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بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة
ومن اتبع هداه.
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه َ
(أما بعد)

فقد طلبت إلي األمانة العامة للمجلس األوربيي لإلفتيا والبحيو ،،عليى عادتهيا فيي كي سينة،
أن أش ييار بكتابي يية بح يي ،في ييي دورت ييه المنعقي ييدة ف ييي مديني يية اس ييتانبول في ييي ش ييهر رج ي ي  ،وه ييي عي يين
(المعامالت الماليية) التيي تُهيم المسيلمين فيي أوربيا .وأن يكيون بحثيي عين إحيد قواعيد المعيامالت،
أيت أن أوسع البح ،،وأجع موضوعه (القواعد الحاكمة لفقه المعامالت) زيادة في الفائدة.
ولكني ر ُ

وكتبت هذه الصحائف حول سبع من القواعد الكبييرة التيي تنيدر تحتهيا قواعيد
فاستعنت باهلل تعالى،
ُ
ُ
أخر فرعية ،فضالا عن جزئيات وتفصيالت كثيرة.

استفدت مما كتبه فقهاؤنا السابقون ،الذين يعنون بهذه القواعد ،وال سيما اإلميام السييوطي
وقد
ُ
ير
الشافعي (ت911هي) ،وابن ُن َجييم الحنفيي (ت970ه ي) وكالهميا مصير  ،وقيد اقتيبس ابين ُنجييم كثي اا

من السيوطي بالحرف وان لم ُيشر إليه.
استفدت من (مجلة األحكام) العدلية ،التي قننت فقه المعيامالت عليى ميذه
كما
ُ

أبيي حنيفية

في صورة مواد ،على غرار القوانين الوضعية ،وصدرتها بالقواعد الكلية التي بلغت (تسعا وتسيعين)
قاعييدة ،وقييد شييرحها كثيييرون ،ميين أعظمهييم شيير العييالم التركييي الكبييير األسييتاذ :علييى حيييدر .الييذ
خير.
أبدع في البيان ،وضر األمثلة لإلفهام ،وايضا المقصود بلغة سهلة .فجزاه هللا اا

كم ييا اس ييتفد ُت مم ييا كتب ييه العالم يية الفقي ييه الكبي يير الش ييي مص ييطفى الزرق ييا ،ف ييي كتاب ييه الش ييهير
خير.
(المدخ الفقهي العام) رحمه هللا ،وجزاه عن الفقه واإلسالم اا
مهييم كييان غائبييا عنيي ،وهييو (موسييوعة القواعييد

يت بعييد كتابيية بحثييي هييذا علييى كتييا
كمييا اطلعي ُ
والض يواب والقواعييد الفقهييية ،الحاكميية للمعييامالت المالييية فييي الفقييه اإلسييالمي) ،التييي صيينفها أخونييا

وعيرف بيه وأبيدع فييه :اليدكتور عليي أحمييد
العيالم الباحي ،الهنيد اليذ تخصيص فيي هيذا المجييالُ ،
النييدو  ،والتييي صييدرت فييي ثالثيية مجلييدات عيين (دار التأصييي ) ،التييي ُيشييرف عليهييا صييديقنا الشييي
عبي ييد الي ييرحمن بي يين عبي ييد هللا بي يين عقي ي ي  ،بالتعي يياون مي ييع الهيئي يية الشي ييرعية لشي ييركة الراجحي ييي للصي يييرفة

واالستثمار وشركة المستثمر الدولي بالكويت.

يت أن ال داعيي
اا
وجدت هذا العم
وقد
يغرت عمليي بإ ازئيه ،و أري ُ
كبير وأصيالا ،حتى إنيي استص ُ
ُ
لنشره ،ولكن بعض إخواني قالوا :إن لكتاب نكهية خاصية ،وميذااقا خاصيا ،يجعليه عميالا متميي ااز عين
افقت على نشره ،في انتظار العم الكبير
غيره ،وان كان الموضوع و ا
لت على رأيهم ،وو ُ
احدا ،وقد نز ُ
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(معلمة القواعد الفقهية) ،الذ ُيشرف عليه أخونا العالم الباح ،المنظم الدكتور جمال الدين عطية،
ومعييه الييدكتور النييدو  ،والييدكتور الريسييوني ،وعييدد ميين البيياحثين الطيبييين .أدعييو هللا أن يوف ي إلييى
إتمام عملهم على أكم وجه ممكن ،وأن يتقب منا ومنهم ،إنه سميع مجي .

ويصوبوه أو ُيحسنوه ،فليس في العليم كبيير ،وفيو كي
وها أنذا أقدم بحثي إلخواني ليناقشوهُ ،

ذ علم عليم .آمالا أن يكون فييه بعيض النفيع للمسيلمين عامية ،ولألقلييات اإلسيالمية خاصية ،وهللا

من و ار القصد ،وهو حسبنا ونعم الوكي .
الدوحة :جماد اآلخرة 1430هي
يونيو (حزيران) 2009م

الفقير هلل تعالى
يوسف القرضاوي
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القواعد الحاكمة لفقه المعامالت
عنييى بفقييه المعييامالت :أن يبحيي ،عيين القواعييد والمبييادئ التييي
ميين المهييم للعييالم الييذ ُي َ
تضييب هييذا الفقييه ،حتييي ال يخيير عيين إطييار الش يريعة التييي أنزلهييا هللا لتحق ي مصييال النيياس
الروحية ،الفردية والجماعية ،اآلنيية والمسيتقبلية .أو كميا قيال علماؤنيا :مصيال العبياد
المادية و ُّ

في المعاش والمعاد.

وكما أن الفقه يحتا إلى النصوص الجزئية المعصومة ،من القرآن والسينة ،يحتيا إليى
معرفيية (المقاصييد الشييرعية) المتعلقيية بالمييال ،والتييي َيتَوخاهييا اإلسييالم فييي تش يريعاته القانونييية،
مت فيها بحثاا ُّ
يعد للنشر اآلن.1
ووصاياه األخالقية ،وقد قد ُ
ويحتا أيضا إلى (القواعد الكلية) ،التيي تنيدر تحتهيا أحكيام جزئيية شيتى ،تنيتظم أبيوا

الفق ييه ،ويرج ييع إليه ييا العلم ييا المجته ييدون ،فيم ييا يس ييتنبطونه م يين أحك ييام المع ييامالت ،أو فيم ييا

يرجحون ي ييه م ي يين الفق ي ييه الم ي ييورو ،،ال ي ييذ يتمي ي ييز بكثي ي يرة األقي ي يوال والخ ي ييالف ،وتع ي ي ُّيدد الم ي ييذاه
واالتجاهات .وال بد  -لكي يحدد الفقيه موقفه  -من الموازنة والترجي .
فال ري

أن يجد الباح ،هنا عدة قواعد مهمة قررهيا علماؤنيا ،لتكيون حاكمية لمعيامالت

الن يياس .وينبغ ييي لل ييذين يتعرض ييون للفت ييو ف ييي مع ييامالت االمس ييلمين المعاصي يرة ،أن يض ييعوها
ُنص

أعينهم ،لتعينهم على تبييُّن الحكيم الشيرعي الصيحي  ،اليذ يقيوم عليى حسين االسيتنبا

ميين اليينص ،وحسيين تنزيلييه عل يى الواقييع المعيييش ،وقييد ال يوجييد نييص جزئييي ،فيلجييأ الفقيييه إلييى
القواعد ،فيأخذ منها الحكم ،وهو مسل أصولي معروف عند فقها األمة .ب هو محتيا إليى
القاعدة الكلية مع وجود النص الجزئي .كما هو في حاجة إلى الرجيوع للمقاصيد .فيال يسيتغني
ذو اجتهاد ،كلي أو جزئي ،ترجيحي أو إبداعي ،من الرجوع إلى منارات ثال:،
 -1النص الجزئي الثابت من القرآن أو السنة.
 -2المقاصد الكلية المرعية من و ار النص.
 -3القواعد الكلية العامة المستخرجة من استق ار األحكام ورعاية المقاصد.
وفيها يجر حديثنا في هذا البح .،وباهلل التوفي .

 -1قدم للمجلس األوربي لإلفتا والبحو ،سنة 2008م ،وتنشره دار الشرو بالقاهرة.
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()1
القاعدة األولى :األصل في المعامالت اإلباحة

القاعييدة األولييى :أن األص ي فييي المعييامالت والعقييود اإلذن واإلباحيية ،إال مييا جييا نييص
فيوقييف عنييده ،وهييذا مييا قررتُيه ميين قييديم فييي
صييحي الثبييوت ص يري الدالليية بمنعييه وتحريمييهُ ،
كتييابي (الحييالل والح يرام فييي اإلسييالم) ،فييي بييا القواعييد والمبييادئ العام ية فييي شييأن الحييالل
التصرفات اإلباحة.
والحرام ،فكان المبدأ األول أو القاعدة األولى :أن األص في األشيا و ُّ

وال أقييول هنييا مييا قالييه الييبعض :ميين ضييرورة نييص قطعييي الثبييوت قطعييي الدالليية ،فهييذا

ينص الصيحي
مطلو في إثبات العقائد األصلية ،أميا فيي األحكيام الفرعيية العمليية ،فيكفينيا ال ُّ
في ثبوته ،الصري في داللته ،وان لم يكن قطعيا ،وهذا أمر ال خالف عليه في الجملة.

وه ييذا بخ ييالف العب ييادات الت ييي تَق ييرر :أن األصي ي فيه ييا المن ييع ،حت ييي يج ييي ن ييص م يين

الشيارع؛ لييئال يشيرع النيياس فيي الييدين ميا لييم يياذن بييه هللا ،1فيإذا كييان األسياس األول للييدين :أال
ُيعبد إال هللا ،فإن األساس الثاني :أال ُيعبد إال بما شرع.
ذلي أن الشييارع  -كمييا يقييول شيييخنا الشييي محمييد المييدني فييي بحيي ،لييه  -فييي العبييادات
منشئ مؤسس ،وفي المعامالت مصل مهذ .2
فييال يجييوز للنيياس أن يخترعيوا عبييادات ميين عنييد أنفسييهم ،ويتقربيوا بهييا إلييى هللا؛ ألن هييذا
ليس إليهم ،ولكنه إلى هللا ،واال شرعوا من الدين ما لم ييأذن بيه هللا ،ولهيذا سيمي اإلسيالم هيذه
العبييادات المخترعيية (بدعيية) فييي الييدين ،و"ك ي ُّ بدعيية ضيياللة" ،كمييا جييا فييي الحييدي ،3،وقييال

