرار ».
فمن املواضع التي تتحد فيها الفدية أن يفعل موجب الفدية بقرب فعله

للموجب اآلخر :كأن يلبس ويتطيب وحيلق يف وقت واحد من غري تراخ ،ألن
 رشح اخلريش.137/2 :

 املخترص ،54/1 :وانظر منح اجلليل ،510/1 :الرشح الكب ري.423/1 :
 خمترص خليل.82/1 :
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هذه األفعال صارت كالفعل الواحد ،لعدم الفصل بينها ،فإن طال زمن ما

بني الفعلني:

 -ف�إن ن�وى التك�رار جلنس املوج�ب أو غريه :كأن ت�داوى بمط ِّيب

لقرح�ة ،ون�وى تكرار الت�داوي هلا ،أو حل�ق ،وقلم ظفره ولب�س ،ونيته
فعلها مجيعها ،فليس عليه يف هذه احلاالت إال فدي ٌة واحدة.

 -أم�ا لو مل يك�ن منه ني ٌة للتكرار ،وطال الفص�ل بني الفعلني ،فال بد

ل�كل موجب من فدية خاص�ة ،فطول الزمن هنا مؤ ِّثر بلزوم تعدد الفدية

عند تعدد املوجب .

 انظر اخلريش عىل خليل.356/2 :

املبحث الثاني :تأثير طول الزمن بالصحة والفساد في األحوال الشخصية واملعامالت

املبحث الثاني
تأثري طول الزمن بالصحة والفساد
يف األحوال الشخصية واملعامالت
وبناء أحكامهما عليه
املطلب األول :تأثري طول الزمن بالصحة والفساد يف األحوال
الشخصية.

املطلب الثاين :تأثري طول الزمن بالصحة والفساد يف املعامالت
وما شاكلها.

املطل�ب الثالث :أح�كام يف األح�وال الش�خصية واملعامالت
ُبنيت عىل طول الزمن.
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املطلب األول
تأثري طول الزمن بالصحة والفساد
يف األحوال الشخصية
يالح�ظ الدارس لنص�وص فقهاء املالكية يف كت�اب النكاح ومباحثه

املختلف�ة  -وه�و املعبرَّ عنه هنا ب�ـ « األحوال الش�خصية » -تأثري ًا لطول
الزم�ن يف احلكم الرشعي ،فيجدهم يصححون عقد ًا إذا طال عليه الزمن
وم�رت عليه م�دة معين�ة ،و ُيفس�دون آخر بط�ول الزمن كذل�ك ،فطول
مصحح ًا للعقود بعد أن كانت عىل ش�فا الفس�خ،
الزم�ن يعمل عملين:
ِّ

ومفوت� ًا لتدارك عقود أخرى فيحكم عليها بالفس�اد ،بعد أن كانت ممكنة
ِّ
التصحيح.

كما ّ
أن الفقه�اء رتّبوا على طول الزم�ن أحكام ًا أخ�رى غري الصحة

والفس�اد ،يف أبواب خمتلفة من األحوال الش�خصية ،وس�أعرض فيام ييل
ٍ
كليات عام ًة تبينِّ بتطبيقاهتا ما لطول الزمن من عمل يف الصحة والفساد،
وما ُرتِّب عليه من أحكام يف شتى أبواب النكاح وما يتعلق به:

ً
أوال :تأثريه بالصحة:
قس�م فقه�اء املالكي�ة النكاح الفاس�د بالنس�بة للفس�خ وعدمه ثالثة
ّ

أقسام :ما ُي ْف َسخ قبل الدخول ال بعده ،وما ُيفسخ قبل الدخول وبعده إن
مل يطل ،وما ُيفس�خ أبد ًا ،فهناك عقو ُد نكاح حكم الفقهاء بفسادها لسبب
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فتصح
نصوا عىل أنه إذا طال عليها الزمن تمُ ىض وال تُفسخ،
ّ
معني ،لكنهم ّ
ألجل طول الزمن ،من ذلك:

 -1نكاح اليتيمة البكر غري املستوفية للرشوط:
شرَ َ ط الفقه�اء املالكية لصح�ة تزويج اليتيمة البك�ر :أن تبلغ عرش

يش�اور الق�ايض ،ق�ال خليل:
س�نني ،وأن يخُ �اف عليه�ا الفس�اد ،وأن
َ
ِ
وشوور
« ...ثم ال َجبرْ َ  ،فالبالغ إال يتيم ًة خيف فسادها ،وبلغت عرش ًا،
القايض » .

ف�إذا ُزوج�ت اليتيمة مع فق�د رشط من هذه الرشوط الثالثة؛ ُفس�خ

الن�كاح قبل الدخول وبعده ما مل ي ُطل ،ف�إن دخل هبا الزوج وطال ُمكثها
صح نكاحها ومل ُيفسخ .
معه ّ

متر مدة تلد
وط�ول الزم�ن هنا قدّ روه بأن تل�د ولدين من بطنين ،أو ّ

فيها ذلك ،وأقلها ثالث سنني.

 خمترص خليل ،110/1 :لكن املتأخرين قرصوا املدار عىل خيفة الفس�اد؛ فمتى خيف
عليه�ا الفس�اد يف حاهل�ا أو ماهلاُ ،زوجت ،بلغ�ت ع ً
رشا أو ال ،رضي�ت بالنكاح أم ال،
فيجربها وليها عىل التزويج ،ويشاور القايض .انظر :حاشية الدسوقي.224/2 :

 انظ�ر :رشح اخلريش عىل خمترص خليل ،180/3 :وهذا القول هو املش�هور يف املذهب،
وهناك قول بالفسخ مطلق ًا ،ولو ولدت األوالد ،وقول آخر بعدم الفسخ مطلق ًا .انظر:
حاشية العدوي عىل اخلريش.180/3 :

 انظر :الرشح الكبري للدردير.224/2 :
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فم�رور ه�ذه املدة الزمني�ة جعل الفقه�اء ُيمضون عق�د ًا كان حكمه

الفس�خ الختالل رشط من رشوط�ه ،وال خيفى ما يف إمضائه من مصلحة
بدوام األرسة واستقرارها ورعاية األوالد وتربيتهم يف كنف أبوهيم.

 -2نكاح الرس:
األصل يف النكاح أن ُيعلن وينترش بني الناس ،حفظ ًا للنسب ،وحتصين ًا

للفروج وصون ًا لألعراض ،قال � « :أعلنوا النكاح ».

وألجل إعالن النكاح ُطلبت الشهادة عليه حتقيق ًا لظهوره وانتشاره،

واإلشها ُد عىل النكاح ليس من رشوط عقده عند املالكية وإنام هو مستحب

ٌ
رشط يف الدخول ُيفس�خ الن�كاح إن دخل ال�زوج بدونه ،قال
في�ه ،لكن�ه

خليل عاطف ًا عىل مس�تحبات النكاح « :وإش�ها ُد عدلني غري الويل بعقده،
ِ

وفسخه بطلقة بائنة
و ُفس�خ إن دخال بال ُه ،وال حدَّ إن فش�ا ولو َعلم » ْ ،
ألن العقد صحيح « ،ويفسخ جرب ًا عليهام سد ًا لذريعة الفساد ،إذ ال يشاء
اثنان جيتمعان عىل فس�اد يف خلوة إال يفعالنه ،ويدّ عيان س� ْب َق العقد بغري
إشهاد فيؤدي إىل ارتفاع حد الزنا والتعزير ».

 أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك (  ،) 184/2ع�ن عب�د اهلل بن الزبري مرفوع� ًا ،يف كتاب
النكاح ،برقم ،2748 :وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي،

وأخرجه غريه .

 املخترص ،112/1 :وانظر :اخلريش.168/3 :
 اخلريش.168/3 :
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ق�ال اب�ن عب�د البر حمتج� ًا للاملكي�ة يف ع�دم اشتراط اإلش�هاد يف

العق�د « :واحلج�ة ملذهبه ( أي اإلمام مال�ك ) أن البيوع التي ذكر اهلل فيها

اإلش�هاد عند العقد ،قد قامت الداللة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع،

فالن�كاح ال�ذي مل يذكر اهلل فيه اإلش�هاد أحرى بأن ال يكون اإلش�هاد فيه
من فرائضه ،وإنام الفرض اإلعالن والظهور حلفظ األنس�اب ،واإلش�هاد
يصلح بعد العقد للتداعي واالختالف فيام ينعقد بني املتناكحني ».

فاإلعلان إذن مطلوب رشط ًا يف النكاح ،والغاية منه واضحة :ح ْفظ

احلقوق عند التخاصم ور ْفع النزاع ،وصون األعراض واألنساب.

لك�ن قد يلجأ أحيان ًا طرف يف عقد النكاح إىل إيصاء الش�هود بكتمه

وعدم إعالنه ،وهذا يتناىف مع اشرتاط إعالن النكاح.

فإذا أوىص الزوج  -أو مع الزوجة  -أثناء العقد أو قبله الشهود بكتم

الن�كاح ،ول�و مدة معينة ،أو عن أهل بيت معين ،فإن هذا هو نكاح الرس

ِ
يمض عليه
عند املالكية  ،ف ُيفسخ بطلقة بائنة قبل الدخول أو بعده إن مل

زمن طويل  ،فإن كان حصل دخول وطول زمن فال فسخ .
 االستذكار ،471/5 :وانظر عارضة األحوذي.308/4 :

 ق�ال اب�ن العريب رمحه اهلل تعاىل يف عارضة األحوذي (  « :) 308/4ونكاح الرس ممنوع ال
خالف فيه ،واختُلف يف كيفيته ،فقال الشافعي :كل نكاح حرضه رجالن عدالن خرج

ع�ن حد الرس ،وإن ت راض وا بكتامنه ،وقال أبو حنيف�ة :إذا حرضه رجالن كانا عدلني أو
حمدودين أو رجل وام رأتان فقد خرج عن حد الرس ولو ت واصوا بكتامنه ».

 انظ�ر :الذخرية ،398/4 :الشرح الكبري للدردير ،236/2 :وذكر  -كغريه من رشوح=
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وىص وإن بكتم ش�هود من ام�رأة أو منزل أو
ق�ال خليل « :و ُفس�خ ُم ً

أيام ،إن مل يدخل وي ُطل ».

فهذا النكاح الفاس�د َحكَم الفقهاء بصحت�ه إذا طال أمده بعد البناء،

ألن هذا الطول مظنة للظهور الذي هو املطلوب يف النكاح .

وتقدي�ر ه�ذا الطول راج�ع إىل العرف ،وه�و ما حيصل في�ه الظهور

واالش�تهار ع�ادة ،ومل حي�دُّ وه ب�والدة األوالد كما تقدم يف مس�ألة تزويج
اليتيمة غري املستوفية الرشوط .

 - 3نكاح الرشيفة ذات القدر بالوالية العامة:
إذا مل يكن للزوجة ويل ،توىل عقد نكاحها أي فرد من املسلمني بإذهنا،

وهو ما يسميه الفقهاء بالوالية العامة.

ويص�ح نكاح املرأة الدنيئ�ة التي ال مال هلا وال مجال بالوالية العامة،
ول�و كان هل�ا ويل خ�اص غير ٍ
مجُبر كاألخ والع�م ،وكذلك يص�ح نكاح
= املخترص  -أنه إن كان اإليصاء من الويل أو الزوجة أو مها مع ًا ،أو اتفق الزوج والويل

والزوج�ة عىل كت�م الن�كاح دون اإليصاء ،أو كان اإليص�اء بعد العقد؛ ف�إن ذلك كله
ال يفس�د النكاح ،وال يعدّ نكاح رس ،وكذل�ك إن كان اإليصاء خوف ًا من ظامل مث ً
ال ولو

قب�ل العقد أو أثن�اءه .وانظر املزيد من الكالم عىل نكاح الرس يف االس�تذكار469/5 :

وما بعدها.

 املخترص.115 :

 اخلريش.168/3 :

 انظر الرشح الكب ري.236/2 :
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الرشيف�ة وهي التي هلا من الصفات م�ا ُير ِّغب يف نكاحها هبذه الوالية مع

ال�ويل اخلاص غري املجرب ،إذا دخ�ل الزوج هبا وطال الزمن ،فإن مل حيصل

طول زمن فألقرب أوليائها فسخ النكاح أو إمضاؤه إن استوت املصلحة،
وإال تع ما فيه املصلحة ،قال خليل ... « :فوالية ِ
عامة ُمسل ٍم ،وصح هبا
ينّ
يف دنيئ�ة م�ع خاص مل يجُ رب ،كرشيفة دخل وط�ال ،وإن قرب فلألقرب أو

احلاكم إن غاب الرد ».

ويؤ ِّثر طول الزمن يف صحة هذا النكاح حتى ولو كان قبل الدخول،

فحي�ث مرت مدة  -حس�ب العرف  -عىل هذا الن�كاح بعد العقد قبل أن

يطلع عليه ،فللويل إجازته ،وال يتحتم فس�خه ،عىل ما اس�تظهره بعضهم

عند قول خليل « :ويف حتتمه إن طال قبله تأويالن ».

وح�دُّ الط�ول ال�ذي يصح معه ن�كاح الرشيف�ة بالوالي�ة العامة بعد

الدخ�ول والدة ولدي�ن غري توأمني ،أو ميض قدر ذلك كثالث س�نوات،

مثلام ُحد يف نكاح اليتيمة الذي سبق معنا .

ويرى اإلمام ابن رشد رمحه اهلل ّ
أن إمضاء هذا النكاح مراعاة للخالف

إذ مل خي�رج العق�د من أن يكون تواله ويل ،ونصوا عىل أنه ال جيوز عقده
ابتداء.

 املخترص ،113 :وانظر :تبيني املسالك للشيخ حممد الشيباين.65/3 :
 انظر  :الرشح الكب ري.226/2 :

 انظر  :منح اجلليل ،281/3 :الرشح الكب ري.226/2 :
 مقدمات ابن رشد.360 :

 انظر بلغة السالك ،231/2 :م واهب اجلليل.430/3 :
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المحرم الذي نيس ركعتي طواف اإلفاضة:
 -4نكاح ُ
إذا أح�رم الش�خص رج ً
ال كان أو ام�رأ ًة بحج أو عم�رة ُمنع عليه -

وعىل وليه -أن يبارش عقد النكاح عىل نفس�ه أو عىل غريه ،أو أن يعقده له

غريه ،و ُيفسخ أبد ًا  ولو طال الزمن وولدت األوالد ،وال حيل له إىل أن
يطوف طواف اإلفاضة ويصيل ركعتيه .

واألص�ل يف ذل�ك قول�ه � « :ال َينك�ح املح�رم وال ُينك�ح وال

خيطب ».

لك� ّن الفقه�اء نصوا عىل أن احل�اج إن طاف لإلفاض�ة ونيس ركعتي

الطواف ثم عقد النكاح ،فإن كان بالقرب من طوافه ُفسخ نكاحه بطلقة،

وإن كان بالبعد جاز نكاحه .

والقرب كام قال ابن رشد أن يعقد قبل أن يصل إىل بلده ،أما إن عقد

النكاح بعد الوصول لبلده ،فإن ذلك طول ال ُيفسخ معه النكاح.

 ويف تأبي�د التحري�م ب�ه روايت�ان ،انظ�ر :ج واهر ابن ش�اس ،62/2 :ولب�اب اللباب:
.324/1
 لباب اللباب ،324/1 :اخلريش ،188/3 :الرشح الكب ري.231-230/2 :
 أخرجه مالك يف املوطأ ،349-348/2 :كتاب النكاح ،باب نكاح املحرم ،برقم،772 :
ومسلم يف صحيحه (  ) 1030/2عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ،يف كتاب النكاح،
باب حتريم نكاح املحرم وك راهة خطبته ،برقم.1409 :
 ج واهر ابن شاس ،63/2 :حاشية الدسوقي.231/2 :
 حاشية الدسوقي ،231/2 :وانظر املدونة ،489/2 :وم واهب اجلليل.87/3 :
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فط�ول الزمن بني عقد النكاح وط�واف اإلفاضة الذي منع من عودة

احلاج لإلتيان بركعتي طوافه ،صح بسببه هذا النكاح ،وال يبعد أن يكونوا

أمض�وه بعد الطول مراع�اة ملن قال بجواز نكاح املحرم ،ومل أقف عىل من
رصح هبذا االحتامل .

وهك�ذا كان طول الزمن س�بب ًا يف صحة نكاح اليتيمة غري املس�توفية

الرشوط ،ونكاح الرس ،ونكاح الرشيفة بالوالية العامة ،ونكاح نايس ركعتي

طواف اإلفاضة ،وهي عقود كانت كام رأينا حكمها الفسخ ،ولك ّن الفقهاء

أمضوه�ا بع�د مرور زمن طويل عليها ،مع الترصي�ح بأن طول الزمن هو

السبب يف صحتها.

ً
ثانيا :تأثريه بالفساد:
للن�كاح صيغ� ٌة وه�ي رك�ن م�ن أركان�ه ،وه�ي :اللف�ظ ال�دال

زوجت�ك ،وقب�ول م�ن
على تأبي�د الن�كاح بإجي�اب م�ن ال�ويل بنح�و ّ
ال�زوج أو وكيل�ه بنح�و قبل�ت ،و ُيشترط فيه�ا االتص�ال بين اإلجي�اب
والقب�ول ،م�ن غير اشتراط ترتي�ب ،ق�ال اب�ن ج�زي رمح�ه اهلل:

«ويل�زم في�ه  -النكاح  -الف�ور من الطرفني ،فإن تراخ�ى فيه القبول عن
اإلجياب يسري ًا جاز» .

 ممن قال بج واز نكاح املحرم لنفس�ه ولغريه :الثوري والقاس�م بن حممد ومعاذ بن جبل
واب�ن عباس ،وه�و مذهب أيب حنيف�ة ،انظر :املنتق�ى للباجي ،238/2 :واملبس�وط
للرسخيس.191/4 :
 الق وانني الفقهية ،170 :وانظر بداية املجتهد.947/3 :
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واشتراط الفور يف صيغة النكاح احتياط ًا للفروج التي يحُ تاط فيها ما

ال يحُ تاط يف غريها .

فالتفري�ق اليسير بني ج�زأي الصيغة مغتف�ر ،وأم�ا التفريق الكثري
وط�ول الزم�ن بين اإلجي�اب والقب�ول فهو ِ
مفس�د لعق�د الن�كاح ،إال

زوج ابنت�ه من فالن،
يف مس�ألة م�ن أوىص يف مرض�ه أنه إن مات فق�د ّ
فف�ي ه�ذه الصورة يص�ح النكاح ول�و مل يقبل املوىص ل�ه إال بعد طول
زوجت ابنتي بمرض» ،وإنام
م�ت فقد
ُ
زم�ن ،قال خليل « :وصح إن ُّ

صحح�وا ه�ذا النكاح وأمض�وه ألنه م�ن قبيل الوصية ،ق�ال الصاوي

رمح�ه اهلل « :وإنما اس�تُثنيت ه�ذه املس�ألة ألهن�ا م�ن وصاي�ا املس�لمني

فيج�ب إنفاذه�ا حي�ث وقع من�ه ذل�ك يف امل�رض ،كان امل�رض خموف ًا
أم ال ».

واألصل يف هذه املسألة أن يكون النكاح فيها فاسد ًا جري ًا عىل اشرتاط

االتص�ال بني اإلجي�اب والقبول ،لكنها مس�تثناة لإلمج�اع عليها « ،ولوال
ذلك اإلمجاع لكان القياس املنع ألن املرض قد يطول ،فيتأخر القبول عن
اإلجياب السنة ونحوها » ،ولرعي األصل خالف يف صحة هذا النكاح

 رشح اخلريش.178/3 :
 املخترص.113 :

 بلغة السالك ألقرب املسالك.356-355/1 :
 رشح الزرقاين عىل خمترص خليل.174/3 :
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بع�ض علامء املذه�ب ،فحكموا بفس�اده إن تأخر قبول امل�وىص له كثري ًا،
وهو ما أشار إليه خليل بقوله « :وهل إن قبِل بقرب موته تأويالن ».
وق�د نق�ل البناين ع�ن علامء م�ن املذهب م�ا يقتضي االتفاق عىل

صحة النكاح مع تأخري القبول عن اإلجياب من الويل املجرب ،وهذا القول

خمالف ملا سبق من اشرتاط االتصال بني القبول واإلجياب ،وقد و ّفق بني

القولين عليش رمحه اهلل بقول�ه « :الظاهر من كالم اجلامع�ة  -الذين نقل
عنه�م البناين  -أنه يف اإليصاء بالتزويج فال خيالف ما يف القوانني والنهاية

( بداي�ة املجتهد وهناية املقتصد) ،ألن�ه يف العقد يف الطرفني ،أي بني الويل
والزوج احلارضين بمجلس واحد ».

وبيان ًا لس�بب اخلالف يف هذه املسألة يقول ابن رشد احلفيد رمحه اهلل:

« وس�بب اخلالف هل من رشط االنعق�اد وجود القبول من املتعاقدين يف
وقت واحد مع ًا ،أم ليس ذلك من رشطه ».

وكما يشترط االتصال بين اإلجياب والقب�ول يشترط االتصال بني

نص
إسالم الزوجني الكتابيني لبقاء عصمتهام ،وألجل هذين االشرتاطني ّ
الفقهاء عىل فساد بعض األنكحة لطول ٍ
زمن فيها ،أذكرها يف ما ييل:
 املخترص.113 :

 يف حاشيته عىل الزرقاين.168/3 :
 منح اجلليل.269/3 :

 بداية املجتهد.947/3 :
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 -1نكاح املفتات عليها:
المجبرة ول ُّيها من غير إذهنا افتيات ًا أي تعدي ًا ،ثم
زوج
إذا ّ
غري ُ
َ
البك�ر َ

ُأخبرت فأذن�ت بالقول ،فإن هذا النكاح يفس�د إن ط�ال الزمن بني إذهنا

وعق�د نكاحها ،ويص�ح إن كان قريب ًا من العقد ،ق�ال خليل « :وصح إن

ُقرب رضاها بالبلد ».

واختلف�وا يف حتديد الطول هنا :فقال بعضهم :إنام يصح النكاح « أن

ُيعقد باملسجد أو السوق ،و ُيسار إليها باخلرب من وقته ،واليوم ٌ
طول ،وقال

ب:
س�حنونُ :يغتفر الفصل باليومني واخلمسة كثري ،ويف املعيار عن ابن ُل ّ
حـدَّ قوم القرب بثالثة أيام ،وجرى به العمل ».

وبينّ ابن عبد الرب علة تصحيح مالك نكاح املفتات عليها إن أجازته
بالق�رب ،وفس�اده إن طال الزم�ن بقوله « :قال إسماعيل :أصل مالك يف

هذه املسالة أنه ال جيوز إن أجازته إال أن يكون بالقرب ،استحسن إجازته
بالقرب كأنه يف وقت واحد ون َْو ٍر واحد ،وأبطله إذا ب ُعد ،ألن عقده عليها
بغري أمرها ليس بعقد ».

 املختصر ،114 :وانظ�ر :بداي�ة املجتهد ،947/3 :قال الدس�وقي رمح�ه اهلل« :وحاصل
املس�ألة :أن املفت�ات عليها س�واء كانت بك ر ًا أو ثيب� ًا ،إنام يصح نكاحه�ا إذا رضيت
بذلك العقد بالنطق ،وأن يكون رضاها قريب ًا زمنه من العقد ،وأن تكون امل رأة يف البلد
التي وقع فيها العقد افتيات ًا ،وأن ال ُي قر الويل الذي وقع منه االفتيات باالفتيات حالة
العقد ،وأن ال يقع منها رد قبل الرضا » .حاشية الرشح الكب ري.228/2 :
 منح اجلليل.284/3 :
 االستذكار.209/16 :
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 -2عند تأخر إسالم أحد الزوجني عن إسالم صاحبه:
إذا أسلم أحد الزوجني الكتابيني قبل اآلخر ،أصبح نكاحهام يف مهب

رياح الفسخ ،وخيتلف احلكم كام ييل:

 -إذا أس�لم ال�زوج أوالً :وكان�ت زوجت�ه غري كتابية ،فإن أس�لمت

ف�رق بينهام ،أما
بالق�رب من إسلامه ثبتا عىل نكاحهما ،وإن طال الزمن ِّ

الكتابي�ة فباقي�ة زوجة له ،ألنه جي�وز له تزوجها وهو مس�لم لقوله تعاىل:
﴿ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾.

