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 :مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى       

. صحبو أجمعينسيدنا محمد وعمى آلو و
أما بعد؛       
فمن نعم اهلل عمينا أن مّن عمينا بأن ىدانا إلى       

ور حياتنا، والتي من خالليا العقود التي تنظم أم
نستطيع أن نمبي رغباتنا، ومن ىذه العقود عقد البيع، 
ومجاالت ىذا العقد كثيرة منيا بيع الثمار، ومن صور 

بيع الثمار أن يشتري الشخص الثمار عمى الشجر 
كما ىو الحال في الحمضيات، ووجود الثمر عمى 

 قد تتمف رؤوس الشجر يعرضو لإلصابة باآلفات التي
ىذه الثمار وىذه الحالة يطمق عمييا الجائحة فما حكم 

العقد في مثل ىذه الحالة؟ وما ىي اآلثار المترتبة 
 الحالة؟ عمى حدوث ىذه

. ، الجامعة األردنية، كمية الشريعةمشارك أستاذ  *
من ىنا جاء ىذا البحث ليعرض الجوائح ويبينيا       

في إظيار كان لو السبق الذي ، عند المذىب المالكي
. أحكامياالجوائح و

  :منهجية البحث
 : في ىذا البحث عمى النحو التالي تيكانت منيجي      

ائي االستقرالمنيج ، منيجين اتبعت في بحثي ىذا -1
. يالتحميل المنيجو

. الرجوع إلى الكتب األصيمة في المذىب المالكي -2
نسبة كل قول إلى قائمو عازيًا قولو إلى كتبو ما  -3

. أمكن
. اآلثارو األحاديث النبوية تخريج -4
كما وردت في  عرض مسألة البحث عند المالكية -5

وعدم مقارنة ذلك بما ، التعميلكتبيم مع التوضيح و

 الجوائح عند المالكية

 *عبد هللا الصيفي. د

م 18/10/2006: تاريخ قبول البحثم    7/12/2005 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

لمالكية، وىي تمف الثمار المشتراة عمى األشجار تناول ىذا البحث مسألة من مسائل بيع الثمار، أال وىي الجوائح عند ا      
بسبب برد أو ريح أو آفة، وقد بينت في ىذا البحث معنى الجائحة وأدلة وضعيا، وشروطيا، وكيفية احتساب الخسارة، 

. وعالقة الجوائح بنظرية الظروف الطارئةووقتيا، 
ستوفت شروطيا المعتبرة، فإن الخسارة الناجمة عنيا تكون وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن الجائحة الالحقة بالثمار إذا ا      

 .اآلمر بوضع الجوائح عمى البائع ال عمى المشتري؛ عماًل بحديث رسول اهلل 

Abstract 

      This research discusses one Issue related to fruit selling which is labeled as “Al-Jawa’aeh” from a 

Malikei perspective.It means the decay of the fruit sold while still not collected as a result of coldness , 

wind or any insect. This paper defines the term “Al-Jawa’aeh” pieces of evidence to prove it , its 

restricted condition , besides the manner of calculating the loss and its date and the relationship between 

“Al-Jawa’aeh" and the theory of urgent conditions. 

      This study concludes that if the affected fruits the out coming loss will be on the seller's 

responsibility and not on the buyer's. following Prophet Mohammed's peace be upon him , Hadith which 

commends “Al-Jawa’aeh”. 
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، في المذاىب األخرى؛ التزامًا بعنوان البحث
  .لمجوائح عند المالكية إظياراً و

:  الجهود السابقة
ال أدعي أنني جئت بشيء لم أسبق بو فقد ُكتب       

ىذا الموضوع من قبل وكانت ىذه الدراسات عمى  في
:  اآلتيالنحو 

سميمان الثنيان، وىذا . ، تأليف دالجوائح وأحكاميا -1
الكتاب أصمو رسالة ماجستير مقدمة في جامعة 
اإلمام محمد بن سعود، وىذه الرسالة قيمة وكان 

. لي بعض االستدراكات عمييا ضمنتيا البحث

عبد السالم . د تأليفنظرية الظروف الطارئة،  -2
الترمانيني، وىذا الكتاب تكمم عن الجوائح كفكرة 

عامة موجودة في الفقو اإلسالمي دون بيان 
لمفرعيات جميعيا، وكان كالمو في أربع صفحات 

، فقد ذكر تعريفيا ومحميا باختصار (68-74)
والمقدار ، شديد، وتكمم عن وقت اإلصابة بالجائحة

. الموضوع منيا

لطارئة بين الشريعة والقانون، نظرية الظروف ا -3
تأليف فاضل النعيمي، وىذا الكتاب أصمو رسالة 
ماجستير، وىو أفضل من كتاب الترمانيني، لكن 
فيو اختصار لمموضوع، حيث بحثو في خمس 

صفحات ثم أتى بعد ذلك ببعض النصوص عند 
 .المالكية

 :تقسيم البحث
، جاء ىذا البحث في مقدمة وخاتمة وستة مطالب      

:  وكانت عمى النحو التالي
في أىمية الموضوع والمنيجية  : المقدمة

. الجيود السابقةو
. في معنى الجائحة : المطمب األول
. في طبيعة الجائحة : المطمب الثاني
. في أدلة وضع الجوائح : المطمب الثالث
. شروط الجوائح : المطمب الرابع

. شرط البراءة من الجائحة:  المطمب الخامس
عالقة الجوائح بنظرية الظروف : مطمب السادسال

. الطارئة
 .في أىم النتائج المتوصل إلييا :  الخاتمة
قت فمن اهلل وأخيرًا فيذا الجيد المستطاع فإن وف      

ن كانت الثانية فمن عجزي  تعالى ولو الحمد والمنة وا 
. أستغفر اهلل تعالىوتقصيري و

. معنى الجائحة :المطلب األول

، من الجوح والجوح ىو االستئصال: للةً  لجائحةُة ا: أووً 
، استأصمت أمواليم جياحة إذاوجاحتيم السنة جوحًا و
. (1)وسنة جائحة أي جدبة

الجيم والواو والحاء أصل واحد : "يقول ابن فارس      
وىو االستئصال، يقال جاح الشيء يجوحو استأصمو، 

بالرجل  ، والجائحة المصيبة تحل(2)"ومنو اشتقاق الجائحة
الشدة والنازلة : والجوحة والجائحة (3)في مالو فتجتاحو

 .(4)العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة
، ويتضح أن الجائحة في المغة ىي مصيبة مذىبة      

. أو النفس أو غيرىما، أو متمفة لممال

:  الجائحة اصططحاً : ثانياً 
ىي ماال ": اعرفيا أبو الحسن المالكي والنفراوي بأنو -1

. (5)"الحشيشيستطاع دفعو كالبرد والريح و
تمف من معجوز عن أما ": عرفيا ابن عرفة بأنيا -2

. (6)"بيعو دفعو عادًة قدرًا من ثمر أو نبات بعد
وعرفيا خميل ": الثنيان في كتابو الجوائح.يقول د  -

لكن في الحقيقة  (7)"دفعو بقولو ىي ما ال يستطاع
 وىل ىي ما ال يستطاع": كانت عبارة خميل ىي

المالحظ أنو أورد كالمو عمى صورة و (8)"دفعو
استفيام فأرى أن حمل كالمو عمى أنو تعريف 

 .اهلل أعممو، لمجائحة بعيد

 : وقفة مع التعريفين
ًا إن الناظر في التعريفين السابقين يالحظ أمور      

 : ىي ةدّ عِ 
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 نييا ف الجائحة من حيث كالتعريف األول عرَّر  إن  -1
حيث قال ىي ما ال يستطاع ( الذات)وطبيعتيا 

أما التعريف الثاني فعرف الجائحة من حيث  ،دفعو
. معجوز تمف منأأثرىا حيث قال ما 

إن التعريف الثاني ذكر باإلضافة إلى األثر  -2
، حيث قال من معجوز عن دفعو، (الماىية)

. وبالتالي فإنو كان أشمل من التعريف األول
: ريف الثاني احتوى عمى قيود ىامة مثلإن التع -3

وأن يكون ، عدم تحديد كمية المتمف من النبات
. اإلتالف بعد البيع

:  التعريف المختار وشرحه
بعد العرض السابق أرى أن التعريف الثاني       

وبالتالي يكون ، ىو التعريف المختار( تعريف ابن عرفة)
دفعو تمف من معجوز عن أما ": تعريف الجائحة ىو