صييلى هللا عليييه وسييلمَ " :ميين أحييد ،فييي أمرنييا  -أ فييي ديننييا  -مييا ليييس منييه فهييو رد" أ
مييردود عليييه ،وفييي رواييية" :م ين عم ي عم يالا ليييس عليييه أمرنييا فهييو رد" 4فهييذا ُّ
كلييه فييي شييأن
َ
العبادات.
أما المعامالت فهي من شأن الناس ،إذا ُوجدت جماعة منهم فيي مكيان ،فيال بيد لهيم أن
يتعاملوا بعضهم مع بعض بائعين ومشيتريين ،ميؤجرين ومسيتأجرين ،ومقرضيين ومستقرضيين،
 -1انظر :إعالم الموقعين البن القيم ( ،)285/1وسننقله فيما بعد ،وكتابنا (الحالل والحرام) قاعدة( :األص في األشيا والتصرفات اإلباحة).
 -2انظر :السلطة التشريعية في اإلسالم صي.47 ،46
 -3رواه مسلم في الجمعة ( ،)867وأحمد في المسند ( ،)14334والنسائي في صالة العيدين ( ،)1578وابن ماجه في المقدمة ( ،)45عن جابر.
 -4متف ي عليييه :رواه البخييار فييي الصييل ( ،)2697ومسييلم فييي األقض ييية ( ،)1718كمييا رواه أحمييد فييي المسييند ( ،)26033وأبييو داود فييي الس يينة
( ،)4606وابن ماجه في المقدمة ( ،)14عن عائشة.
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ومعيرين ومسيتعيرين ،مسيتقيمين ومتحياورين ،وملتيزمين وغيير ملتيزمين ،ومعتيدلين ومتطيرفين،
ويقييوم ،فيضييع القواعييد ،ويوضي المقاصييد ،ويبييين الشييرو ،

ويهييذ
وهنييا يييأتي الشييارع ُليصييل ُ
ويلغي المخالف.
ويبقي الصحي المواف ألهدافه ومنهجهُ ،
ويجلي المنهجُ ،
ُ
كما نر ذل حينما جا االسالم إليى المجتميع العربيي ،اليذ يحييا حيياة جاهليية ،وكيان
فييي هييذه الحييياة معييامالت وبيييوع وأنكحيية وعقييود ،فييألغى منهييا مييا ألغيى ،وعييدل منهييا مييا عييدل،
وأبقى ما أبقىَ ،وفاقا لفلسفته ومنهجه في تنظيم الحياة وتسييرها :فحرم الربا ،وك ميا فييه ظليم
أو َغييبن فيياحش ،وحييرم الميسيير (القمييار) ،ونهيى عيين الغييرر ،وهييو لييون ميين الميسيير والمقييامرة،
طا ،وقييالَ " :ميين أسييلم فليسييلم فييي كيي معلييوم،
يقي أو يكثيير .وأقيير بيييع السييلم ،ووضييع لييه شييرو ا
ووزن معلوم ،إلى أج معلوم" .1وحرم الغش والخداع في السلعة ،أو فيي اليثمن ،أو فيي الكيي
كما.
والميزان ،وحرم التطفيف ،وضب المعامالت ضب ا
طا ُمح ا

وهييذه التفرقيية بييين العبييادات والمعييامالت أساسييية ومهمية ،فييال يجييوز أن ُيقييال لعييالم :أييين
الييدلي عليى إباحيية هييذا العقييد أو هييذه المعامليية إذ الييدلي ليييس عليى المبييي ،؛ ألنييه جييا عليى

المحييرم يج ي
المحييرم .والييدلي ُ
األص ي  ،وانمييا الييدلي عل يى ُ
الكتييا

أن يكييون نصييا ال شييبهة فيييه م ين

أو السيينة ،كمييا هييو اتجيياه السييلف ،الييذين نقي عيينهم شييي االسييالم ابيين تيمييية ،أنهييم مييا

جزما.
كانوا يطلقون الحرام إال على ما ُعلم تحريمه ا
ولع مما يشهد لهذا أن بعض الصحابة ُّ
ظلوا يشربون الخمر مع نزول قوليه تعيالى عين
يه َما ِإثم َك ِبير َو َمنَافِ ُع ِللنَّاا ِ َو ِإث ُم ُه َماا أَك َب ُار ِمان نَف ِع ِه َماا} [البقيرة،]219:
الخمر والميسير{ :قُل فِ ِ
ِين آ َ َمنُوا َل تَق َربُوا ال َّ
وقوله تعالى{ :يَا أَيُّ َها الَّذ َ
َار َحتَّاى تَعلَ ُماوا َماا تَقُولُاو َ }
ص َالةَ َوأَناتُم سُاَ َ
يافيا ،حتييى نييزل قولييه
[النسييا  ،]43:وظ ي الييبعض يسييألون هللا أن يبييين لهييم فييي الخميير ا
بيان يا شي ا
تعييالى{ :يَااا أَيُّ َهااا الَّ اذ َ
ع َماا ِل
صااا ُ َواألَز َل ُم ِرجااس ِماان َ
ِاار َواألَن َ
ِين آ َ َمنُااوا ِإنَّ َمااا ال َخما ُار َوال َميس ُ
شي َ
شي َ
طا ِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّ َُم تُف ِلحُو َ * إِنَّ َما ي ُِريدُ ال َّ
ال َّ
َاوةَ َوالبَغ َ
ضاا َء فِاي
طا ُ أ َ يُوقِ َع بَينَ َُ ُم العَاد َ
عاان ذِكا ِار َّ
ان ال َّ
سا ِار َو َي ُ
صا َاال ِة فَ َهاال أَناتُم ُمنت َ ُهااو } [المائييدة،]91 ،90:
اّللِ َو َ
صادَّ ُكم َ
ال َخما ِار َوال َمي ِ
عا ِ
فييدلنا ه ييذا أن البيييان الش ييافي ال ييذ ال مجييال في ييه الحتمييال ،ه ييو ال ييذ يفيييد التحي يريم ،ويقط ييع
المعاذير.
 -1متف ي عليييه :رواه البخ ييار فييي الس ييلم ( ،)2239ومسييلم فييي المس يياقاة ( ،)1604كمييا رواه أب ييو داود فييي اإلجييارة ( ،)3463والترم ييذ فييي البي ييوع
( ،)1311والنسائي في البيوع ( ،)4616وابن ماجه في التجارات ( ،)2280عن ابن عباس.
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ومن ثَم كان كثير من أئمية السيلف يقوليون :أكيره هيذا األمير ،أو ال أراه ،أو ال يعجبنيي.
ونحوه ،وال يصرحون بالتحريم إال فيما ال احتمال فيه.
وكييف ال ،وهييم يقيير ون قيول هللا تعييالى{ :قُاال أ َ َرأَياتُم َمااا أَنا َال َ َّ
اّللُ لَ َُاام ِماان ِرزق فَ َج َعلاتُم
علَااى َّ
اّللِ تَفتَا ُارو َ } [يييونس ،]59:وقولييه سييبحانهَ { :و َل
ِمن اهُ َح َرا ًمااا َو َحا َاال ًل قُاال آ َ َّّللُ أ َ ِذ َ لَ َُاام أَم َ
علَااى َّ
اّللِ ال ََا ِذ َ إِ َّ الَّاذ َ
ِين
سانَت ُ َُ ُم ال ََا ِذ َ َهاذَا َحا َاال َو َهاذَا َحا َارام ِلتَفتَا ُاروا َ
تَقُولُااوا ِل َمااا ت َ ِصاافُ أَل ِ
علَى َّ
اّللِ ال ََ ِذ َ َل يُف ِلحُو َ } [النح .]116:
َيفت َ ُرو َ َ
وهييذا مييا قييرره ابيين تيمييية رحمييه هللا ،فييي كتابييه (القواعييد الفقهييية النوارانييية) ،فقييد ذكيير هنييا
تصرفات العبياد مين األقيوال واألفعيال نوعيان :عبيادات يصيل بهيا
في بح ،مهم له قال فيهُّ ( :

دينهم ،وعيادات يحتياجون إليهيا فيي دنيياهم ،فباسيتق ار أصيول الشيريعة نعليم أن العبيادات التيي
أوجبها هللا أو أحبها ،ال يثبت األمر بها إال بالشرع.

و أما العادات ،فهي ما اعتاده النياس فيي دنيياهم مميا يحتياجون إلييه ،واألصي فييه عيدم

الحظر ،فال يحظر منيه إال ميا حظيره هللا سيبحانه وتعيالى ،وذلي ألن األمير والنهيي هميا شيرع

يأمور بهييا ،فمييا لييم يثبييت أنييه مييأمور بييه ،كيييف ُيحكييم عليييه بأنييه
هللا ،والعبييادة ال بييد أن يكييون مي اا
محظييور و لهييذا كييان أحمييد وغييره ميين فقهييا أهي الحييدي ،يقولييون :إن األصي فييي العبييادات
التوقيف ،فال يشرع منها إال ما َش َرعه هللا ،واال دخلنا فيي معنيى قوليه تعيالى{ :أَم لَهُام ُ
ش َاركَا ُء
ش ََر ُ
ِين َما لَم يَأذَ بِ ِه َّ
اّللُ} [الشور .]21:
عوا لَهُم ِم َن الد ِ
والعادات األص فيها العفو ،فال يحظير منهيا إال ميا حرميه ،واال دخلنيا فيي معنيى قوليه:
{قُل أ َ َرأَيتُم َماا أَن َال َ َّ
اّللُ لَ َُام ِمان ِرزق فَ َجعَلاتُم ِمناهُ َح َرا ًماا َو َح َاال ًل} [ييونس ،]59:ولهيذا ذم هللا
المشركين الذين شرعوا من الدين ميا ليم ييأذن بيه هللا ،وحرميوا ميا ليم يحرميه فيي سيورة األنعيام،
ث َواألَنعَ ِام نَ ِصيبًا فَقَالُوا َهذَا ِ َّّللِ ِب َلع ِم ِهم َو َهاذَا
من قوله تعالىَ { :و َجعَلُوا ِ َّّللِ ِممَّا ذَ َرأ َ ِم َن ال َحر ِ
اّللِ َو َما كَاا َ ِ َّّللِ فَه َُاو يَ ِصا ُل إِلَاى ُ
ش َركَائِنَا فَ َما كَا َ ِل ُ
ِل ُ
ش َركَائِ ِهم فَ َال يَ ِص ُل إِلَى َّ
ساا َء َماا
ش َاركَائِ ِهم َ
ين قَت ا َل أَو َل ِد ِهاام ُ
ان ال ُمشا ِار ِك َ
ان ِل ََ ِثياار ِما َ
َيح َُ ُمااو َ * َو َك اذَ ِل َ َزيَّا َ
سااوا
شا َاركَا ُه ُهم ِليُااردُو ُهم َو ِل َيل ِب ُ
شااا َء َّ
اّللُ َمااا فَعَلُااوهُ فَ اذَر ُهم َو َمااا يَفتَا ُارو َ } [األنعييام ،]137 ،136:فييذكر مييا
َ
علَااي ِهم دِي انَهُم َولَااو َ
ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات.
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وفييي صييحي مسييلم ،عيين عَييياض بيين ح َمييار رضييي هللا عنييه ،عيين النبييي صييلى هللا عليييه
خلقت عباد حنفا  ،فاجتالتهم الشيياطين ،وحرميت علييهم ميا
وسلم قال" :قال هللا تعالى :إني
ُ
أحللت لهم ،وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا".1
ُ
وهييذه قاعييدة عظيميية نافعيية ،واذا كييان كييذل  ،فنقييول :البيييع والهبيية واإلجييارة وغيرهييا ميين
العادات التيي يحتيا النياس إليهيا فيي معاشيهم  -كاألكي والشير واللبياس  -فيإن الشيريعة قيد
جا ت في هذه العادات باآلدا

الحسينة ،فحرميت منهيا ميا فييه فسياد ،وأوجبيت ميا ال بيد منيه،

وكرهييت مييا ال ينبغييي ،واسييتحبت مييا فيييه مصييلحة راجحيية فييي أن يواع هييذه العييادات ومقاديرهييا
وصفاتها.