 -إذا أس�لمت الزوجة قبل زوجها الكتايب أو غري الكتايب :فإن أس�لم

يف عدهت�ا ثبت�ا على نكاحهام ،وإن كان إسلامه بع�د انقضاء العدة ُفس�خ

نكاحهام ،كام هو احلال إذا كانت غري مدخول هبا.

املصور بانقضاء عدة الزوجة -
فطول الزمن بني إسلام الزوجني -
َّ

مبطل ملا كان بينهام من نكاح كام َب َّينّاه ،ويؤدي إىل فسخ نكاحهام.

 انظر املدونة ،298/4 :الكايف البن عبد ال رب ،248 :االستذكار.524/5 :
 املائدة :من اآلية .5
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املطلب الثاني
تأثري طول الزمن بالصحة والفساد
يف املعامالت والذكاة
لق�د رأينا يف التطبيقات التي مرت معنا ،كيف أ ّثر طول الزمن صح ًة

وفس�اد ًا يف جمال العبادات واألحوال الش�خصية ،ورأين�اه أ ّثر فيهام تأثري ًا

غري الصحة والفساد ،بأن كان أساس ًا لبناء بعض األحكام.

ومل يقترص تأثري طول الزمن عىل جمايل العبادات واألحوال الشخصية،

فاملراجع لنصوص فقهاء املالكية يلمس لطول الزمن تأثري ًا آخر يف أحكام

املعاملات من بيوع وأكرية وإجيارات وغريه�ا ،ويف أحكام الذكاة أيض ًا،

فس�يقف املتأم�ل لتلك النص�وص عىل أح�كام رشعية حكم هب�ا الفقهاء
اعتبار ًا لعنرص طول الزمن وعللوها به.

فمعاملات النّاس تتأث�ر أحكامها بطول الزمن تأث�ر ًا باإلجياب تارة

وبالس�لب تارة أخرى ،كتأثريه يف العبادات وأحكام األحوال الشخصية،

وفيام ييل بسط هلذا املوضوع ومتثيل له:
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ً
أوال :تأثري طول الزمن باإلمضاء وعدم الفسخ:
ن�كاح كان
كما كان لط�ول الزمن تأثير يف الن�كاح بالصحة ف ُيمىض
ٌ

حكمه الفس�خ ،وإنام أمضوه لطول الزمن ،فإن الطول يؤ ِّثر يف البيع تأثري ًا

مثل تأثريه يف النكاح يف احلكم ،إذ يؤدي إىل فوات الرد يف بعض الس�لع،

ف ُيمىض عقد فاس�د حكمه أن ُيفس�خ ،ويكون هذا يف العقود التي اختُلف

يف فسادها ،حني يفوت املعقود عليه ،فإهنا ال تفسخ بل تُمضى قال خليل:

« فإن فات مىض املختلف فيه بالثمن » ،قال ابن رشد « :البيوع املكروهة
ه�ي التي اختلف أهل العلم يف إجازهتا ،واحلكم فيها أن تُفس�خ ما كانت

قائم ًة ،فإن فاتت مل تُرد مراعا ًة لالختالف فيها ».

فالبي�وع املتف�ق على فس�ادها ،أو م�ا يس�ميه اإلم�ام مال�ك « احلرام

البينّ ،» تُرد فاتت أم مل تفت « ،وما كان مما كرهه الناس ُر ّد ،إال أن يفوت
رتك ».
ف ُي َ

والفوات  -وهذا حمل الشاهد -يكون بطول الزمن يف احليوان ،فمجرد

طول زمن احليوان بيد املشتري يفيت احليوان ،من غري أن ينضم إليه ٌ
نقل

تغري يف بدن أو سوق ،ألن طول الزمن مظنة التغري وإن مل يظهر.
وال ٌ
 املخترص.177 :

 التاج واإلكليل.381/4 :
 املصدر نفسه.

 اخلريش ،87/5 :وانظر :الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي.72/3 :
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فوت ًا  -قوالن:
ويف حتديد هذا الطول  -الذي هو مظنة للتغري فيكون ُم ِّ
ٍ
بفوت إال أن ُيعلم
قيل هو شهر واحد ،وقيل :إن الشهرين والثالثة ليست
التغري ،واملعتمد األول .

ً
ثانيا :تأثري طول الزمن بالفساد:
يكون طول الزمن س�بب ًا لفس�اد عقد من عقود املعامالت ،أو بطالن

ترصف معني ،ويف كتب املالكية نصوص ترصح بإس�ناد فس�اد أو بطالن

إىل طول زمن حاصل فيه ،وجتدهم ينصون رصاح ًة عىل أن الفساد ألجل
الطول ،وسأرضب بعض األمثلة لتأكيد هذه املسألة:

 -1غياب أحد النقدين عن جملس الرصف:
املناجزة يف رصف النقدين رشط الزم ،ملا روى عبادة بن الصامت

ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل �  « :الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة،

والبرُ بالرب ،والش�عري بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مث ً
ال بمثل،
بسواء ،يد ًا ٍ
ٍ
بيد .فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان
سواء
ً
يد ًا ٍ
بيد ».
 انظر حاشية الدسوقي.72/3 :
 لباب اللباب.438/2 :

 أخرج�ه مس�لم (  )1211/3كت�اب البيوع ،ب�اب الرصف وبيع الذه�ب بالورق برقم:
 ،1587وأخرجه باقي اجلامعة إال البخاري ،انظر :نصب ال راية.35/4 :
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فلا بد أن يك�ون العوضان حارضين جملس الرصف ،فإن غاب أحد

النقدين وقت العقد ،ومل يفرتق املتبايعان باألبدان ،بأن اشتغل أحدمها بفتح
رصة أو صندوق إلخراج نقده ،فهذا ال يرض ،ألنه غياب وتأخري قصري ،أما

لو طال التأخري بأن قام وبعث من حيرضه من بيته ،فهذا غياب عن جملس
الرصف مفسد له ،لعدم املناجزة املشرتطة بقوله � « :يد ًا ٍ
بيد » ويف رواية:

« هاء وهاء » .

فغياب النقد عن حلظة العقد واملتبايعان جمتمعان باألبدان مل يرض ،إذ

ال ط�ول في�ه لعدم الفرقة ،أما عند غياب أح�د النقدين ومن باب أوىل إذا

غ�اب كالمها عن جمل�س العقد ،وما يتطلب اإلحضار م�ن فرقة باألبدان
أو إرس�ال شخص ،فهو مظنة للطول مفسد لعقد الرصف ،ملا علمت من

اشرتاط أن يكون رصف النقدين يد ًا بيد .

فتأثري طول الزمن يف فساد هذا العقد واضح واحلمد هلل.
 -2نقص عدد أحد النقدين يف الرصف:
هذه املس�ألة غير بعيدة من الت�ي قبلها ،فهام يف موض�وع واحد وهو
ٍ
نقص يف عدد النقد الذي أخذ،
الرصف ،فحيث ا ّطلع أحد املتصارفني عىل
 انظر اخلريش ،37/5 :الرشح الكب ري ،30/3 :والرواية املذكورة « :الورق بالذهب ربا إال
هاء وهاء » أخرجها مسلم يف صحيحه (  ، ) 1209/3يف كتاب البيوع ،باب الرصف
وبيع الذهب بالورق نقدا برقم.1586 :

 انظر لباب اللباب.438/2 :
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وكان اطالع�ه بعد مفارقة صاحبه وطول زمن ،فال بد من نقض الرصف

وال جي�وز له الرضا بالب�دل ،بعكس ما إذا كان النق�ص يف الوزن ،أو كان
بعضه�ا مغشوش� ًا أو مزيف� ًا فه�ذا إذا ريض بالبدل جاز ول�و حصل طول
ٍ
صاص)
ومفارقة ،قال خليل « :وإن ريض باحلرضة بنقص وزن ،أو بِـ (ك ََر

باحلضرة ،أو ريض بإمتام�ه أو بمغش�وش مطلق ًا صح ،و ُأجبر عليه إن مل

تُعني ،وإن طال نُقض إن قام به كنقص العدد ».

قال اخلريش موضح ًا « :حاصل هذه املسألة :أن العيب إما نقص عدد

أو وزن أو رص�اص أو نحاس أو مغش�وش ،فإن ا ُّطلع عىل ذلك بحرضة

العق�د من غري مفارقة وال طول ،جاز الرضا به وبالبدل يف اجلميع ،ويجُ رب

على إمت�ام العقد َم ْن أب�اه منهام إن مل تُعني الدراه�م أو الدنانري ،فإن ُعينت

فلا جرب ،وإن كان اطلع عىل ما ذكر بع�د املفارقة أو الطول؛ فإن ريض به

صح يف اجلميع إال يف نقص العدد فليس له الرضا به عىل املشهور ،فال بد

من النقض فيه سواء قام به أو ريض به ».

فطول الزمن واملفارقة التي هي مظنة له ،قاضيان بنقض الرصف عند

نق�ص العدد ،ول�و ريض صاحب النقص بالبدل ومل يق�م بالنقص ،وهذا
تأثري بينّ لطول الزمن أدى إىل فساد هذا الرصف ونقضه.

 املخترص ،172 :وانظر :م واهب اجلليل.323/4 :

 رشح املخترص ،45/5 :وانظر :الرشح الكب ري ،230/4 :التاج واإلكليل.323/4 :
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الس َلم:
 -3تأخري رأس مال َّ
الس َلم ،وهو تسليم نقد يف سلعة يف الذمة،
من عقود املعاوضات عقد َّ

عك�س الدين الذي هو عامرة الذمة بالنقد مقابل س�لعة ،وحدّ ه ابن عرفة
بقول�ه « :عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغري عني وال منفعة غري متامثل

العوضني ».

الس� َلم :س�لعة غري نق�د يتحملها املدي�ن ،ومنفعة أو نقد
فطرفا عقد َّ

الس� َلم
الس� َلم ،فيشترط يف رأس مال َّ
حارض يقدمه الدائن هو رأس مال َّ
إذا كان نق�د ًا أن يك�ون حارض ًا مقبوض ًا بالفعل ،وس�محوا بتأخريه ثالثة

أي�ام ولو برشط ،ألن ما قارب اليشء ُيعطى حكمه ،أما ما زاد عىل الثالثة
الس� َلم ،فهو مفس�د للس�لم ولو بال رشط إن كان عين ًا عىل
ومل يصل أجل َّ


الس َلم قبض
املعتمد  ،وما وصل األجل أفسد اتفاق ًا ،قال خليل « :رشط َّ

رأس املال كله أو تأخريه ثالث ًا ولو برشط ،ويف فس�اده بالزيادة إن مل تكثر
جدا تردد ».

الس� َلم مفس�د للسلم
الس� َلم طوالً يبلغ أجل َّ
فطول تأخري رأس مال َّ

ٌ
وطول دون ذلك وزائد عىل الثالثة مفسد له كذلك عىل املعتمد.
اتفاق ًا،

 انظ�ر رشح الرص�اع حلدود ابن عرف�ة ،395/2 :وراجع فيه رشح احلد ففي رشحه طول
ال يناسب هذا املكان.

 انظر اخلريش عىل خليل ،202/5 :والتاج واإلكليل.514/4 :
 املخترص.192 :
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 -4اشرتاط النقد قبل استيفاء املنفعة املتأخرة لألجري املعينّ .
إذا اس�تأجرت ش�خص ًا معين ًا أو داب� ًة معين ًة ،تقبض منفعة املس�تأجر

بعد أكثر من نصف ش�هر من يوم العقد ،فإنه ال جيوز اشرتاط نقد األجرة
يف عق�د اإلج�ارة ،ويفس�د العقد بذلك ،ق�ال خليل عاطف ًا عىل ما يفس�د
ٍ
وأجري ّ
تأخ َر شهر ًا » .
اإلجارة« :
فاشتراط نقد األجرة عند طول تأخر بدء استيفاء منفعة أجري معينّ ،
ش�خص ًا أو داب ًة ،أفسد اإلجارة الحتامل تلف األجري املعينّ فيكون سلف ًا،

وسلامته فيكون ثمن ًا ،فالعلة الرتدد بني الس�لفية والثمني�ة« ،وهذا إذا
كان الثمن مما ال ُيعرف بعينه ألن الغيبة عليه تعد سلف ًا ،فإن كان مما ُيعرف

بعين�ه جاز النق�د مطلق ًا ،ولو برشط لع�دم وجود هذه العل�ة حينئذ ،ألن
الغيبة عىل ما ُيعرف بعينه ال تعد سلف ًا ».

 -5ذكاة ما ُأنفذت مقاتله من الذبائح:
ال�ذكاة هي الوس�يلة الرشعية الوحي�دة الس�تباحة أكل احليوان غري

املحرم األكل ،وهي نحر وذبح وعقر وما يموت به نحو اجلراد ،وصفتها
َّ
يف الذبح أن يستقبل القبلة ويسمي اهلل و ُيمر السكني مر ًا جمهز ًا ،قال خليل:

 املخترص ،180 :وانظر اخلريش ،114/5 :التاج واإلكليل.417/4 :
 انظر الرشح الكب ري ،97/3 :ميارة عىل التحفة.165/2 :
 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكب ري.97/3 :
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« ال�ذكاة قطع مميز يناكح متام احللقوم والودجين من املقدَّ م ،بال رف ٍع قبل

التامم » ،فإن رفع سكّينه قبل متام الذبح ثم عاد ففيه تفصيل:

إن كان أنفذ املقتل ،بحيث لو تُركت ال تعيش ،وعاد ب ُق ٍرب ُأكلت،

وإن عاد بعد طول مل تؤكل ،وسواء رفع اختيار ًا أو اضطرار ًا.

 -وإن كانت الذبيحة بحيث لو تُركت لعاش�ت ،لعدم إنفاذ مقاتلها،

فإهن�ا تُؤكل ،رج�ع بالق�رب أو بالبعد  ،ألن�ه كاملبتدئ ذكا ًة جدي�دةً ،إنام
يطا َلب بن ّية وتسمية .

فط�ول الزمن قب�ل رجوع الذابح الذي رفع س�كّينه ومل�ا ُيتم الذبح،

أفس�د ذكاة منفوذة املقات�ل ،عكس ما لو رجع بالق�رب ،والقرب والبعد

ُيرجع فيهام إىل العرف .

 املخترص.90 :

 انظر الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي ،99/2 :لباب اللباب.267/1 :
 انظر الرشح الكب ري.100/3 :
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املطلب الثالث
أحكام ُبنيت على طول الزمن
يف األحوال الشخصية واملعامالت
لقد كان لطول الزمن يف األحوال الشخصية ويف املعامالت تأثري غري
الصح�ة والفس�اد واإلمضاء والفس�خ ،إذ توجد أح�كام أخرى يف هذين
البابني أقامها الفقهاء عىل طول الزمن وبنوها عليه.
فالفقه�اء يوجبون حك ًام رشعي ًا يف نازلة معينة لع ّل ٍة طول الزمن فيها،
يرصحون هبذا التعليل ،وهذه
فلو مل يطل لكان احلكم غري ذلك ،وجتدهم ِّ

األحكام متنوعة املضمون :فقد يثبتون صف ًة بطول الزمن ،وقد يرفعوهنا،
ويتدخلون بموجب الطول يف نكاح فيضعون حد ًا له ،وربام ألزموا بسبب

ط�ول الزمن ضامن يشء معني وربام أس�قطوه ،بل إهن�م قد حيكمون بعدم
عدالة شخص معني استناد ًا إىل عنرص طول الزمن.

فهي إذن تدخالت خمتلفة لطول الزمن يف تأسيس احلكم الرشعي يف
املذهب املالكي ،اس�تعرضتها يف هذا املطلب حيث مجعها  -وإن اختلفت

جماالهتا  -كوهنا مرتب ًة عىل طول الزمن:
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أ) أحكا ٌم ُبنيت عىل طول الزمن يف األحوال الشخصية:
املتتب�ع لنص�وص فقهاء املذه�ب املالكي يقف يف أب�واب متفرقة من

كتاب النكاح املمتد من ترمجة النكاح إىل مسائل النفقات ،عىل أحكا ٍم أثبتها

مؤسس� ًة عىل ط�ول الزمن ،فقضوا بعد م�رور زمن معني بإجياب
الفقهاء َّ
ح�ق كالصداق مثلاً ،أو إعطاء صف�ة ترتتب عليها أح�كام كاإلحصان،
ويرصحون أن مس�تنَد هذا احلكم هو مرور زمن قدروه بالطويل ،أوجب
ِّ
ذلك احلق أو تلك الصفة ،وهذا تفصيل ومتثيل هلذه الفكرة:
 -1تكميل الصداق:
تس�توجب امل�رأة صداقها كامل ً
ا إذا دخل هبا زوجه�ا ،أو مات أحد

الزوجني يف النكاح الذي س�مي فيه الصداق ،وكذلك إذا أقامت الزوجة
املطيقة للوطء مع زوجها البالغ مدة سنة ونحوها ،واتفقا عىل عدم الوطء،

منزلة منزلة الوطء .
تقرر هلا املهر كامالً ،ألن تلك املدة ّ

فتكمل به
فط�ول زمن إقامة الزوجة مع زوجها ،أخ�ذ حكم الوطءّ ،

يتكمل بال�وطء ،اعتبار ًا لعنرص طول الزمن ،فأوجب هلا
الص�داق ،الذي ّ
حق ًا كان منوط ًا بسبب مادي من وطء أو موت .

 اخلريش ،260/3 :وانظر :الف واكه الدواين.6/2 :

 انظر :الرشح الكب ري ،301/2 :منح اجلليل.432/3 :
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 -2منع األب من جرب ابنته البكر:
إذا أقامت الزوجة مع زوجها مد ًة طويل ًة كالسنة ،ومل يكن منه وطء،

وفارقه�ا الزوج أو مات عنها ،فرجعت إىل كنف أبيها ،فإن هذه املدة التي
قضته�ا مع زوجها متنحها حصان ًة من جرب أبيها ،فال يس�تطيع أن يزوجها
إال بإذهن�ا ،وح�ق األب يف جربها الذي كان ثابت ًا له ال يرفعه إال أن تتزوج
ويدخ�ل هبا الزوج مل يع�د ممكَّن ًا منه ،ألن هذه املدة التي أقامتها الزوجة يف

بي�ت الزوجية  -حتى مع عدم الوطء  -قامت مقام الوطء ،فرفعت عنها
سلطة األب باجلرب ،وأوجبت اعتبار رضاها يف عقد نكاحها.

قال ابن القاسم رمحه اهلل« :سألت مالك ًا عن الرجل يتزوج املرأة ويدخل

هبا فيقيم معها ،ثم يفارقها قبل أن يمسها فرتجع إىل أبيها ،أهي يف حال البكر

يف تزوجيه إياها ثاني ًة أم ال يزوجها أبوها إال برضاها؟ فقال مالك :أما التي
قد طالت إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء ،فإن تلك ال يزوجها
إال برضاه�ا ،وإن مل يصبه�ا زوجها ،وأما إذا كان اليشء القريب فإين أرى

فالس�نَة؟ ،قال :ال أرى له أن يزوجها،
ل�ه أن يزوجها .قال :فقلت ملالكَّ :
السنَة طول إقامة » .
وأرى أن َّ

فقد تضمن هذا النص احلكم بزوال سلطة األب عن ابنته الراجعة
ٍ
إقامة مع زوجه�ا ،وأن ذلك احلكم كان بس�بب طول إقامتها
إلي�ه بع�د
مع الزوج.

 املدونة.156/4 :
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تضمن كذلك احلكم بأن الس�نة تعترب ط�والً موجب ًا لزوال اجلرب،
كام ّ

وإن مل يصبها الزوج ،وال فرق بني أن تقر باملس أو تنكر « ،ألن إقامة السنة
منزلة منزلة الوطء يف تكميل الصداق وعدم جرب األب ».
عند الزوج ّ
 -3صريورة املرأة من نساء بلد معني يف احلكم:
من أقسم بطالق كل من يتزوج من إقليم معني ،وتزوج امرأة ليست

من أهل ذلك اإلقليم لكنها أطالت السكنى فيه ،وخت ّلقت بأخالق أهله،
فإهنا تط َّلق عليه ،ألهنا بطول زمن إقامتها صارت من نساء ذلك اإلقليم

يف احلكم ،يرسي عليها ما يرسي عليهن ،قال خليل « :ولزم يف املرصية

فيمن أبوها كذلك ،والطارئة إن خت ّلقت بخلقهن » ،قال املواق معلق ًا

على ه�ذه العب�ارة « :حممد :إن حل�ف أال يتزوج مرصية ،فلا بأس أن

يتزوج بمرص غري مرصية ،اللخمي :يريد ما مل يطل مقامها ،وتسير عىل

طباعهم وسريهتم ».

 -4تطليق الزوجة:
إذا سافر الزوج عن زوجته إىل بالد نائية ،وطالت غيبته هناك ،وقد ترك

هلا نفقتها ،ومل تكن امرأته رشطت عليه رشط ًا يف املغيب ،وهو مع ذلك معلوم
 الف واكه الدواين ،6/2 :وانظر :حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب ال رباين،53/2 :
بالس نة قبل هذه املسألة.
مرت مسألة تكميل الصداق ّ
وقد ّ

 املخترص.138 :

 التاج واإلكليل هبامش م واهب اجلليل ،49 4 :وانظر :اخلريش.38/4 :
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املكان ،فإن احلاكم يكتب إليه إما أن يقدم أو يرسل امرأته إليه ،أو يفارقها،

أو يطلقها عليه .

فإن مل يفعل ش�يئ ًا مما عرض عليه ،طلقت عليه زوجته ،قال ابن رشد

رمحه اهلل « :فإن مل يفعل وطال األمر طلق عليه ».

وإنام ط ّلقت عليه زوجته بعد طول غيبته ،وامتناعه من املجيء أو قبول

سفرها إليه ،مع أنه يرسل إليها نفقتها ،ألن هلا حق ًا فيه غري النفقة ،وإمساكه

هلا يف هذه احلالة من اإلرضار هبا ،وقد قال عز وجل ﴿ :ﭜﭝﭞ
ﭟ ﴾ ،فتط ّلق عليه رفع ًا هلذا الرضر ،إذ الرضر يزال.

ويرى املالكية أن الس�نتني والثالث ليست بطول ،وإنام الطول ما زاد

عىل ذلك.

 -5قبول دعوى املبتوتة أهنا ح ّلت لزوجها:
ب�ت الزوج عصمة زوجته غري الطارئة  ،بأن اس�توىف الطلقات
إذا َّ
 انظر :م واهب اجلليل.156/4 :
 البيان والتحصيل.535/5 :
 البقرة :من اآلية .231

 البيان والتحصيل.353/5 :
 املصدر نفسه.

 أي الت�ي هي من أهل البلد ،أما الطارئ�ة اجلديدة عىل البلد فتصدق لصعوبة إقامتها
البينة لبعد الدار ،انظر :اخلريش.217/3 :
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ووطئ�ت بال مانع رشعي
املتاح�ة ،ثم قامت زوجت�ه مدعي ًة أهنا تزوجت ُ
وم�ات زوجه�ا أو طلقها ومتت عدهتا ،ف�إن دعواها إذا كان�ت مأمون ًة يف

جمرب ًة بالصدق والتدين تقبل إذا طال الزمن من يوم طالقها ودعواها
دينها َّ
التزويج ،طوالً يمكن فيه موت شهودها واندراس العلم بام تدعي.

وإن مل تكن مأمون ًة ،فهل يش�فع هلا طول الزمن كاملأمونة أو ال بد من
ٍ
التزويج كحارضة ُأمنت
طارئ�ة
إقام�ة البينة؟ ،قال خليل « :و ُقبل دعوى
َ

إن ب ُعد ،ويف غريها قوالن » .
 -6قبول شهادة السامع:

م�ن وس�ائل اإلثبات املعتربة رشع ًا ش�هادة السماع ،وه�ي ما رصح

الش�اهد فيه بإس�ناد ش�هادته لسماع من غري معّي�نّ  ،بأن يق�ول :مل أزل

أس�مع من أهل الع�دل وغريهم كذا ،وتدخل هذه الش�هادة أبواب ًا كثرية،
منها النكاح وامللك والتعديل والتجريح .