 .(9)"عادًة قدرًا من ثمر أو نبات بعد بيعو
  .(10)العطب والفناءالتمف ىو اليالك و: تمفأما  -
، من ىنا ىي لبيان الجنس: من معجوز عن دفعو -

وىذا القيد ميم جدًا في الجائحة وىو أن يعجز عن 
ن عمم بيا  .(11)دفعيا وا 

. (12)أي عمى ما جرت بو العادة: عادة -
المقدار المتمف دون بيان إال في الثمار  أطمق: قدراً  -

. فسيأتي بأنو الثمث
المقصود بالثمر ىنا ىو وتشمل أي ثمر كان : ثمر -

. (13)حمل األشجار

من بصل أو خس أو جزر وما كالبقول : نبات -1
. (14)أشبييا

. طبيعة الجائحة :المطلب الثاني

اتفق المالكية عمى أن اآلفات الطبيعية أو       
، الجراد، الريح، الحر: تعتبر من الجوائح مثلالسماوية 

، الثمج، السموم، الدود، الطير، الجميد، العفن، النار
. (15)السماءانقطاع ماء العيون و

في ما يصيب الثمار من صنع  لكنيم اختمفوا      
:  البشر إلى قولين

، (16)جائحة ال يعتبر فعل اآلدميين: األولالقول       
ق عمى أن الجائحة ال تكون إال في واستند ىذا الفري

األمور السماوية اعتمادًا عمى ظاىر الحديث الشريف 
إن لم ": حيث روى اإلمام مسمم قي صحيحو قولو 

وىذا قول  (17)"يثمرىا اهلل فبم يستحل أحدكم مال أخيو
. مطرف وابن الماجشون

، (18)جائحة يعتبر فعل اآلدميين: القول الثاني      
لفريق إلى أن الجوائح التي تكون من فعل استند ىذا ا

ن النص عمى  (19)اآلدميين تشبو الجوائح السماوية وا 
الجوائح السماوية كان من باب األعم الغالب وذكر 

. وىذا قول أكثر المالكيةاألعم ال ينفي غيره 
اختمف أصحاب القول الثاني في فعل اآلدميين و      

:  الذي يكون جائحة عمى قولين
يرى أنو يشترط في فعل اآلدميين : األولالقول       

حتى يكون جائحة أن يكون غالبًا ال يمكن التحرز منو 
 (20).الجيش: ومثال ذلك

فجعل ، ال يفرق بين أفعال اآلدميين :الثانيالقول       
كل ما يصيب الثمرة من أفعال اآلدميين يعتبر 

. وىو قول ابن القاسم (21)جائحة
أن الجائحة : المالكية من ىذه األقوال الراجح عند      

ىي كل ما يصيب الثمر سواء أكان من فعل اآلدميين 
أم سماويًا حيث صرح بذلك المالكية في أكثر من 
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موضع وظير كالميم عندما تكمموا عن السارق ىل 
. الويعتبر جائحة أ

ونقل الشيخ عن ابن ": جاء في كفاية الطالب      
تكون الجائحة اآلفات  وعميو... القاسم أن السارق جائحة

. (22)"الجيش والسارقالسماوية و
في )وقال ابن عرفو ": جاء في الفواكو الدواني      

واألظير في عدمو غير  (معرض كالمو عن السارق
مرجو يسره عن قرب أنو جائحة وىو ظاىر 

. (23)"المدونة
قال ابن القاسم ولو ": جاء في التاج واإلكميل      
قال ابن نافع ليس السارق ، سارق كانت جائحةسرقيا 
قال ابن يونس قول ابن القاسم أصوب ألنو فعل ، جائحة

 .(24)"دفعو مخموق ال يقدر عمى
وكان السارق من األمور التي اختمف عمييا وىذا       

االختالف راجع إلى االختالف السابق والراجح في 
السارق أما الموضوع أن السرقة تعتبر جائحة إذا لم يعرف 

 .(25)إذا عرف السارق فإنو يرجع عميو بما سرق

 أدلة وضع الجوائح :المطلب الثالث

العديد من األدلة عمى وضع  (26)ذكر المالكية       
وىذه األدلة من السنة النبوية الشريفة واآلثار،  الجوائح

:  ىي
 أن النبي ) ما جاء في صحيح مسمم عن جابر -1

 .(27)(أمر بوضع الجوائح
ما جاء في صحيح مسمم عن جابر بن عبد اهلل قال  -2

لو بعت من أخيك ثمرا فأصابتو ): رسول اهلل 
جائحة فال يحل لك أن تأخذ منو شيئا بم تأخذ مال 

 .(28)(أخيك بغير حق
إذا باع المرء ): قال ما رواه ابن وىب أن النبي  -3

. (29)(الثمرة فقد وجب عمى صاحب المال الضمان
الصحابة والتابعين فقد قضى عمر  قال بو كثير من -4

. (30)الجوائح بن عبد العزيز بوضع

 شروط الجوائح :المطلب الرابع

اشترط المالكية عدة شروط إذا تحققت وضعت       
:  وىذه الشروط ىي، الجائحة

عن  أن يكون شراا الثمرة مستقطً : الشرط األول
. (31)األصل
أو ، لياأي أن المشتري اشترى الثمرة دون أص      

أما إذا اشترى األصل ، اشترى الثمرة ثم اشترى أصميا
والثمرة معًا أو اشترى األصل ثم الثمرة فال توضع 

، فقد جاء في التاج وىناك رواية بالوضع، الجائحة
معًا  الثمرعن ابن يونس إذا اشترى األصل و: "اإلكميلو

ابن يونس ، فال جائحة في الثمرة أو ألحق األصل... 
ثم اشترى األصل ففييا ، ى ثمرًا بعد زىوهإن اشتر

ابن المواز إن اشترى األصل ثم ، الجائحة ال عكسو
ورواه يحيى ، اشترى الثمرة بعد فال جائحة أصالً 

روى أبو زيد عن ابن القاسم ، وسحنون عن ابن القاسمو
. (32)"أن فيو الجائحة

:  وقد عمموا ىذا الشرط بأمرين      
. ال العكس إن الثمرة تابعة لألصل - أ

ألن البائع إذا باع الثمرة بعد بدو صالحيا فسقي  - ب
لكن إذا باع األصل فال سقي ، األصل عميو

 (33).عميو
األصل قاعدة أن اعتمد المالكية في بيع الثمار و     

كل ثمرة اشتريت مع الرقاب ىي تبٌع لمرقاب فال جائحة 
وقد خرجوا عمى ىذه ، فييا ألن المقصود ىو الرقبة

مسألة ما إذا اكترى شخص ، دة باإلضافة لما سبقالقاع
، فأصابت الجائحة ثمر ىذه النخالت، دارًا وفييا نخالت

ألن  ؛لو أتت عمى جميع الثمرفال توضع الجائحة فييا و
 .(34)الثمر تبع لمدار 

 : أن يكون بقاا الثمرة ليتم طيبيا: الشرط الثاني
مضى ما تقع فيو عادة فال إذا تناىت وف      
ومر عمييا من ، أي إذا نضجت ىذه الثمرة، (35)توضع

. الوقت يمكن المشتري قطفيا فيو فال توضع الجائحة
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:  وبقاء الثمرة عمى الشجر لو ثالث حاالت      
أن تكون الثمرة محتاجة إلى بقائيا في ًأصوليا حتى  -1

وىذا ال خالف في أن الجائحة ، يكتمل طيبيا
. توضع فيو

محتاجة إلى بقائيا في أصميا أن تكون الثمرة غير  -2
، الزرعحيا ونضارتيا مثل التمر اليابس ولتمام صال

. وىذا ال جائحة فيو باتفاق
لكن تحتاج إلى تأخير لبقاء أن يتناىى طيبيا و -3

ىذا فيو ، رطوبتو كالعنب المشترى بعد بدو صالحو
:  ثالثة أقوال

 مقتضى رواية أصبغ عن ابن: األول القول      
نما يراعىالقاسم أنو   ال يراعى البقاء لحفظ النضارة وا 