واذا كييان كييذل  ،فالنيياس يتبييايعون ويسييتأجرون كيييف شييا وا ،مييا لييم تُحييرم الشيريعة ،كمييا
يييأكلون ويش يربون كيييف شييا وا ،مييا لييم تُحييرم الش يريعة ،وان كييان بعييض ذل ي قييد يسييتح  ،أو
يكون
مكروها ،وما لم تحد الشريعة في ذل حدا ،فيبقون فيه على اإلطال األصلي).2
ا

األصل في البيوع الحل:

وقييد يتفييرع عيين هييذه القاعييدة األصييلية قاعييدة أخيير تُكملهييا ،وهييي :األص ي فييي البيييوع

الح ي  ،فييإذا كييان األص ي فييي المعييامالت عام ية هييو الح ي واإلباحيية ،كمييا فصييلناه ميين الق يرآن

والسيينة ،فييإن البيييع  -خاصيية  -جييا فييي حلييه نييص ص يري ميين كتييا هللا تعييالى ،يي ُّ
يرد عل يى
اليهييود الييذين زعميوا أن الربييا كييالبيع أو البيييع كالربييا ،ال فيير بينهمييا{ ،ذَ ِل ا َ ِب اأَنَّهُم قَااالُوا ِإنَّ َمااا
الربَاا} [البقيرة ،]275:فهيذه الجملية القرآنييةَ { :وأ َ َحا َّل َّ
الربَا َوأ َ َحا َّل َّ
اّللُ
اّللُ البَيا َع َو َح َّار َم ِ
البَي ُع ِمث ُل ِ
ثمنيا بييثمن
عينيا بعييين (المقايضيية) ،أم ا
ال َبيا َع} ،تفيييد حي كي نييوع ميين أنيواع البيييوع ،سيوا كييان ا
عينا بيثمن (البييع المطلي ) وسيوا كيان حياال أم ميؤجالا،
ثمنا بعين (السلم) ،أو ا
(الصرف) ،أو ا

بيعا بطري المساومة ،أم بطري األمانية ،وهيو يشيم  :المرابحية:
ناف اذا أو موقوافا ،وسوا كان ا
وهو البيع بزيادة عليى اليثمن األول ،والتوليية :وهيو البييع بيالثمن األول ،والوضييعة :وهيو البييع
بيعا بطري المزايدة.
بأنقص من الثمن األول ،أو كان ا
فهييذه ُّ
كلهييا وغيرهييا حييالل ،ألنهييا ميين البيييع الييذ أحلييه هللا تعييالى ،وال يحي ُيرم ميين البيييع إال
ما حرمه هللا ورسوله بنص ُمحكم ال شبهة فيه.
 -1رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ،)2865وأحمد في المسند ( ،)17484والنسائي في فضائ القرآن (.)8016
 -2انظر :القواعد الفقهية النوارنية البن تيمية صي ،112 ،111تحقي محمد حامد الفقي ،دار المعرفة بيروت1399 ،هي.
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وأنق ي هنييا كلميية قوييية البيين حييزم فييي ُم َح ياله ،بييرغم تضييييقه فييي العقييود والشييرو  ،قييال
(والتواعد في بيع الذه بالذه أو بالفضة ،وفي بييع الفضية بالفضية ،وفيي سيائر األصيناف
بيعيا ،وكييذل
األربعيية بعضييها بييبعض جييائز ،تبايعييا بعييد ذلي أو لييم يتبايعييا ،ألن التواعييد ليييس ا
أيضيا جييائزة ،تبايعييا أو لييم يتبايعييا ،ألنييه لييم يييأت نهييي عيين شييي ميين ذلي  ،وكي ُّ مييا
المسيياومة ا
ُحرم علينا فقد ُفص باسمه ،قال تعيالىَ { :وقَد فَ َّ
ص َل لَ َُم َماا َح َّار َم َ
علَاي َُم} [األنعيام ،]119:فكي ُّ
مييا لييم يفص ي لنييا تحريمييه فهييو حييالل بيينص الق يران ،إذ ليييس فييي الييدين إال فييرض أو ح يرام أو
حييالل ،فييالفرض مييأمور بييه فييي القيران والسيينة ،والحي ارم ُمفصي باسييمه فييي القيرآن والسيينة ،ومييا
اما ،فهو بالضرورة حالل ،إذ ليس هنا قسم رابع) 1اهي.
عدا هذين فليس ا
فرضا وال حر ا
وهذا الذ قاله ابن حيزم فيي حي ميا ليم ُيفصي لنيا تحريميه مين البييوع :مقيرر فيي جمييع
المذاه .

فعنييد المالكييية نجييد العالميية ابيين رشييد الجييد فييي كتابييه (المقييدمات) يقييول( :البيييوع الجييائزة
هييي التييي لييم يحظرهييا الشييرع ،وال َوَرد فيهييا نهييي ،ألن هللا تعييالى أبييا البيييع لعبيياده ،وأذن لهييم
فيه ،وفي غيرميا آيية مين كتابيه ،مين ذلي قوليه تعيالىَ { :وأ َ َحا َّل َّ
الربَاا} ،ولفي
اّللُ البَيا َع َو َح َّار َم ِ
يام
البيع عام ،ألن االسم المفرد إذا دخ عليه األلف والالم صار من ألفاظ العموم ،واللف الع ُّ
يخص ييه ،ف ييإن ُخ ييص من ييه ش ييي بق ييي م ييا بع ييد
إذا ورد ُيحمي ي علي يى عموم ييه ،إال أن ي ييأتي م ييا ُّ
أيضيا ،فينيدر تحيت قوليه تعيالىَ { :وأ َ َحا َّل َّ
اّللُ البَيا َع} ،كي ُّ بييع ،إال
المخصوص على عموميه ا

ص منه بالدلي  ،فبقي ما عدا األص على اإلباحة).2
ما ُخ ُّ
وعنييد الحنفييية نجييد صيياح (الهداييية) فييي بييا المرابحيية والتولييية( :نقي مييا ملكييه بالعقييد
األول بييالثمن األول ،ميين غييير زيييادة ربي  ،قييال :والبيعييان جييائزان ،السييتجماع شيرائ الجيواز،
والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ،ألن الغبي اليذ ال يهتيد فيي التجيارة يحتيا إليى أن
يعتم ييد فعي ي ال ييذكي المهت ييد  ،وتطيي ي

نفس ييه بمثي ي م ييا اش ييتر وبزي ييادة ربي ي  ،فوجي ي

الق ييول

بجوازهما ،ولهذا كان مبناهما على األمانة واالحتراز عن الخيانة وعن شبهتها).
(الهداييية) فيقييول( :وال

الهمييام علييى كييالم صيياح
وهنييا يعلي ُمحقي الحنفييية الكمييال بيين ُ
يخفييى أنييه ال يحتييا إلييى دلي ي خيياص لجوازهمييا ،بعييد الييدلي المثبييت لج يواز البيييع مطلاق يا بمييا
 -1المحلى البن حزم ( )897/8المسألة ( ،)1501بتصحي محمد خلي هراس ،مطبعة اإلمام ،القاهرة.
 -2ابن رشد في المقدمات صي.539
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طا للصيحة ،بي دليي شيرعية البييع مطلاقيا بشيروطه
تراضيا عليه ،بعد أن ال ُيخي بميا ُعليم شير ا
المعلومة هو دلي جوازهما).1
يع يا عل يى قييول هللا تعييالىَ { :وأ َ َحاا َّل َّ
اّللُ ال َبياا َع
وقييال اإلمييام الشييافعي فييي كتابييه (األم) تفر ا
الربَاااا}( :فأص ي البيييوع كلهييا مبييا  ،إذا كانييت برضييا المتبييايعين ال َجييائ َز األميير (أ
َو َحا َّ
اار َم ِ
التصي ُّيرف) فيمييا تبايعييا ،إال مييا نهييى عنييه رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم منهييا ،ومييا كييان فييي

معنييى مييا نهييى عنييه رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلمُ ،محييرم بإذنييه ،داخي فييي المعنييى المنهييي
عنه وما فار ذل أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتا هللا).2
يحها فييي معنييى اآلييية  -كمييا ذكيير النييوو ( -فلف ي البيييع فييي
وه يذا أظهيير األق يوال وأصي ُّ

اآلية لف عموم يتناول ك بيع ،ويقتضيي إباحية جميعهيا ،إال ميا خصيه اليدلي  .واسيتدل ليذل
صاح

الحاو (الماورد ) ،بأن النبي صلى هللا عليه وسلم ،نهى عين بييوع كيانوا يعتادونهيا،

ولم ُيبين الجائز ،فيدل عليى أن اآليية الكريمية تناوليت إباحية جمييع البييوع ،إال ميا خيص منهيا،
وبين صلى هللا عليه وسلم المخصوص).3
وعند الحنابلة ،نجد شي اإلسالم ابن تيمية يؤكد (أن عامة ما نهيى عنيه الكتيا

والسينة

م يين المع ييامالت يع ييود إل ييى تحقيي ي الع ييدل ،والنه ييي ع يين الظل ييم ,دق ييه وجل ييه ،مثي ي أكي ي الم ييال
بالباط  ،وجنسه من الربا والميسر.