وق�د رشط الفقه�اء فيها رشوط� ًا منها :أن يطول سماع األم�ر املراد

الش�هادة ب�ه ،كأن تق�وم بينة السماع بامللك ملن ه�و حائز م�دة طويلة مع
 منح اجلليل ،346/3 :الذخرية.318/4 :
 املخترص ،118 :وانظر :اخلريش.217/3 :

 حدود ابن عرفة مع رشح الرصاع.593/2 :

 التاج واإلكليل ،191/6 :تبرصة احلكام.276/1 :
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التصرف كعشرة أش�هر ،قال خليل « :وجازت بسماع فش�ا ع�ن ثقات
وغريهم بم ٍ
لك حلائز مترصف طوي ً
ال ».
ُ
وه�ذا الطول وإن اختُلف يف حتديد املدة املعتبرة فيه ،البد من توفره

حتى تكون شهادة السامع نافذ ًة مقبولة .
 -7صدق الدعوى:

نج�ز الس�يد عتق أمته وهي حتت عبد ،فله�ا فراقه ما مل متكّنه ،فإن
إذا ّ

س�كتت م�دة واحلال أهن�ا مل متكّنه فيها ،ث�م طلبت الفراق بع�د تلك املدة
مدعي ًة أهنا مل ترض باملقام معه ،وإنام س�كتت لتشاور نفسها ،فإهنا تصدَّ ق

يف ذلك وال يمني عليها ،ألن هلا دلي ً
ال عىل صدقها وهو منعها نفسها طول
املدة .

فطول زمن منع األمة لنفسها من زوجها العبد ،قرينة صدّ قت دعوى

عدم رضاها بالبقاء معه ،وأثبتت هلا اخليار يف فراقه كام أوجبه العتق.

 املخت صر ،266/1 :وانظ�ر :تبرصة احلكام ،277/1 :وحاش�ية البناين عىل الزرقاين:

 ،189-188/4فقد اعرتض عىل اش تراط طول زمن احليازة يف ش�هادة السماع عىل
امللك.

 انظ�ر :ميارة عىل التحفة ،137/1 :اخلريش ،210/7 :وخص ابن هارون املالكي رشط
طول الزمن باألمالك واألرشبة واألحباس واألنكحة والصدقة والوالء والنسب واحليازة،

انظر :منح اجلليل.482/8 :

 انظر التاج واإلكليل ،498/3 :الرشح الكب ري ،292/2 :منح اجلليل.412/3 :
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 -8صدق اإلقرار:

ِ
مستلحق ًا إياه بنسبه ،وكان هذا القريب غري
عندما ُي ِق ُّر شخص بقريب
ٌ
حائز للامل من
للم ِق ِّر
وارث ثابت النسب ٌ
ولد :أخ ًا أو ع ًام أو نحومها ،وكان ُ
الم ِق َّر ،ألنه يتهم حينئذ
األقارب واملوايل ،فإن هذا
َ
املستلحق اجلديد ال يرث ُ
الم ِق ّر وارث حائز للامل
بإخراج املرياث إىل غري من كان يرثه ،فإن مل يكن هلذا ُ
املستلحق أم ال؟ ،واملختار أنه
ثابت النسب فاختلف علامء املذهب هل يرثه
َ
إذا طال استلحاقه له ورثه ،ألن طول الزمن قرينة عىل صدقه ،قال خليل:
ٌ
فخلاف ،وخص�ه
وارث وإال
« وإن اس�تلحق غير ول�د مل يرث�ه إن كان
ٌ
املختار إذا مل يطل اإلقرار ».

ح�ال دلت عىل ص�دق ِ
ٍ
املق ِّر
فط�ول الزم�ن املقدّ ر هنا بالس�نني قرينة
ثابت النسب بالب ِّينة الرشعية .
فأوج َب ْت املرياث للم َق ِّر به كام يرث ُ

ب) أحكا ٌم ُبنيت عىل طول الزمن يف املعامالت وما شاكلها:

ق�د رأين�ا يف املطلب الث�اين من هذا الكت�اب كيف أ ّثر ط�ول الزمن يف
املعاملات وما ش�اكلها ،وه�و اللقطة والش�هادات ونحومها ،فكان س�بب ًا

للفساد يف عقود ،وكان موجب ًا لإلمضاء مانع ًا من الفسخ يف عقود أخرى.

ولطول الزمن يف املعامالت تأثريات أخرى ،ليست بالصحة والفساد

هذه املرة ،وإنام هي أحكام رتبها الفقهاء عىل طول الزمن منها:

 املخترص ، 222 :وانظر :حاش�ية الدس�وقي مع الرشح الكب ري ،416/3 :رشح اخلريش:
 ،104/6منح اجلليل.515/3 :
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 -1ضامن اللقطة:
ليعرفها ،ثم ردها ملوضعه�ا أو إىل غريه بعد
إذا أخ�ذ امللتق�ط اللقط�ة ِّ
طول ٍ
زمن فضاعت ،فإنه يضمنها لصاحبها.
أما لو ردها بقرب أخذها :فإن كان َ
ليعرفها ففي ضامنه قوالن،
أخذها ِّ

وإن كان وجده�ا س�اقطة عىل إثر مجاعة مثلاً ،فأخذها وصاح هبم :أهذه

لكم؟ ،ثم ردها مكاهنا ،فهذا ال ضامن عليه اتفاق ًا .
الجرحة يف الشهادة:
ُ -2

الرجل القوي عىل احلج وله ما حيج به ،إذا ترك احلج فرتة طويلة كان

ذلك ُجرح ًة يف ش�هادته ،ففي العتبية « :وسئل سحنون عن الرجل يكون

قوي ًا عىل احلج كثري املال ال حيج  ،هل يكون ذلك جرحة يطرح هبا علمه ؟
فقال  :إن كان قوي ًا عىل احلج ال يعذر بقلة مال وال بضعف بدن ،وتطاول

زمانه ووفره متصل ومل حيج فال أرى شهادته جائزة ».

قال ابن رش�د « :هذا بينّ عىل ما قاله ألن احلج من أحد دعائم اإلسالم
اخلم�س  ،...ف�إذا ترك الرجل احلج حتى طال زمانه الس�تني س�نة ونحوها،

وه�و ق�ادر عليه بوفور مال�ه وصحة بدنه مع الس�بيل اآلمنة ،وج�ب أن تُرد
بذلك ش�هادته ،وإنام شرُ ِ ط الطول يف ذلك مع القدرة ،الختالف أهل العلم
 انظر اخلريش ،126/7 :م واهب اجلليل.77/6 :
 البيان والتحصيل.145/10 :
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يف احلج :هل هو عىل الفور أم يف الرتاخي؟ فال يكون من ّ
أخر احلج وهو قادر

علي�ه قد أتى كبرية  ،إذ م�ن أهل العلم من يقول إن ذلك جائز له ال إثم عليه
في�ه وال ح�رج ،إال أن يؤخره تأخري ًا كبري ًا يغلب على الظن فواته به ،والذي

أقول به إن ذلك ال يكون إال بعد بلوغ حدّ التعمري وهو سبعون سنة ».
 -3جواز البيع عىل الرباءة من العيب:

البيع عىل الرباءة من العيب :أن يتربأ البائع للمشتري من أي عيوب

ال يعلمها يف املبيع ،وهذه الرباءة ال جتوز يف غري الرقيق ،وإنام جتوز فيه إذا

طالت إقامته عند بائعه ،فيتربأ من العيوب التي جيهلها.

أم�ا إذا ب�اع أي س�لعة غير الرقيق عىل البراءة من العي�ب ،ثم اطلع

املشرتي عىل عيب قديم فيها ،فله ر ُّدها وال عرب َة برشط الرباءة .
 -4استحقاق عامل القراض للكسوة:

إذا سافر عامل القراض وطال سفره ،فإن له أن جيدد كسوته بام يناسب

حال�ه م�ن املال ال�ذي معه ،ق�ال خليل « :واكتس�ى إن ب ُع�د» ،وبينّ ذلك

اخل�ريش بقوله « :يعن�ي أن عامل القراض يكتيس إن ب ُعد س�فره ،ويلزم من
البعد طول الزمن فيؤخذ باعتبار الزمه ،فال يكتيس يف الزمن القصري ».

 البيان والتحصيل.146/10 :

 حاشية الدسوقي ،112/3 :التاج واإلكليل،439/4 :وانظر االستذكار.281/6 :

 املخترص.240 :

 رشح املخترص.218/6 :وانظر التاج واإلكليل ،368/5 :الرشح الكب ري.531/3 :
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ويشترط الس�تحقاق عام�ل القراض الكس�وة يف س�فره :أن يطول

س�فره ،ويك�ون ألج�ل م�ال الق�راض ،وحيتم�ل امل�ال الكس�وة وتكون
باملع�روف ،وأن ال يتزوج يف س�فره ،فإن تزوج فال نفقة له يف س�فره ،وال

كسوة له من باب أوىل .

 -5سقوط ضامن الوديعة:
ِ
َ
يوص هبا
أخ�ذ وديع ًة بغري ب ّي ٍنة ثم مات فلم توج�د يف تركته ،ومل
م�ن

عن�د موته ،فإهن�ا تؤخذ من تركته ،ويحُ م�ل األمر عىل أنه تس�لفها ،إال أن
يطول األمر من يوم اإليداع قدر عرش س�نني فال ضامن عليه ،الحتامل أن

يكون ر ّدها إىل صاحبها ،قال ابن احلاجب « :ومتى مات ومل يوص هبا ومل
توجد َض ِم َن ،قال مالك رمحه اهلل :ما مل تتقادم كعرش سنني ».

فط�ول الزمن أس�قط ضمان الوديعة املفق�ودة عن امليت ،فلا يلزمه

قضاؤه�ا ،ول�وال طول الزمن للزمت�ه لعدم وصيته هبا ،وهذا ما أش�ار إليه
ِ
يوص ومل توجد إال لِـ ( َك َعشرْ ِ ) سنني ».
خليل أيض ًا بقوله« :وبموته ومل
ويستثنى من سقوط الضامن بطول الزمن وتقادم الوديعة ما إذا كانت
 انظر :حاشية الدسوقي ،531/3 :الف واكه الدواين.123/2 :

 جام�ع األمه�ات ،404/1 :وانظر :م واهب اجللي�ل ،259 -258/5 :التاج واإلكليل:
.259/5

 املختصر ،223 :وانظ�ر :حاش�ية الع�دوي عىل رشح الكفاي�ة ال رب�اين ،259/2 :بلغة
السالك.357/3 :
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الوديعة بإش�هاد مقصود به التوثق ،فحيثام كانت كذلك فال يسقط ضامهنا

بطول الزمن .

رأين�ا إذن يف هذه الف�روع التي مرت معنا كيف رتّ�ب فقهاء املذهب
ٍ
العتبارات منطقية،
وأسسوها عليه
املالكي أحكام ًا خمتلفة عىل طول الزمن ّ
فبس�بب طول الزمن تُعط�ى املرأة صداقها كامالً ،وخترج من س�لطة جرب
األب ،وتصري به املرأة األجنبية مثل نساء بلد معني يف احلكم.

ولط�ول الزم�ن يط ّلق احلاكم زوج�ة الغائب ،ويقبل دع�وى املبتوتة

حليتها لزوجها ،ويقبل به شهادة السامع ،ويصدّ ق أ َم ًة ُعتقت تدعي بعده
ِ
املس�تلحق يف
ع�دم الرضا باملقام مع زوجها العبد ،وبطول الزمن يصدق

إقراره.

وط�ول الزم�ن يوجب ضامن اللقطة ،ويس�قط ش�هادة ت�ارك احلج،

ويس�تحق به عامل القراض الكس�وة ،وجييز البيع عىل الرباءة من العيب،

ويسقط ضامن الوديعة.

وم�ا يس�ببه ط�ول الزمن من س�قوط ضمان الوديع�ة ما مل تكن بإش�هاد

مقص�ود ب�ه التوثق ،هيي�ئ الذهن لتلق�ي مادة الفص�ل الثاين املتعلق بس�قوط
احلقوق بالتقادم ،فسنرى فيه كيف ينظر الترشيع اإلسالمي ملبدأ سقوط احلق
بالتقادم املعروف يف القانون املدين ،وهل هلذا املبدأ ظهور يف الفقه املالكي؟

 م واهب اجلليل ،259/5 :منح اجلليل.24/7 :

الفصل الثاني :تأثير طول الزمن في احلكم الشرعي بسقوط احلقوق

الفصل الثاني
تأثري طول الزمن يف احلكم الشرعي
بسقوط احلقوق
املبح�ث األول :س�قوط احلق بالتقادم بني الترشيع اإلسلامي
والقانون الوضعي.

املبح�ث الث�اين :تطبيقات فرعي�ة لضابط س�قوط احلق بطول
الرتك ( التقادم ) يف املذهب املالكي.
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املبحث األول :سقوط احلقوق احلق بالتقادم بني القانون الوضعي والتشريع اإلسالمي
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املبحث األول
سقوط احلق بالتقادم
بني القانون الوضعي والتشريع اإلسالمي
املطلب األول :سقوط احلق بالتقادم يف القانون الوضعي.
املطل�ب الث�اين :موق�ف الترشيع اإلسلامي من س�قوط احلق
بالتقادم.

املطلب الثالث :مقارنة بني املوقفني ومناقشتهام.
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املبحث األول :متهــــــيد
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التق�ادم يف اللغة :مصدر تقادم ،يقال تق�ا َدم اليشء إذا صار قدي ًام ،

واملعنى أنه مرت عليه فرتة طويلة ،وهكذا عربت عن التقادم جملة األحكام

العدلية العثامنية بعبارة « :مرور الزمان » .

واملعن�ى االصطالح�ي للتق�ادم يص�ب يف نفس االجت�اه ،إذ هو ميض

حقب�ة م�ن الزمن عىل أمر معني ،فيرتتب عىل ذلك امليض حكم يعدّ عنرص
الزمن ركيز ًة لتأسيسه.

والتقادم اصطالح يف القانون املدين الوضعي ،يكون ُمكسب ًا للحقوق
وم ِ
سقط ًا هلا ،يف حاالت حدّ دها القانون.
ُ
وق�د اس�تخدم الفقهاء الرشعي�ون مصطلح التق�ادم ،وتكررت هذه

اللفظ�ة كثير ًا يف كت�ب الفقه ،فف�ي املدونة « :قل�ت :أرأي�ت إن تقادمت

الرسق�ة فش�هدوا عليه بعد حين من الزمان ،أيقطع يف ق�ول مالك أم ال؟

قال :نعم يقطع عند مالك وإن تقادم» والفقهاء يس�تخدمون «التقادم»

لنفس املعنى الذي يطلقه عليه القانونيون لكن مع ٍ
فرق يف التفصيل.
 راجع لسان العرب.1465/12 :

 رشح املجلة لسليم رستم.984 :
 املدونة الكربى.286/16 :
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فمب�دأ التقادم ٍ
جتل م�ن جتليات تأثري طول الزم�ن يف احلكم الرشعي

يتمثل يف إسقاط احلقوق أو إكساهبا.

وألن موقف الترشيع اإلسالمي من « التقادم » يشبه يف نقاط موقف

القان�ون الوضعي وخيتلف معه يف أخرى ،قس�مت الكالم يف هذا الفصل
مفص ً
ال القول يف كل نظر ،وخامت ًا ذلك بمقارنة بني املوقفني
بني النظرينِّ ،

ومناقشة هلام ،وبدأت بموقف القانون الشتهاره وكثرة الكالم عليه.
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املطلب األول
سقوط احلق بالتقادم يف القانون الوضعي
يقسم القانون املدين الوضعي التقادم إىل نوعني:
ّ
ُ -مس�قط للحق�وق الش�خصية وللحق�وق العيني�ة م�ا ع�دا ح�ق

امللكية:

وهو أن يرتك الش�خص حقه مدة معين ًة حددها القانون ال يس�تعمله

فيها ،فيسقط ذلك احلق ،وال تُقبل مطالبته به بعد انقضاء تلك املدة.

ُ -مكس�ب للحقوق العيني�ة :ويقرتن دائ ًام باحليازة ،فيكس�ب احلائز ما

حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته هلا مدة معينة حيددها القانون.

فالتق�ادم المس ِ
�قط ال يقترن باحلي�ازة ،ويط�ال احلقوق الش�خصية
ُ ْ
المك ِْسب فإنه يقرتن باحليازة ،و ُيكسب احلقوق
والعينية ،بخالف التقادم ُ
العينية دون احلقوق الشخصية .
يقس �م أه�ل القانون احلق�وق املالية إىل ش�خصية وعينية ،فاحلق الش�خيص :مطلب
 ّ
يقره املرشع لش�خص عىل آخر كحق التعويض عن الرضر ،واحلق العيني :هو س�لطة

الش�خص املبارشة على عني مالية معينة كح�ق امللكية مثال ،انظر :الوس�يط يف رشح
القانون املدين للدكتور عبد الرزاق السنهوري ،8/8 :املدخل إىل نظرية االلت زام العامة

يف الفقه اإلسالمي للزرقا.27-26 :

 انظر الوسيط يف رشح القانون املدين.995/3 :
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فاحلقوق العينية وحدها وعىل رأسها حق امللكية يف العقار ويف املنقول،
المك ِْسب الطويل ،لكن برشط أن يكون هذا
هي التي يمكن مت ّلكها بالتقادم ُ
احل�ق قاب ً
ال للتعامل فيه ،ويكون من احلقوق التي تقبل اخلضوع للحيازة،

وأن يكون بعد استيفاء هذه الرشوط يف حيازة الشخص الذي يريد متلكه،
وأن تكون حيازته له مستوفية لعنرصهيا املادي واملعنوي ،وأن تكون خالي ًة

من العيوب .

ٍ
واحدة فيام يتعلق بحساب
ورغم أن نوعي التقادم خيضعان لقاعدة

املدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به ،فإهنام خيتلفان يف ّ
أن « التقادم

المس�قط ال ُيتمس�ك ب�ه إال عن طري�ق الدفع ،فإذا رف�ع صاحب احلق
ُ
الذي س�قط بالتقادم دع�واه أمكن املدعى عليه أن يدف�ع هذه الدعوى
المسقط.
بالتقادم ُ

المكس�ب ف ُيتمس�ك ب�ه عن طري�ق الدفع وع�ن طريق
أ ّم�ا التق�ادم ُ

الدعوى عىل الس�واء ،فللحائز أن يدفع دعوى االستحقاق املرفوعة عليه

م�ن املال�ك بالتقادم ا ُملكس�ب ،كام أن ل�ه إذا انتزعت منه احلي�ازة أن يرفع
المك ِْسب.
دعوى االستحقاق عىل احلائز اجلديد ويتمسك قبله بالتقادم ُ
ِ
حس�ن النية
المكْس�ب يعتد فيه بحس�ن النية ،إذ احلائز َ
ثم إن التقادم ُ

يملك احلق يف مدة أقرص من املدة التي يملكه فيها احلائز يسء النية ،واملدة
 راجع لالستزادة :الوسيط يف رشح القانون املدين.994/9 :
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التي حيددها القانون لس�قوط احلق تقرص أو تطول تبع ًا لطبيعة هذا احلق،

ال تبع ًا لثبوت ُحسن النية أو انتفائه ».

وأس�اس التقادم المس ِ
�قط يف القانون ومرتكزه ال�ذي ينطلق منه هو
ُ ْ

وج�وب احرتام األوضاع املس�تقرة ،التي اكتس�بت ثقة الن�اس من طول

زمنها ،واستقرار التعامل هبا .

المك ِْس�ب فيقوم عىل اعتبارات عملي�ة ال تقل يف األمهية
أ ّم�ا التقادم ُ
الم ْس ِقط « ،ففي البالد التي ال يوجد فيها
عن تلك التي قام عليها التقادم ُ
س�جل عيني يكون القيد فيه ذا داللة مطلقة على امللكية واحلقوق العينية
المك ِْسب رضور ًة ال مندوحة عنها يف إثبات هذه
األخرى ،يصبح التقادم ُ
احلقوق. ...
المك ِْس�ب إذن هو أهم دليل من الناحية العملية عىل امللكية
فالتقادم ُ

واحلقوق العينية األخرى ،وبه يس�تقر التعامل ويأمن من يتعامل مع حائز

العني أنه يتعامل مع شخص يستطيع أن ُيثبت أنه هو املالك ».

فأه�ل القان�ون راع�وا يف ترشي�ع التق�ادم بنوعي�ه مصلح�ة الناس،

واعتبروا يف وضع�ه قوة املدة التي م�رت عىل عدم املطالب�ة باحلق أو عىل

حيازته ،وداللتها عىل السقوط أو التملك.
 انظر الوسيط يف رشح القانون املدين.995/3 :
 املصدر السابق.997/3 :

 املصدر نفسه.989 -988/9 :
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ِ
المك ِْسبة حددها القانون كام ييل:
الم ْسقطة أو ُ
وهذه املدة ُ

 مدة التقادم:الم ْس ِقط:
 -1التقادم ُ
القاعدة العامة أن احلق يتقادم ويس�قط بانقضاء مخس عرشة س�نة يف

جل القوانني العربية ،وذلك فيام مل يرد فيه نص خاص يقرر مدة أطول أو

أقرص.

وإىل جان�ب النص�وص القانوني�ة اخلاص�ة أورد التقنين امل�دين بعد

القاعدة العامة التي وضعها استثناءات أخرى ،فثمة حقوق تتقادم بخمس

سنوات ،وهي احلقوق الدورية املتجددة كأجرة املباين واألرايض الزراعية
واألجور واملعاشات.

كام تتقادم بخمس سنوات أيض ًا حقوق األطباء والصيادلة واملحامني

واملهندسني واخلرباء ووكالء التفليس�ة والسامرسة واألساتذة واملعلمني،

على أن تك�ون هذه احلقوق واجبة هلم جزاء عما أدوه من عمل من أعامل

مهنته�م وما تكبدوه من مرصوفات .وتتقادم بس�نة واحدة حقوق التجار
وردوها ألش�خاص ال يتج�رون يف هذه األش�ياء،
والصن�اع ع�ن أش�ياء ّ
وحقوق أصحاب الفن�ادق واملطاعم عن أجر اإلقامة وثمن الطعام وكل

 راجع الوسيط يف رشح القانون املدين 1006/3 :وما بعدها.

املبحث األول /املطلب األول :سقوط احلق بالتقادم في القانون الوضعي

109

ما رصفوه حلس�اب عمالئه�م ،وكذلك حقوق العمال واخلدم واألجراء

م�ن أج�ور يومية وغري يومية ومن ثمن ما قام�وا به من توريدات .عىل أنه
جي�ب عىل من يتمس�ك هبذا التق�ادم احلويل أن حيلف اليمين عىل أنه أ َّدى
الدَّ ْين فعالً.

لت ،يس�قط الدَّ ْي�ن املرتتِّب يف
فص ُ
فكام تس�قط احلق�وق بالتقادم كام ّ

المدين بالتقادم عىل النحو املذكور ّ
فإن
متس�ك َ
الذمة بالتقادم كذلك؛ فإذا ّ

الدَّ ْين يسقط ،وال يستطيع الدائن أن جيرب املدين عىل أدائه.

ويس�قط م�ع الدَّ ْي�ن توابعه م�ن كفال�ة ونحوه�ا ،فتربأ ذم�ة الكفيل

وتنقيض تلك التوابع بانقضاء الدَّ ْين األصيل بالتقادم.

وإذا س� َقط الدَّ ْين بالتقادم س َقط ٍ
رجعي ،واعتمد يف سقوطه عىل
بأثر
ّ

الوقت الذي بدأ فيه رسيان التقادم ،ال عىل الوقت الذي اكتملت فيه مدة

التق�ادم ،يتجلى تأثري ذل�ك يف س�قوط الفوائد وامللحقات ول�و مل تكتمل
م�دة التقادم اخلاصة هبا « ،فلو كان الدَّ ْين الذي انقىض بالتقادم س�قط من

وق�ت اكتامل مدة التق�ادم ال من وقت مبدأ رسيانه ،لبقيت آثار هذا الدَّ ْين
إىل وق�ت اكتامل امل�دة قائمة ،ومن َث َّم كانت تبقى الفوائد وامللحقات التي

أنتجها الدَّ ْين ،وال تس�قط إال إذا تقادمت هي مس�تقلة عن الدَّ ْين .ولكن
لما كان الدَّ ْين ينقيض ٍ
رجعي من وقت مبدأ رسيان التقادم ،فإنه ُيعترب
بأثر
ٍّ
َّ
 راجع الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد.1156/ 3 :

 املصدر نفسه.1157/ 3 :
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غير موجود خالل مدة رسيان التقادم ،وتُعترب الفوائد التي أنتجها خالل

تلك املدة ولو مل تُدفع غري موجودة ،وهكذا تسقط بسقوط الدَّ ْين ».
المك ِْسب:
-2التقادم ُ
هناك مدتان للتقادم:
أ) التقادم الطويل ،ومدته مخس عرشة سنة.
ب) والتقادم القصري ،ومدته مخس سنوات.