. تكامل الصالح
مقتضى رواية سحنون أن توضع  :الثانيالقول       

وىذا ىو المعتمد عند المالكية  (36)الجائحة في جميعو
 .(37)الدسوقي كما ذكر ذلك

نقل عن سحنون إذا تناىى العنب  :القول الثالث      
ه أو شغل آن نضوجو وتركو صاحبو لسوق يرجوو

وىذا ما ذكره الدردير حيث ، يعرض لو فال جائحة فيو
ن تناىت الثمرة في طيب": قال ىا فال جائحة لفوات وا 

المراد بتناىي الطيب بموغيا الحد الذي محل الرخصة و
. (38)"اشتريت لو

. (39)بيع أن يكون الثمر عوضًا عن: الشرط الثالث
روا صورًا وذك تكمم المالكية في شرح ىذا الشرط      

لبعض العقود التي قد تتعرض لمجوائح ومن ىذه 
:  العقود

 : المير -
صورة المسألة أن يعطي شخص ثمر بستانو ميرًا       

:  المرأة ثم يجاح الثمر، اختمف المالكية عمى رأيين
ال تجري الجائحة في مثل ىذه : األول الرأي      

ىا ؤبناالصورة؛ ألن النكاح مبني عمى المكارمة التي 
. (40)وىذا قول ابن القاسم، العرف

ن الجائحة تجري فييا؛ ألن المير إ: الثاني الرأي      
وىذا قول ، عوض كسائر األعواض فتجري فيو الجائحة

، وصوبو وىو قول ابن الماجشون، مالبن القاس ثانٍ 
. (41)المخميالصقمي و

محل الخالف كما حرره الدسوقي ىو كون المير       
أما لو كان المير غير ثمر ثم عوضت فيو ثمرًا  ،ثمراً 

. (42)ففيو الجائحة اتفاقاً 
الراجح عندىم والذي عميو الفتوى وضع الجوائح       

لكن المعتمد الذي عميو و: "يقول الدردير، في المير
. (43)"الجائحة الفتوى أن فيو

 : الخمع -
تبذلو  مفارقة الرجل امرأتو عمى عوض: الخمع ىو      

. (44)هل
 ع في ـه ولو كانت توضـفي ال توضع الجائحة       

المير لضعف الخمع عن الصداق حيث إن الخمع يجوز 
. (45)الغرر فيو دون الصداق

:  بيع الثمار مع استثناا البعض -
استثنى منو ثمار ، وإذا قام شخص ببيع بستانو      

وكان ىذا ، أو استثنى منو كياًل معيناً ، بعض األشجار
ثم أصابت البستان جائحة ، لمستثنى أقل من الثمثا

لكن حصل الخالف ىل ، فباالتفاق توضع ىذه الجائحة
أم ال يوضع من ، لمستثنىايتم وضع الجائحة من الكيل 
:  (46)إليك اآلراءو ؟المستثنى بل من ثمن الثمرة

توضع الجائحة من العدد المستثنى : األولالرأي       
. أشيب عن مالكابن القاسم و ، وىذا قول رواهبقدره

يوضع من العدد المستثنى  ال :الثانيالرأي       
.  قميل وال كثير

والراجح عند المالكية القول األول، نقل العبدري       
وىو الحق " :قي التاج قول أصبغ حيث قال

يعني  (48)"وبو أقول: "وقال ابن المواز (47)"والصواب
 .الرأي األول

:  في ىذه المسألةرأي أبي الوليد 
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أن النقل عن اإلمام  (49)الباجي رأى أبو الوليد      
وكان ، (50)مالك قد اختمف وقد نقد الرأيين ووجييما

  ؟جممة قولو أن المستثنى ىل يتناولو البيع أم ال
اعتبار أن البيع يتناولو ثم ارتفع بعد ذلك بعقد  ىفعل -

بتاع الثمرة االستثناء فال جائحة فيو؛ ألن البائع قد ا
فوجب أن يكون ما استثناه ، المستثناة من المشتري

البائع مقدمًا عمى ثمرة الحائط ولو لم يبق من ثمرة 
. الحائط شيء

نما أبقى  - وعمى اعتبار أن المستثنى لم يتناولو البيع وا 
االستثناء المستثنى عمى ممك البائع، فالبائع في ىذه 

ن تكون الجائحة الحال أصبح شريكًا لممبتاع، فوجب أ
. (51)بينيما عمى قدر ما لكل واحد منيما من ثمرة

 : العرايا-
العرايا مفردىا عرية وىي بيع رطب في رؤوس       

وسميت بيذا السم ألنيا عريت ،  (52)نخمة بتمر كيالً  
. (53)أو أفردت عن حكم باقي البستان

ة ثم وقعت فييا جائحة، ي العريَّر عرِ إذا اشترى المُ       
 وىل يوضع من ثمن العرية وتجري فييا الجائحة أ

:  ال؟ في المسألة تفصيل
فإن الجائحة  اً أو عرض اً إذا كان ثمن العرية عين:  أووً 

. (54)عند المالكيةتوضع عن المشتري باالتفاق 
واجتيح  (55)باألوسق إذا كانت ثمار العرية مقدرة:  ثانياً 

جائحة لم يبق إال األوسق فال توضع الالحائط و
ذلك بالقياس عمى من أوصى بثمرة حائطو ، واتفاقاً 

آلخر منو بخمسة أوسق طو إلنسان وبثمرة حائ
فتمفت ىذه الثمرة إال خمسة أوسق فإن جميعيا لو 

. (56)دون من أوصى لو بسائر الثمرة
 (57)(الخرص) إذا كان ثمن العرية نخاًل معينة:  ثالثاً 

  فالمالكية عمى قولين في ىذه المسألة
، وىذا قول مالك وابن القاسم توضع الجائحة فييا -أ

. ابن وىبو
. وىذا قول أشيب، ال توضع الجائحة فييا -ب

:  تعميل الرأيين
تعميل الفريق األول إن الثمرة مضمونة بخرصيا تمرًا  -أ

إلى الجداد فسقط عنو ذلك بالجائحة كالزكاة، وألن ىذا 
. عقد شراء فيو كالبيع في جريان الجائحة

تعميل الفريق الثاني إن المشتري اشترى العرية دفعًا  -ب
. (58)لمضرر الذي يمحقو

 : المساقاة -
المساقاة ىي دفع الشجر إلى من يصمحو ويقوم بسقيو       

. (59)وعمل سائر ما يحتاج إليو بجزء معموم من ثمره
عمل فيو  الذي إذا أصيب البستان أو الحائط      

ئحة فيل يبقى العقد الذي بينو وبين الشريك بالمساقاة بجا
ال؟ في ىذه المسألة تفصيل عمى  وشريكو مالك البستان أ

:  النحو التالي
أي في جميع إذا كانت الجائحة في الثمرة جميعيا، -1

:  فيناك رأيانثمر البستان، 
 أنيما شريكان في الثمار والنقص  :األولالرأي       

 .رواه أشيب عن مالكوليس لمعامل أن يخرج وىذا القول 
كان لو  الجائحة الثمث إن بمغت :الثانيالرأي       

ليس لو من ف فإن خرجأن يسقي الحائط كمو أو يخرج 
. (60)وىذه رواية سعد عن مالك عالجو ونفقتو شيء

نواحي البستان،  إذا كانت الجائحة في ناحية من -2
:  ىنالك رأيان

م إذا كان المجاح تمزمو المساقاة في السال: األول      
. وىذا قول محمد، يسير الثمث أو أقل

ال سقي عميو في المصابة ويسقي السالم : الثاني      
وحده ما لم يكن السالم يسير جدًا كان يكون الثمث أو 

وىذا ، خير مطمقاً  (أقل من الثمث)أقل فإذا كان كذلك 
  (61).المواز قول ابن

:  اإلجارة -
فما ىي صور ، جارة لمجوائحقد يتعرض عقد اإل      

؟ وما أثرىا عميو ؟الجائحة الالحقة بعقد اإلجارة
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ذكر المالكية صورًا لمجوائح الواقعة عمى عقد       
:  اإلجارة منيا

من استأجر أرضًا لمزراعة ففسد الزرع بجائحة  -1
الزرع كالطير  هنفس الزرع وكانت ىذه الجائحة في

ألن اإلجارة الزمة  من األجرة ئاً الجراد فال يحط شيو
أما إن كان الفساد من قبل األرض كالدود سقط 