ثييم يقييول( :واألص ي فييي هييذا ،أنييه ال يحييرم عل يى النيياس ميين المعييامالت التييي يحتيياجون

إليها إال ما دل الكتا

والسنة على تحريمه ،كما أنه ال يشرع لهيم مين العبيادات التيي يتقربيون

بها إلى هللا إال ما دل الكتا

والسنة على شرعه ،إذ إن الدين ما شرعه هللا ،والحرام ما حرمه

هللا ،بخييالف الييذين ذمهييم هللا ،حييي ،حرميوا ميين دييين هللا مييا لييم ُيحرمييه هللا ،وأشييركوا بييه مييا لييم

سلطانا ،وشرعوا من الدين ما لم يأذن به هللا).4
ينزل به
ا

األصل في العقود والشروط اإلباحة:

ومين هييذا األصي أو هييذه القاعيدة ،تُسييتخر قاعيدة أخيير  ،وهيي :أن األصي فيي العقييود
أيضا.
والشرو اإلباحة ا
 -1شر فت القدير البن الهمام ( ،)497/6طبعة دار الفكر ،بيروت.
 -2األم للشافعي ( ،)3/3طبعة دار المعرفة ،بيروت.
 -3راجع :المجموع للنوو ( ،)148 - 146/9طبعة إدارة المطبعة المنيرية ،القاهرة ،والحاو للماورد ( ،)11/5طبعة دار الفكر ،بيروت.
 -4السياسة الشرعية البن تيمية صي ،211طبعة دار المعرفة.
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علييى خييالف َميين يقييول ميين الفقهييا  :إن العقييود والشييرو ُمسييماة ومحييدودة ف يي الشييرع،
البيييع واإلجييارة والمشيياركة والمضيياربة والمسيياقاة والوكاليية  ...إلي وال يجييوز الزيييادة عليهييا .فمييا
يسييتخدمه النيياس فييي دنييياهم ميين عقييود جديييدة ،بشييرو جديييدة ،وصييي جديييدة ،فهييو مرفييوض
شييراعا عنييدهم ،معتمييدين علييى حييديَ " :،ميين عمي عميالا ليييس عليييه أمرنييا فهييو رد" 1أ  :باطي
ميردود علييه .وهيذا إنميا جيا فيي العبيادات ،ال فيي العيادات والمعيامالت ،وكيذل حيدي" :،كي ُّ

شيير ليييس فييي كتييا  ،هللا فهييو باطي " 2فييإن معنيياه :مييا ال يوافي القيرآن ،أو مقاصييد اإلسييالم،
فهو باط  ،وليس المراد ما فهموه.
وهذا ما ذه

إليه الحنابلة ،وقرره ابين تيميية بوضيو  ،وأقيام األدلية الشيرعية علييه ،وهيو

الغر الس َعة والمرونية ،والقيدرة عليى
ما رجحه الفقها المعاصرون ،ألنه الذ يعطي الشريعة ا
استيعا المعامالت الجديدة .وهو ما تبناه العالمة مصطفى الزرقا فيي كتابيه (عقيد التيأمين)،
الذ أر أنه عقيد جدييد غيير العقيود المنقولية فيي كتبنيا الفقهيية ،ليه خصائصيه وأحكاميه التيي
ينفرد بها .ومما قاله هنا( :فيي نظير أن نقطية االنطيال فيي بحي ،حكيم الشيريعة االسيالمية،
في عقد التأمين ،يج

أن تبدأ مين ناحيية هيي عنيد حجير األسياس ،وهيي :هي أنيواع العقيود

في الشريعة اإلسالمية محصورة ال تقب الزيادة
أ  :هي ي إن نظ ييام التعاق ييد ف ييي اإلس ييالم يحصي يير الن يياس ف ييي أني يواع معين يية م يين العقي ييود
المسماة ،وهي العقود المعروفة في صدر اإلسالم ،من بيع واجارة وهبية ورهين وشيركة وصيل
ُ
المسيماة ،التيي َوَرَد لهيا ذكير وأحكيام فيي مصيادر
وقسمة واعارة وايداع ،وسيائر العقيود األخير ُ
فقييه الش يريعة ميين كتييا

وسيينة واجميياع ،وال يبييي للنيياس إيجيياد أن يواع أخيير ميين العقييود غييير

مفتوحيا للنياس فيي أنيواع
داخلة في أحيد األنيواع السيابقة الميذكورة أم إن الشيريعة تركيت البيا
ا
العقيود وموضيوعاتها ،فيمكينهم أن يتعييارفوا عليى أنيواع جدييدة ،إذا دعييتهم حياجتهم الزمنيية إلييى
نوع جديد ،ليس فراعا من أحد األنواع المعروفة قبالا ،ويص ُّ منهم ك ُّ عقد جدييد متيى تيوافرت
فيييه األركييان والش يرائ العاميية التييي تعتبيير ميين النظييام التعاقييد العييام فييي اإلسييالم ،كالش يرائ

 -1متف ي عليييه :رواه البخييار فييي الصييل ( ،)2697ومسييلم فييي األقض ييية ( ،)1718كمييا رواه أحمييد فييي المسييند ( ،)26033وأبييو داود فييي الس يينة
( ،)4606وابن ماجه في المقدمة ( ،)14عن عائشة.
 -2متف ي عليييه :رواه البخييار فييي البيييوع ( ،)2155ومسييلم فييي العت ي ( ،)1504كمييا رواه أحمييد ( ،)25504وابيين ماجييه فييي العت ي ( ،)2521عيين
عائشة.
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المطلوبة شراعا .في التراضي والتعبير عين اإلرادة ،وفيي محي العقيد ،بحيي ،ال يتضيمن العقيد
ما يخالف قواعد الشريعة ،التي عبر عنها النبي عليه الصيالة والسيالم بقوليه" :كي ُّ شير لييس
في كتا

هللا تعالى فهو باط ".1

فكتا

هللا في هذا المقام معناه القواعد العامة في الشريعة ،وليس معناه القرآن.

فهييو مصييدر بمعنييى المفعييول ،أ  :مييا كتبييه هللا علييى المييؤمنين وأوجبييه عليييهم ،كقولييه
علَى ال ُمؤ ِم ِن َ
تعالىِ { :إ َّ ال َّ
ين ِكتَابًا َموقُوتًا} [النسا ]103:
ص َالةَ كَانَت َ
والجوا

على هذا التساؤل :أن الشرع اإلسالمي لم يحصر النياس فيي األنيواع المعروفية

اع يا جديييدة تييدعوهم حيياجتهم الزمنييية إليهييا ،بعييد أن
قييبالا ميين العقييود ،ب ي للنيياس أن يبتكييروا أنو ا
تستوفي الشرائ العامة المشار إليها.
وهيذا مييا نيراه هييو الحي ُّ  ،وهييو مين مبييدأ سيلطان اإلرادة العقدييية فيي الفقييه اإلسيالمي ،وقييد

يتوفيت بحثي ييه في ييي كتي ييابي (المي ييدخ الفقهي ييي العي ييام) وهي ييو الجي ييز األول مي يين سلسي ييلة (الفقي ييه
اسي ي ُ
اإلسالمي في ثوبه الجديد).
وقد خالف في ذل الظاهرية ،فاعتبروا أن األص في العقود هو التحريم ميا ليم ييرد فيي
الشرع دلي اإلباحة.
وميين الشي يواهد الواقعييية ف ييي المييذه

الحنف ييي عل ييى أن األص ي ف ييي العقييود الجدي ييدة ه ييو

اإلباحة شراعا :عقد (بيع الوفا ) الذ نشأ في القرن الخامس الهجر .
وال أجييد فييي تيياري الفقييه اإلسييالمي واقعيية أشييبه بواقعيية التييأمين ميين بيييع الوفييا فييي أول
ظهوره ،ال مين حيي ،موضيوع العقيدين ،بي مين حيي ،المالبسيات الخارجيية واالختالفيات التيي
أحاطت بك منهما.
أيضيا عقييد جديييد ذو خصييائص وموضييوع وغاييية يختلييف فيهييا عيين كي عقييد
فبيييع الوفييا
ا
المسماة المعروفة قبله لد فقها الشريعة.
آخر من العقود ُ

لونيا مين الربيا المسيتور،
وهو ينطو عليى غايية ي ارهيا الفقهيا محرمية؛ ألنيه يخفيي و ار ه ا
مبلغي يا م يين النق ييود،
وهييو الحص ييول عل ييى منفع يية م يين و ار الق ييرض ،حي يي ،ي ييدفع في ييه الش ييخص ا
ثمن يا لعقييار يسييلمه صيياحبه إلييى دافييع المبل ي  ،الييذ يسييمى مشييترايا للعقييار ،لينتفييع بييه
ويسييميه ا
 -1متف ي عليييه :رواه البخييار فييي البيييوع ( ،)2155ومسييلم فييي العت ي ( ،)1504كمييا رواه أحمييد ( ،)25504وابيين ماجييه فييي العت ي ( ،)2521عيين
عائشة.
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بالسييكنى أو اإليجييار بمقتضييى الش ي ار  ،بشيير أن صيياح

العقييار الييذ يسييمى فييي الظيياهر

بائعا ،متى وفى المبل الميأخوذ عليى سيبي الثمنيية اسيترد العقيار .ونتيجية ذلي أن َمين يسيمى
ا
مشي ييترايا بالوفي ييا ال يسي ييتطيع أن يتصي ييرف بالعقي ييار الي ييذ اشي ييتراه ،ب ي ي عليي ييه االحتفي يياظ بعيني ييه
كالمرهون ،ألنه سوف يكلف ُّ
رده لصاحبه متى أعاد هذا إليه اليثمن ،ولكي منهميا الرجيوع عين
هذا العقد ،أ فسخه وطل

التراد ،ولو حددت له مدة.

ه ييذه خالص يية بي ييع الوف ييا ال ييذ تعارف ييه الن يياس ف ييي بخ ييار وبلي ي ف ييي الق ييرن الخ ييامس

الهج يير  ،وث ييارت حول ييه اختالف ييات عظيم يية ب ييين فقه ييا العص يير إذ ذا  ،ح ييول جي يوازه ومنع ييه
وتخريجه (أ تكييفه) أعظم مما هو واقع اليوم في عقد التأمين.
أ-

ب-

بيعيا
بيعيا ،وطبي علييه شيرائ البييع ،فياعتبره ا
فمن الفقها َمن نظر إلى صيورته فياعتبره ا
فاسدا ،ألن الشر المقترن به فاسد ،وأفتى فيه بذل .
ا
ير أن هييذا الشيير ميين
يحيحا ،وألغييى فيييه شيير اإلعييادة ،معتبي اا
بيع يا صي ا
وميينهم َميين اعتب يره ا
قبي الشر اللغو ،ال الشر المفسد ،وأفتى بذل .

وهييذا مشييك جييدا ،وفيييه ضييرر عظيييم للبييائع؛ ألن الييثمن فيييه عييادة أق ي ميين القيميية

الحقيقية للعقار ،كالدين المرهون فيه.
ت-

 ومنهم َمن نظير إليى غايتيه ال إليى صيورته ،فيرآه فيي معنيى اليرهن اليذ اشيتر فييههنا ،وألغى فيه شر االنتفاع وأفتى بذل .
انتفاع المرتهن بالمرهون ،فاعتبره ر ا

قييال العالميية الشييي بييدر الييدين محمييود ابيين قاضييي سييماوة فييي الفص ي ( )18ميين كتابييه
نصيه :البييع
(جامع الفصولين) ،نقالا عن فتاو اإلمام نجيم اليدين عمير بين محميد النسيفي ميا ُّ
الييذ تعارفييه أه ي زماننييا احتييياالا للربييا ،وأسييموه بيييع الوفييا  ،هييو رهيين فييي الحقيقيية ،ال يملكييه

المشييتر  ،وال ينتفييع بييه إال بييإذن مالكييه ،وهييو ضييامن لمييا أك ي ميين ثم يره ،وأتلييف ميين شييجره،
ويسيق اليدين بهالكييه ،ال فير عنييدنا بينيه وبييين اليرهن فييي حكيم ميين األحكيام؛ ألن المتعاقييدين
بيعيا ،لكين ُعرفهميا اليرهن واالسيتيثا باليدين ،إذ العاقيد (أ البيائع) يقيول لكي أحيد
وان سمياه ا
فالنا والمشيتر يقيول :ارتهنيت ملي فيالن ،والعبيرة فيي التص ُّيرفات
بعد هذا العقد :رهنت ملكي ا
للمقاصد والمعاني فهبة المرأة نفسها مع تسمية المهر وحضرة الشهود نكا  ،وهكذا.