أم�ا التق�ادم الطوي�ل فهو :تق�ادم يرسي على العقار وعلى املنقول،

وال يشترط فيه فوق احليازة واملدة الس�بب الصحيح أو حسن النية .فمن

حاز منقوالً أو عقار ًا دون أن يكون مالك ًا له ،أو حاز حق ًا عيني ًا عىل منقول

أو عقار دون أن يكون هذا احلق خاص ًا به ،كان له أن يكسب ملكية اليشء
أو احلق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع مخس عرشة سنة.

والتقادم القصري خاص بالعقار فقط دون املنقول ،ويشرتط فيه فض ً
ال

عن املدة السبب الصحيح وحسن النية.

فمدة مخس عرشة سنة يشرتك فيها نوعا التقادم ،وخيتلفان يف تفصيالت

ختص كل واحد منهام.

 املصدر نفسه.1158/ 3 :

 انظر الوسيط يف رشح القانون املدين 1012/9 :وما بعدها.
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واملدة التي حدد القانون بخمس عرشة سنة ال جيوز للطرفني االتفاق

على تعديله�ا  ،ألهنا م�ن النظام العام وال جي�وز أن ُيرتك حتديدها ملش�يئة
األفراد.

 -القواعد املشرتكة لنوعي التقادم:

ِ
المك ِْسب يف قواعد مشرتكة هي:
الم ْسقط والتقادم ُ
يشرتك التقادم ُ

حساب املدة وبدء الرسيان:فتحس�ب مدة التقادم باأليام ال بالساعات ،وال يحُ سب اليوم األول،

وتكمل املدة بانقضاء آخر يوم منها.
-وقف التقادم وانقطاعه:

أما بالنس�بة لوق�ف التقادم فقد نص القانون امل�دين عىل أنه ال يرسي

التق�ادم كلام وج�د مانع يتعذر معه على الدائن أن يطال�ب بحقه ولوكان
املانع أدبي ًا .وكذلك ال يرسي التقادم بني األصيل والنائب.

وأيض ًا ال يرسي التقادم الذي تزيد مدته عىل مخس سنوات يف حق َم ْن ال

تتوافر فيه األهلية أو يف حق الغائب أو يف حق املحكوم عليه بعقوبة جناية إذا مل

يكن له نائب يمثله قانون ًا .ويرتتب عىل وقف التقادم يف هذه احلاالت أن املدة
 املصدر نفسه ،1014/9 :وما بعدها.

 انظر الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد 1006/3 :وما بعدها.
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التي يقف التقادم خالهلا ال حتسب ضمن مدة التقادم ،وحتسب املدة السابقة

واملدة التالية.

وفيما يتعلق بانقط�اع التق�ادم فإنه ينقط�ع باملطالب�ة القضائية وما يف
المك ِْس�ب س�بب ًا آخر
حكمها ،وبإقرار املدين بحق الدائن ،ويزيد التقادم ُ

خاص ًا به؛ هو ختيل احلائز عن احليازة أو فقداهنا ولو بفعل الغري.

ِ
المك ِْسب،
الم ْسقط والتقادم ُ
هكذا قدّ م القانون الوضعي مبدأ التقادم ُ

ودورمه�ا يف س�قوط احلق أو متلك�ه ،فلنر موقف الترشيع اإلسلامي من

التق�ادم ،كي�ف أعم�ل الفقه�اء تأثير طول الزم�ن يف احلق�وق من حيث
السقوط والتملك؟

ث�م نقارن بع�د ذلك بين املوقفني ،مربزي�ن أوجه االتف�اق ومظاهر

االختالف.
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املطلب الثاني
موقف التشريع اإلسالمي من التقادم
لقد اعترب الفقه اإلسالمي تأثري طول الزمن أو ما نسميه هنا بالتقادم،

وأثبت له دور ًا يف س�قوط حقوق و َمنْ ِع سماع الدعوى يف أخرى ،وجعله
سبب ًا للتملك مصحوب ًا باحليازة.

وال بد من تفصيل الكالم يف هذا األمر و توضيحه:

 تأثري التقادم يف سقوط احلق:املطال�ع لنصوص الفقهاء جيدهم يرصحون أن احلق ال يس�قط بطول

الرتك ،ورواية ذلك عن الس�لف موجودة ،فقد أورد ابن أيب شيبة «عن
رشي�ح ق�ال :احلق جديد ال يبطل�ه طول الترك » ،وروى ابن وهب قوله

� « :ال يبطل حق امرئ وإن قدم ».

لكننا نق�ف يف تفريعات الفقهاء عىل نصوص حتكم بس�قوط حقوق
 املصنف ،553/4 :حتت عن وان :من قال احلق جديد ال يبطله طول الرتك.

 موط�أ اب�ن وه�ب صفحة  ،111كت�اب القضاء يف البيوع ،يف الصل�ح برقم  ،328من
رواية س�حنون بن س�عيد صاحب املدونة يف الفقه املالكي ،والكتاب منشور بتحقيق
املسترشق األملاين مكلوش موراين ،وهذا احلديث بحثت عنه كثريًا ومل أقف له عىل ذكر

إال يف ه�ذا الكت�اب ،وحيتج به كث ريًا املصنفون املالكي�ة وغريهم ،وقد عانى غريي قبيل

من البحث عن خترجيه.
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بس�بب طول ترك صاحبه�ا للقيام هبا ،وقد يكون ذلك الس�قوط مقترص ًا
عىل سامع الدعوى مع بقاء احلق لصاحبه ،وربام كان السقوط مطلق ًا ينفي

أي تعلق لصاحب احلق به بعد أن تركه طويالً.

فأغلب املصنفني اليوم عند تناول س�قوط احلق بالتقادم يقولون إن
ِ
�ره ،وأن ما يف الرشع مما
ه�ذا خاص بالقان�ون الوضعي والرشيعة ال تُق ُّ
يشبه ذلك هو اجتهاد يف منع سامع الدعوى ،وليس سقوط ًا للحق ،وهو
ما نصت عليه جملة األحكام العدلية يف املادة ( « :)1660ال تُسمع دعوى

الدَّ ْي�ن والوديع�ة والعقار اململوك واملرياث ،وم�ا ال يعود من الدعاوى

إىل العامة وال إىل أصل الوقف يف العقارات املوقوفة ،كدعوى املقاطعة
أو التصرف باإلجارتني والتولي�ة املرشوطة والغلة بعد أن تُركت مخس

عرشة سنة ».

وهذا املنع من سماع الدعوى « لي�س مبني ًا عىل بطالن احلق يف ذلك،

وإنام هو جمرد منع للقضاة عن سماع الدعوى مع بقاء احلق لصاحبه حتى

أقر بـه اخلصم يلزمه ،ولو كان ذلك حك ًام ببطالنه مل يلزمه ،ويدل عىل
ل�و ّ
ما قلناه تعلي ُلهم للمنع بقطع التزوير واحليل ».

فعن�د تق�ادم احلق مدة معين�ة ال تُقبل دعوى صاحبه في�ه ،لئال ينفتح

ب�اب التحايل والتزوي�ر ،مع صعوبة إقام�ة الب ِّينة فيام تق�ادم من احلقوق،
 رشح املجلة لسليم الباز.984 :
 حاشية ابن عابدين.487/7 :
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ولك�ن ذل�ك املنع ال يرفع مل�ك صاحب احلق له ،فحك�م احلاكم يتناول
الظاهر ال الباطن ،ويرفع خالف ًا ال يحُ ل حرام ًا .

نعم هذا النوع من الس�قوط بس�بب التقادم موجود ،وهناك نوع آخر

أرشت إلي�ه يف أول ه�ذا الفصل تس�قط فيه أحكام معينة ليس�ت بحقوق
بس�بب التق�ادم بحي�ث ال يبقى لصاحبه�ا أي تعلق هبا ،وه�و يقرتب من
مبدأ الس�قوط عند أهل القانون ،فحق الش�فعة وحق ال�رد بالعيب وحق

املخيرة وا ُملم َّلكة يف َح ِّل عصمتها وغريها من احلقوق ،تس�قط كلها إذا مل

يأخ�ذ هبا صاحبها يف م�دة معينة ،والفوات يف البيوع مث ً
ال إنام هو س�قوط

حلق الرد الذي كان ممكن ًا قبل الفوات ،وما سمي فوات ًا أو فوت ًا إال لسقوط

ذلك احلق ،ويف مطلب تطبيقات س�قوط احلق بالتقادم تفصيل هذا األمر
وبيانه باألمثلة.

فنحن إذن أمام نوعني من الس�قوط بالتقادم :س�قوط سامع الدعوى
يف احل�ق املتقادم ،وس�قوط احلق من أساس�ه بالتقادم ،والتقادم المس ِ
�قط
ُ ْ
لسماع الدعوى يف احلق هو املعرب عن�ه يف املجلة العدلية بمرور الزمان كام
ويؤجل الكالم عىل
قدّ مت ،وسأبس�ط القول يف هذا النوع من الس�قوط،
َّ
النوع اآلخر إىل مطلب التطبيقات اآليت إن شاء اهلل.

ونحن يف تأثري التقادم بمنع سامع الدعوى أمام نوعني من التكييف :منع

سامع الدعوى بمرور الزمان؛ وهو كام أسلفت تعبري عند األحناف استخدمته
 انظر رشح املنهج املنتخب إىل ق واعد املذهب لإلمام املنجور.136 :
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املجلة العدلية احلنفية املذهب ،وهناك منع سامع الدعوى باحليازة الطويلة
ب�ل ربام متل�ك املحاز برشوط عن�د امللكية ،وس�أتناول التكييفني بتفصيل

إن شاء اهلل:

أ) منع سامع الدعوى بالتقادم:
ّ
إن ترك الدعوى زمان ًا مع التمكن من إقامتها يدل عىل عدم احلق ظاهر ًا،

وق�د تدفع الرغبة يف إثب�ات ذلك احلق بعد التق�ادم إىل التزوير والتحايل،
فكان لويل األمر منع القضاة من سامع الدعوى يف بعض احلاالت بعد مدة

حمدودة ،دون سقوط ذلك احلق فلو أقر به اخلصم للزمه.

هكذا ن ّظر فقهاء املذهب احلنفي ملس�ألة « منع سماع الدعوى بمرور

الزم�ان » ،لكنه�م اختلفوا يف تعيني امل�دة التي ال تُس�مع بعدها الدّ عوى

يف الوق�ف ومال اليتيم والغائب واإلرث  ،فجعلها بعضهم س� ّت ًا وثالثني

سنة ،وبعضهم ثالث ًا وثالثني  ،وبعضهم ثالثني فقط  ،و ّملا كانت هذه املدد
السالطني العثامنيني فيام سوى ذلك ( الوقف ومال
طويلة استحسن أحد ّ

اليتي�م والغائ�ب واإلرث ) جعله�ا مخس عرشة س�نة فق�ط  ،وحيث كان

بالزمان واملكان واخلصومة  ،ويقبل التّقييد والتّعليق ،
القض�اء
يتخصص ّ
ّ
الس�لطان عن سامع دعوى تركها املدّ عي مخس عرشة
فقد نهُ ي قضا ُة ذلك ّ

 حاش�ية ابن عابدين ،379-377/4 :رشح املجلة ،983 :املوسوعة الفقهية الكويتية:
.118/13
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سنة بال عذر  ،لكنّه استثنى من ذلك املنع بعض مسائل  ،وعىل هذا النّهي
استقر خلفاؤه يف الدّ ولة العثامن ّية ،ملا فيه من املصلحة العا ّمة.
ّ
مبني عىل أمرين:
فالتّقادم بمرور الزّمان عند األحناف ّ
نص عليه الفقهاء.
 حكماجتهادي ّ
ّ
س�لطاين جي�ب على القض�اة يف زمنه اتّباع�ه :ألنهّ �م بمقتضاه
أم�ر
ّ
ٌ -

معزولون عن سامع دعوى مىض عليها مخس عرشة سنة بدون عذر.

وق�د ّفرق فقه�اء احلنف ّية بني هذي�ن األمرين ّ
بأن منع سماع الدّ عوى

�لطاين  ،فمن هنى عن سماع
الس
مبني على النّهي ّ
بع�د مخ�س عرشة س�نة ّ
ّ
الدّ عوى له أن يأمر بسامعها  ،وأ ّما عدم سامع الدّ عوى بعد ثالثني سنة فهو

للس�لطان أن ينقضه ّ ،
السلطان إنّام
ألن أمر ّ
مبني عىل منع الفقهاء  ،فليس ّ
ّ
ينفذ إذا وافق الشرّ ع وإال فال.

ويبت�دئ مرور الزمان من تاريخ ثبوت احلق للمدعي بإقامة الدعوى

باملدعى به ،وحيسب بالسنة القمرية إال أن يقع االتفاق عىل غري ذلك .

 ما يبيح مساع الدعوى بعد مخس عشرة سنة:نص�ت امل�ادة (  ) 1663م�ن جملة األح�كام العدلية على أعذار تقبل

معها الدعوى وتس�مع ولو مرت عليها مخس عرشة س�نة ،وهذه األعذار
 رشح املجلة.992 :

118

الفصل الثاني :تأثير طول الزمن في احلكم الشرعي بسقوط احلقوق

هي :الصغر ،واجلنون ،والغيبة عن البلد الذي فيه حمل النزاع مدة السفر،

وكون خصمه من املتغلبة اجلائرين ،فمع هذه األعذار تسمع الدعوى بعد
مرور الزمان.

ّأم�ا املالكي�ة فريبطون م�رور الزمان وتأثيره باحليازة ،وه�ي عندهم

أقسام لكل قس�م أحكامه اخلاصة ،وتأثري احليازة عند املالكية يتعدى منع

سماع الدعوى ليكون س�بب ًا يف نقل ملك العني املحازة إىل احلائز اجلديد،
وسأبسط ذلك فيام ييل:

ب) طول احليازة ومنعه سامع الدعوى:
احليازة هي :وضع اليد عىل اليشء واالس�تيالء عليه ،قد تكون من

أجنبي غري قريب للمحاز عليه رشيك أو غري رشيك ،ومن قريب رشيك
أو غير رشيك ،وقد تكون من غريمها ،فهي أقس�ام ولكل قس�م أحكامه

اخلاصة.

وجعل بعض املالكية احليازة مع كوهنا مانعة من سامع الدعوى ناقل ًة

مللك املحاز إىل احلائز ،ومل ير ذلك بعض العلامء كابن رشد رمحه اهلل بل
 رشح املجلة.990 :

 الرشح الكب ري.233/4 :

نص عىل ذلك اخلريش ،242/7 :والنف راوي يف الف واكه الدواين ،330/2 :ونسب القول
 ّ
بذل�ك إىل هب رام قال :وتبعه مجاعة ،وانظر رشوح خليل عند قوله :وإن حاز أجنبي غري

رشيك وترصف الخ.

املبحث األول /املطلب الثاني :موقف التشريع اإلسالمي من التقادم

119

قرص تأثريها عىل إثبات ملكية احلائز للمحاز ظاهر ًا ،فهي دليل عىل امللك

فيك�ون القول ق�ول احلائز مع يمين ،ألهنا يف نظره ش�اهد عريف كإرخاء

الستور ومعرفة العفاص والوكاء .

واحلي�ازة باعتبارها ناقل ًة مللك املح�از إىل احلائز ،أو دال ًة عىل ملكه له

فق�ط ،تصبح من التقادم ا ُملكس�ب ،ألن احلائز اكتس�ب بطول مدهتا ملك

املح�از ،كام أهنا داخلة يف التقادم ا ُملس�قط ملنعها سماع الدع�وى يف ملكية
العني املحازة ،ففيها يتقاطع نوعا التقادم ،كل واحد من جهته.
وال بد من تفصيل القول يف أنواع احليازة:
أ) حيازة األجنبي غري الرشيك:
إذا حاز ش�خص أجنبي غري رشيك عقار ًا  -وهو األرض وما اتصل

هبا  -وترصف فيه مدة عرش س�نني بإس�كان أو س�كنى أو زرع أو غرس،

وصاح�ب العق�ار املح�از حارض بالبلد س�اكت ال يمنع�ه يشء من القيام
بحق�ه ،ف�إن ق�ام يدعي ملك ذل�ك العقار مل تس�مع دعواه ،ولو أق�ام ب ّينة

مل تُقب�ل ،ألن س�كوته تلك املدة دلي�ل عىل صدق احلائز جل�ري العادة أن
اإلنسان ال يسكت عن ملكه تلك املدة .

لكن إذا شهدت البينة بإسكان منه للحائز أو إعامر أو إرفاق أو مساقاة
 انظر منح اجلليل.572/8 :

 اخلريش ،242/7 :الرشح الكب ري.234-233/4 :
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يفوته عىل صاحبه وتسمع دعواه
أو مزارعة ،وما أشبه ذلك ،فإن ذلك ال ِّ
وب ّينت�ه ،وهذا مق َّيد بما إذا مل حيصل من احلائز بحرضة املدّ عي ما ال حيصل
إال من املالك يف ملكه ومل ينازعه يف ذلك.

غري رشيك وترصف ،ثم ادعى حارض
قال خليل « :وإن حاز أجنبي ُ

ساكت بال مانع عرش سنني مل تسمع وال بينته إال بإسكان ونحوه » .

وحتدي�د املدة بعرش س�نني هو املش�هور م�ن ثالثة أق�وال يف املذهب،

واقترص عليه بعض أمهات كتب املذهب ،وهو منسوب يف املدونة لربيعة

رمحه اهلل ،ويستدلون له بحديثَ « :م ْن حاز شيئ ًا عرش سنني فهو له ».

واس�تدلوا من جهة العقل بأن اهلل تعاىل مل�ا أمر نب َّيه بالقتال بعد عرش

سنني كانت أبلغ يشء يف اإلعذار ،وأن كل دعوى ُيكذهبا ال ُعرف فإهنا غري

مقبولة ،وال ش�ك أن بقاء ملك اإلنس�ان بيد الغري يترصف فيه عرش سنني

دليل عىل انتقاله عنه .

والق�ول الثاين :ع�د ُم حتديد املدة وهو لإلمام مالك ،فلم حيد رمحه اهلل

مدة يف احليازة ،وإنام ترك حتديدها الجتهاد اإلمام وما يراه مناسب ًا.
 م واهب اجلليل.128/6 :
 املخترص.272 :

 أخرجه أبو داود يف امل راس�يل ،43 - 42 :ما جاء يف القضاء ،ورجاله ثقات س�وى عبد
اجلب�ار ب�ن عمر األييل فإنه ضعي�ف .راجع ختريج األحاديث النبوي�ة ال واردة يف مدونة
اإلمام مالك ،إعداد الدكتور الطاهر حممد الدرديري.1181-1179/3 :

 م واهب اجلليل.224/6 :
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وثالث األقوال يف مدة احليازة املانعة من سامع الدعوى يف العقار أهنا

سبع سنني وهو مروي عن ابن القاسم.



وأما إذا كان املحاز غري عقار ؛ كالدابة تستعمل يف ركوب ونحوه ،وأمة

اخلدمة تس�تخدم فتكفي السنتان فال كالم للمدعي األجنبي غري الرشيك
ساكت
ٌ
بعدمهاوالتسمعلهبينة،وأماأمةالوطءفتفوتبحصولهواخلصمعامل ٌ
بلا ع�ذر ،ويكفي يف ث�وب اللب�س الع�ام ،ويف العب�د ،وأواين النحاس،
وأثاث البيت ،وآالت الزرع :ثالث سنوات .
ب) حيازة األجنبي الرشيك:
إذا حاز الرشيك األجنبي عقار ًا عن صاحبه رشيكه فيه عرش س�نني،

وترصف فيه باهلدم والبناء ،وكان صاحبه حارض ًا س�اكت ًا طول هذه املدة،
وال يمنعه يشء من القيام بحقه ،فإن دعواه يف ذلك املحاز ال تُسمع ،وب ّينته

ال تَنفع ،قال خليل « :كرشيك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى» ،ويشرتط
يف ترصف الرشيك األجنبي أن يكون باهلدم والبناء أو بأحدمها ،وأن هيدم
ويبني ما يخُ ش�ى س�قوطه ،أما لو هدم أو بنى ما ال يخُ اف سقوطه فإن ذلك
ال يقطع سلطة صاحبه األول عليه .

 م واهب اجلليل ،224/6 :تبرصة ابن فرحون.83/2 :
 الرشح الكب ري.233/4 :
 املخترص.272 :

 اخلريش ،244/7 :ميارة عىل التحفة.279/2 :
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وكاهل�دم والبن�اء « غرس�ه ب�دار أو أرض ،وكذل�ك االس�تغالل يف

غريمه�ا مث�ل ك�راء الرقيق واحلي�وان وأخذه أج�رة ذلك ،وأما اس�تغالل
األرض والدار باإلجارة أو بالس�كنى بنفس�ه أو الزراعة ،فإنه ال يمنع من

قي�ام الرشي�ك وإن منع من قيام األجنبي ،وكذا يقال يف اس�تخدام الرقيق
ورك�وب الدابة ولبس الث�وب ،أي ال يمنع من قيام الرشيك وإن منع من

قيام غريه ».

ج) حيازة القريب:
ال تكون احليازة بني األقارب رشكاء أو غري رشكاء إال بام ُيفيت ذات

الشيء املح�از كاهلبة مثلاً ،وقد حتصل حي�ازة القريب على قريبه باهلدم

والبن�اء ونحومه�ا عند طول م�دة ذلك ط�والً هتلك فيه البين�ات وينقطع

العل�م ،كأن يميض نحو س�تني عام� ًا واحلائز هيدم ويبني واآلخر س�اكت
طول املدة بال مانع ،فال كالم له بعد ذلك.

وإن كان املح�از غير عق�ار كال�دواب والع�روض التي تط�ول مدة

اس�تعامهلا ،فتكفي فيها العرش س�نني ،وم�ا ال تطول مدت�ه كالثياب تلبس

فخاضع لالجتهاد .

 حاشية الدسوقي.235/4 :

 الرشح الكب ري ،236/4 :اخلريش.243/7 :
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د) حيازة األصهار:
يف احليازة بني األصهار خالف يف املذهب ،فقيل :حكمهم حكم األقارب،

فلا حتص�ل احليازة بينهم إال مع الطول جد ًا أن تزيد عىل أربعني س�نة ،أي ًا كان

الترصف هبدم أو بناء أو غريمها ،وقيل إهنم كاألجانب غري الرشكاء فيكفي يف

احليازة عرش س�نني مع الترصف مطلق ًا ،وقي�ل :كاألجانب الرشكاء فيكفي يف

احليازة عرش سنني مع الترصف باهلدم والبناء وما يقوم مقامهام.



وللحي�ازة بصوره�ا املختلفة رشوط ال بد من حتققها لتكس�ب قوهتا

املعنوية ،وتكون مانعة من سامع الدعوى.
 -رشوط احليازة :

 -1أن حي�وز الشيء املعني امل�دة الرشعي�ة املحددة لكل ن�وع ولكل

صن�ف م�ن احلائزين :كعشر س�نوات يف حي�ازة األجنبي غير الرشيك

للعقار مثالً.

 -2أن يتصرف يف املحاز نوع الترصف املحدد رشع ًا ،كاهلدم والبناء

يف حيازة األجنبي الرشيك مثالً.

 -3وأن يكون الترصف لغري مصلحة.
 -4وأن يدعي ملكه بوجه ما ،كرشاء أو هبة مث ً
ال وتعرف نسبته إليه.
 حاشية الدسوقي ،236/4 :م واهب اجلليل.226/6 :

 حاشية الدسوقي ،233/4 :الف واكه الدواين.331/2 :
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 -5وأن ال يقوم مانع للمدَّ عي من القيام طيلة مدة احليازة.
 -6ال تنفع احليازة يف املحل املوقوف واملس�جد وامللك العام كطريق

املسلمني ،فهذه ال تفوت باحليازة مهام طالت.



 األعذار التي تُسمع ألجلها الدعوى مع احليازة :ّأم�ا األعذار التي تس�مع معها الدعوى يف مس�ألة احليازة وإن طالت،

فق�د ُذك�رت ضم�ن رشوط احلي�ازة ،ألن انتفاءها رشط يف احلي�ازة ،لكن

حيسن متييزها ورشحها وهي:

-ال َغ ْيبة :فللغائب القيام بدعوى اليشء املحاز ،ولو كانت مدة احليازة

طويلة إن كانت غيبته بعيدة كالس�بعة األيام ،وإن كانت عىل مس�افة أربعة

أي�ام وثب�ت عذره املانع من الق�دوم فله القيام كذل�ك ،وإن مل يثبت عذره
ففيه خالف.