 .(62)جميعو الكراء
رجل اكترى رحى سنة فأصاب أىل ذلك البمد فتنة جموا  -2

بسببيا عن المكان وجال معيم المكتري أو أقام آمنًا 
إال أنو ال يأتيو طعام لجالء الناس فيو كبطالن 

وضع عنو قدر الرحى من نقصان الماء أو كثرتو وي
المدة التي جموا فييا، ويستثنى من ىذه الحالة إذا قام 
شخص باستئجار دار ثم جال أىل ذلك المكان لفتنة 
وأقام المكتري آمنًا أو رحل وىو آمن ففي ىذه الحالة 
يمزمو الكراء كمو أما إذا كان بسبب الخوف فيسقط 

. (63)الجالء عنو مدة

  مسألة أال وىي أنالمازري عمى خمو البمد  خّرج  -3
رجل اكترى موضعًا لغسل الغزل بكراء غالي ثم  

أحدث رجل بقربو موضعًا آخر فنقص من كراء 
األول، فقال المازري إن عقد عمى أنو ال يمكن 
إحداثو فجاء من ذلك ما لم يظن فمو مقال كما 

يكون لو إذا خال البمد أو غيره مما ذكره العمماء وأما 
إلحداث فال مقال لو إذا إذا كان من الممكن ا

  (64).الغمة نقصت
فالمالحظ من الصور السابقة أن المالكية اعتبروا       

الجوائح مؤثرة في عقد اإلجارة ووضعوا من األجرة 
. بمقدار الضرر الالحق بالمستأجر

:  الزكاة-
إذا أصابت الجائحة ثمار البستان فيل يجب       

من مال الزكاة وضعيا عن المزكي فال يضمن ما تمف 
لمفقراء أو أنيا ال توضع فيضمن ما تمف ليم؟  

:  فصل المالكية ذلك عمى النحو التالي      

 (65).إذا أصابت الجائحة الثمر قبل خرصو فال زكاة -1
إذا أصابتو الجائحة بين الخرص والجذاذ وأحاطت  -2

بالثمر كمو، سقطت الزكاة ألن الزكاة تجب 
رة إلى أربابيا، أي بالخرص بشرط وصول الثم

 (66).بشرط بقاء عينيا
أذا بقي من الثمر ما يبمغ خمسة أوسق فأكثر زكى  -3

. (67)عن الباقي وليس عميو فيما أصابت الجائحة زكاة
:  اللصب-

الغصب أخذ الشيء ظممًا وقيرًا، والمال المأخوذ       
. (68)يسمى مااًل مغصوباً 

كمو بآفة فإذا غصب الشخص مال غيره فتمف       
وجب عميو الضمان؛ لتعديو بالغصب، ( جائحة)سماوية 

ن تعيب المال المغصوب؛ بأن تمف بعضو يخير المالك،  وا 
بين أخذ المغصوب بال أرش لعيبو، وتركو وأخذ قيمتو يوم 

. (69)غصبو، بال فرق بين قميل العيب أو كثيره 
:  الوديعة -

. (70)ليحفظوىي المال المتروك عند الغير : الوديعة      
فال ( جائحة)فإن تمف ىذا المال بآفة سماوية       

يضمنيا المودع؛ ألن يده يد أمانة وضمانو ال يكون إال 
. (71)بتعد أو تقصير

. بعد الكالم عن ىذا الشرط أود أن أذكر أن د      
لم أر ": سميمان الثنيان قال في كتابو الجوائح وأحكاميا

، من العمماء سوى النفراوي ىذا الشرط مذكورًا عند أحد
لعل السبب في ذلك يرجع إلى أنو أمر معموم حيث أن و

لكن  (72)"وضع الجوائح ال يتصور في غير المعاوضات
لفقياء من تكمم عن أن الكثير من ا بينالعرض السابق 
 .ليس كما ذكر الدكتور الثنيانىذه المسألة و

. (73)أن يبمغ ما أجيح الثمث: الشرط الرابع
 (74)رالثما اشترط المالكية ىذا الشرط في جائحة      

. دون جائحة البقول
:  تعميل اشتراط الثمث في الثمار
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أن يسقط بعضو إن العادة جرت أن الثمر البد و -أ
. بسبب اليواء أو الطير أو ما شابو ذلك

والمبتاع عندما أراد أن يبتاع ىذه الثمار كان  -ب
. متوقعًا أن تنقص ىذا المقدار

ما كان أقل من الثمث يعتبر يسير أما ما زاد عن  -ج
. (75)الثمث فيو الكثير

:  (76)تعميل عدم اشتراط الثمث في البقول
. لعسر معرفة ثمثيا؛ ألنيا تقطع شيئًا فشيئاً  - أ

فيي بحاجة ، من العطش ألن أغمب جوائحيا - ب
 .(77)مستمرة لمماء أكثر من األشجار

وىو عدم الوضع لكن ىنالك رأي آخر في المذىب       
إال قدر الثمث قياسًا عمى الثمر وىذا القول ىو رواية عمي 

عن مالك، وىناك رواية ثانية أنو ال يوضع  وغيره بن زياد
. (78)أو كثر من جائحة البقل شيء قل

والمعتمد في المذىب عدم اشتراط الثمث لوضعيا،       
.. .في جائحة البقول قمت أرأيت البقول: "جاء في المدونة

إذا اشترى الرجل ىذه األشياء فأصابتيا جائحة أقل من 
أرى : ال قال مالك والثمث ىل يوضع عن المشتري شيء أ

أن يوضع عن المشتري كل شيء أصابت الجائحة منيا 
، وىذا ما ذكره ابن (79)"قل أو كثر وال ينظر فيو إلى الثمث

وما أجيح بو من البقول : "قال عبد البر في الكافي حيث
قميل أو كثير من ظاىره أو مغيبو، فمصيبتو من البائع  من

وال يكون عمى المشتري شيء منو إال أن تكون الجائحة 
فتكون من المشتري ىذا ىو ، يسيرة تافية ال بال ليا

 .(80)"مالك عن األشير
من حيث عدم اشتراط ثمث يمحق بجوائح البقول       
انت في ء أكالجوائح التي سببيا العطش سوا، التالف

أن سقييا عمى البائع : تعميل ذلكالثمر أم في البقول و
ال يقل جدًا بحيث ال أبشرط ، هفأشبو ما فيو حق توفي

. (81)يمتفت إليو عادة فال يوضع
  .(83)والبرسيم (82)ويمحق بيا كذلك ما يرعى كالجمبان      
تقسيم المالكية لمحل الوضع من حيث جنس       

:  المعقود عميو

قسم المالكية المحاصيل من حيث جنسيا إلى       
:  ثالثة أقسام

نحوىا فإذا وىي النخيل والعنب والزيتون و: الثمار -1
أصابتيا الجائحة بشروطيا فإنيا توضع؛ أي 

(84).يتحمميا البائع لمحديث الوارد
 

تطول مدتو في األرض كالبصل  وىي ما ال: البقول -2
الرأي : (86)ففييا رأيان (85)وغيرىا والخس والجزر

توضع الجائحة فييا ألنيا محتاجة إلى البقاء  :األول
وىذه رواية ، ونضارتيا في أصميا لتمام صالحيا
ال  :الرأي الثاني      .سحنون عن ابن القاسم

عمى  هتوضع الجائحة ألنو لم يبق فيو حق توفي
البائع فبمجرد البيع تنتيي عالقتو بيذه البقول 

وىذه رواية ، دهوتكون من ضمان المشتري وح
. أصبغ عن ابن القاسم

كالقثاء والبطيخ والقرع : ما جرى مجرى البقول -3
الف في وحصل الخ، فيذا فيو الجائحة، الباذنجانو

 القول ىنا كالقول فيالثمث في التالف و اشتراط 
. (87)البقول فيرجع إليو

:  كيفية حساب الثلث
ائحة إذا اتفق المالكية عمى أن النوع الذي تعرض لمج -1

كان مما ييبس أو يحبس أولو عمى آخره كالتمر أو 
. (88)الحمضيات فيعتبر فيو ثمث المكيمة ال القيمة

إذا كان المبيع أجناسًا مختمفة كالعنب والرمان فأصيب  -2
أحد ىذه األجناس بجائحة دون األجناس األخرى، 