قلت لإلمام الحسن الماتريد  :قيد فشيا هيذا البييع بيين النياس،
ثم قال :قال السيد اإلمامُ :
أيضا على ذل .
وفتوا أنه رهن ،وأنا ا
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فالص يوا

أن نجمييع األئميية ونتف ي علييى هييذا ونظه يره بييين النيياس ،فقييال :المعتبيير اليييوم

وليقم دليله .انتهى كالم النسفي.
فمن خالفنا فليبرز نفسهُ ،
فتوانا ،وقد ظهر ذل بين الناسَ ،
أقول :قيد أبيرز المخيالفون بعيد ذلي أنفسيهم ،واسيتقرت الفتيو فيي الميذه الحنفيى عليى
هنيا،
بيعيا فاسي ايدا ،وال ر ا
يحيحا ،وال ا
بيعيا صي ا
مييا ُسييمى( :القييول الجييامع) ،وهييو أن بيييع الوفييا ليييس ا
وانمييا هييو عقييد جديييد ذو موضييوع وخصييائص تختلييف عمييا لكي واحييد ميين هييذه العقييود الثالثيية،
ولكن فيه مشابه من ك عقيد مين هيذه الثالثية ،ليذل قيرر ليه فقهيا الميذه

أحكاميا
فيميا بعيد
ا

ويطبقوا عليه أحكامه.
مستمدة من هذه العقود الثالثة
جميعا ،ولم ُيلحقوه بأحدهاُ ،
ا
والكالم في ذل مبسو في مواطنه من مؤلفات المذه الحنفي.

وبه ييذا الق ييول الج ييامع أخ ييذت مجل يية األحك ييام العدلي يية ،حت ييى ج ييا قانونن ييا الم ييدني سي ينة
1949م فمنع بيع الوفا استغنا بأحكام الرهن الحياز .
والتيياري اليييوم يعيييد نفسييه ،فتتجييدد لييدينا مشييكلة نظييير مشييكلة بيييع الوفييا  ،وهييي مشييكلة
عقد التأمين :فبعض العلميا ييراه عقيد مقيامرة ،وبعيض آخير ييراه عقيد رهين يتحيد فييه قضيا

هللا وقدره ،وبعض آخر ييراه التيزام ميا ال يليزم ،وآخيرون يرونيه عقيد تعياون مشيروع؛ ألن غايتيه
التعيياون علييى تييرميم المضييار ،وتفتيييت مصييائ

انحرف به ممارسوه ،وأحاطوه بشوائ

األقييدار ،فهييو نظييام معاوضيية تعاونييية ،وان

ليست من ضرورة نظامه.

وواض ي أنييي ال أعنييي تشييبيه عقييد بيييع الوفييا بعقييد التييأمين ميين حييي ،الموضييوع ،كمييا
أسييلفت اإلشييارة إليييه ،وانمييا أعنييي أن بيييع الوفييا شيياهد واقعييي فييي تيياري الفقييه اإلسييالمي علييى
جواز إنشا عقود جديدة ،وأنه اعتراه في أول نشأته ما اعتر الييوم عقيد التيأمين مين اخيتالف
في تخريجيه وتكييفيه والحاقيه بيبعض العقيود المعروفية قيبالا ،وتطبيي شيرائطه علييه ،أو اعتبياره

ديدا مستقال يقرر له من األحكام الفقهية ما يتناس
عقدا ج ا
ا

مع خصائصه وموضوعه).1

تضييق السلف في التحريم في شؤو العادات والمعامالت:

ومي يين ثم ي ييار تقري ي يير ه ي ييذه القاع ي ييدة الكبيي ي يرة :التضي يييي ف ي ييي التحي ي يريم ف ي ييي ب ي ييا
والمع ييامالت ،كالتض يييي ف ييي اإليج ييا

ف ييي ب ييا

الع ي ييادات

العب ييادات :وله ييذا ك ييان موق ييف الس ييلف م يين

لمجرد ال أر أو االحتيا  ،وقد سيمعوا رسيول هللا
الصحابة والتابعين :منع
ُّ
التوسع في التحريمُ ،

 -1عقد التأمين للشي مصطفى الزرقا صي.32 - 27
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يقييول " :مييا أح ي هللا فييي كتابييه فهييو حييالل ومييا حييرم فهييو ح يرام ،ومييا سييكت عنييه فهييو عفييو،
سيًّا} [مريم.1]60:
شيئا" ثم تالَ { :و َما كَا َ َربُّ َ نَ ِ
فاقبلوا من هللا عافيته ،فإن هللا لم يكن لينسى ا
إن كلميية (حيرام) فييي دييين هللا ،كلميية كبييرة خطييرة؛ ألن معناهييا أن هللا يعاقي عليى هييذا
الفع بالنار ،وهذا ال يجرؤ عليى الحكيم بيه مسيلم يخشيى هللا تعيالى ،إال أن يكيون معيه مسيتند

ال يقب ي الش ي  ،ميين كتييا

هللا أو سيينة رسييوله ،واال كييان ق يوالا عل يى هللا بغييير علييم ،وهييذا هييو

اتج يياه الحنفي يية والمالكي يية ،وه ييو التض يييي ف ييي اإليج ييا

والتحي يريم ،ف ييال يلزم ييون الن يياس بم ييا ال

يلزمهم هللا به ،وال يمنعونهم مما لم يمنعهم هللا منه ،إال إذا كان معهم من هللا برهان.
المقيرر :أن تحيريم ميا أحي هللا ال يقي ُّ فيي اإلثيم عين إحيالل ميا حيرم هللا .وهيو ميا
ومن ُ
عا به القرآن عر الجاهلية ،حي ،استحلوا الحرام ،وحرموا الحالل ،فقال تعالىَ { :قد َخس َِر
علَاى َّ
سفَهًا ِبغَي ِار ِعلام َو َح َّر ُماوا َماا َر َزقَهُا ُم َّ
اّللِ قَاد َ
الَّذ َ
ضالُّوا َو َماا
اّللُ افتِ َارا ًء َ
ِين قَتَلُوا أَو َلدَ ُهم َ
كَانُوا ُمهتَدِين} [األنعام.]140:
ومميا ينبغيي تأكييده هنيا :أن االتجياه التشيريعي فيي القيرآن والسينة ،هيو الميي اليى تقليي
تخفيفيا عليى المكلفييين .ولهييذا
المحرمييات ،بي تقليي التكيياليف بصييفة عاميية ،وتضيييي دائرتهييا،
ا
ُ
ُكي يره كثي يرة األس ييئلة ف ييي زم يين ال ييوحي ،لم ييا ق ييد ي ييؤد إلي ييه م يين كثي يرة التك يياليف ،والتش ييديد عل ييى
المؤمنين ،وهو ما يشير إليه قوله تعيالى{ :يَاا أَيُّ َهاا الَّاذ َ
ِين آ َ َمنُاوا َل تَساأَلُوا عَان أَشايَا َء إِ تُبادَ
اّللُ َ
اّللُ عَن َهااا َو َّ
عفَااا َّ
سااؤ ُكم َوإِ تَساأَلُوا عَن َهااا ِحا َ
غفُااور َح ِلاايم}
اين يُنَا َّال ُ القُاارآ َ ُ تُبادَ لَ َُاام َ
لَ َُاام ت َ ُ
[المائدة.]101:
يور أدار عليي ييه كتابي ييه (يسي يير
وهي ييذه اآليي يية الكريمي يية قي ييد جعلهي ييا العالمي يية رشي يييد رضي ييا محي ي اا
اإلس ييالم) .وق ييد ذم القي يرآن بن ييى إسي يرائي ح ييين أم ييرهم نب يييهم موس ييى ب ييذب البقي يرة ،ف ييأكثروا م يين
األسيئلة عنهييا ،فشييددوا علييى أنفسييهم ،فشييدد هللا عليييهم .ولييو سييارعوا إلييى االمتثييال حييين أُمييروا،

وذبحوا أ بقرة ألجزأتهم ،ومث هذا جا قوله عليه الصالة والسالم" :ذرونيي ميا تيركتم ،فإنميا

 -1رواه البزار ( ،)4087قال :إسناده صال  ،والبيهقي في الكبر فيي الضيحايا ( ،)12/10وذكيره الهيثميي فيي المجميع ( ،)416/1وقيال :رواه البيزار
والطب ارنييي فييي الكبييير واسييناده حسيين ورجالييه موثقييون .والحيياكم فييي التفسييير ( ،)375/2وقييال صييحي اإلسييناد ولييم يخرجيياه ،ووافقييه الييذهبي .عيين أبييي
الدردا .
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هلي ميين كيان قييبلكم بكثيرة أسييئلتهم واخيتالفهم عليى أنبييائهم" 1وقولييه" :إن أعظيم المسييلمين فييي
جرماَ ،من سأل عن شي لم يحرم على المسلمين ،ف ُحرم من أج مسألته".2
المسلمين ا
المحرميات ،وتوسييع دائيرة
فال ينبغي أن نخالف عن هيذا االتجياه القرآنيي والنبيو بتكثيير ُ

الممنوعييات .وقييد عييا

بعييض اإلخييوة المتشييددين علييى كتييابي (الحييالل والحيرام فييي اإلسييالم)،

أنيه توسيع فيي الحيالل ،وضيي فيي الحيرام ،حتيى قيال بعضيهم :إن األوليى أن ُيسيمى (الحيالل
والحييالل فييي االسييالم)! فكييان رد عليييهم :عليييكم أن تؤلفيوا كتابييا تسي ُّيمونه (الحيرام والحيرام فييي
اإلسييالم)!! كمييا قل ييت لهييم :ليييس كت ييا

(الحييالل والح يرام) ه ييو الييذ ضييي ف ييي الح يرام ،بي ي

اإلسالم هو الذ ضي هذه الدائرة ،وأفس للناس في دائرة الحالل ،فضالا من هللا ونعمة.

 -1متف ي عليييه :رواه البخييار فييي االعتصييام ( ،)7288ومسييلم فييي الفضييائ ( ،)1337كمييا رواه أحمييد فييي المسييند ( ،)7367والترمييذ فييي العلييم
( ،)2679وابن ماجه في المقدمة ( ،)2عن أبي هريرة.
 -2متف ي عليييه :رواه البخييار فييي االعتصييام ( ،)7289ومسييلم فييي الفضييائ ( ،)2358كمييا رواه أحمييد فييي المسييند ( ،)1545وأبييو داود فييي السيينة
( ،)4610عن سعد بن أبي وقاص.
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()2
القاعدة الثانية :العبرة بالمقاصد والمس َّميات ،ل بالظواهر والت َّسميات

وميين القواعييد الحاكميية لفقييه المعييامالت :قاعييدة (العبيرة بالمقاصييد والمسييميات ال باأللفيياظ

والتسييميات) ،وهييي التييي ُيعبيير عنهييا بقاعييدة( :األمييور بمقاصييدها) ،وهييي ميين القواعييد الخمييس
المتف عليها في الفقه ،ب جعلوها أولى هذه القواعد ،وبعدها قاعدة (اليقين ال يزول بالشي )،
وقاعدة (الضرر ُيزال) ،وقاعدة (العادة ُمحكمة) ،وقاعدة (المشقة تجل

التيسير).