واألوثق للغائب أن ُيشهد يف غيبته عىل عذره ،وأنه غري تارك حلقه.
 وج�ود مان�ع م�ن القي�امُ :يع�ذر الس�اكت يف س�كوته وحيق ل�ه القيامبالدع�وى يف احلي�ازة الطويلة ،إذا تبينّ أنه إنام س�كت ملانع من خوف ٍ
جور أو
ٍ
سلطان ،أو لقرابة أو صهر ،أو خوف املطالبة بدين عليه للحائز ونحو ذلك.

 الف واكه الدواين.331/2 :

 م واهب اجلليل ،221/6 :تبرصة ابن فرحون.83-82/2 :
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 -الصغر:ال تقطع احليازة املس�توفية الشروط قيام الصغري ،فله رفع

الدع�وى إىل أن يبلغ وحياز عنه ذلك اليشء املدة املطلوبة ،وهو عامل بحقه
ال يعرتض من غري عذر.

 -الس�فه :إذا كان صاحب العني املحازة س�فيه ًا ،فإن احليازة ال متنعه

من القيام حتى يملك نفسه.

 -عدم العلم باحليازة أو بملك املحاز :من األعذار املمكِّنة من سماع

الدع�وى م�ع احلي�ازة الطويل�ة أن ال يعلم املال�ك بملكه للعين املحازة،
وكذل�ك إذا مل يعلم باحليازة والترصف ،فله القي�ام بحقه وال يمنعه طول

احليازة من ذلك.

وكذل�ك له القيام إن علم بملكه للمح�از لكنه مل حترضه بينته ،فمتى

حرضت كان له القيام كام حققه العلامء.

تنبيهات:
 التنبيه األول:م�دة احلي�ازة أي� ًا كان�ت تلف�ق م�ن حي�ازة ال�وارث ومورث�ه وك�ذا

مورث مورثه .

 اخلريش ،243/7 :منح اجلليل ،577/8 :م واهب اجلليل.225/6 :
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 التنبيه الثاين:حتص�ل احلي�ازة يف كل يشء بالبي�ع واهلبة والصدق�ة والعتق والكتابة

والتدبير وال�وطء ،ولو بين ٍ
أب وابنه ،ولو قرصت املدة .ويف اس�تحقاق

صاحب العني املحازة الثمن وعدمه عند البيع تفصيل:

 -إن حرض جملس البيع وس�كت حتى انقضى املجلس لزمه البيع يف

حصته ،وكان له الثمن.

 -وإن س�كت بع�ده العا َم ونحوه اس�تحق البائع الثم�ن باحليازة مع

يمينه.

 وإن مل يعلم بالبيع إال بعد وقوعه فقام حني علم أخذ حقه. وإن سكت العا َم ونحوه فليس له إال الثمن. وإن مل يقم حتى مضت مدة احليازة مل يكن له يشء واستحقه احلائز.وإن حرض جملس اهلبة والصدقة والعتق والتدبري فسكت حتى انقىض

املجل�س فال يك�ون له يشء ،وإن مل حيرض ثم علم :ف�إن قام حينئذ كان له

حقه ،وإن س�كت العا َم ونحوه فال يشء له ،وخيتلف يف الكتابة هل حتمل

عىل البيع أو عىل العتق؟ قوالن .

 انظ�ر :البي�ان والتحصي�ل ،148/11 :من�ح اجللي�ل ،577/7 :م واه�ب اجللي�ل:
.128/6
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 التنبيه الثالث:احليازة ال تعمل إال فيام ُجهل أصله ،وأما إذا ثبت أصل العني املحازة

بك�راء أو إع�ارة أو إعامر أو غري ذلك ،فال ي�زول عنها ملك املالك األول
وإن طال الزمان.

 التنبيه الرابع:وفصل
اختُلف يف املذهب هل يطالب احلائز ببيان سبب ملكه أم ال؟ ّ

بعض العلامء فقال :إن مل يثبت أصل امللك للمدَّ عي فال يس�أل احلائز عن
بيان أصل ملكه ،وإن ثبت األصل للمدَّ عي بب ّينة أو بإقرار احلائز سئل عن
سبب ملك ذلك .

هك�ذا تن�اول املالكية احلي�ازة أو « وضع الي�د » بأقس�امها املختلفة،

وجعلوها س�بب ًا يف انقطاع س�لطان املال�ك األول عن ملك�ه ،وانتقاله إىل
احلائز ،أو استحقاق احلائز للمحاز ظاهر ًا بقوة احليازة.

ومهام اختلفت العبارة فالعني املحازة استحقها احلائز ،وال تُقبل فيها

دعوى بعد مدة احليازة.

وكم�ا أ َّثر طول الزمن « التقادم» يف احليازة ،يؤ ِّثر يف الديون الش�اغلة
 انظر :البيان والتحصيل ،189/11 :م واهب اجلليل.222/6 :

 منح اجلليل.574/8 :
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للذمة ،ويسقطها بعد مدة معينة ،ويؤ ِّثر يف احلدود املرتتبة عىل األشخاص

يمنع من تطبيقها عليهم ،وبيان ذلك:
 -1سقوط الديون بالتقادم:

إذا طالت مدة عامرة الذمة بدَ ْين معني ور ُّبه حارض ساكت عن املطالبة

وال يمنعه يشء ،فللاملكية يف سقوطه بالتقادم آراء:

ابن رش�د رمح�ه اهلل وتابعته علي�ه مجاع�ة أن الدَّ ْين املرتتب
 -ي�رى ُ

يف الذمة ال يس�قط بالتق�ادم مهام طال الزمن ،قال رمح�ه اهلل تعاىل « :إذا

تق�رر الدّ ْي�ن يف الذمة وثبت فيه�ا ال يبطل وإن طال الزم�ان ،وكان ر ُّبه
ّ
ح�ارض ًا س�اكت ًا قادر ًا على الطلب به لعموم خبر « :ال يبطل حق امرئ

وإن قدم » .

ميض ثالثني سن ًة عىل الدَّ ْين هبذه
 يرى اإلمام مالك ريض اهلل عنه أن َّالصفة م ِ
حق لصاحبه فيه.
سق ٌط له ،وال ّ
ُ
 رأت مجاعة أن ميض عرشين سنة كافية إلسقاط الديون. -وحدد بعضهم ُمدَ د ًا أخرى ،حتى قيل يف املذهب إن الس�نتني مد ٌة

م ِ
سق َط ٌة للدّ يون ،قال الدردير « :وهو بعيد جد ًا ».
ُ

 سبق خترجيه ،وانظر بلغة السالك ،159/4 :حاشية الدسوقي.237/4 :
 الرشح الكب ري.237/4 :
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فهناك قوالن ألهل املذهب يف سقوط الدَّ ْين بالتقادم:

 -قول بالسقوط :واختلف أصحابه يف حتديد املدة الكافية يف ذلك.

 قول آخر بعدم السقوط مطلق ًا مهام طالت املدة.ولكن األنسب عندي ما و ّفق به الدردير رمحه اهلل بني هذين القولني،

فق�ال ... « :وق�د مر أن األظه�ر يف ذلك االجتها ُد بالنظ�ر يف حال الزمن
وحال الناس وحال الدَّ ين ،فنحو عرش س�نني وأقل بالنسبة لبعض الناس

تقتيض اإلغضاء والرتك ،ونحو اخلمسة عرش قد ال تقتيض ذلك ».

فالعربة بام يفيد اإلغضاء والرتك من طول الزمن ،فام أفاد ذلك أسقط

الدين من غري حتديد للمدة.

 -2أثر التقادم يف سقوط احلدود:
التقادم يف احلدود يكون يف اإلقرار ويف الشهادة ،ولكل واحد أحكام

ختصه:

أ) تقادم اإلقرار:
إذا أق�ر ش�خص بموجب حدٍّ بع�د تقادم الزمان أقي�م عليه احلد ومل

يس�قط بالتقادم ،ألن اإلنس�ان ال يتهم عىل نفس�ه ،ف ُيقبل إق�راره ولو بعد

حين ،نق�ل س�حنون يف املدونة عن ابن القاس�م ضمن كالم عن س�قوط
 املصدر نفسه.
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احل�دود بالتقادم « :ال يب ُطل احل�د يف يشء مما ذكرت لك ،وإن تقادم ذلك
س�معت وهو
وطال زمانه أو تاب الس�ارق وحس�نت حاله ،وهذا الذي
ُ

أقر بعد طول من الزمان؟ قال :نعم ».
رأيي ،قلت :وكذلك إن َّ

فطول الزمن قبل إقرار مرتكب احلد ال ُيسقط عنه احلد ،بل ُيقام عليه،

وقد وافقنا احلنابلة والش�افعية وخالف أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف يف

حـدِّ رشب اخلمر فجعال للتقادم فيه تأثري ًا ،ومل يريا اإلقرار َ
مؤاخذ ًا به بعد

طول العهد .

ب) تقادم الشهادة:

إذا قام�ت الب ِّينة عىل ش�خص بارتكاب ِ
موجب ح�دٍّ بعد ميض زمان

طوي�ل عىل الواقع�ة ،فإنه يقام عليه ذل�ك احلد عند املالكي�ة أي ًا كان ذلك
قل�ت :أرأيت إن
احل�د ،ووافقه�م احلنابل�ة والش�افعية ،فف�ي املدون�ةُ « :

تقادم�ت الرسقة فش�هدوا عليه بعد حني من الزم�ان أيقطع يف قول مالك

قلت :وكذلك احلدود كلها
أم ال ؟ قال :نعم ُيقطع عند مالك وإن تقادمُ ،

رشب اخلم�ر والزن�ا ؟ ق�ال :نع�م ،ال يبطل احلد يف يشء مم�ا ذكرت لك،
وإن تقادم ذلك وطال زمانه ،أو تاب السارق وحسنت حاله ،وهذا الذي

سمعت وهو رأيي ».
ُ

 املدونة الكربى.286/16 :

 انظر :بدائع الصنائع ،46/7 :الفقه اإلسالمي وأدلته.55/6 :
 املدون�ة الكبرى ،286/16 :وانظر مغني املحتاج ،151/4 :املغني ،208/8 :حاش�ية
ابن عابدين.32/4 :
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ق�ال اب�ن ج�زي رمح�ه اهلل تع�اىل « :وال تس�قط احل�دود بالتوبة ،وال

بصلاح احل�ال ،وال بط�ول الزمان ،ب�ل إن ثبتت ومل يكن أقي�م عليه فيها
احلدُّ ُحدَّ حني ثبتت ،وإن كان بعد حني ».

وم ْن وافقهم.
فاحلدُّ ال يسقطه التقادم مهام بلغت مدته ،عند املالكية َ
ّأم�ا األحناف َفَي�رَ َ ْو َن أن التّق�ادم يف احلدود اخلالص�ة هلل تعاىل كالزنا

والرشب والرسقة يمنع قبول الشهادة إال إذا ظهر عذر تأخري األداء ك ُبعد
املسافة واملرض ونحو ذلك.

وأ ّما حدُّ القذف فال يمنع التّقاد ُم يف الش�هادة من إقامته عىل مستحقه

حل�ق املق�ذوف ،والفرق بني م�ا كان من احل�دود خالص ًا هلل وم�ا كان فيه
ح�ق للعبد ،أن الش�اهد يف احلدود اخلالصة هلل « مخ ّي�ر يف االبتداء بني أن
يستر عليه أو يش�هد ،فلام ّ
أخر الش�هادة عرفنا أنه مال إىل السرت ،ثم محلته

العداوة عىل أن يرتك الستر ويش�هد عليه ،فال تكون هذه ش�هادة بطريق

احلس�بة ،فلهذا ال تُقبل بخالف حدِّ القذف فإن الش�هادة عليه ال تُقبل إال

بخصومة املقذوف وطلبه احلدَّ  ،فإنام أخروا أداء الش�هادة لعدم اخلصومة
م�ن املقذوف ،وألن فيه بع�ض حق العباد وهو دفع الع�ار عن املقذوف،

فمت�ى أقام احلجة علي�ه وجب احلكم به لدفع الرضر عنه ،وال يدخل عىل
ه�ذا ال�كالم الرسق�ة ،فإن الش�هادة عليه�ا ال تقبل قب�ل اخلصومة ولكن

 الق وانني الفقهية ،237 :وانظر منح اجلليل ،333/9 :اخلريش.103/8 :

132

الفصل الثاني :تأثير طول الزمن في احلكم الشرعي بسقوط احلقوق

خصومة املرسوق منه هناك يف املال ال يف احلدِّ  ،وبعد تقادم العهد الشهادة
مقبول�ة فيام فيه اخلصومة ل�ه ،وألن احلدَّ هناك حمض ح�ق اهلل تعاىل وهلذا
ص�ح الرجوع فيه عن اإلقرار ،بخالف حدِّ القذف ،وحدُّ اهلل تعاىل أقرب

إىل الدرء ألنه يتعاىل عن أن يلحقه خرسان أو رضر ».

ِ
قدره
الم ْس�قط َ
للح�دِّ عن�د أيب حنيفة وأيب يوس�ف ُ
وتق�ادم اإلق�رار ُ

عندمه�ا ذه�اب رائحة اخلم�ر ،أ ّما تقادم الش�هادة يف احل�دود اخلالصة هلل
فقدره ش�هر ،وكام يمنع التقادم قبول الش�هادة يف االبت�داء « يمنع اإلقامة
ُ

بعض احلدِّ ثم ُأخذ بعد ما تقادم
بعد القضاء ،حتى لو هرب بعدما ضرُ ب َ

الزمان مل ُي َحدّ » .

صوروا تأثريه يف
ق�د َ
رأيت إذن كيف نظر الفقهاء إىل التقادم ،وكيف ّ

من�ع الدعوى ونقل امللك وس�قوط الديون واحلدود ،وكنا بس�طنا القول
يف موق�ف أه�ل القانون من التقادم ،فقد ح�ان أن نقيم مقارنة بني الرأيني

ونناقش املوقفني ،ونجيل أوجه االتفاق وعنارص االختالف.

 املبس�وط للرسخيس ،69/9 :وانظر :الفتاوى اهلندية ،451/3 :رشح منتهى اإلرادات:
.577/3

 حاشية ابن عابدين ،43/4 :وانظر :اهلداية رشح البداية.106/2 :
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املطلب الثالث
املقارنة بني موقف التشريع اإلسالمي
من سقوط احلق بالتقادم وموقف القانون الوضعي منه
لق�د عرضن�ا بالتفصي�ل رأي القانونيين يف س�قوط احل�ق بالتقادم،

ويمكن أن نلخص أبرز معامله بام ييل:

 -يعطي القانونيون للتقادم س�لط ًة يف إس�قاط احلق وإكسابه ،واحلق

ال�ذي يتكلم�ون عنه هو « :مصلحة ذات قيمة مالي�ة حيميها القانون »،
وإن كانوا يفرقون يف جمال اإلس�قاط واإلكس�اب بني احلقوق ،فيوسعون
جم�ال التقادم المس ِ
�قط ليش�مل احلقوق الش�خصية والعينية م�ا عدا حق
ُ ْ
المك ِْس�ب ليقترص عىل احلق�وق العينية
امللكي�ة ،ويضيق�ون جم�ال التقادم ُ
ويالزمون بينه وبني احليازة.

ِ
المك ِْسب
الم ْسقط ال يتمسك به إال عند الدفع ،أما التقادم ُ
 -التقادم ُ

فيتمسك به عند الدفع وعند الدعوى.

 م�دة التق�ادم المس ِ�قط مخ�س عشرة س�نة يف القاع�دة العامة وهلا
ُ ْ
المك ِْس�ب فله مدتان :تق�ادم طويل ومدته مخس
اس�تثناءات ،أم�ا التقادم ُ
عرشة س�نة ،وتقادم قصري ومدته مخس س�نوات ،والتقادم الطويل شامل
وعرفه الشيخ مصطفى أمحد الزرقا
 مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي للسنهوريّ ،9/1 :
يقرر به الرشع س�لط ًة أو تكليف� ًا » ،راجع :املدخل إىل نظرية االلت زام
بأنه « :اختصاص ِّ
العامة للزرقا :صفحة  19وما بعدها.
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للعق�ار واملنق�ول ،بينما خيت�ص التقادم القصير بالعق�ار ،فنوع�ا التقادم
المك ِْس�ب  -الطوي�ل والقصير  -يشتركان يف م�دة مخس عرشة س�نة،
ُ
وخيتلفان يف بعض التفاصيل.
 -حتس�ب م�دة التق�ادم باألي�ام ،وال يحُ س�ب الي�وم األول ،ويعتمد

التقويم امليالدي.

 -ال يسري التق�ادم إذا قام بصاح�ب احلق مانع يتع�ذر معه املطالبة

بحق�ه :كاحلجر والصغر والغيب�ة أو قيام مانع أديب كالقرابة والزوجية ،أو
حص�ول أسرْ ٍ ونحو ذل�ك ،ففي هذه احلاالت ونحوه�ا ال يرسي التقادم
الم ْس ِقط عىل احلق الذي قام بصاحبه مانع ال يمكن معه املطالبة باحلق.
ُ
ه�ذه أه�م معامل بحث التق�ادم يف القانون الوضع�ي ،وهي كام رأيت

تنصب عىل:
ّ

 سلطان التقادم :اإلسقاط واإلكساب. مدة التقادم بنوعيه وكيفية حساهبا. موانع رسيان التقادم.وه�ذه النقاط تصلح أساس� ًا للمقارنة بني موق�ف القانون الوضعي

والترشيع اإلسالمي من مسألة التقادم:
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 سلطان التقادم:يرصح أغلب فقهاء الترشيع اإلسلامي أن حق الش�خص ال يسقط

بالتقادم أو مرور الزمان كام يس�مونه ،ولكن ُيمنَع سماع الدعوى يف احلق

املتق�ادم س�د ًا لذريعة التزوي�ر والتحاي�ل ،وهو رأي األحناف وجس�دته
املجلة العدلية.

ْ�ع سماع الدعوى يعن�ي عدم إمكان وص�ول صاحب احلق حلقه
و َمن ُ

دون القط�ع ب�زوال ملك�ه عنه ،وهذا ه�و عنرص الفرق بني س�قوط احلق

بالتقادم و َمنْ ِع سماع الدعوى بالتقادم ،ففي س�قوط احلق بالتقادم تنقطع
رابطة صاحب احلق بحقه ،ويف منع سماع الدعوى قطع وصول صاحب

أقر ب�ه اخلصم أو مكّن من�ه لوصل إىل
احل�ق حلقه م�ع بقاء ملكه ل�ه ،فلو َّ

صاحبه.

وس�قوط احلق بالتقادم ومنع سماع الدعوى بم�رور الزمان مؤدامها

الظاه�ر واح�د يف رأيي وهو :فصل االرتباط بني احل�ق املتقادم وصاحبه،
وإن اختلف التكييف.

غري ّ
أن أهم يشء يف منع سماع الدعوى هو عدم تطرقها لباطن األمر
احلكم
فاملطا َلب باحلق مؤاخذ أخالقي ًا يف الرشع بحق خصمه ،وال يحُ ِ ُّل له
ُ
فحكم القايض يرفع اخلالف وال حيل احلرام ،ألنه يتناول
القضائي احلرا َمُ ،

الظاهر ال الباطن.
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ويف مس�ألة احليازة أو وضع اليد يرى بعض فقهاء املالكية أن احليازة

الطويل�ة برشوطه�ا تنقل ملك العني املح�ازة إىل احلائز ،وه�و رأي يرتدد
كثير ًا يف رشوح خمترص خليل ،لكن ابن رش�د خيالفه وي�رى احليازة دلي ً
ال

ظاهر ًا عىل امللك ال ناقلة له.

للم ْلك  -إن أخذنا بذلك الرأي ُ -مس�قطة حلق
وهذه احليازة الناقلة ُ

املالك األول يف املحاز ،فهي ُمكسبة من جهة ومسقطة من جهة أخرى.

وإذا قارنّا مباحث احليازة يف املذهب املالكي بنظرية احليازة يف القانون

الوضعي ،وجدنا مواضع اتفاق كثرية :يف التعريف والرشوط والتقس�يم،
رغم االختالف يف بعض التفاصيل.

مسميات تعرب عن أثر طول
فالتقادم أو مرور الزمان أو طول احليازة ّ

الزم�ن يف قط�ع الرابطة بني صاحب احلق وحقه ،س�وا ًء بإس�قاطه أو َمنْ ِع

سامع الدعوى فيه ،أو ن ْقله إىل شخص جديد.

ُ
القان�وين م�ن حي�ث النتيجة
وال�رأي
فموق�ف الترشي�ع اإلسلامي
ُ
ّ

يتقاربان يف نظري ،ويؤكدان قوة تأثري طول الزمن وسلطانه.

ِ
ُ
املذهب
مشهور
القانون الوضعي يف إس�قاطه الدَّ ْي َن بالتقادم
ويوافق
َ

املالكي ،وخيتلفان يف املدة والتفاصيل.

 راج�ع بحث :اس�تمداد الق وانني الغ ربي�ة املعارصة من الفقه املالك�ي للدكتور إب راهيم
عبد الرمحن إب راهيم ،املنش�ور ضمن بحوث ملتق�ى القايض عبد الوهاب البغدادي:

.281/7
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وبخص�وص احلدود فقد رأين�ا أن مجهور الفقهاء ال يرى أثر ًا للتقادم

يف س�قوط احلدود ،س�واء تقادمت الش�هادة أو تقادم اإلقرار ،أ ّما القانون
الوضعي فريى التقادم م ِ
سقط ًا للعقوبة وللدعوى اجلنائية ،فإذا مرت فرتة
ُ
البات دون أن
م�ن الزم�ن حيددها القانون تبدأ م�ن تاريخ صدور احلك� ِم
ِّ
ُيتَّخ�ذ خالهل�ا إجراء لتنفي�ذ العقوبة التي قضى هبا ،فإنه ينقضي االلتزام

بتنفيذ العقوبة مع بقاء حكم اإلدانة قائ ًام .
 -مدة التقادم وموانع رسيانه:

القان�ون الوضع�ي يف حتدي�د مدة التق�ادم تابع للترشيع اإلسلامي،

وكذل�ك حال�ه يف توصي�ف موان�ع رسي�ان التق�ادم؛ يقول الس�نهوري:

« ويشفع للتقنني املدين اجلديد يف مسلكه هذا ،أنه بعد أن أخذ مدة التقادم
من الرشيعة اإلسلامية وجعلها مخس عرشة س�نة ،وه�ي مدة ال تبلغ إال

نص�ف امل�دة املق�ررة يف التقنني امل�دين الفرنيس ،مل ير بأس� ًا م�ن أن تطول

ه�ذه املدة بالع�ذر الرشعي ،وهو م�ا أخذت به الرشيعة اإلسلامية أيض ًا
عندما قررت عدم جواز سامع الدعوى عىل املنكر بعد تركها من غري عذر

رشع�ي ،ذلك أن مدة التق�ادم والعذر الرشعي أمران يتالزمان ،وقد أخذ
التقنين اجلديد فيهام مع ًا بأحكام الرشيعة اإلسلامية ،وما العذر الرشعي
إال قيام املانع الذي يتعذر معه عىل صاحب احلق أن يطالب بحقه ،والعذر

 التنفيذ اجلنائي يف ضوء القضاء والفقه للدكتور عبد احلميد الش واريب.75-74 :
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الرشعي واملانع كالمها يمكن تقريبه من القاعدة الفرنسية القديمة التي كانت

تقيض بوقف التقادم حيث يتعذر عىل صاحب احلق قطع رسيانه».

أ ّم�ا كيفي�ة حس�اب مدة التق�ادم فيتف�ق القانون الوضع�ي والترشيع

اإلسلامي يف إلغاء اليوم األول وحساهبا باأليام ال بالساعات ،وخيتلفان

يف التقويم املعتمد :فبينام يعتمد الترشيع اإلسالمي التقويم اهلجري جيعل

القانون الوضعي التقويم امليالدي أساس حساب مدة التقادم عنده.