:  اختمف المالكية في ىذه المسألة عمى قولين
، جنس معتبر بنفسو إن بمغت ثمثون جائحة كل إ -أ 

. وىذا القول رواه ابن حبيب عن مالك
وىذا القول رواه ، ن الجائحة تعتبر بالنسبة لمجميعإ -ب

. ابن المواز عن أصبغ
:  أدلة الفريقين
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بأن المعتبر في الجائحة أن : استدل الفريق األول -أ
حتى نميز بين ونحن اعتبرنا الثمث  ،تبمغ الثمث
. غير المعتبرةعتبرة والجائحة الم

بالقياس عمى الحوائط  :استدل الفريق الثاني -ب
 فمو أن رجالً ، أي البساتين المتعددة، المتعددة

فأصابت ، اشترى حوائط متعددة من جنس واحد
. كذلك ىناة أحدىا العتبر ثمث الجميع والجائح

فقد اختمفوا كذلك ، فإذا ذىب بعض الجنس الواحد      
:  عمى قولين

ينظر إلى الجنس المصاب إذا  :القول األول      
كانت قيمتو تساوي ثمث قيمة الجممة فإذا أصيب منو 
ثمث ثمرتو فتوضع فيو الجائحة أما إذا كانت قيمتو ال 

تساوي ثمث قيمة الجممة أو ساوت ولم يذىب منو الثمث 
. وىذا قول ابن القاسم، فال توضع فيو الجائحة

إلى ثمث القيمة فإذا أصيب  ينظر: القول الثاني      
اوي ثمث قيمة الجممة فيي من الجنس الواحد ما يس

. إن كان أقل من ذلك فميس بجائحةجائحة و
:  أدلة الفريقين

بأننا نحتاج إلى التقويم في : استدل الفريق األول - أ
رجع إلى  اً اختالف األجناس، فإذا كان النوع واحد

 بقدر الثمرة كما لو   فاالعتبار،  االعتبار بو

. كانت مفردة     
بأن االعتبار بقيمة الجممة أو : استدل الفريق الثاني - ب

أما اعتبار األمرين معًا فيو ، بذىاب ثمث الثمرة
. خالف الصواب

مختمفة فأصيب  اً إذا كان المبيع جنسًا واحدًا وأنواع -3
أو كان مما ال يحبس أولو عمى أخره ، نوع منيا
:  لف المالكية عمى قوليناخت، كالمقاثي

ذا ما رواه ابن المواز ن االعتبار بثمث الثمرة وهإ - أ
. عبد الممكعن مالك وابن القاسم و

. وىذا قول أشيب، ن االعتبار بثمث القيمةإ - ب

:  أدلة الفريقين

استدلوا بأن الثمث مقصود من أجل اعتبار الفعل  - أ
ون كالنقص المعتاد األصل فيو أن يو، جائحة أم ال

. مرة فنعتبره في الثمرةفي الث
استدلوا بأن المقصود ىو القيمة؛ ألنو بسببيا يزيد  - ب

الثمن ، وقد يساوي الثمر القميل، الثمن أو ينقص
فمو أصيب ىذا القميل باليسير لمحقو ، الكبير
أما لو أصيب الكثير من الثمر الذي ، الضرر

 (89).يساوي القميل لم يمحقو ضرر

:  (90)وقت تقدير الخسارة
ثّم  منو، تقدير الخسارة يرجع إلى طبيعة الثمار      

:  نابالتالي يوجد عندنا حالت
، إذا كانت الثمار يمكن ضم أوليا إلى آخرىا: األولى

ففي مثل ىذه الحالة يعتبر وقت حدوث الجائحة ىو 
. الوقت المناسب لتقدير الخسارة

إذا كانت الثمار من ذات البطون، ففي ىذه : الثانية
:  ختمف فقياء المذىب عمى أربعة أقوال ىيالحالة ا

اعتبار قيمة كل بطن في وقتو وال يستعجل  -1
. بالتقويم

اعتبار قيمة الكل يوم البيع عمى تقدير وجود  -2
مثال ذلك لو أن أحد البطون أجيح يقال ما ، البطون

يوم  ن موجوداً قيمتو يوم البيع وما قيمة السالم لو كا
. كذاالبيع فيقال كذا و

مثال ذلك لو أن ، قيمة الكل يوم الجائحةاعتبار  -3
أحد البطون أجيح يقال ما قيمة المجاح في ذلك 
الوقت فيقال كذا وما قيمة السالم لو كان موجودًا 

. كذا في وقت الجائحة فيقال
التخمين بل يستعجل بتقويم السالم عمى الظن وال   -4

ننظر بعد انتياء البطون كم تساوي كل بطن زمن 
وىذا ىو ، نيا تقبض بعد شير مثالً الجائحة عمى أ

. القول المعتمد عند المالكية
وصورتو أن رجاًل  يضرب اإلمام مالك مثااًل لذلك      

، انتجت ثالثة بطون متساوية (ديناراً  150) اشترى مقثأة بـ
( ديناراً  100)في كمية اإلنتاج، وكانت قيمة البطن األول 
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، (ديناراً  40)ثالث والبطن ال( ديناراً  60)والبطن الثاني 
، ثم أجيح البطن (دينار 200)فكان مجموع قيمة البطون 

األول وىو ثمث الثمر، فننظر كم قيمة ىذا البطن إلى 
 100)مجموع قيمة البطون؟ فإذا ىي النصف؛ ألن قيمتو 

، فيرجع (دينار 200)وقيمة مجموع البطون ( دينار
ا المقثأة، المشتري عمى البائع بنصف القيمة التي اشترى بو

 75)فيرجع عميو بـ ( ديناراً  150)وقيمة شراء المقثاة 
عمى ىذا فقس جميع ما ف: "، وليذا يقول اإلمام مالك(ديناراً 

. (91)"يرد عميك من ىذا

:  إثبات الجائحة عند الخصومة
تكون الخصومة في الجوائح في حصول الجائحة       

. أو في قدر الذاىب بالجائحة
المشتري في حصول الجائحة ف البائع وإذا اختل: أووً 

فالقول قول البائع؛ ألن األصل السالمة فيو 
متمسك باألصل حتى ٌيثبت المشتري خالف 

. (92)وىذا قول فقياء المذىب باالتفاق، األصل
إذا حصل الخالف في القدر الذي أذىبتو الجائحة : ثانياً 

ىل ىو الثمث أو أقل فالقول قول المشتري عمى 
. (93)من المذىبالمعتمد 

 شرط البراءة من الجائحة :المطلب الخامس

لو اشترط البائع إسقاط الجائحة فيل يعتبر ىذا       
 عندما تكمم المالكية عن ىذا الشرط كان  ؟ ال والشرط أ

:  قوالنليم 
صحيح فالعقد  من ثمّ يعتبر ىذا الشرط الغيًا و: األول

توفت الشروط يمزم اعتبار الجائحة إذا اسو الشرط باطلو
المذكورة وىذا ىو قول مالك في كتاب ابن المواز وفي 

وعميو اقتصر ابن رشد في البيان سماع ابن القاسم 
. (94)المقدماتو

 : أدلة القول األول      
إن ىذا اإلسقاط إسقاط لمحق قبل وجوبو فال يؤثر  -1

. (95)في صحة العقد

قل لمضمان عن محمو فيترك ألن في ىذا الشرط ن -2
  .(96)يصح العقدط والشر

. وىو قول أبي الحسن اً يعتبر ىذا العقد فاسد: الثاني
 : أدلة القول الثاني      
، الغرر مفسد لمعقد، وألن ىذا الشرط فيو غرر      

. (97)فيفسد ىنا
:  وقفة مع الرأيين

عندما تكمم الدسوقي عن ىذين االتجاىين ذكر أن       
ل فيما ليس من عادتو أن المالكية حاولوا حمل الرأي األو

يجاح، والقول الثاني فيما كان من عادتو أن يجاح، لكن 
أبي الحسن  فإن ىذا يقتضي أن كالم: "الدسوقي يقول

. والراجح قول مالك (98)"المصنفل لما قالو مقاب

  :المطلب السادس
 عالقة الجوائح بنظرية الظروف الطارئة

المالكية ونظرية  قبل بيان العالقة بين الجوائح عند      
الظروف الطارئة البد من بيان مفيوم نظرية الظروف 