كام ترى يتفق الترشيع اإلسالمي والقانون الوضعي يف مسائل تتعلق

بالتق�ادم وتأثيره وخيتلف�ان يف أخرى ،ولكن أه�م ما يتامي�زان فيه هو أن

س�قوط احلق يف القانون س�قوط مطلق ليس لصاحبه بعده أي تعلق به أو

مطالبة ،أما سقوط احلق يف الترشيع اإلسالمي فهو سقوط سامع الدعوى
فيه مع بقاء نسبته إىل صاحبه ،وقد ذكرت يف أثناء العرض أن من احلقوق

ما يسقط بالتقادم سقوط ًا مطلق ًا يف املذهب املالكي يقطع كل صلة لصاحبه

ب�ه ،وقد وقفت يف تتبعي لكت�ب املذهب عىل مجلة من األحكام تنص عىل
س�قوط حقوق بس�بب طول الرتك من طرف أصحاهبا ،وهذا السقوط ال
ُيبقي ألصحاهبا فرصة لألخذ هبا أو املطالبة بام يرتتب عليها من أثر.

 الوس�يط يف رشح القان�ون امل�دين اجلدي�د ،1033/9 :وانظ�ر الفقه اإلسلامي وأدلته:
 335/4وم�ا بعده�ا ،وقد مر معنا أن مدة التقادم الم س ِ
�ق ط موحدة بني ق وانني الدول
ُ ْ
الع ربية.
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وه�ذا يواف�ق معنى س�قوط احلق عن�د أه�ل القانون م�ع التجوز يف

متمسك أو ختويل لترصف معني كحق
إطالق كلمة « احلق » فهي هنا كل
ّ
الرد بالعيب وحق الشفعة ونحو ذلك ،مما تكون فيه كلمة احلق ال تتطابق

متام ًا مع املصطلح القانوين من كل اجلوانب ،لكنها تسمى « حق ًا » وجيري
وصفها بذلك يف املراجع والنصوص الفقهية.

وس�يظهر من خالل استعراض التطبيقات التالية مزيد بيان وتفصيل

هلذه املسألة.

140

الفصل الثاني :تأثير طول الزمن في احلكم الشرعي بسقوط احلقوق

املبحث الثاني :تطبيقات فرعية لضابط سقوط احلق بطول الترك في املذهب املالكي
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املبحث الثاني
تطبيقات فرعية
لضابط سقوط احلق بطول الرتك ( التقادم )
يف املذهب املالكي
املطل�ب األول :تطبيقات ضابط س�قوط احل�ق بطول الرتك يف
العبادات.

املطل�ب الثاين :تطبيقات ضابط س�قوط احلق بط�ول الرتك يف
األحوال الشخصية.

املطل�ب الثالث :تطبيقات ضابط س�قوط احلق بطول الرتك يف
البيوع وما شاكلها.
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املبحث الثاني :متهـــــــــيد
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إن الغال�ب على البح�ث الفقه�ي الرشع�ي أن يطل�ق الق�ول بع�دم
ِ
ِ
يملك وال يس�قط
الم ْس�قط ،وأن احلق ال ُ
المكْس�ب أو ُ
مرشوعية التقادم ُ
بطول الزمن ،وقد رأينا مذهب املالكية يف طول احليازة وقوهلم يف املشهور

عنهم إهنا تنقل ملك املحاز للحائز ،ورأينا كذلك حكمهم بسقوط الديون

بالتق�ادم ،فام ذهب إليه املالكية يف س�قوط الدَّ ْين وحصول امللك باحليازة
الم ْس ِقط أو ا ُملكسب.
الطويلة يق ّيد ما ُأطلق من عدم مرشوعية التقادم ُ

فالقول بعدم مرشوعية التقادم  -يف رأيي  -ليس عىل إطالقهِ ،
وعنان

الكس�ب والسقوط بالتقادم ليس عىل إطالقه أيض ًا ،ولك ّن بني اإلطالقني

قوام ًا وقيود ًا تضبط مبدأ التقادم وحتكمه.

فسنرى يف هذا املبحث حقوق ًا كثري ًة يف العبادات واألحوال الشخصية

فضلت
واملعامالت يفقدها ذووها ،ويسقط ارتباطهم هبا بسبب التقادم أو ما ّ

أن أس�ميه « ط�ول الرتك » ،وهو لفظ ورد ع�ن رشيح رمحــه اهلل يف قوله:
« احل�ق جديد ال يبطله طول الترك » ،ولفظ « التقادم » وإن كان وارد ًا

مر ،لك�ن عبارة « طول الرتك » تقدم
ع�ن املتقدمني يف املدونة وغريها كام ّ

س�بب الس�قوط واضح ًا ،وه�و أن صاحب احلق حني مل يأخ�ذ بحقه مد ًة

طويل� ًة صار كالتارك ل�ه ،فقطع ذلك صلته به ،فعب�ارة « طول الرتك » يف
 سبق خترجيه يف صفحة
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نظري ألصق باملعنى من عبارة « التقادم » ،وأبعد عن لبس اإلطالق الذي

أرشت إليه سابق ًا.

تناولت تلك التطبيقات يف ثالثة فروع متييز ًا لكل جمال ،فكان املطلب
ُ

األول للتطبيق�ات يف العب�ادات ،واملطل�ب الث�اين لتطبيق�ات األح�وال

الش�خصية ،واختص املطلب الثالث بام وقفت عليه من تطبيقات يف جمال

أحكام املعامالت وما يشبهها.

املبحث الثاني /املطلب األول :تطبيقات ضابط سقوط احلق بطول الترك في العبادات
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املطلب األول
تطبيقات ضابط سقوط احلق
بطول الرتك يف العبادات
وقف�ت يف كت�ب الفق�ه املالك�ي على تطبيقين يف أح�كام العبادات

لضابط س�قوط احلق بطول الرتك ،وربام يفِّس�رِّ قلة تطبيقات هذا الضابط
يف العب�ادات غلبة التعبد عليها ،وحق اهلل تعاىل ه�و املوافق لصفة التعبد،
فال غرابة أن يقل حق العبد ،وطول الرتك المس ِ
�قط للحق هنا خيتلف عنه
ُ ْ
يف األحوال الش�خصية واملعامالت ،فاملجال هنا أضيق ،فهو طول نس�بي
يالئم حال العبادات ،والتطبيقان مها:

 -1حق اإلمام اخلطيب يف ال َع ْو ِد للصالة بعد زوال العذر:
يشترط يف صالة اجلمعة أن يكون اإلم�ام الذي يصليها هو اخلاطب

إال أن يمن�ع من ذلك عذر يقوم باإلمام كمرض أو رعاف ،فإن حصل له
عذر وكان زواله قريب ًا ال يس�تغرق زمان ًا طوي ً
ال وجب عىل اجلامعة انتظار

اإلم�ام حتى يزيل عذره ويرج�ع ليصيل هبم ،وأما إن ب ُعد زوال العذر بأن

طال الزمان الذي يتطلبه فيجب االس�تخالف ،والقرب والبعد بالعرف،

وحدّ بعضهم القرب بأوليتي الرباعية.



ق�ال خليل رمح�ه اهلل تعاىل يف كالم�ه عىل رشوط اجلمعة مشير ًا هلذا
 انظر اخلريش ،78/2 :منح اجلليل ،432/1 :حاشية الدسوقي.378/1 :
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لعذر ،ووجب انتظاره ٍ
الفرع « :وبكونه ( اإلمام ) اخلاطب إال ٍ
لعذر ُقرب
عىل األصح».

ثابت له
فرجوع اخلطيب ليصيل بجامعته اجلمعة ملا نزل به العذر ٌّ
حق ٌ

يس�قط إن كان زوال عذره بعيد ًا ،مثل أن يصيبه رعاف ويكون املاء الذي

سيغس�ل الرعاف به يوجد عىل مس�افة تس�تغرق وقت ًا طويل ً
ا يف الذهاب

والرج�وع ،فحينئ�ذ ال جيب عليهم انتظ�اره ويقدمون م�ن يصيل هبم ممن
شهد اخلطبة.



فط�ول زمن زوال ع�ذر اخلطيب مع ما يعرتي اجلامعة فيه من مش�قة

االنتظار ،جع�ل اإلمام كالتارك غري الراغب يف الرجوع ،وأوجب عليهم
تقديم غريه ،إذ اجلامعة رشط يف اجلمعة ،ولو كانت الصالة غري مجعة لكان
هلم اخليار يف االستخالف أو الصالة أفذاذ ًا.

 -2حق السابق إىل مكان باملسجد يف الرجوع إىل مكانه:
إذا س�بق ش�خص إىل مكان يف املس�جد بالص�ف األول أو غريه ،ثم

ق�ام لتجدي�د وضوئه أو لغير ذلك فإنه أح�ق بذلك امل�كان إن رجع إليه

بالقرب ،فإن طال زمن غيبته عنه س�قط حق�ه فيه ،وحدّ القرب أن يكون
 املخترص.46 :

 انظر :رشح املازري للتلقني للقايض عبد الوهاب البغدادي.986/3 :
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ذلك املعنى ( الغرض ) الذي جلس إليه ما زال قائ ًام ،مثل أن يكون ينتظر
الصالة .

وقد ُروي عن اإلمام مالك يف ذلك قوله « :إذا قام الرجل من جملسه

أحق ب�ه إن كان إتيانه قريب ًا ،وإن تباعد ذلك حتى يذهب بعيد ًا ونحو
ه�و ّ

ذل�ك فلا أرى ذلك له » ،قال ابن رش�د « :فتحصيل هذا أن�ه إن قام عنه

على أن ال يرج�ع إلي�ه فرجع بالقرب حس� ٌن أن يق�وم له عن�ه َم ْن جلس

بع�ده في�ه ،وإن مل يرجع بالق�رب مل يكن ذلك عليه يف االستحس�ان ،وإن

ب عىل َم ْن
وو َج َ
ق�ام عنه عىل أن يع�ود إليه فعاد إليه بالقرب كان أحق بهَ ،

جلس فيه بعده أن يقوم له عنه ،وإن مل يعد إليه بالقرب حس� ٌن أن يقوم له

عنه َمن جلس فيه بعده ،ومل جيب ذلك عليه ».

وليس اختصاص الس�ابق باملجلس الذي س�بق إليه خاص ًا بمجلس

الصالة ،بل هو عام يف كل جملس كمجلس العلم والوعظ ،فمن سبق إىل
أحق ِ
بـه .
موضع كان َّ
ويش�هد هلذا الفرع ما رواه مسلم يف صحيحه من قوله �َ « :م ْن قام

أحق به » ،قال القرطب�ي يف املفهم « :هذا
م�ن جملس�ه ثم رجع إليه فه�و ُّ
 رشح ابن ناجي للرسالة ،204/2 :الف واكه الدواين.164/2 :

 البيان والتحصيل ،232/17 :وانظر  :الذخرية للق رايف.350/13 :
 رشح الزرقاين للموطأ ،460/4 :رشح ابن ناجي للرسالة.205/2 :

الس الم ،باب إذا قام من جملسه ثم عاد إليه فهو أحق به برقم. 2180 :
 صحيح مسلم ،كتاب ّ

148

الفصل الثاني :تأثير طول الزمن في احلكم الشرعي بسقوط احلقوق

احلديث يدل عىل صحة الق�ول بوجوب اختصاص اجلالس بموضعه إىل

أن يقوم منه ،ألنه إذا كان أوىل به بعد قيامه؛ فقب َل ُه أحرى وأوىل .

وذه�ب آخ�رون إىل أن ذل�ك عىل الن�دب ،ألنه موضع غير متم ّلك

ألحد ،ال قبل اجللوس وال بعده ،وهذا فيه نظر ،وهو أن يقال :س ّلمنا أنه

غير متم ّلك له ،لكنه خيت�ص به إىل أن يفرغ غرضه منه ،فصار كأنه يملك

منفعته إذ قد ُمنع غريه من أن يزامحه عليه ».

فقول�ه « :لكن�ه خيتص به إىل أن يفرغ منه » يفيد اس�تمرار اختصاصه

ب�ه ولو قام حلاجة خفيف�ة ،ما دام الغرض الذي جلس ل�ه موجود ًا ،وهو

موافق ملا تقدّ م عن ابن رشد رمحه اهلل.

إذن فحق الس�ابق إىل مكان باملس�جد أو غريه يف أن يرجع إليه يسقط

بط�ول غيبته عن�ه فيكون كالت�ارك له ،أما ل�و قام حلاجة خفيف�ة كتجديد

ور َج َع فإن ح َّقه فيه ال ينقطع ،ويكون أوىل به من غريه.
الوضوء ونحوه َ

 املفه�م ملا أش�كل من تلخي�ص كتاب مس�لم ،511/5 :وانظر رشح النووي ملس�لم:
 161/14وما بعدها ،فتح الباري 63/11 :وما بعدها.
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املطلب الثاني
تطبيقات ضابط سقوط احلق
بطول الرتك يف األحوال الشخصية
يالح�ظ املتتب�ع ألق�وال علماء املذهب املالك�ي يف أح�كام األحوال

الش�خصية رب َطه�م التمت�ع ببع�ض احلق�وق برسعة أخ�ذ صاحبه�ا هبا،

وحكمه�م تبع ًا لذلك بس�قوط تلك احلق�وق عند الرتاخ�ي يف القيام هبا،
يتف�اوت زم�ان ذلك الرتاخي م�ن حق آلخر ،لك ّن اجلام�ع بينها أن طول

الترك هلا جعلوه س�بب ًا يف قطع تعلق صاحبها هبا ومن�ع مطالبته بام ختوله،
رصدت مجل ًة من هذه احلقوق أسوقها فيام ييل:
وقد
ُ

 -1حق املم ّلكة واملخيرّ ة يف طالق نفسيهام:
امل�رأة املم ّلك�ة هي التي م ّلكه�ا زوجها عصمتها ،بأن ق�ال هلا زوجها

املسلم املكلف :م ّلكتك أمرك ،أو طالقك أو أمرك بيدك ،أو ط ّلقي نفسك،

طالق إن شئت ،والزوجة املخيرّ ة هي التي خيرّ ها زوجها يف اختيار
أو أنت ٌ
نفس�ها أو البق�اء يف عصمته بأن ق�ال هلا :اختاريني أو اختاري نفس�ك،



وأحكام هاتني املرأتني يف مبحث التخيري والتمليك من كتب الفقه.

واملشهور يف املذهب املالكي أن التخيري والتمليك امل ْطلقني غري املقيدين

بزمان وال مكان ،ينقيض حق املرأة يف األخذ هبام وطالق نفسها بنا ًء عليهام
 انظر :االستذكار ،74/6 :الرشح الكب ري ،406/2 :الف واكه الدواين .44/2 :
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باخلروج من املجلس الذي جرى فيه التخيري أو التمليك ،فإن افرتقت املم ّلكة

أو املخّي�رّ ة مع زوجها باألبدان « من غري قضاء بعد التمكن من االختيار،
ٍ
قاض أو وطئت أو طال املجلس بحيث خرجا عام كانا فيه سقط
أو أوقفها
ما بيدها ،إال أن هيرب الزوج مريد ًا قطع ما بيدها قبل ميض زمان ختتار يف
مثله ومل خترت فإنه ال يسقط خيارها ».

رأيت كيف عبرّ بالسقوط يف قوله « :سقط ما بيدها » وربط ذلك
فقد َ
بالزمان املقدّ ر باملجلس ،س�واء كان املجلس حس�ي ًا يفرتقان فيه باألبدان،
أو كان معنوي ًا يفرتقان فيه باخلروج من احلديث الذي كانا فيه  -التمليك
أو التخيير  -إىل حديث آخر ،فف�ي كال احلالني يعدّ طول تركها حلقها يف
التخيري والتمليك مسقط ًا لذلك احلق.

واحلك�م بربط حق امل�رأة عند التخيري والتمليك باملجلس وس�قوطه

باالفرتاق باألبدان أو اخلروج من احلديث إىل غريه هو قول اإلمام مالك

األول ،ورج�ع عن�ه إىل أن هل�ا احل�ق ما مل توق�ف عند حاك�م أو متكِّن من

وطئها طائع ًة ،لكن اإلمام رجع مر ًة أخرى إىل قوله األول واستمر عليه إىل
أن م�ات ،وب�ه أخذ ابن القاس�م وهو الراج�ح وبه القض�اء وعليه مجهور

أصحاب مالك .

 الف واكه الدواين ،45/2 :وانظر :م واهب اجلليل.96/4 :

 انظ�ر اخل�ريش عىل خمتصر خليل ،75/4 :الشرح الكبير ،412/2 :م واهب اجلليل:
.97/4
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وهذا الفرع هو الذي أشار إليه خليل بقوله « :ورجع مالك إىل بقائهام
ِ
ش�ئت
( التمليك والتخيري ) بيدها يف املط َلق ما مل توقف أو توطأ  -كمتى
 -وأخذ ابن القاس�م بالس�قوط» ،قال اخلريش مع ّلق ًا « :وكالم املؤلف

يقتضي عدم رجوعه  -أي مالك  -لقوله األول ،ويقتيض أن الراجح هو

القول الثاين ألنه املرجوع إليه وليس كذلك ،فكان الواجب االقتصار عىل
ذلك الراجح» ،وأراد بقوله « ذلك الراجح» قوله األول.

فالراجح يف املذهب املالكي أن املم َّلكة واملخيرَّ ة هلام احلق يف األخذ

بالتخيري والتمليك ما دامتا يف جملسهام ،وإنام كان طول الزمن قبل أخذمها

بحقهام -باالفرتاق مع الزوج بالبدن أو اخلروج من ذلك احلديث ُ -يسقط
حقهما يف التخيري والتمليك  ،ألن ذل�ك الرتاخي يف األخذ باحلق صار

كالرتك له.

جهز به ابنته البكر:
 -2حق األب يف اسرتداد ما َّ
جه�ز األب ابنته البكر بمتاع وأدخلها به عىل زوجها ،ثم قام بعد
إذا ّ

فترة يدع�ي أن ذل�ك املتاع مل يعطه هلا ،وإنما كان عاري ًة وأراد استرداده،

فإن ادعى ذلك قبل ميض السنة فالقول قوله بيمني ولو خالفته ابنته ،وإن

كان ادعاؤه ذلك « بعد الس�نة من يوم الدخول ،واحلال أنه مل ُيشهد عليها
 املخترص.143 :

 رشح خمترص خليل.75/4 :
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الس�نَة فإنه ال يصدَّ ق ،وس�واء ُعرف
بالعاري�ة عن�د إدخاهل�ا أو قبل ميض َّ
أصله أم ال لطول حيازة االبنة إذا كذبته الزوجة والزوج ،فإن أشهد أخذه

ولو طال ،واألب واألجنبي يف هذا سواء ،وسواء علمت االبنة باإلشهاد

أم ال » .

الس�نَة أن ما وهبه البنت�ه كان عاري ًة ،وهو مل
فقي�ام األب يدع�ي بعد َّ

ُيش�هد عىل ذل�ك ،يمنع قب�ول دعواه و ُيس�قط حقه يف استرداد ما وهبه،

السنَة هنا
وعللوا ذلك الس�قوط بطول حيازة البنت للموهوب ،وجعلوا َّ

طوالً يف املش�هور ،قال خليل « :و ُقبل دعوى األب فقط يف إعارته هلا يف
السنة بيمني  -وإن خالفته االبنة  -ال إن ب ُعد ومل ُيشهد ».
وإىل هذه املسألة أشار ابن عاصم بقوله :
ت َم ْن َبنَى
إن ْأو َر َد َب ْي َ
واألب ْ
ُ

�ه البِك ِ ِ
ببنتِ ِ
�و َار اال ْبتِن�ا
ْ�ر ش َ

�و ُل قو ُل� ُه ب َغْي�رْ ب ِّين� ْه
فال َق ْ

السنَـ ْه
ما َل ْم َي ُط ْل بعد البِنَا فوق َّ

وق�ا َم َيدّ ِع�ي إع�ار ًة لِم�ا

زاد على َن ْق ٍ
�د إلي�ه ُس� ِّلما
َ

 اخلريش عىل خليل ،287/3 :وانظر البيان والتحصيل ،88-86/5 :م واهب اجلليل:
.523/3

 املخترص.128 :

 انظر البهجة يف رشح التحفة.470/1 :
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 -3حق األب يف حضانة ولده:
من رشوط احلاضنة أن تكون خالي ًة من زوج داخل هبا ،فتسقط حضانتها

إن دخل هبا الزوج ألهنا تصبح إذ ذاك مشتغل ًة بالزوج عن الطفل.

فإذا تزوجت احلاضنة أجنبي ًا من املحضون وسقط حقها يف احلضانة

كان للوال�د احلق يف ض�م املحضون إليه ،إال أن يعلم ويس�كت « ومل يقم
بأخذ الولد حتى طالت املدة ثم خلت من الزوج فليس له أخذه منها ألنه

يعد بذلك تارك ًا حلقه » ،قال خليل « :ولألنثى اخللو عن زوج دخل إال

أن يعلم ويسكت العام » .

إذن سكوت الوالد عن أخذ ولده مدة عام عند استحقاقه ذلك بسبب

زواج احلاضنة ،أسقط حقه ألنه صار بذلك الرتاخي تارك ًا حلقه ،فليس له

جتديد املطالبة به.

-4حق السيد يف رد نكاح عبده:

بطلقة ٍ
ٍ
بائنة « ،فإن استمتع العبد بزوجته
للسيد احلق يف رد نكاح عبده

بعد علم سيده بنكاحه ،عىل وجه كان سيده يقدر عىل منعه من ذلك ،فال

يكون له الفسخ بعد ذلك ألن سكوته قائم مقام اإلذن له ».

 التاج واإلكليل ،217/4 :وانظر اخلريش ،213/4 :حاشية الدسوقي.533/2 :
 املخترص.168 :

 م واهب اجلليل ،456/3 :اخلريش.201/3 :
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فسكوت السيد عن رد نكاح عبده ،واستمرار استمتاع العبد بزوجته

بع�د علم س�يده ،وما يلزم من ذلك من ط�ول زمن ،صار كاإلذن يف ذلك

النكاح ،وكأنه تارك حلقه فلم يكن له القيام بالفسخ بعد ذلك.

 -5حق الزوجة يف الرجوع عىل زوجها بام أعطته لدوام ِ
العشرْ ة:
إذا أعط�ت الزوج�ة زوجها م�االً غري الصداق على أن يديم ِعشرْ هتا

وال يطلقها ،فظهر فساد النكاح و ُفسخ ،فإهنا ترجع عليه بام أعطته إن وقع
الفس�خ يف زم�ن قريب م�ن إعطائها املال لعدم حصول م�ا أعطت ألجله

من اس�تمرار زواجهما ،أما إن تقادم اإلعطاء وط�ال زمنه بحيث ُيرى أن
غرضها قد حتقق  -الستمرار ِع ْشرتهما زمن ًا  -فال حق هلا يف الرجوع وال
مطالب�ة هل�ا ،وإن كان طول الزم�ن بني الطالق والعطية متوس�ط ًا رجعت

بقدره ،وحددوا طول الزمن هنا بالس�نتني ،وإنام ترجع عليه إذا مل يكن
الفراق وقع بسبب يمني مل يتعمدها ،وإال فال رجوع هلا عليه..

 اخلريش ،288/3 :حاشية الدسوقي ،325/2 :منح اجلليل.493-492/3 :
 منح اجلليل ،493/3 :م واهب اجلليل ،530/3 :الرشح الكب ري.325/2 :
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املطلب الثالث
تطبيقات ضابط سقوط احلق
بطول الرتك يف البيوع وما شاكلها
لق�د كان جم�ال املعامالت وما يش�اهبها أكثر حظ� ًا يف ظهور أثر طول

الزمن يف س�قوط احلق ،فسكوت الطرف املستوجب حلق معني عن القيام
بذل�ك احلق يوحي برتكه ل�ه وتنازله عنه ،فيحكم الفقه�اء بذلك املفهوم
من س�كوته ويقضون بس�قوط حقه ،وتطبيقات سقوط احلق بطول الرتك
يف أح�كام املعاملات وما يلتحق هبا كثرية ،أس�وق منها م�ا يكفي لتأكيد
القاعدة وتأسيس الضابط ،والتمثيل ال يقتيض احلرص:

 -1حق الرشيك يف ّ
الش ْفعة:
قال ابن راش�د القفيص « :الش�فعة بس�كون الفاء مأخوذة من الشفع

ضد الوتر ،ألن الش�فيع يضم احلصة املبيعة إىل ماله ،فيصري ش�فع ًا ،وقيل

من الش�فاعة ،ألن الرجل كان يف اجلاهلية إذا أراد رشيكه البيع أتاه شافع ًا

وسأله أن يؤثره به ،فسمي طالبها شافع ًا ».