. الطارئة

 .مفيوم نظرية الظروف الطارئة: أووً 

تقوم فكرة نظرية الظروف الطارئة عمى افتراض       
إبرام عقد من العقود الالزمة في ظروف اقتصادية 
معتادة ثم تتغير ىذه الظروف التي قام عمييا العقد 

م تكن بالحسبان تجعل تنفيذ ىذا العقد مرىقًا بصورة ل
لممدين وميددًا لو بالخسارة، فيل يجبر ىذا الشخص 
عمى تنفيذ ىذا االلتزام ميما كانت درجة الخسارة وأيًا 
كانت الظروف؟ أم أن ىذا االلتزام يعدل إلى الحد 

المقبول بتوزيع الضرر أو بالفسخ؟ وىذا ما جاءت بو 
لمقاضي أن يتدخل في مثل ىذه  ىذه النظرية إذ أباحت

الحاالت بعد الموازنة بين مصمحة الطرفين، أن يرد 
االلتزام المرىق إلى الحد المقبول بتوزيع الضرر عمى 

. (99)المتعاقدين أو بفسخ العقد

 .(100)شروط نظرية الظروف الطارئة: ثانياً 
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صل أي أن ىناك فا، خي التنفيذاأن يكون العقد متر -1
. بين تنفيذهو بين إبرام العقد

عن  اً أن يكون التغيير الذي طرأ استثنائيًا خارج -2
 .حدود المألوف المعتاد

 .أن يكون الظرف عامًا ال خاصاً  -3

أن يكون الظرف مما ال يمكن توقعو أو دفعو أو  -4
 .التقميل من آثاره

 .أن يصبح تنفيذ العقد مرىقًا لممدين -5

مقارنة بين نظرية الظروف الطارئة والجوائح عند 

:  الكيةالم
، وشروطيا بعد العرض السابق لمفيوم النظرية      

تختمف عند المالكية تشابييا في أمور و نجد أن الجوائح
:  معيا في أخرى وىي عمى النحو اآلتي

:  أوجو الشبو
:  تتفق الجوائح مع الظروف الطارئة من حيث      

أال وىو رفع الضرر ، األساس الذي قامت عميو -1
. المتعاقدين نتيجة إبرام ىذا العقدالذي يمحق بأحد 

، فالعقد في الجوائح متراخي التنفيذ، الشروط -2
وجاء ، التغيير الحاصل خارج عن نطاق المألوفو

ىذا في اشتراط الثمث حيث اعتبر المالكية ما زاد 
، عن الثمث في التمف تجاوزًا لمحد الطبيعي المعتاد

 الجائحة التي اصابت الثمر ال يمكن توقعيا أوو
الحاصل من الجائحة ، ودفعيا أو التقميل من أثارىا

 (.المشتري) أن تنفيذ العقد يصبح مرىقًا لممدين

:  أوجو اوختطف
تختمف الجوائح عن نظرية الظروف الطارئة من       
:  حيث

فقد يكون ، عدم اشتراط العمومية في الحادث -1
الحادث في الجوائح حادثًا خاصًا بالفرد وحده دون 

.  يكون عامًا كما اشترطت النظريةغيره فال

معالجة آثار العقد، فقد أوجبت النظرية إزالة اإلرىاق  -2
الموجود في العقد بأحد أمرين، إما بتوزيع الضرر بين 
المتعاقدين أو بالفسخ، أما الجوائح فقد حممت الضرر 

 .ألحد المتعاقدين وىو البائع

بعد ىذا العرض يتضح مدى عالقة الجوائح       
ظرية الظروف الطارئة بل يمكننا القول بأن الجوائح بن

تشكل أحد األسس التي تبنى عمييا نظرية الظروف 
 . الطارئة في الشريعة اإلسالمية

 تمةاالخ

بعد االنتياء من كتابة ىذا البحث توصمت إلى       
:  النتائج التالية

تمف من معجوز عن أما تعرف الجائحة بأنيا  -1
 .بيعو ثمر أو نبات بعددفعو عادًة قدرًا من 

اآلفات ند المالكية تشمل فعل اآلدميين والجائحة ع -2
  .دفعو السماوية وكل ما ال يستطاع

ثبتت الجائحة بنصوص صحيحة من السنة ال  -3
. شك فييا

أن يكون : أربعة شروط ىي يشترط لوضع الجائحة -4
أن تبقى الثمرة ليتم ، وعن األصل الثمر مستقالً 

أن يكون مقدار ، وعن بيع أن تكون عوضاً ، وطيبيا
 .الذاىب الثمث فأكثر

تجري الجوائح في الثمار بشرط ذىاب الثمث أما في  -5
. فال يشترط ذىاب الثمثوما جرى مجراىا البقول 

 والعطش توضع قميمة كانت أالتي سببيا جائحة ال -6
 .وال يشترط الثمث فييا، كثيرة

المعتبر في حساب الثمث في الثمر الذي ييبس أو  -7
. ةلأولو عمى آخره ىو ثمث المكييحبس 

الثمث أو : أما في األجناس المختمفة فيناك طريقتان -8
. القيمة

د لمعقد أو يعتبر الشرط الغيًا شرط البراءة مفس -9
. العقد صحيحو
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وسع المالكية من نطاق الجوائح فمم يقصروىا عمى  -10
رأيناىم يعممونيا في المساقاة  عقد البيع فقط فقد

 .االمير وغيرهوالزكاة و

تعتبر الجوائح من أىم األسس التي تقوم عمييا  -11
  .اإلسالمية نظرية الظروف الطارئة في الشريعة

 

: الهوامش
                                              

، بيروت، دار لسان العربجمال الدين بن منظور،  (1)
. 409، ص2، ج(3ط)م 1993إحياء التراث العربي، 

، دار معجم مقاييس الملةاحمد بن فارس بن زكريا،  (2)
. 492، ص1م، ج1979الفكر، 

: ، تحقيقمعجم تيذيب الملةمحمد بن احمد األزىري،  (3)
، (1ط)م 2001رياض قاسم، بيروت، دار المعرفة، .د
. 514ص ،1ج

. 410، ص2، جلسان العربابن منظور،  (4)
، بيروت، دار المعرفة، كفاية الطالبأبو الحسن المالكي،  (5)

الفواكو احمد بن غنيم النفراوي، . 281، ص2، ج1992
، بيروت، دار الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني

. 129، ص2م، ج1995الفكر، 
عمى شرح كفاية  حاشية العدويعمي الصعيدي العدوي،  (6)

يوسف البقاعي، بيروت، دار : تحقيقالطالب الرباني، 
محمد بن عبد الباقي . 281، ص2، ج م1992الفكر، 

، بيروت، دار الكتب شرح الزرقانيبن يوسف الزرقاني، 
. 340، ص 3م، ج1991العممية، 

دار عالم الجوائح وأحكاميا، سميمان بن إبراىيم الثنيان،  (7)
. 21، ص(1ط)م 1992الكتب، 

مختصر خميل في فقو إمام أىل : خميل بن إسحاق (8)
عمي حركات، بيروت، دار الفكر احمد : تحقيق اليجرة،
. 191، ص1م، ج 1995

حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب العدوي،  (9)
،  281، ص 2، جالرباني

، الفيروز 18، ص 9، جلسان العربابن منظور،  (10)
، بيروت، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيطآبادي، 

.  1026، ص 1ج

 

ي عمى حاشية الدسوقمحمد بن عرفة الدسوقي،  (11)
محمد عميش، بيروت، دار الفكر : ، تحقيقالشرح الكبير

. 183، ص3ج 
. 183، ص3ج المرجع السابق  (12)
، 106، ص4ج( َثَمرَ )، مادةلسان العربابن منظور،  (13)

. 458، ص1، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي، 
. 220، ص2جحاشية العدوي، العدوي،  (14)
مواىب الجميل لحطاب، محمد بن عبد الرحمن ا: انظر (15)

 ،ى1398بيروت، دار الفكر، لشرح مختصر خميل، 
التاج واإلكميل محمد بن يوسف المواق، . 507، ص4ج

مطبوع ى 1398بيروت، دار الفكر، لمختصر خميل، 
احمد الدردير، . 507، ص4مع مواىب الجميل ج 

محمد عميش، بيروت، دار : ، تحقيقالشرح الكبير
. 185، ص3الدسوقي، ج الفكر، مطبوع مع حاشية