ويف االصطالح الفقهي حدها ابن عرفة بقوله « :الش�فعة اس�تحقاق

رشيك أخذ مبيع رشيكه بثمنه » .
 لباب اللباب.526/2 :

 انظر رشح الرصاع حلدود ابن عرفة.474/2 :
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فعند بيع ش�خص حصته من ملك مش�اع يس�تحق رشيكه االستئثار

بتلك احلصة ،فإن س�كت عند بيعها ومل يطالب بحقه يف الش�فعة الواجب

له بقوة الرشع ففي احلكم تفصيل:

 ف�إن حرض عقدَ ّالش�راء وكتب خطه يف الوثيق�ة ،ومىض بعد ذلك

شهران وهو ساكت بال مانع له من القيام بحقه يف الشفعة ،فإن حقه ذلك

يسقط ،وليس له به تعلق.

 -أم�ا ل�و غاب عن عق�د الرشاء ،أو حرض ومل يس�جل ش�هادته فإن

ش�فعته ال تس�قط إال بعد ميض س�نة بعد العقد ،ولو ادعى اجلهل باحلكم
بأن قال أنا جهلت وجوب الشفعة يل .

فاملدة المس ِ
�قطة حلق الرشيك يف الش�فعة إذن هي :ش�هران للحارض
ُ ْ

الذي س�جل شهادته يف الوثيقة ،وس�نة للغائب و احلارض الذي مل يسجل

ش�هادته ،وبع�د هذه املدة ال ح�ق للرشيك يف الش�فعة وال مطالبة ،إال إذا
كان له عذر من صغر أو مرض أو حبسه يشء عن الوصول إن كان غائب ًا،
ففي هذه احلاالت ال ي ِ
حق الرشيك يف الشفعة،
س�قط
مرور املدة املذكورة َّ
ُ
ُ

ألن سكوته مل يكن ترك ًا وإنام لعذر وقد زال فهو عىل حقه .

ويس�قط حق الرشيك يف الشفعة كذلك إذا سكت ومل يأخذ بالشفعة
 اخلريش ،172/6 :الذخرية ،375/7 :لباب اللباب.530/2 :

 لباب اللباب ،530/2 :الكايف البن عبد ال رب ،441/1 :ميارة عىل التحفة.66/2 :
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وهو يرى املشتري هيدم ويبني يف احلصة التي اشترى ،فليس له احلق يف

املطالبة بالشفعة بعد ذلك ألن سكوته دال عىل تركه لألخذ بالشفعة .
 -2حق الغريم يف رد ما أعتق مدينه:

إذا أعت�ق َمدين أحاط الدَّ ْين بامله عب�د ًا فلغريمه احلق يف رد اإلعتاق

« و َب ْي�ع الرقي�ق يف الدَّ ْين ْ
إن اس�تغرق مجيعه ،أو رد بعضه إن لم يس�تغرقه

كل�ه ،كإعتاقه َمن قيمت�ه عرشون والدَّ ْين عرشة وال مال له س�واه ،فلرب
الدَّ ْين رد إعتاق نصفه وبيعه يف الدَّ ْين ْ
إن وجد من يشتري نصفه وإال بيع

مجيعه » .

ْ
فإن علم رب الدَّ ْين بالعتق ومل يرده لزم العتق ،وكذلك إذا طالت املدة

ولو مل يعلم ألن الشارع متشوف إىل احلرية ،فليس له بعد الطول حق يف رد
العتق ،والطول قدره أن يش�تهر باحلرية وتثبت له أحكامها ،وقيل بمرور

أربع سنوات .

 -3حق الرد بالعيب:
م�ن اطلع عىل عيب فيام اشتراه فله رده بالعي�ب ،إال إذا حصل مانع

من موانع الرد :كأن يكون املعيب بيع عىل الرباءة أو فات ،أو زال العيب،
 حاش�ية الدس�وقي مع الرشح الكب ري ،484/3 :منح اجلليل ،213/7 :كفاية الطالب
ال رباين.327/2 :

 منح اجلليل ،373/9 :وانظر الرشح الكب ري.360/4 :

 حاشية الدسوقي ،360/4 :التاج واإلكليل.329/6 :
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أو وقع من املشتري ما يدل عىل الرضا بالعيب كالس�كوت عن القيام من

غير عذر خوف أو غيره مع الطول ،ألن الرد بالعي�ب يكون عىل الفور،

يبطل بالتأخري من غري عذر إذ األصل يف البيع اللزوم ،فإذا متكن من الرد
وتراخى عنه لزمه.

ق�ال ابن ش�اس يف الكالم عىل موان�ع الرد بالعي�ب « :املانع الثالث:

ظه�ور ما يدل عىل الرضا بالعيب من قول أو س�كوت أو فعل ،أما القول
فظاهر ،وأما الس�كوت فهو التقصري عند االطالع عىل العيب ،فإذا متكّن

م�ن ر ّد املعيب فس�كت عنه من غري ع�ذر بطل خياره ،ومل تب�ق له مطالبة
باألرش لتقصريه.

وت�رك التقصير أن ي�رد م�ع التمك�ن وع�دم الع�ذر إن كان البائ�ع

ح�ارض ًا ،ف�إن كان غائب ًا استش�هد ش�اهدين بالرد ،فإن عج�ز حرض عند
الق�ايض فأعلمه ،ث�م القايض يكتب إىل البائع إن ُقربت الغيبة ،وإن كانت
يرج قدومه قىض عليه إن أثبت
تلوم له إن رجا قدومه ،فإذا مل ُ
غيب�ة بعي�دة ّ
املشرتي أنه اشرتى عىل بيع اإلسالم وعهدته ».

فتقصري املشرتي وقعوده عن القيام بالعيب والرد به ،وهو حارض من

غير عذر يمنعه ،أبط�ل حقه يف الرد ،وأمىض البيع كام ُعقد ،ألن س�كوته

عن الرد بالعيب قائم مقام رضاه بـه.
 رشح ميارة لتحفة احلكام.58/2 :

 عقد اجل واهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة.487/2 :
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 -4حق القيام باجلور يف القسمة:
ٍ
إذا مت�ت قس�مة ٍ
مشترك بين رشكاء وادعى بعضه�م جور ًا يف
ملك

نصيب�ه ،أو أن غلط� ًا وقع ومل ي�رض باخلارج له من القس�مة ،نظر احلاكم
يف دع�وى اجل�ور أو الغلط ،فإن تفاحش�ا بأن كانا ظاهري�ن ألهل املعرفة
وغريه�م ،أو ثبت�ا بق�ول أهل املعرفة ،فإن القس�مة تُنقض ،أما لو أش�كل
األم�ر فإن املنكر لدعوى صاحبه حيلف أن القاس�م مل جي�ر ومل يغلط ،قال

خليل « :ونظر يف دعوى جور أو غلط وحلف املنكر فإن تفاحش�ا أو ثبتا
نُقضت ».

يف اجل�ور أو الغلط غري الظاهرين يكون ملن تبينّ له واحد منهام  -أي
من اجلور والغلط  -احلق يف نقض القسمة إن قام بقرب اطالعه عليه ،أما

ل�و ق�ام بعد طول زمن كالعام ونصفه فال حق له يف النقض ،ألن س�كوته
تلك املدة يدل عىل رضاه بام جرى.

وإن كان موج�ب النق�ض ظاهر ًا فال تُنقض القس�مة بدعوى مدعيه

أيض ًا ،حيث سكت مد ًة تدل عىل الرضا ،فإن مل متض مدة تدل عىل الرضا

حلف املدعي أنه ما اطلع عىل ذلك وال ريض به ،فإن حلف كان له نقض
القسمة .

 املخترص ،234 :وانظر :رشح اخلريش ،196/6 :التاج واإلكليل.345/5 :

 راجع  :الرشح الكبري وحاش�ية الدس�وقي عليه ،512/3 :م واه�ب اجلليل،345/5 :
منح اجلليل.293/7 :
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فحق نقض القس�مة عند اجلور أو الغلط ثابت للمترضر ،لكنه جيب

القيام به عىل الفور ،ألن الرتاخي يف األخذ به يقوم مقام الرضا بالقس�مة،
ويسقط حق الطرف املترضر يف النقض ،فهذا احلق من احلقوق التي تسقط

بطول الرتك.

 -5حق رد اجلارية املد َّلسة:
إذا ب�اع ش�خص جاري�ة وه�ي حامل وه�و يعل�م بحمله�ا ومل يبينه

احلق يف الرجوع عىل البائع
للمشرتي ،ثم ماتت من نفاسها ،فإن للمشرتي َّ
بثمن اجلارية ،فإن طال الزمن ومل يقم بالرد سقط حقه ،وال مطالبة له ِقبل
البائع ،قال س�حنون يف املدونة « :قلت :أرأيت إن اشتريت جارية حام ً
ال

دل�س يل هبا البائع ،فامتت من نفاس�ها ،أيل أن أرج�ع بالثمن أم ال ؟ قال:
ق�ال مالك بن أن�س :كل عيب دلس به البائع باعه وه�و به وهو يعلم،

فهلك العبد عند املشتري من ذلك العيب فاملصيبة من البائع ،والثمن ر ٌّد
عىل املشرتي ،واحلمل عيب من العيوب .فإن كانت اجلارية ماتت قبل أن
يعلم به املشتري وقد دلس�ه فأراه�ا من البائع ،وإن كان ق�د علم فلم يرد

حتى ماتت من نفاسها فال يشء له ».

فتأخ�ر املشتري يف رد اجلاري�ة بعد أن اس�تبان محلها مس�قط حلقه يف

الرد ،وال يرجع عىل البائع بأي يشء .
 أي باملبيع.

 املدونة الكربى.320/4 :
 املصدر نفسه.
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 -6حق الوكيل يف الرجوع عىل املوكِّل:
عندما يوكِّل شخص آخر يف اشرتاء سلعة معينة وحيدد له الثمن ،فيخالف

الوكيل ويزيد يف الثمن زيادة يسرية جرى هبا العرف ،ويدفع تلك الزيادة من
ماله ،فإن له احلق يف الرجوع عىل موكله بتلك الزيادة ،ألنه مصدَّ ق فيها بيمينه،
ولكن مطالبته بالزيادة البد أن تكون عىل فور تس�ليم الس�لعة ،فإن طال زمن

سكوته عن املطالبة بني دعواه الزيادة وتسليم السلعة مل يصدَّ ق وسقط حقه يف
الرجوع ،قال خليل « :وصدِّ ق يف دفعهام وإن س ّلم ما مل يطل» .

فطول س�كوت املشتري عن املطالبة بام زاد من عنده ُيس�قط حقه يف

الرجوع عىل املوكِّل ،ويمنع من قبول دعواه.
 -7حق اختصاص املوات بمن أحياه:

م�ن أحيا أرض ًا موات ًا ث�م تركها زمان ًا طويل ً
ا فأحياها غريه ،فإن حق

من أحياها أوالً يف االختصاص هبا يسقط بطول الرتك ،وخيتص هبا الثاين،
قال خليل « :موات األرض ما ِ
سلم عن االختصاص بعامرة ولو اندرست
إال إلحياء ».

فالذي أحياها أوالً صار بطول تركه هلا كاملعرض عنها ،فليس له منع
 املخترص ،217 :وانظر :حاش�ية الدسوقي مع الرشح الكب ري ،384/3 :التاج واإلكليل:
 ،197/5اخلريش.74/6 :

 املختصر ،249 :وانظ�ر :حاش�ية الدس�وقي مع الشرح الكب ري ،66/4 :من�ح اجلليل:
 ،74/8اخلريش.66/7 :
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الثاين ،إال أن يكون إحياء الثاين ِ
بحدْ ثان خراب األول فهي لألول ،ويعطى
الث�اين قيمة ما أحدث فيها قائ ًام إن كان جاهلا صلتها باألول ،ومنقوض ًا

إن كان عامل ًا .

فطول الرتك نقل اختصاص املوات إىل من أحياها ثاني ًا بعد خراب ما

كان به إحياء األول ،وسقط حق األول يف االختصاص باملوات.
 -8حق ويل الدم يف القصاص:

إذا عفا ويل الدم عن القاتل عفو ًا س�كت فيه عن ذكر الدية فإن العفو

يلزمه ،فإذا قال بعد عفوه :إنام عفوت ألجل الدية ،فإنه ال يصدّ ق يف ذلك
إال أن يظهر من حاله ومن قرائن األحوال أنه أراد ذلك ،فإنه حيلف ويبقى

عىل حقه يف القتل إن امتنع القاتل من إعطاء الدية.

و ُيشترط لقبول قول�ه وبقائه عىل حقه أن يك�ون قيامه ذلك بالقرب

م�ن عف�وه ،وأن ال يطول زمان تركه ،وإال فلا يشء له ويبطل حقه ملنافاة

طول الرتك إرادة الدية .

ُ
حق و ّيل الدم يف الدية أو القصاص ،ألن س�كوته
طول الرتك أس�قط َّ

الطويل مظنة الكذب واالهتام ،أما لو قام بقرب عفوه ففي ذلك قرينة عىل
 انظر البيان والتحصيل ،307/10 :الذخرية ،150/6 :م واهب اجلليل.3/6 :

 حاش�ية الدس�وقي مع الرشح الكب ري ،240/4 :منح اجلليل ،12/9 :الف واكه الدواين:
.185/2
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إرادة الدي�ة ،فيبق�ى عىل حق�ه يف القصاص إن مل تُدفع إليه ،وهو ما أش�ار
ٍ
لعاف ِ
مطل ٍق إال أن تظهر إرادهتا فيحلف
إليه يف املخترص بقوله « :وال دي َة
ويبقى عىل حقه إن امتنع ».

 -9حق قبض األجرة:
يس�تحق األجري أج�رة عمله أو خدمة قدمها بتمام العمل ،وقد يتنازع

رب العمل مع األجري يف تسليم تلك األجرة؛ فيدعي رب العمل أنه أعطى
األجير أج�ره ،وينف�ي األجري ذل�ك ،فاحلكم يف ه�ذه الص�ورة أن يصدق
األجير يف ع�دم أخذ األجرة إن قام بقرب إمتام العمل ،كتصديق ناقل مث ً
ال
يف عدم قبض أجرة النقل إذا كانت مطالبته يف زمن قريب من تسليم األمتعة

لصاحبها الذي يدعي إعطاء األجرة ،إال أن يقيم بينة عىل الدفع.

ْ
فإن قام األجري يدعي عدم قبض أجرته بعد زمن طويل من إمتام عمله،

فال يستحق شيئ ًا ودعواه ال تُسمع لسكوته الطويل عن املطالبة ،وهو شاهد

للط�رف اآلخر يف دع�واه .قال خليل « :وله ( لألجير ) وللجماّ ل بيمني يف
عدم قبض األجرة  -وإن بلغا الغاية  -إال لطول فلمكرتيه بيمني» .

ثابت لألجير إن طالب هبا ف�ور اس�تحقاقها أو قريب ًا
فاألج�رة ٌّ
ح�ق ٌ

من�ه ،أما لو ترك املطالبة زمن ًا طوي ً
ال فإن ذلك احلق يس�قط ،وطول الزمن

وقرصه بالعرف .

 خمترص خليل.273 :

 املخترص ،2498 :وانظر :م واهب اجلليل ،448/5 :رشح اخلريش.55/7 :
 انظر :رشح اخلريش ،56/7 :الرشح الكب ري.57/4 :
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 -10حق قبض ٍ
دين فيه رهن:
م�ن دف�ع لدائنه رهن ًا مقاب�ل دينه ،ثم بع�د ذلك ُوجد ه�ذا الرهن عند

الراه�ن « فطالبه املرهت�ن بدين الرهن ،فادع�ى الراهن أنه دفع�ه إليه ّ
فكذبه

املرهتن ،وقال :مل تدفع ش�يئ ًا منه ،والرهن س�قط مني أو سرُ ق مني ،فالقول
قول الراهن بيمينه ويربأ من الدين ،هذا إذا قام املرهتن عىل الراهن بعد ٍ
طول

من حوز الرهن ،فإن قام بالقرب كان القول قول املرهتن بيمينه ».

فلو أن املرهتن طالب بحقه بالقرب من حوز الراهن لرهنه الس�تحق

دينه ،لكنه ملا ترك القيام بحقه طوي ً
ال كان ذلك مقوي ًا لدعوى الراهن ،ألن

العادة عدم السكوت الطويل عن املال املستحق.

هكذا رأينا يف هذا املبحث كيف كان طول الرتك سبب ًا يف سقوط حقوق

وقطع تعلق أصحاهبا هبا ،أو مطالبتهم بام ختول من ميزات ،وهو كام أسلفت
يف املبح�ث األول م�ن هذا الفصل قريب من مبدأ س�قوط احل�ق بالتقادم

وعدت هناك بالتمثيل لسقوط احلق بالتقادم أو
يف القانون الوضعي ،وقد
ُ

طول الرتك  -كام فضلت أن أس�ميه هنا  -يف الترشيع اإلسلامي وها قد

فعلت بعون اهلل وتوفيقه.

 حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبير ،291/3 :وانظر :الرشح الكبير ،291/3 :منح
اجلليل.79/6 :
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هن�ا تنته�ي جولتنا بين مصنفات املذه�ب املالكي وأمهات�ه ،حاولنا

خالهل�ا أن نس�تمع إىل علماء املذه�ب وهم يف غم�رة االجته�اد والتوليد

خيرج�ون ويرجح�ون ويس�تظهرون ،كن�ا نتقف�ى آثاره�م فيما
الفقه�يّ ،
يحُ رضون فيه عنرص « طول الزمن » من نظريتهم الترشيعية ،فنربز مالمح

حضوره يف أحكامهم ،وكيف أ َّثر يف احلكم الرشعي يف مذهبهم.

اس�تعرضنا يف هذه الصفحات ما استطعنا أن نستنبط من ٍ
تأثري لطول

الزم�ن يف احلك�م الرشعي عن�د املالكية ،حي�ث كان مؤ ِّث�ر ًا بالصحة تارة
ِ
ِ
ومكسب ًا آلخر.
ومسقط ًا حلق،
وبالفساد أخرى ،وسبب ًا يف حكم معني،
وق�د خلصت هذه الصفح�ات يف نقاط مركَّزة ،هي عناوين مس�ائل،

ُ
وبس�ط القول في�ه ،ليبقى القارئ عىل
ورؤوس أقلام زبد ٌة ملا تم تفصيله

ُذ ٍ
كر منها ،وتكون سهلة االستظهار:

أوالً :يؤ ِّدي طول الزمن إىل فس�اد عبادة معينة ،حني يقع فيها خلل

وال يتدارك�ه صاحب�ه برسع�ة ،فيحصل فص�ل بني أجزاء تل�ك العبادة

ويطول فتفس�د ،وعرضنا تطبيقات هلذا الفس�اد يف مس�ائل من الطهارة
والصالة واحلج ،أدى طول الزمن قبل تدارك خللها إىل فسادها ،وهذه

عناوين تلك املسائل:
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َ )1م� ْن نزع خفيه أو أحدمها يبادر باملس�ح عىل رجليه ،فإن طال الزمن
يبطل وضوؤه.

 )2عند س�قوط احلائل املمس�وح عليه يتعني ر ُّده واملس�ح عليه برسعة،
ْ
فإن طال الزمن بطل الوضوء.

َ )3م ْن ترك سجود السهو القبيل املرتَّب عن ثالث سنن يأيت به بالقرب،
فإن طال الزمن بطلت الصالة.

ترك ٍ
ُ )4
َدار ُك بالقرب ،فإن طال الزمن فات التدارك
ركن من الصالة ُيت َ
وبطلت الصالة.

 )5إذا ت�رك املصيل بع�ض ركعات صالته وفاته الت�دارك لطول الزمن
بطلت الصالة.

 )6يتدارك السالم ناسيه بالقرب ،وتبطل الصالة إن طال الزمن لفوات
التدارك.

َ )7م� ْن ت�رك بعض تكبري صالة اجلنازة مل يس�تطع اإلتي�ان به بعد طول
الزمن.

 )8عن�د الفصل بين كلامت األذان يبن�ي إن مل يطل الفص�ل ،فإن طال
بطل أذانه.

 )9عند نسيان تكبري أيام الترشيق يفوت اإلتيان به بطول الزمن.
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 )10إذا ُدف�ن املي�ت عىل غري اهليئة الرشعية ،أو يف مقربة الكفار ،وطال
تدارك ذلك .
الزمن مل ُي َ

َ )11م� ْن نيس بع�ض طوافه وطال الزمن فاته البناء عىل ما فعل ،وبطل
طوافه.

 -12م�ن علم نجاس�ة يف ثوب�ه أو بدنه أثناء طوافه ،وفات�ه البناء بطول
الزمن يبطل طوافه.

ثاني ًا :قد يؤدي طول الزمن إىل إفساد العبادة دون أن يكون هناك ٌ
جمال
ٍ
بتقديرات خمتلفة  -يحُ كم عىل تلك
لتداركها ،فبمجرد مرور زمن طويل -
العبادة بالبطالن ،وترتتّب أحكام ذلك البطالن عليها ،ومن أمثلة املسائل

التي يقع فيها ذلك:

 -1الفصل الطويل بني التيمم وما ُفعل له يبطل التيمم.
 -2طول نوم املتوضئ ينقض الوضوء .
 -3تقدم النية يف الطهارة والصالة عن حملها كثري ًا يبطلهام.
 -4الفصل الطويل بني غسل اجلمعة والرواح إليها يعاد له الغسل.
 -5تطويل املصيل الراعف يف ذهابه لغسل الدم يبطل صالته.
 - 6طول اجللوس قبل السجود يبطل الصالة.
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ثالث� ًا :ط�ول الزمن قد يؤ ِّثر يف العبادة بأن يوج�ب عىل املتعبد املتل ّبس

هبا جرب الطول الواقع بكفارة أو س�جود ،دون أن تفس�د تلك العبادة التي
وقع فيها ،ومن املسائل التي حصل فيها ذلك التأثري:

املح ِرم يوجب الفدية.
 -1طول االنتفاع باللباس املمنوع عىل ُ
 - 2طول ترك التلبية يف أول اإلحرام يوجب الدم.

 -3تطوي�ل املصلي بمح�ل مل ُيشرع ب�ه الط�ول يجُبر بالس�جود بع�د
السالم.

رابع ًا :أ ّثر طول الزمن يف أحكام العبادة تأثري ًا غري الفساد ،حيث اعترب

الفقه�اء عنرص ط�ول الزمن يف بن�اء األحكام وتوليد االجتهاد ،فأسس�وا
عليه أحكام ًا رشعية متنوعة ،منها عىل سيبل املثال:
 -1جواز نقض عادم املاء لطهارته.
 -2إجياب تعدُّ د فدية األذى.
 -3قطع حكم السفر.
خامس ًا :هناك عقود نكاح حكم الفقهاء بفسادها لسبب معني ،لكنهم

نص�وا عىل أنه إذا طال عليها الزمن تمُ ىض وال تُفس�خ ،فتصح ألجل طول
الزمن ،من ذلك:

-1نكاح اليتيمة البكر غري املستوفية للرشوط.
 -2نكاح الرس.
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 - 3نكاح الرشيفة ذات القدر بالوالية العامة.
المحرم الذي نيس ركعتي طواف اإلفاضة.
 -4نكاح ُ
سادس� ًا :اشترط فقهاء املالكية االتص�ال بني جزئي صيغ�ة النكاح:

اإلجي�اب والقب�ول ،وتفريع ًا على ذلك نصوا عىل فس�اد بع�ض األنكحة

لطول الزمن بني جزئي الصيغة ،أو بني إسالم الكتابيني ،من ذلك:
-1نكاح املفتات عليها.
 -2عند تأخر إسالم أحد الزوجني عن إسالم صاحبه.

س�ابع ًا :ق�د يؤ ِّثر ط�ول الزم�ن يف البيوع املختل�ف فيها عن�د فواهتا،

فتمضى وال تُفس�خ ،فإذا بيع حيوان بيع ًا فاس�د ًا وطال زمنه بيد املشتري

فإن ذلك يفيت رده ،وإذا فات رده مىض البيع ومل ُيفسخ ،ألن طول الزمن
مظنة للتغيري ،وتغري الذات يفيت الرد بالعيب.

ثامن� ًا :ن�ص الفقه�اء يف مواضع من أح�كام املعاملات والذكاة عىل
ٍ
ترصف ما بس�بب طول زمن حاصل أثناءه ،وجتدهم
فس�اد عقد معني ،أو

ينص�ون رصاح� ًة عىل أن الفس�اد ألجل الط�ول ،ومن أمثلة املس�ائل التي

حيكمون بفسادها حلصول طول الزمن فيها:

 -1غياب أحد النقدين عن جملس الرصف ،ألن إحضاره مظنة التأخري.
 -2نقص عدد أحد النقدين يف الرصف ُي َّط َلع عليه بعد طول زمن.
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الس َلم.
 -3تأخري رأس مال َّ

 -4اشرتاط النقد قبل استيفاء منفعة األجري املعينَّ املتأخرة.