الثمر الداني في تقريب صالح عبد السميع اآلبي، 
بيروت، المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 

مالك بن أنس . 534، ص1المكتبة الثقافية، ج
، بيروت، دار الكتب العممية، نة الكبرىاألصبحي، المدو

بن امحمد بن احمد . 3، ص12، ج(1ط)م 1994
بيروت، دار الكتب العممية، الفقيية، القوانين جزي، 

نظرية فاضل شاكر النعيمي، : ، وانظر173، ص1ج
بغداد، دار الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون، 

. 20-206م، ص1968الجاحظ، 
، سميمان 173ص1، ج القوانين الفقييةابن جزي،  (16)

، المنتقى شرح الموطأبن خمف بن سعيد الباجي، 
، 6، ج(1ط)م، 1999العممية،  بيروت، دار الكتب

نظرية الظروف ، عبدالسالم الترمانيني، 173ص
. 68الفكر، ص ، دارالطارئة

محمد فؤاد : مراجعةصحيح مسمم، مسمم بن الحجاج،  (17)
عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

، (1555)، حديث رقم 1190، ص3م، ج 1954
.  باب وضع الجوائح: كتاب المساقاة

 ، أبو الحسن 38، ص12ج المدونة، مالك بن أنس،  (18)
اآلبي، . 282-281، ص2ج  كفاية الطالبالمالكي، 

. 534، ص1، جالثمر الداني
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بداية المجتيد ونياية محمد بن احمد بن رشد،  (19)
. 141، ص2بيروت، دار الفكر، جالمقتصد، 

، 2ج بداية المجتيد ونياية المقتصدابن رشد،  (20)
.  281، ص2جحاشية العدوي، عدوي، ال. 141ص

المواق، . 507، ص4، جمواىب الجميلالحطاب،  (21)
الشرح الكبير، الدردير، . 507، ص4جالتاج واإلكميل، 

. 185، ص3ج
. 281، ص2، جكفاية الطالبأبو الحسن المالكي،  (22)
.  129، ص2، جالفواكو الدوانيالنفراوي،  (23)
: وانظر. 507، ص4جالتاج واإلكميل، المواق،  (24)

.  173، ص6جالمنتقى، الباجي، 
العدوي، . 50، ص4جمواىب الجميل، الحطاب،  (25)

. 281، ص2حاشية العدوي، ج
وردت ىذه األدلة في الكتب التالية، مالك بن أنس،  (26)

، 2جالثمر الداني، اآلبي، . 32، ص2، جالمدونة
. 505، ص4جالتاج واإلكميل، المواق، . 534ص

أبو الحسن . 130، ص2ج كفاية الطالب، النفراوي،
.  282، ص2، جكفاية الطالبالمالكي، 

، حديث رقم 1191، ص3، جصحيح مسمم: مسمم (27)
باب وضع الجوائح  : ، كتاب المساقاة(1554)

، حديث رقم 1191، ص3، جصحيح مسمم: مسمم (28)
باب وضع الجوائح : ، كتاب المساقاة(1554)

ىذه الرواية إال في شرح الزرقاني، لم أجد ىذا الحديث ب (29)
، 337، ص3، جشرح الزرقانيانظر، الزرقاني، 
، وأبو 534، ص1، جالثمر الدانيوذكرىا اآلبي في 

وذكر ، 282، ص2ج كفاية الطالبالحسن المالكي في 
لم : " ذلك محقق المدونة السيد عمي الياشم حيث قال

نقف عمى من خرج ىذا الحديث بيذا المفظ وتقييده 
بالثمث فيما لدي من مراجع والحديث ضعيف اإلرسال 
" وروي معناه من حديث يحيى بن سعيد عند أبي داود

، وأما حديث أبي داود فيذا 325، ص8المدونة، ج
حدثنا سميمان بن داود أخبرنا بن وىب أخبرني : "نصو

بن سعيد أنو قال ثم ال اعثمان بن الحكم عن يحيى 
المال قال يحيى  جائحة فيما أصيب دون ثمث رأس

قال عنو األلباني حسن " وذلك في سنة المسممين
، سنن أبي داودمقطوع، أبو داود سميمان بن األشعث، 

 

، دار الفكر، تحقيق، محمد محيي (3472)حديث رقم 
. الدين عبد الحميد

، رقم 621، ص2، جالموطأمالك بن أنس، : انظر (30)
 لطالبكفاية ا، أبو الحسن المالكي، (1287)األثر 

وممن : " ، يقول ابن عبد البر في التمييد282، ص2ج
قال بوضع الجوائح ىكذا مجمال أكثر أىل المدينة منيم 
يحيى بن سعيد األنصاري ومالك بن أنس وأصحابو وىو 
قول عمر بن عبد العزيز وبوضع الجوائح كان يقضي 

اهلل عنو وبو قال أحمد بن حنبل وسائر أصحاب  يرض
انظر، يوسف بن عبداهلل ابن "اىر الحديث وأىل الظ

التمييد لما في الموطأ من المعاني عبد البر، 
مصطفى بن احمد العموي ومحمد : ، تحقيقواألسانيد

عبد الكبير البكري، المغرب، وزارة األوقاف والشؤون 
. 196-195، ص2، جى1387اإلسالمية، 

. 281، ص2ج حاشية العدوي،العدوي، : انظر (31)
الثمر اآلبي، . 129، ص2ج واكو الدواني،الفالنفراوي، 

كفاية أبو الحسن المالكي، . 534، ص1ج الداني،
. 282، ص2جالطالب، 

.  506، ص4ج التاج واإلكميل،المواق،  (32)
. وما بعدىا 34، ص12ج المدونة،مالك بن أنس،  (33)
. 34، ص12، جالمدونةمالك بن أنس،  (34)
. 129، ص2، جنيالفواكو الدواالنفراوي، : انظر (35)

الثمر اآلبي، . 506، ص4ج التاج واإلكميل،المواق، 
أبو الحسن المالكي، . 535-534، ص1ج الداني،

القوانين ابن جزي، . 283، ص2ج كفاية الطالب،
. 173، ص1ج الفقيية،

. 507-506، ص4جمواىب الجميل، الحطاب،  (36)
حاشية الدسوقي عمى محمد بن عرفة الدسوقي،  (37)

محمد عميش، بيروت، دار الفكر : ، تحقيقلكبيرالشرح ا
. 184، ص3ج 

مالك : وانظر. 186، ص3ج الشرح الكبير،الدردير،  (38)
التاج المواق،  .34، ص12ج المدونة،بن أنس، 
.  506، ص4، جواإلكميل

 العدوي، . 129، ص2ج الفواكو الدواني،النفراوي،  (39)
ي، أبو الحسن المالك. 281، ص2ج حاشية العدوي،
.  283، ص2جكفاية الطالب، 
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التاج اآلبي، . 183، ص3ج الشرح الكبير،الدردير،  (40)
. 505، ص4ج واإلكميل،

. 183، ص3ج حاشية الدسوقي،الدسوقي،  (41)
. 183، ص3جحاشية الدسوقي، الدسوقي،  (42)
. 183، ص3ج الشرح الكبير،الدردير،  (43)
محمد : قيق، تحالمطمعمحمد بن أبي الفتح البعمي،  (44)

م، 1981بشير األدلبي، بيروت، المكتب اإلسالمي، 
. 331، ص1ج

. 183، ص3ج حاشية الدسوقي،الدسوقي،  (45)
. 509، ص4، جمواىب الجميلانظر، الحطاب،  (46)

. 187، ص3ج  الشرح الكبير،الدردير، 
. 509، ص4ج التاج واإلكميل،المواق،  (47)
. المرجع السابق (48)
لقاضي أبو الوليد بن خمف بن سعد ىو سميمان ا (49)

الباجي، الفقيو المالكي، ولي قضاء حمب وأخذ عنو ابن 
: عبد البر وتفقو عمى يديو ابن شبرمة، من مصنفاتو

المنتقى شرح الموطأ، مسائل الخالف، السراج في عمم 
ابراىيم . ى494وتوفي سنة ى 403الحجاج، ولد سنة 

روت، دار ، بيالديباج المذىببن عمي بن فرحون، 
. 122ص-120، ص1الكتب العممية، ج

. 177، ص6، جالمنتقىالباجي،  (50)
. 177، ص6، جالمنتقىالباجي،  (51)
لزاىر في غريب الفاظ محمد بن احمد األزىري، ا (52)

، الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الشافعي
، ناصرالدين بن عبد 206، ص1، ج(1ط)ى 1399

الملرب في ترتيب المعرب مطرزي، السالم بن عمي ال
محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، حمب، : تحقيق

. 58، ص2، ج1(ط)م1979مكتبة أسامة بن زيد، 
: ،، تحقيقتحرير ألفاظ التنبيوالنووي،  يحيى بن شرف (53)

، (1ط)ى 1408عبد الغني الدقر، دمشق، دار القمم، 
. 180، ص1ج

. 183ص ،3جحاشية الدسوقي، الدسوقي،  (54)
،   ، انظر اعاً ـالوسق ىو حمل بعير ويقدر بستين ص (55)

التوقيف عمى ميمات محمد عبدالرؤوف المناوي، 
محمد رضوان دية، بيروت، دار : ، تحقيقالتعاريف

. 725، ص1، ج(1ط)ى1410الفكر المعاصر، 

 

. 176، ص6ج المنتقى،الباجي،  (56)
رؤوس  الخرص ىو الحزر والتقدير لمثمار وىي عمى (57)

، التوقيف عمى ميمات التعاريفالمناوي، . األشجار
. 310، ص1ج

، 12، جالمدونةالمرجع السابق، وانظر مالك بن أنس،  (58)
. 183، ص3، جالشرح الكبيرالدردير، . 36ص

ابراىيم : ، تحقيقالتعريفاتالجرجاني،  عمي بن محمد (59)
، (1ط)ى 1405االبياري العربي، بيروت، دار الكتاب، 

، 1، جالمطمع عمى أبواب الفقوالبعمي، . 271، ص1ج
.  262ص 

. 509، ص4، جالتاج واإلكميلالمواق،  (60)
، 3ج الشرح الكبير،المرجع السابق والدردير،  (61)

. 301، ص6جالمنتقى، الباجي، . 183ص
. 50، ص4، جمواىب الجميلالحطاب،  (62)
. 508، ص4جالتاج واإلكميل، المواق،  (63)
. 508، ص4جالتاج واإلكميل، ق، الموا (64)
، الزرقاني، 289، ص2المواق، التاج واإلكميل، ج (65)

،  174، ص2، جشرح الزرقاني
التاج ، المواق، 271، ص1، جالموطأمالك،  (66)

. 289، ص2، جواإلكميل
.  28، ص2، جمواىب الجميلالحطاب،  (67)
عمر بن محمد النسفي، . 340صالملرب، المطرزي،  (68)

، بغداد، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، الطمبةطمبة 
. 98ص

العدوي، . 453، ص3، جالشرح الكبيرالدردير،  (69)
. 370، ص2، جحاشية العدوي

محمد بن قاسم . 99، صطمبة الطمبةالنسفي،  (70)
، المكتبة العممية، شرح حدود ابن عرفةالرصاع، 

. 336ص
، دار يلشرح مختصر خلمحمد بن عبداهلل الخرشي،  (71)

، حاشية الدسوقيالدسوقي، . 110، ص6الفكر، ج
. 420، ص 4ج

. 60-59ص الجوائح وأحكاميا،الثنيان،  (72)
. 25، ص12ج المدونة،مالك بن أنس، : انظر (73)

العدوي، . 507، ص4، جمواىب الجميلالحطاب، 
التاج المواق، . 281، ص2، جحاشية العدوي
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، 3، جالكبيرالشرح الدردير، . 505، ص4جواإلكميل، 
الكافي في يوسف بن عبداهلل بن عبد البر،  184ص

ى 1407، بيروت، دار الكتب العممية، فقو أىل المدينة
. 334، ص1ج( 1ط)

. 141، ص2ج بداية المجتيد،انظر ابن رشد،  (74)
. 283، ص2ج كفاية الطالب،أبو الحسن المالكي،  (75)

. 130ص ،2ج الفواكو الدواني،النفراوي، 
ما ال تطول مدتو في : بقول كما عرفيا المالكية ىيال (76)

األرض، كالخس والسمق والكزبرة واليندبا والزعفران، 
، الفواكو الدوانيالنفراوي، : وورق التوت والبصل، انظر

.  130، ص2ج
الجوائح الثنيان، ، 535، ص1ج الثمر الداني،اآلبي،  (77)

. باإلضافة لممرجع السابق، 230، صوأحكاميا
ابن عبد البر، . 3، ص12، جلمدونةا: مالك بن أنس (78)

القوانين الفقيية، ابن جزي، . 334، ص1ج الكافي،
. 509، ص4جالتاج واإلكميل، المواق، . 173، ص1ج

. 32، ص12ج المدونة،مالك بن أنس،  (79)
عبد اهلل بن أبي . 334، ص1الكافي، جابن عبد البر،  (80)

بيروت، دار الفكر،  رسالة القيرواني،زيد القيرواني، 
. 11، ص1ج

التاج المواق، . 185، ص3ج الشرح الكبير،الدردير،  (81)
، 1ج الثمر الداني،اآلبي، . 507، ص4ج واإلكميل،

، 2ج كفاية الطالب،أبو الحسن المالكي، . 535ص
. 28ص

التاج واإلكميل، ىو نبات شبيو بالكرسنة، انظر المواق،  (82)
. 347، ص4ج

. 186، ص3ج شية الدسوقي،حاالدسوقي،  (83)
الفواكو ، النفراوي، 233، ص4ج المنتقىالباجي،  (84)

. 581، ص4ج المدونة،، مالك، 130ج، ص الدواني
. 220، ص2ج حاشية العدويالعدوي،  (85)
. 234، ص4ج  المنتقىالباجي،  (86)
، 2ج  المدونة، مالك، 234، ص4ج المنتقىالباجي،  (87)

. 581ص
. 129، ص2ج الفواكو الدواني،ي، النفراو: انظر (88)

الشرح الدردير، . 505، ص4جالتاج واإلكميل، المواق، 
حاشية الدسوقي، الدسوقي، . 183، ص3، جالكبير

 

نظرية الظروف الطارئة، ، النعيمي، 183، ص3ج
. 209ص

المنتقى، الباجي، : انظر في كيفية الحساب السابقة (89)
، حاشية الدسوقيالدسوقي، . 179-178، ص6ج
. 183، ص3، جالشرح الكبيرالدردير، . 183، ص3ج

الحطاب، . 25، ص12ج المدونة،مالك بن أنس، 
أبو الحسن  .506-505، ص4، جمواىب الجميل

الترمانيني، . 284، ص2ج كفاية الطالب،المالكي، 
.  71-70، صنظرية الظروف الطارئة

. 184، ص3جحاشية الدسوقي، انظر، الدسوقي،  (90)
الشرح الدردير، . 506ص ،4جج واإلكميل، التاالمواق، 

نظرية الظروف ، النعيمي، 184، ص3، جالكبير
نظرية الظروف الترمانيني،  .210ص ،الطارئة

. 69صالطارئة، 
. 31، ص12ج المدونة،مالك بن أنس،  (91)
. 196، ص5، جشرح مختصر خميلالخرشي،  (92)
. 187، ص3ج حاشية الدسوقي،الدسوقي،  (93)
: وانظر. 175، ص3، جحاشية الدسوقي: قيالدسو (94)

. 503، ص4جلتاج واإلكميل، المواق، ا
. 175، ص3دسوقي، حاشية الدسوقي، جال (95)
. 173، ص6جالمنتقى، الباجي،  (96)
. 175، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  (97)
. 175، ص3جالمرجع السابق،  (98)
تزام أثر الظروف الطارئة عمى اولحسبو الفزاري،  (99)

، اإلسكندرية، مطبعة العقدي في القانون المقارن
نظرية الظروف ، الترمانيني، 13م، ص1979الجيزة، 
نظرية ، مجيد محمود سعيد أبو حجير، 1، صالطارئة

، التعسف في استعمال الحق ونظرية الظروف الطارئة
. 23، ص(1ط)م 2002عمان، دار الثقافة، 

، نقابة مصر، لطارئةنظريات الحوادث اعادل عموبة،  (100)
نظرية ، الترمانيني، 13وص، 12م، ص1959

. 119صالظروف الطارئة، 