 -5الرجوع إلمتام ذكاة ما ُأنفذت مقاتله من الذبائح بعد طول زمن.
تاس�ع ًا :أس�س الفقهاء أحكام� ًا متنوع ًة يف جمال األحوال الش�خصية

واملعامالت عىل طول الزمن ،وجعلوه علتها ،من تلك األحكام:
ٍ
إقامة مع الزوج.
 -1تكميل الصداق بعد طول

 -2من ُْع األب ِمن جبرْ ِ البنت إن رجعت إليه بعد زمن طويل أقامته مع
زوجها .

 -3صيرورة امل�رأة م�ن نس�اء بل�د معين يف احلك�م فيحن�ث احلالف
بالزواج هبا.

ِ
زوجة طويل ال َغ ْيبة.
 -4تطليق

 -5قبول دعوى املبتوتة أهنا َح َّلت لزوجها.
 -6قبول شهادة السامع.

ِ -7صدْ ُق الدعوى ،فيكون مصدِّ ق ًا ملضموهنا.
ِ -8صدْ ُق اإلقرار ،فطول الزمن قرينة ِصدْ قه.

 - 9ضامن اللقطة ،فيجب ضامهنا إذا ر ّدها بعد طول.
الجرحة يف الشهادة ،فتسقط به العدالة.
ُ -10
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 - 11جواز البيع عىل الرباءة من العيب.
 -12استحقاق عامل القراض للكسوة.
 -13سقوط ضامن الوديعة.
ع�ارش ًا :يمنح أه�ل القانون الوضعي لطول الزم�ن املعروف عندهم

بالتق�ادم س�لط ًة يف إس�قاط احل�ق وإكس�ابه ،وإن كان�وا يفرق�ون يف جمال
اإلس�قاط واإلكس�اب بين احلق�وق ،فيوس�عون جم�ال التقادم المس ِ
�قط
ُ ْ
ليش�مل احلقوق الش�خصية والعينية ما عدا حق امللكي�ة ،ويضيقون جمال
المك ِْس�ب ليقترص عىل احلق�وق العينية وجيعلونه مالزم ًا للحيازة،
التقادم ُ
وللتقادم يف القانون الوضعي مدة معينة وموانع لرسيانه.
ٍ
واح�دة فيام يتعلق
حادي عشر :رغم خضوع نوع�ي التقادم لقاعدة

بحس�اب امل�دة ووقف التق�ادم وانقطاعه والتمس�ك به ،فإهنما خيتلفان يف

أن التق�ادم ا ُملس�قط ال ُيتمس�ك به إال عن طريق الدف�ع ،فإذا رفع صاحب
ّ
احلق الذي سقط بالتقادم دعواه أمكن املدَّ عى عليه أن يدفع هذه الدعوى

بالتقادم ا ُملسقط.

ِ
تمسك به عن طريق الدفع وعن طريق الدعوى
أ ّما التقادم ا ُملكسب ف ُي َّ

على الس�واء ،فللحائ�ز أن يدفع دع�وى االس�تحقاق املرفوع�ة عليه من

املالك بالتقادم ا ُملكس�ب ،كام أن له إذا انتزعت منه احليازة أن يرفع دعوى
المك ِْسب.
االستحقاق عىل احلائز اجلديد ويتمسك قبله بالتقادم ُ
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ثاين عرش :مدة التقادم المس ِ
�قط يف أغلب قوانني الدول العربية مخس
ُ ْ
المك ِْسب فهو
عرشة س�نة يف القاعدة العامة ،وهلا اس�تثناءات ،أما التقادم ُ
من حيث املدة نوعان :تقادم طويل ومدته مخس عرشة سنة ،وتقادم قصري

ومدته مخس سنوات ،والتقادم الطويل شامل للعقار واملنقول ،بينام خيتص
ِ
المك ِْس�ب
المكْس�ب الطويل والتقادم ُ
التق�ادم القصري بالعقار ،فالتقادم ُ
القصري يشرتكان يف مدة مخس عرشة سنة ،وخيتلفان يف تفاصيل أخرى.
ثالث عرش :يشرتط ليرسي التقادم أال يقوم بصاحب احلق مانع يتعذر
والص َغر ،أو قيام مانع أديب كالقرابة
مع�ه املطالبة بحقه :كال َغ ْيبة ،واحلَ ْج ِرِّ ،

والزوجي�ة ،أو حص�ول أسرْ ٍ ونحو ذلك ،ففي هذه احل�االت ونحوها ال
يسري التق�ادم المس ِ
مان�ع تتعذر معه
�قط عىل احلق ال�ذي قام بصاحب�ه
ٌ
ُ ْ
املطالب ُة بحقه.

أغلب فقهاء الترشيع اإلسالمي يرصح أن حق الشخص
رابع عرش:
ُ

ال يس�قط بالتق�ادم أو « م�رور الزم�ان » كام يس�مونه ،ولكن يمنع سماع

الدع�وى يف احلق املتقادم س�دّ ًا لذريعة التزوي�ر والتحايل ،وله مدة حمددة
وأعذار تبيح سامع الدعوى.

مانع من سماع الدعوى يف العني
خام�س عرش :احليازة أو وضع اليد ٌ

املحازة ،ويرى بعض فقهاء املالكية أن احليازة الطويلة برشوطها تنقل ملك

المحاز إىل احلائز ،وهو رأي مشهور يف املذهب ،ويقرتب يف مضمونه من
ُ

رأي القانون الوضعي.
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س�ادس عرش :يتفق القانون الوضعي يف إس�قاطه الدَّ ْي�ن بالتقادم مع

مشهور املذهب املالكي ،وخيتلفان يف املدة والتفاصيل.

س�ابع عرش :مجه�ور الفقهاء ال ي�رى أثر ًا للتقادم يف س�قوط احلدود،

س�واء تقادم�ت الش�هادة أو تق�ادم اإلقرار ،أم�ا القان�ون الوضعي فريى
التقادم مسقط ًا للعقوبة وللدعوى اجلنائية.

ثامن عرش :قول أغلب الفقهاء بأن احلق ال يسقط وإن تقادم ليس عىل

إطالقه ،فزياد ًة عىل ما يقع يف احليازة الطويلة من منْع سامع الدعوى ون ْقل

امللك للحائز ،وقفت عىل حقوق كثرية حكم الفقهاء بس�قوطها ،وقطعوا

ارتب�اط أصحاهبا هبا بس�بب ط�ول الرتك والتق�ادم ،وهي حق�وق مبثوثة

يف أب�واب الفق�ه كلها دون اس�تثناء ،يف العب�ادات واألحوال الش�خصية
واملعامالت منها:

 -1ح�ق اإلمام اخلطي�ب يف العود إلمامة الناس يف صلاة اجلمعة بعد
زوال العذر.

 - 2حق السابق إىل مكان باملسجد يف الرجوع إىل مكانه.
 - 3حق املم ّلكة واملخيرّ ة يف طالق نفسيهام.

 - 4حق األب يف اسرتداد ما جهز به ابنته البكر.
 - 5حق األب يف حضانة ولده.
 - 6حق السيد يف رد نكاح عبده.
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 - 7حق الزوجة يف الرجوع عىل زوجها بام أعطته لدوام العرشة.
 - 8حق الرشيك يف الشفعة.
 - 9حق الغريم يف رد ما أعتق َمدينُه.

 -10حق الرد بالعيب.

 -11حق القيام باجلور يف القسمة.
 -12حق رد اجلارية املد َّلسة.
 -13حق الوكيل يف الرجوع عىل املوكِّل.
 -14حق اختصاص املوات بمن أحياه.
 -15حق ويل الدم يف القصاص.
 -16حق قبض األجرة.

 -17حق قبض ٍ
دين فيه رهن.
ه�ذه احلقوق يفقدها أصحاهبا إذا طال تركهم هلا ،ومل يبادروا بالقيام
ٍ
هب�ا ،ملا يفيد طول الرتك من إ ْذ ٍن ت�ارةًِ ،
مطالبة تار ًة أخرى ،وقد
ومن عَدَ ِم
يدل عىل عدم االستحقاق أصالً.

اآلن يمك�ن أن حتكم مع�ي آخر هذا البحث بأن فقه�اء مذهب عالِم

املدينة جعلوا لطول الزمن حظ ًا من نظرهم االجتهادي ،وأحرضوه يف احلكم
ترصف الفقيه واملفتي ،إذ جيب أن يراعي
الرشعي ،وهذا األمر من ُحسن ُّ
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ٌّ
كل منهما عنارص وحيثيات النازلة ،فيعطي لكل حالة حكمها املناس�ب،

فمس�أل ٌة حديث� ُة الوق�وع ليس�ت كالواقعة منذ زم�ن طويل ،فهن�اك آثار
وتوابع لطول الزمن ينبغي أن تُستحرض عند احلكم عىل الواقعة ،وتتدخل
يف حكمها ،وهذا هو الفهم املصيب واحلكمة املستنرية.

وحكمها بعده يفرتقان كافرتاق احلكم
فحك ُْم نازلة قبل طول الزمن،
ُ
ُ
ٌ
افرتاق يحَُض�رُ ِذه َن الفقيه عند إبداء احلكم
يف املس�ألة قبل الوقوع وبعده،
ويؤ ِّث�ر فيه ،وهذا النظر نحتاجه اليوم يف ممارس�ة الفتوى والقضاء ،تنزي ً
ال

لكل نازلة منزلتها ،ومتحيص ًا لالجتهاد واحلكم.

ولتكتمل الصورة ويتم البناء تُعترب احلاجة إىل بحث مسألة تأثري طول

ماس� ًة ،عس�ى اهلل أن
الزمن يف احلكم الرشعي يف املذاهب األخرى حاج ًة ّ
ييسرّ من الوقت واجلهد ما تُقىض به إنّه عىل كل يشء قدير.

وفهمنا أرسار رشيعته ،واختصنا بواليته ،ونفع
رزقنا اهلل العلم النافع ّ

هب�ذا العمل وتق ّبله خالص ًا لوجهه ،فهو حس�بنا ونعم الوكيل ،واحلمد هلل

ال�ذي بنعمته وجالله تتم الصاحلات ،وصىل اهلل وس�لم عىل س�يدنا حممد

وآله وصحبه األعيان ،و َم ْن اهتدى هبديه طول الزمان ،وال حول وال قوة
إال باهلل العزيز احلكيم .
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فهـرس املصــادر

فهرس املصادر
 اإلهب�اج يف رشح منه�اج الوصول إىل علم األصول لإلمامين عيل بن عبد الكايفالس�بكي وابن�ه تاج الدين ،حتقيق مجاعة من العلماء ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
سنة 1404هـ.
 اإلحكام يف أصول األحكام لإلمام عيل بن حممد اآلمدي ،حتقيق :د .سيد اجلمييل،دار الكتاب العريب ،بريوت ،سنة 1404هـ.
 أح�كام الق�رآن أليب بك�ر ابن الع�ريب ،حتقيق :حممد عب�د القادر عط�ا ،دار الفكرللطباعة والنرش ،لبنان ( بدون تاريخ وال رقم الطبعة ).
 االس�تذكار للحاف�ظ أيب عم�ر يوس�ف ابن عب�د البر ،دار قتيبة للطباع�ة والنرشبدمشق ،ودار الوعي بالقاهرة ،الطبعة األوىل 1414هـ1993/م.
 إعامل العرف يف األحكام والفتاوى يف املذهب املالكي ملحمد عبد اهلل ابن التمني،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،الطبعة األوىل1430 ،هـ2009/م.
 بح�وث امللتقى األول حول القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي ،دار البحوثللدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب ،الطبعة األوىل 1425هـ2004/م.
 بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لإلمام عالء الدين الكاساين ،دار الكتاب العريب،بريوت 1982م.
 بداي�ة املجته�د وهناية املقتصد لإلمام القايض أيب الوليد ابن رش�د احلفيد ،حتقيق:ماجد احلموي ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل 1416هـ1995/م.
 بلغة الس�الك ألقرب املس�الك للش�يخ أمحد الصاوي ،دار الفكر للطباعة والنرشوالتوزيع ( بدون تاريخ وال رقم الطبعة ).
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 البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل يف مس�ائل املس�تخرجة أليب الوليدابن رش�د اجلد القرطبي ،حتقي�ق د .حممد حجي ومجاعة ،دار الغرب اإلسلامي،
الطبعة الثانية 1408هـ1988/م.
 الت�اج واإلكلي�ل أليب عب�د اهلل حممد بن يوس�ف الش�هري بامل�واق هبامش مواهباجلليل ،دار الفكر ،الطبعة الثانية 1412هـ1992/م.
 تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام للعالمة برهان الدين حممد بنفرحون ،دار الكتب العلمية بريوت ،مصور عن الطبعة األوىل 1301هـ للمطبعة
العامرة الرشفية بمرص.
 تبيني املس�الك رشح تدريب الس�الك إىل أقرب املس�الك للش�يخ حممد الش�يباينالشنقيطي ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة الثانية 1995م.
 ختري�ج األحادي�ث النبوية الواردة يف مدونة اإلمام مالك ،إع�داد الدكتور الطاهرحممد الدرديري ،جامعة أم القرى بمكة املكرمة ( بدون تاريخ وال رقم الطبعة ).
 تذك�رة املحتاج إىل أحاديث املنه�اج للحافظ ابن امللقن ،حتقيق :محدي عبد املجيدالسلفي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت سنة 1994هـ.
 ترتي�ب امل�دارك وتقريب املس�الك ملعرفة أعلام مذهب مالك للق�ايض عياض،وزارة األوقاف املغربية ،الطبعة الثانية 1403هـ1983/م.
 التس�هيل لعلوم التنزيل للعالمة ابن جزي الغرناطي الكلبي ،دار الكتاب العريب،لبنان ،سنة 1403هـ1983 /م
 التلقني يف الفقه املالكي للقايض عبد الوهاب البغدادي ،حتقيق :حممد ثالث الغاين،دار الفكر ،بريوت 1415هـ1995/م.
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 التنفيذ اجلنائي يف ضوء القضاء والفقه للدكتور عبد احلميد الشواريب ،طبعة منشأةاملعارف باإلسكندرية.

 الثمر الداين رشح رس�الة ابن أيب زيد القريواين للش�يخ صالح عبد الس�ميع اآليباألزهري ،دار الفكر ( بدون تاريخ وال رقم الطبعة ).

 اجلامع الصحيح لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري حتقيق د .مصطفى ديب البغا،دار ابن كثري  ،بريوت ،سنة 1407هـ1987/م.

 جام�ع األمه�ات للفقيه مجال الدين ابن احلاج�ب املالكي ،حتقيق :أيب عبد الرمحناألخرض ،دار الياممة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1419هـ1998/م.

 حاش�ية الدس�وقي عىل الرشح الكبير للدردير ،طبع�ة دار إحياء الكت�ب العربيةبمرص.

 حاش�ية اإلم�ام الرهوين على رشح الزرقاين ملختصر خلي�ل ،دار الفكر ،بريوت1398هـ1978/م ،مصورة عن طبعة املطبعة األمريية ببوالق 1306هـ.

 حاش�ية اب�ن عابدي�ن رد املحتار عىل ال�در املخت�ار رشح تنوير األبص�ار يف الفقهاحلنفي ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت 1421هـ 2000 /م.

 حاش�ية علي الصعيدي العدوي املالك�ي عىل رشح كفاية الطال�ب الرباين حتقيق:يوسف الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر ،بريوت ،سنة 1412هـ.

 الذخرية لش�هاب الدين أمح�د بن إدريس القرايف ،دار الغرب اإلسلامي ،الطبعةاألوىل 1994م.

 رشح التلقين للق�ايض عب�د الوه�اب البغدادي ،للمازري ،دار الفك�ر ،بريوت،1415هـ1995/م.

 -رشح حتف�ة ابن عاصم مليارة بن أمحد بن حممد املالكي ،حتقيق عبد اللطيف حس�ن
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عبد الرمحن ،دار الكتب العلمية.

 -رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين البن ناجي ،دار الفكر 1402هـ1982/م.

 رشح صحي�ح مس�لم أليب زكري�ا حيي�ى ب�ن رشف الن�ووي ،دار إحي�اء التراثالعريب.

 رشح املجل�ة لس�ليم رس�تم  ،دار إحي�اء التراث العريب ،بيروت ،الطبع�ة الثالثة1406هـ1986/م.

 رشح خمتصر خلي�ل أليب عب�د اهلل حمم�د بن عبد اهلل ب�ن عيل اخل�ريش ،دار الفكرللطباعة والنرش والتوزيع ( بدون تاريخ وال رقم الطبعة ).

 رشح خمترص خليل للزرقاين مع حاش�ية البناين ،دار الفكر ،بريوت ( بدون تاريخوال رقم الطبعة ).

 رشح منتهى اإلرادات املس�مى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى للشيخ منصور بنيونس بن إدريس البهويت ،عامل الكتب بريوت 1996م.

 رشح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب ألمحد بن عيل املنجور حتقيق :حممد الشيخحمم�د األمين ،دار عبد اهلل الش�نقيطي للطباع�ة والنرش والتوزيع (.ب�دون تاريخ

الطبعة وال رقمها ).

 رشح موطأ اإلمام مالك للعالمة حممد بن عبد الباقي الزرقاين ،دار الكتب العلميةبريوت 1411هـ.

 صحيح مس�لم بن احلجاج النيس�ابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياءالرتاث العريب ،بريوت.

 عارض�ة األحوذي برشح صحيح الرتمذي لإلمام احلافظ ابن العريب املالكي ،دارإحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1415هـ1995/م.
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 عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة جلالل الدين عبد اهلل ابن شاس ،حتقيق:د .حمم�د أب�و األجفان واألس�تاذ :عب�د احلفيظ منص�ور ،دار الغرب اإلسلامي،
الطبعة األوىل 1415هـ1995/م.

 الفت�اوى اهلندي�ة يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة ،تأليف الش�يخ نظام ومجاعةمن علامء اهلند ،دار الفكر 1411هـ 1991 /م.

 فت�ح الب�اري رشح صحيح البخاري ألمحد بن عيل بن حجر العس�قالين ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت.

 الفروق لإلمام ش�هاب الدين القرايف حتقيق :عمر حسن ِالقيام ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 1428هـ2003/م.

 الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحييل ،دار الفكر بدمشق ،الطبعة الثالثة،1409هـ1989/م.

 الفواكه الدواين رشح الشيخ أمحد بن غنيم النفراوي عىل رسالة القريواين ،مطبعةمصطفى البايب احللبي ،الطبعة الثانية 1374هـ1955/م.

 القاموس املحيط لإلمام حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.( بدون تاريخ الطبعة وال رقمها ).

 القوانني الفقهية البن جزي الكلبي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت 1392هـ.

 لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من األركان والرشوط واألسبابللقايض حممد بن راش�د القفيص ،دراسة وحتقيق :األستاذ حممد املدنيني واألستاذ
احلبيب بن طاهر ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب ،الطبعة

األوىل 1428هـ2007/م.
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 لس�ان الع�رب ملحم�د اب�ن منظ�ور ،دار ص�ادر بريوت (ب�دون تاري�خ وال رقمللطبعة).
 املبسوط لشمس الدين الرسخيس دار املعرفة بريوت. املحص�ول يف عل�م األصول لإلمام حممد بن عمر بن احلسين ال�رازي حتقيق :طهجاب�ر في�اض العل�واين ،جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلسلامية الرياض س�نة
1400هـ.
 خمتصر الش�يخ خليل بن إس�حاق املالك�ي ،دار الفك�ر القاه�رة ،الطبعة األخرية1401هـ1981/م.
 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي للشيخ مصطفى أمحد الزرقا،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل 1420هـ1999/م .
 املدونة الكربى إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه اهلل ،رواية سحنون بن سعيدالتنوخي ،دار صادر ،مصورة عن طبعة مطبعة السعادة بمرص 1323هـ.
 مرات�ب اإلمجاع يف العب�ادات واملعامالت واالعتقادات لعيل ب�ن حزم الظاهري،دار الكتب العلمية بريوت.
 املراس�يل للحاف�ظ أيب داود س�ليامن ب�ن األش�عث السجس�تاين ،حتقي�ق ش�عيباألرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،سنة 1408هـ.
 املس�تدرك على الصحيحين لإلمام حمم�د بن عب�د اهلل احلاكم النيس�ابوري ،حتقيقمصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،سنة 1411هـ 1990 /م.
 مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي للدكتور عبد الرزاق السنهوري ،طبعة دار الرتاثالعريب ومؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،لبنان.
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 املصنف يف األحاديث واآلثار لإلمام أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف،حتقيق كامل يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،سنة  1409هـ.
 مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ملحمد اخلطيب الرشبيني ،دار الفكر،بريوت.
 املغن�ي يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الش�يباين لعبد اهلل ب�ن أمحد بن قدامة املقديس،دار الفكر ،بريوت1405 ،هـ.
 املفه�م ملا أش�كل من تلخيص كتاب مس�لم للحافظ أيب العب�اس أمحد بن إبراهيمالقرطب�ي ،حتقي�ق :حمي�ي الدي�ن ديب مس�تو ومجاع�ة ،دار ابن كثير ،ودار الكلم
دمشق بريوت ،الطبعة األوىل 1417هـ1996/م.
الطيب،
ُ
 املقدمات املمهدات للحافظ ابن رش�د اجلدّ  ،دار صادر ،مصورة عن طبعة مطبعةالسعادة بمرص.
 املنتق�ى رشح موطأ اإلمام مال�ك أليب الوليد الباجي ،دار الكتاب العريب بريوت،مصورة عن الطبعة األوىل ملطبعة السعادة بمرص سنة 1332هـ.
 مواقيت العبادات الزمانية واملكانية دراسة فقهية مقارنة ،تأليف :نزار حممود قاسمالشيخ ،مؤسسة الرسالة نارشون ،الطبعة األوىل 1426هـ2005/م.
 مواه�ب اجللي�ل لرشح خمترص خليل أليب عبد اهلل حمم�د بن عبد الرمحن املعروفباحلطاب ،دار الفكر ،الطبعة الثانية 1412هـ1992/م .
 املوس�وعة الفقهية لوزارة األوقاف والش�ؤون اإلسلامية بالكويت ،دار الصفوةالكويت الطبعة األوىل 1412هـ1992/م.
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 موط�أ اإلمام مالك ب�ن أنس األصبحي ،حتقيق حممد فؤاد عب�د الباقي ،دار إحياءالرتاث العريب ،مرص.
 املوط�أ كتاب القضاء يف البيوع لإلمام عب�د اهلل بن وهب القريش املالكي ،حتقيق:املس�ترشق ميكل�وش موراين ،دار الغرب اإلسلامي ،الطبع�ة األوىل 1424هـ/
2004م.
 النهاي�ة يف غريب احلديث واألثر البن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ،وحممودالطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت 1399 ،هـ1979/م .
 الن�وادر والزي�ادات عىل م�ا يف املدونة من غريها من األمه�ات لإلمام عبد اهلل ابنأيب زيد القريواين  ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللو ومجاعة ،دار الغرب اإلسلامي
الطبعة األوىل 1999م.
 اهلداي�ة رشح بداي�ة املبت�دي لعيل بن أيب بكر ب�ن عبد اجلليل الرش�داين املرغياين،طبعة املكتبة اإلسالمية ( ،بدون تاريخ وال رقم للطبعة ).
 الوس�يط يف تراجم أدباء ش�نقيط للش�يخ أمحد بن األمني الش�نقيطي ،بعناية :فؤادسيد ،مكتبة اخلانجي بالقاهرة ،الطبعة الرابعة 1409هـ1989/م.
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تأثريه بالصحة والفساد

يف األحوال

يف العبادات

بإفساد العبادة

جربها مع الصحة

الشخصية واملعامالت
أحكام أخرى

منع تدارك النقص

يف

األحوال الشخصية

تأثريه بالصحة

يف املعامالت

أحكام أخرى

بالفساد

إفساد العبادة بمجرد وقوعه
باإلمضاء

وعدم الفسخ

تأثريه بالفساد
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تأثريه بسقوط احلقوق

سقوط احلق بالتقادم
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