وهييي فييي المجليية المييادة رقييم ( ،)2وهييي رقييم ( )1فييي القواعييد ،وقييد تفرعييت منهييا قاعييدة

أخ يير تكمله ييا ،وه ييي ف ييي المجل يية الم ييادة رق ييم ( ،)3وه ييي قاع ييدة العبي يرة ف ييي العق ييود للمقاص ييد
والمعاني ال لأللفاظ والمباني.
وقد قيال العالمية التركيى عليي حييدر فيي شير هيذه الميادة مين كتابيه (درر الحكيام شير
مجل يية األحك ييام)( :يفه ييم م يين ه ييذه الم ييادة :أن ييه عن ييد حص ييول العق ييد ،ال ينظ يير لأللف يياظ الت ييي
استعملها العاقيدان حيين العقيد ،بي إنميا ينظير إليى مقاصيدهم الحقيقيية مين الكيالم ،اليذ ُيلفي

بييه حييين العقييد ،ألن المقصييود الحقيقييي هييو المعنيي وليييس اللفي  ،وال الصيييغة المسييتعملة ،ومييا
األلف يياظ إال قوالي ي

للمع يياني .وم ييع ذلي ي فإن ييه م ييا ل ييم يتع ييذر الت ييأليف ب ييين األلف يياظ والمعي يياني

المقصودة ،ال يجوز إلغا األلفاظ.
مثااا ذلا  :بيييع الوفييا  ،فاسييتعمال كلميية البيييع فيييه التييي تتضييمن تمليي المبيييع للمشييتر
يودا ميين الف يريقين ،ب ي المقصييود بييه إنمييا هييو
أثنييا العقييد ،ال يفيييد التملي ي ؛ ألنييه لييم يكيين مقصي ا
تييأمين دييين المشييتر المترت ي فييي ذميية البييائع ،وابقييا المبيييع تحييت ي يد المشييتر لحييين وفييا
الييدين ،ولييذل لييم يخيير العقييد عيين كونييه عقييد رهيين ،فيجيير بييه حكييم الييرهن ،وال يجيير حكييم
البيع.
بيعيا وفائييا أن ُيعييد اليثمن ويسيترد المبييع ،كميا أنيه يحي ُّ
فبنا ا على ما تقدم يحي ُّ للبيائع ا
للمشييتر أن يعيييد المبيييع ويسييترجع الييثمن ،ولييو كييان العقييد بي اعيا حقيقييا لمييا جيياز إعييادة المبيييع

واسترداد الثمن ،إال باتفا من الفريقين على إقالة البيع.

مثا ثا  :لو اشتر شخص من (بقال) رط سكر ،وقيال ليهُ :خيذ هيذه السياعة (أمانية)
عنيد حتيى أحضير لي اليثمن ،فالسياعة ال تكيون (أمانية) عنيد البقيال ،بي يكيون حكمهيا حكييم
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(الييرهن) ،وللبقييال أن يبقيهييا عنييده حتييى يسييتوفي دينييه ،فلييو كانييت أمانيية كمييا ذكيير المشييتر ،
لح له استرجاعها من البائع بصفتها أمانة في أ وقت يج

على األمين إعادتها.

مثا ثالث :لو قال شيخص آلخير( :وهبتي ) هيذه الفيرس أو اليدار (بمائية جنييه) ،فيكيون

عقار تجير فييه
هذا العقد (عقد بيع) ال (عقد هبة) ،وتجر فيه أحكام البيع ،فإذا كان المبيع اا
أحكييام الشييفعة وغيرهييا ميين أحكييام البيييع( .ألن ذك يره المائيية جنيييه مييع لف ي الهبيية دل علييى أن

المقصود بيع ال هبة).
مثااا رابااع :لييو قييال شييخص آلخيير قييد( :أعرت ي ) هييذا الفييرس لتركبييه إلييى (مدينيية كييذا)

غميا ميين اسييتعمال كلميية اإلعييارة
بخمسييين ا
قرشيا ،فالعقيد يكييون (عقييد إيجييار) ال (عقييد إعييارة) ،ر ا
في العقد ،ألن اإلعارة هي تملي منفعة بال عوض ،وهنا يوجد عوض.
مثااا خااامس :لييو قييال شييخص آلخيير :قييد (أحلت ي ) بالييدين المطلييو منييي علييى فييالن،

على أن تبقى (ذمتي مشيغولة) حتيى ييدفع المحيال علييه لي اليدين ،فالعقيد هيذا ال يكيون (عقيد
الح َواليية هييي نق ي ذميية إلييى ذميية أخيير  ،وهنييا بقيييت ذميية المييدين مشييغولة ،والييذ
َح َواليية) ألن َ
ضم ذمة أخر  ،فأصب المحال عليه (كفيالا بالدين) والمدين أصيالا.
جر إنما هو ُّ

مثا ساد  :لو أعطى شخص آخر عشر كيالت حنطة أو عشر ليرات ،وقيال ليه :قيد

أعرتُي إياهييا ،فيكييون قييد أقرضييها لييه ،ويصييب للمسييتعير حي التصي ُّيرف فييي المييال أو الحنطيية
المعيارة ليه ،مييع أنيه ليييس للمسيتعير التصي ُّيرف فيي عيين المييال المعيار ،بي ليه حي ُّ االنتفياع بييه

بدون استهال العين) 1اهي.

يز جيي ايدا،
يرحا مركي اا
كمييا شيير الفقيييه الكبييير الشييي مصييطفى الزرقييا هيياتين القاعييدتين ،شي ا
بضيير األمثليية لك ي منهمييا ،فييي كتابييه القيييم (المييدخ الفقهييي العييام) ،فقييال فييي شيير قاعييدة
(األمور بمقاصدها):
(أ أن أعمي ييال الشي ييخص وتصي ي ُّيرفاته مي يين قوليي يية أو فعليي يية ،تختلي ييف نتائجهي ييا وأحكامهي ييا

الشرعية ،التي تترت
آخر.

التصرفات:
عليها باختالف مقصود الشخص من تل األعمال و ُّ

مخطئا فليه حكيم
عامدا فلفعله حكم ،واذا كان
فمن قت غيره بال مسوغ مشروع ،إذا كان
ا
ا
َ

 -1درر الحكام (.)19 ،18
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قرض يا واج ي
وميين قييال آلخيير :خييذ هييذه الييدراهم ،فييإن نييو التبي ُّيرع كييان هبيية ،واال كييان ا
َ
اإلعادة.
ومن التق اللقطية بقصيد أخيذها لنفسيه كيان غاص ايبا ،وليو التقطهيا بنيية حفظهيا وتعريفهيا
َ
أمينا؛ فال يضيمنها إذا هلكيت بيال تعيد منيه عليهيا ،أو تقصيير
وردها لصاحبها متى ظهر كان ا
في حفظها ،وهلم ج ار).

وقال في شر قاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني):
(فبيع الوفا تجير فييه أحكيام عقيود عدييدة ،أبرزهيا أحكيام اليرهن ،ألن هيذا هيو مقصيود
العاقدين في بيع الوفا .
كمين قيال آلخير :وهبتي هيذا الشيي بكيذا أو بشير
والهبة إذا اشتر فيهيا دفيع عيوضَ ،
أن تعطينييي كييذا ،أخييذ العقييد أحكييام البيييع؛ ألنييه أصييب فييي معنيياه ،رغييم اسييتعمال العاقييد لف ي

فيرد الموهو بالعي  ،وكذا يس ُّ
الهبةُّ :
يترد الموهيو ليه العيوض الميدفوع إذا اسيتُح الموهيو
من يده ،وهكذا سائر أحكام البيع.

والكفال يية إذا اش ييتر فيه ييا ع ييدم مطالب يية ال ييدائن للم ييدين المكف ييول ،انقلب ييت حوال يية وأخ ييذت
أحكامها ،ألنهيا تصيب فيي معناهيا؛ وكيذا الحوالية إذا اشيتر فيهيا لليدائن الحي فيي أن يطالي
معا ،انقلبت كفالة).1
كال من المدين المحي والشخص المحال عليه ا

الدليل الشرعي لهذه القاعدة:

والييدلي علييى هييذه القاعييدة :الحييدي ،الصييحي المشييهور ،الييذ رواه عميير بيين الخطييا ،
ع يين النب ييي ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم ،وافت ييت ب ييه البخ ييار جامع ييه الص ييحي  ،وتابع ييه كثي يير م يين
المؤلفين ،وهو قوليه" :إنميا األعميال بالنييات ،وانميا لكي اميرئ ميا نيو " وقيد رواه مسيلم وغييره

2

أيضا.
ا

وهييذا الحييدي ،قييد نييوه العلمييا بشييأنه ،وقيمتييه التش يريعية والتوجيهييية ،ومييا يييدخ فيييه ميين

أب يوا

العلييم .قييال الحيياف ابيين حجيير فييي شيير الحييدي ،فييي كتابييه (فييت البييار )( :وقييد ت يواتر

 -1المدخ الفقهي العام للشي مصطفى الزرقا (.)981 ،980/2
 -2رواه الجماعيية :البخييار فييي بييد الييوحي ( ،)1ومسييلم فييي اإلمييارة ( ،)1907وأبييو داود فييي الطييال ( ،)2201والترمييذ فييي الجهيياد (،)1647
والنسائي في الطهارة ( ،)75وابن ماجه في الزهد ( ،)4227عن عمر.
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النقي عيين األئميية فييي تعظيييم قييدر هييذا الحييدي :،قييال أبييو عبييد هللا (يعنييي البخيار ) :ليييس فييي
أخبار النبي صلى هللا عليه وسلم شي أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحدي.،
واتف عبد الرحمن بن مهد  ،والشافعي  -فيما نقليه البيويطي عنيه -وأحميد بين حنبي ،
وعلي بن المديني ،وأبو داود ،والترمذ  ،والدارقطني ،وحمزة الكناني ،على أنيه ثُُلي ،اإلسيالم،

ومنهم َمن قالُ :ربعه ،واختلفوا في تعيين الباقي.
باب يا ميين العلييم .وقييال الشييافعي :يييدخ فييي
وقييال ابيين مهييد أيضييا :يييدخ فييي ثالثييين ا
بابا .ويحتم أن يريد بهذا العدد المبالغة.
سبعين ا
أيضا :ينبغي أن ُيجع هذا الحدي ،رأس ك با .
وقال عبد الرحمن بن مهد
ا
ووجه البيهقي كونه ثل ،العلم ،بأن كس العبد يقيع بقلبيه ولسيانه وجوارحيه ،فالنيية أحيد

أقسييامه الثالثيية وأرجحهييا؛ ألنهييا قييد تكييون عبييادة مسييتقلة ،وغيرهييا يحتييا إليهييا ،وميين ثييم ورد:

نظرت إليها كانت خير األمرين.
"نية المؤمن خير من عمله" 1فإذا
َ
يدل عليى أنييه يعنيي بكونييه ثلي ،العلييم :أنيه أراد أحييد القواعيد الثالثيية
وكيالم اإلمييام أحميد يي ُّ

التي تَُرُّد إليها جميع األحكام عنيده وهيي :هيذا ،و" َمين عمي عميالا لييس علييه أمرنيا فهيو رد"،2
و"الحالل بين ،والحرام بين " 3الحدي.،
ثييم إن هييذا الحييدي ،متف ي علييى صييحته ،أخرجييه األئميية المشييهورون إال الموطييأ ،ووهييم

َميين زعييم أنييه فييي الموطييأ( .4كييذا قييال الحيياف  ،والح ي أنييه فييي الموطييأ ميين رواييية محمييد بيين
الحسن).
قال الحاف  :ورد في معنياه عيدة أحاديي ،صيحت فيي مطلي النيية ،كحيدي ،عائشية 5وأم

سييلمة 1عنييد مسييلمُ " :يبعثييون علييى نييياتهم" ،وحييدي ،ابيين عبيياس" :ولكيين جهيياد ونييية" ،2وحييدي،
 -1رواه الطب ارنييي ( ،)185/6والبيهقييي فييي الشييع

بييا

فييي إخييالص العم ي ( ،)6860وضييعفه الحيياف فييي الفييت ( ،)219/4واأللبيياني فييي الج يامع

الصغير (.)12744
 -2سب تخريجه.
 -3رواه الجماعيية :البخييار فييي اإليمييان ( ،)52ومسييلم فييي المسيياقاة ( ،)1599وأبييو داود ( ،)3329والترمييذ ( ،)1205والنسييائي ( ،)4453ثالثييتهم
في البيوع ،وابن ماجه في الفتن ( ،)3984وأحمد ( ،)18368عن النعمان بن بشير.
 -4قال الشي نظير محميد الفرييابي معلقيا :بي هيو فيي الموطيأ روايية محميد بين الحسين الشييباني (ص ،)983 -341:فاسيتثنا ابين حجير رحميه هللا

الموطأ ليس بصحي  ،كما نبه أيضا على هذا األمر السيوطي في تنوير الحوال ( ،)10/1بقوله( :وقد وقفت عليى الموطيأ مين روايتيين أخيريين سيو
مييا ذكيير الغييافقي ،إحييداهما رواييية سييويد بيين سييعيد ،واألخيير رواييية محمييد بيين الحسيين صيياح

أبييي حنيفيية ،وفيهييا أحادييي ،يسيييرة زيييادة علييى سييائر

الموطآت ،منها :حدي" :،إنما األعمال بالنيات  "...الحدي ،،وبذل يتبين صحة قول َمن ع از روايته إلى الموطأ ،ووهم َمن خطأه في ذل .
 -5متف عليه :رواه البخار في البيوع ( ،)2118ومسلم في الفتن ( ،)2884وابن حبان في التاري ( ،)6755عن عائشة.
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أبي موسى" :من قاتي لتكيون كلمية هللا هيي العلييا فهيو فيي سيبي هللا" 3متفي عليهميا ،وحيدي،
ابين مسييعود" :ر قتيي بييين الصيفين هللا أعلييم بنيتيه" 4أخرجييه أحميد ،وحييدي ،عبيادة" :ميين غي از
وهو ال ينو إال عقاالا فله ما نو " أخرجه النسائي ،5إلى غير ذل مما يتعسر حصره).6

قاعدة تتفق مع جوهر اإلسالم:

وهذه القاعدة قاعدة عظيمية تتفي ميع االتجياه العيام لحقيقية اإلسيالم :أنيه يعنييه الجيوهر
ال الشك  ،والمخبر ال المظهر ،والل

ال القشير ،ولهيذا كانيت عنايتيه بأعميال القليو أهيم مين

عنايتييه بأعمييال الج يوار  ،وجييا فييي الحييدي ،الييذ رواه مسييلم" :إن هللا ال ينظيير إلييى صييوركم
أعظم وأهم من طاعيات
وأموالكم ،ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " ،7وكانت طاعات القلو
َ
الج يوار  ،ومعاصييي القلييو أخطيير ميين معاصييي الج يوار  .ولهييذا كانييت النجيياة فييي اآلخ يرة،
المنيي  ،كميا قيال تعيالى عليى لسيان إبيراهيم:

ودخول الجنة ،مبناها على القل السليم ،والقل
{يَوم َل يَنفَ ُع َماا َو َل بَنُاو َ * ِإ َّل َمان أَتَاى َّ
سا ِليم} [الشيع ار  ،]89 ،88:وقيال فيي أهي
اّللَ ِبقَلا َ
الرح َم َن بِالغَي ِ َو َجا َء بِقَل ُمنِي } [ .]33:
ِي َّ
الجنةَ { :من َخش َ

هذه القاعدة تُبطل الحيل الفقهية:

المحقق ييون م يين الفقه ييا
وه ييذه القاع ييدة تُبطي ي (الحَيي ي الفقهي يية) ،المعروف يية ،الت ييي وق ييف ُ
المحرمييات؛ أشييبه بمييا فعلييه
ضييدها ،والتييي ُيفتييي بهييا بعضييهم ،إلسييقا الواجبييات ،أو اسييتباحة ُ
اليهييود فييي يييوم السييبت حييين حييرم هللا عليييهم فيييه الصيييد ،فصيينعوا مييا صيينعوا ميين الشييبا ،
يضييعونها فييي يييوم الجمعيية ،لينييزل فهييا السييم يييوم السييبت ،ليسييتولوا عليييه يييوم األحييد ،وقييص
َاان
دة خاسييئين .قييال تعييالىَ { :واسااأَلهُم ع ِ
الق يرآن قصييتهم التييي انتهييت إلييى أن مسييخهم هللا قي َير ا
 -1رواه مسلم في الفتن ( ،)2882وأحمد ( ،)26475وأبو داود في المهد (.)4286
 -2متفي ي علي ييه :رواه البخ ييار ف ييي الجه يياد ( ،)2783ومس ييلم ف ييي اإلم ييارة ( ،)1353كم ييا رواه أحم ييد ف ييي المس ييند ( ،)1991وأب ييو داود ف ييي الجه يياد
( ،)2480والترمذ في السير ( ،)1590والنسائي في البيعة (.)4170
 -3رواه الجماع يية :البخ ييار ف ييي العل ييم ( ،)123ومس ييلم ف ييي اإلم ييارة ( ،)1904و أب ييو داود ( ،)2517والترم ييذ ( ،)1646والنس ييائي ( ،)3136واب يين
ماجه ( ،)2783أربعتهم في الجهاد.

 -4رواه أحمد ( ،)3772قال الحاف في الفت  :رجال سنده موثقون (.)194/10
 -5رواه النسائي في الجهاد ( ،)3138عن عبادة بن الصامت ،وصححه األلباني في مشكاة المصابي (.)3850
-6انظيير :فييت البييار ( ،)33/1اعتنييا نظيير الفريييابي ،طبعيية دار طيبيية .وانظيير :مييا أورده المنييذر ميين أحادييي ،حييول (النييية) فييي كتابييه (الترغي ي
والترهي ) في أول أبوابه (اإلخالص) .وانظر :كتابنا (المنتقى من الترغي

والترهي ).

 -7رواه مسلم في البر والصلة ( ،)2564وأحمد ( ،)7827وابن ماجه في الزهد ( ،)2143عن أبي هريرة.
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ش َّار ً
سابتِ ِهم ُ
عا
اض َرةَ البَح ِر ِإذ يَعادُو َ فِاي السَّاب ِ
يهم ِحيتَاانُهُم يَاو َم َ
القَريَ ِة الَّتِي كَانَت َح ِ
ت ِإذ تَاأتِ ِ
سقُو َ } [األعراف.]163:
يهم َكذَ ِل َ نَبلُو ُهم بِ َما كَانُوا يَف ُ
َويَو َم َل يَسبِتُو َ َل تَأتِ ِ

اإلمام البخاري والحيل:
ومين ُحسين فقييه اإلمييام البخييار  :أنييه جعي فيي كتبييه العلمييية الكثييرة ميين صييحيحه كتييا
(الحَي ) ،يعنى تركها وتأثيم فاعلهاُّ ،
يرد بذل على بعيض َمين جوزهيا مين الفقهيا اليذين يعبير
عنهم بلف (بعض الناس) ،وعادة يقصد بها الحنفية أو بعض رجالهم.

فقها ،مغشوشة الباطن ،تعود على حكمة الشيرع ومقاصيده
والحي صورة مقبولة الظاهر ا
باإلبطال ،فهو يريد الحظر وهي تبي  ،أو يطل اإليجا وهي تسق .
واسييتدل البخييار لييذل بحييدي" :،إنمييا األعمييال بالنيييات" ،وبأحادييي ،أخيير جييا ت فييي
أبوا

مختلفة من صحيحه ،مث ما جا في الزكاة من النهي عين تفريي المجتميع مين الغينم،

أو جمع المتفر  ،خشية الصدقة ،كما جا في حدي ،الزكاة الطوي .1
قييال :وقييال بعييض النيياس :إذا بلغييت اإلب ي عش يرين ففيهييا أربييع شييياه ،فييإن وهبهييا قب ي
ار أو احتيياالا إلسيقا الزكياة فيال شيي علييه ،وكيذل إذا أتلفهيا فماتيت فيال
الحول أو باعهيا فيراا
َ
2
شي عليه وهو ما ينكره البخار وغيره من األئمة والعلما .
(قييال ابيين المنييير :اتسييع البخييار فييي االسييتنبا  ،والمشييهور عنييد ُّ
النظييار حم ي الحييدي،

مالكيا فييي القييول بسييد الييذرائع،
علييى العبييادات ،فحملييه البخييار عليهييا وعلييى المعييامالت ،وتبييع ا
يحيحا
واعتب ييار المقاص ييد ،فل ييو فس ييد اللفي ي  ،وصي ي القص ييد ،أُلغ ييي اللفي ي  ،وأُعمي ي القص ييد ،تص ي ا
التحي ي ميين أقييو األدليية.
وابطيياالا ،قييال :واالسييتدالل بهييذا الحييدي ،علييى سييد الييذرائع وابطييال
ُّ
ووجييه التعميييم أن المحييذوف المقييدر االعتبييار ،فمعنييى االعتبييار فييي العبييادات إجزاؤهييا وبيييان

مراتبها ،وفي المعامالت ،وكذل األيمان ُّ
الرد إلى القصد).3

موقف العلماء من الحيل:
قييال الحيياف الكبييير ابيين حجيير فييي مقدميية شيير (كتييا

الحي ي ) ميين صييحي البخييار :

(الحيي جمييع حيليية ،وهييي مييا ُيتوصي بيه إلييى مقصييود بطريي خفييي ،وهييي عنييد العلمييا علييى
أقسام بحس

الحام عليها:

 -1رواه البخار ( ،)1450وأبو داود ( ،)1567والنسائي ( ،)2447وابن ماجه ( ،)1800جميعهم في الزكاة ،عن أبي بكر الصدي .
 -2صحي البخار (.)23/9
 -3الفت ( ،)238/16دار طيبة.
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فإن توص بها بطري مبا إلى إبطال ح أو إثبات باط  ،فهي حرام.
أو إلى إثبات ح أو دفع باط  ،فهي واجبة أو مستحبة.
وان توص بها بطري مبا إلى سالمة من وقوع في مكروه ،فهي مستحبة أو مباحية،
أو إلى تر مندو فهي مكروهة.
وباطنيا ،أو
ياهر
ووقييع الخييالف بييين األئميية فييي القسييم األول :هي يصي ُّ مطلاقيا وينفييذ ظي اا
ا
يبط مطلاقا ،أو يص ُّ مع اإلثم
ولمن أجازها مطلاقا أو أبطلها مطلاقا أدلة كثييرة ،فمين األول :قوليه تعيالىَ { :و ُخاذ ِبيَا ِد َ
َ
ِضاغثًا فَاضا ِار بِا ِه َو َل تَحنَااث} [ص ،]44:وقيد عمي بيه النبيي صييلى هللا علييه وسييلم ،فيي حي

الضييعيف الييذ زنييى ،وهييو ميين حييدي ،أبييي أماميية بيين سييه فييي السيينن ،1ومنييه قولييه تعييالى:
ااق َّ
اّللَ يَجعَااال لَاااهُ َمخ َر ًجاااا} [الطييال  ،]2:وفييي الحي ي مخييار ميين المضيياي  ،ومنييه
{ َو َمااان يَتَّا ِ
تخليصيا مين
مشروعية االستثنا (أ في اليمين ،بأن يقول ميع يمينيه :إن شيا هللا) ،فيإن فييه
ا
الحن ،،وكذل الشرو كلها ،فإن فيها سالمة من الوقوع فيي الحير  ،ومنيه حيدي ،أبيي هرييرة
نيبا".2
وأبي سعيد في قصة بالل" :بع الجمع بالدراهم ،ثم ابتع بالدراهم َج ا
وميين الثيياني :قصيية أصييحا

الس يبت (الييذين احتييالوا علييى صيييد الحيتييان يييوم السييبت)

وحي ييدي" :،حرمي ييت علي يييهم الشي ييحوم فجملوهي ييا فباعوهي ييا وأكل ي يوا ثمنهي ييا" 3وحي ييدي( ،النهي ييي ع ي يين
4
المحل له".5
المحل و ُ
النجش)  ،وحدي" :،لعن ُ
واألص في اختالف العلما في ذل  ،اختالفهم :ه المعتبر في صي العقود ألفاظهيا

أو معانيها
وباطن يا فييي
ياهر
فميين قييال بيياألول أجيياز الحي ي  .ثييم اختلف يوا :فميينهم َميين جعلهييا تنفييذ ظي اا
ا
َ
باطنا.
اا
جميع الصور ،أو في بعضها ،ومنهم من قال :تنفذ
ظاهر ال ا
 -1رواه أبو داود في الحدود ( ،)4472والنسائي في آدا

القضاة ( ،)5412وصححه األلباني في الصحيحة (.)2986

 -2متف عليه :رواه البخار في البيوع ( ،)2202 ،2201ومسلم في المساقاة (.)1593
 -3رواه الجماعيية :البخ ييار ف ييي البيييوع ( ،)2236ومس ييلم ف ييي المسيياقاة ( ،)1581وأب ييو داود ف ييي اإلجييارة ( ،)3486والترم ييذ ف ييي البي ييوع (،)1297
والنسائي في الفرع والعتيرة ( ،)4256وابن ماجه في التجارات ( ،)2167عن جابر بن عبد هللا.
 -4متف عليه :رواه البخار ( ،)2142ومسلم ( ،)1516كالهما في البيوع ،كما رواه أحمد ( ،)4531والنسائي في البييوع ( ،)4505وابين ماجيه فيي
التجارات ( ،)2173عن ابن عمر.
 -5رواه الترم ييذ ف ييي النك ييا ( ،)1120وق ييال :حس يين ص ييحي  ،والنس ييائي ف ييي الط ييال ( ،)3416وق ييال الح يياف ف ييي التلخ يييص الحبي يير (:)372/3
وصححه ابن القطان وابن دقي العيد على شر البخار .
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يدل علييه
ومن قال بالثاني أبطلها ،ولم ُيجز منها إال ما واف فيه اللف المعنيى ،اليذ ت ُّ
القرائن الحالية .وقد اشتهر القيول بالحيي عين الحنفيية ،لكيون أبيي يوسيف صينف فيهيا كتابيا،1
(المحيي ):

لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحي  ،قيال صياح
أص الحي قوله تعيالىَ { :و ُخذ ِبيَا ِد َ ِضاغثًا} اآليية [ص ،]44:وضيابطها إن كانيت للفيرار مين
الحرام والتباعد من اإلثم ،فحسن ،وان كانت إلبطال ح مسلم فال ،ب هي إثم وعدوان).2

موقف ابن تيمية وابن القيم من الحيل:
المحق ي ابيين القيييم شييديد الوطييأة علييى َميين
وقييد كييان شييي اإلسييالم ابيين تيمييية وتلميييذه ُ
أجييازوا الحي ي  ،واتخييذوا منهييا ذريعيية إلبطييال أحكييام الشييرع ،وشيينا الغييارة عليهييا وعلييى أهلهييا،
لمين طلقيت
وصنف ابن تيميية كتابيه (إقامية اليدلي عليى بطيالن التحليي ) يعنيي :تحليي الميرأة َ
زوج يا غي يره .وهنييا يييأتي َميين
منييه ثالثا يا وبانييت بينونيية كبيير  ،وأمسييت ال تح ي ُّ لييه حتييى تيينك
ا
يتزوجهييا ال ليسييكن إليهييا ،وتكييون بينهمييا مييودة ورحميية ،وال لينج ي منهييا ،وال ليحق ي هييد افا ميين
أهداف الزوا المشروع ،ب ُليحللها للزو األول ،ربما نظير أجر أو خدمة للرج .
زوجيا حقيقية ،وانميا هيو ُمجيرد (تييس مسيتعار)  -كميا سيماه الحيدي - 3،لليلية
فليس هيو ا
أو ساعة ،ثم يفارقها!!
وقد سار ابن القيم على در شيخه ،وربما زاد عليه ،وأجَل

كتبه ،مث ( :إعالم الموقعين) ،و(زاد المعاد) ،و(إغاثة اللهفان).

بخيليه َوَرجليه فيي عيدد مين

العبرة بالمسمَّيات والمضامين ل باألسماء والعناوين:
بييين ابيين القيييم فييي كتابييه (إغاثيية اللهفييان) هييذا المعنييى بغاييية البيييان وأقييام األدليية عليييه،
فقييال( :إن بييا

المحرميية مييداره علييى تسييمية الشييي بغييير اسييمه ،وعلييى تغيييير صييورته
الحيي ُ

المسمى ،وتغيير الصورة ميع بقيا الحقيقية؛
مع بقا حقيقته ،فمداره على تغيير االسم مع بقا ُ
المحلي ميثالا غيير اسيم التحليي إليى اسيم النكيا  ،واس َيم المحلي إليى اليزو  ،وغيير مسيمى
فيإن ُ
قطع يا أَن لع ي َين
التحلي ي بييأن جعي ي صييورته صييورة النك ييا  ،والحقيق يةُ حقيق يةُ التحليي ي  ،ومعلييوم ا

يدل على أنه يحرم الحي  ،وال يبيحها ،وربما كان ذل اتجاها ليه فيي أول األمير ثيم ت ارجيع
 -1يج التحق من ذل  ،فإن ما ذكره في كتابه (الخ ار ) ُّ
عنه ،وتا منه ،على أن المعروف أن الذ ألف كتا الحي هو :محمد بن الحسن .ولم يكن يقصد به ما قصده المحتالون من المتأخرين.
 -2انظر :الفت ( ،)237-238/16طبعة دار طيبة.
 - 3رواه ابن ماجه في النكا

( ،)1936والحاكم في المستدر ( )217/2وصح إسناده ووافقه الذهبي ،والبيهقي في الكبر كتا

النكا

( ،)208/7والطبراني في الكبير ( ،)299/17عن عقبة بن عامر ،وحسنه األلباني في صحي ابن ماجه (.)1572
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ذل إنما هو لما فيه من الفسياد العظييم اليذ اللعني ُة مين
بعض عقوبته ،وهذا الفساد لم يزل بتغييير االسيم والصيورة ميع بقيا الحقيقية ،وال بتقيديم الشير
لمجرد الصورة.
من صل العقد إلى ما قبله ،فإن المفسدة تابعة للحقيقة ال لالسم ،وال ُ
وكييذل المفسييدة العظيميية التييي اشييتم عليهييا الربييا ال تييزول بتغيييير اسييمه ميين الربييا إلييى
المعاملة ،وال بتغيير صورته مين صيورة إليى صيورة ،والحقيقية معلومية متفي عليهيا بينهميا قبي
العقييد ،يعلمهييا ميين قلوبهمييا عييالم السيرائر ،فقييد اتفق يا علييى حقيقيية الربييا الصيري قب ي العقييد ،ثييم
غيي ار اسيمه إليى المعاملية ،وصييورته إليى التبيايع اليذ ال قصيد لهمييا فييه البتية ،وانميا هيو حيليية
ومكيير ومخادعيية هلل تعييالى ولرسييوله صييلى هللا عليييه وسييلم ،وأ ُّ فيير بييين هييذا وبييين مييا فعلتييه
اليهود من استحالل ما حرم هللا عليهم مين الشيحوم بتغييير اسيمه وصيورته فيإنهم أذابيوه حتيى
شحما.
ود اكا ،وباعوه وأكلوا ثمنه ،وقالوا :إنما أكلنا الثمن ال المثمن ،فلم نأك
صار َ
ا
وكييذل َميين اسييتح الخميير باسييم النبيييذ ،كمييا فييي حييدي ،أبييي مال ي األشييعر رضييي هللا

عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :ليشربن ناس من أمتيي الخميرُ ،يس ُّيمونها بغيير
اسييمهاُ ،يعييزف علييى رؤوسييهم بالمعييازف والمغنيييات ،يخسييف هللا بهييم األرض ،ويجع ي ميينهم
القردة والخنيازير" 1وانميا أُتيي هيؤال مين حيي ،اس ُّ
يتحلوا المحرميات بميا ُّ
ظنيوه مين انتفيا االسيم،
ُ
المحييرم وثبوتييه ،وهييذا بعينييه هييو شييبهة اليهييود فييي اسييتحالل بيييع
ولييم يلتفتيوا إلييى وجييود المعنييى ُ
الشحم بعد َجمليه (إذابتيه) ،واسيتحالل أخيذ الحيتيان ييوم األحيد بميا أوقعوهيا بيه ييوم السيبت فيي
الحفائر والشبا من فعلهم يوم الجمعة ،وقالوا :ليس هذا صيد يوم السبت ،وال استباحة لينفس

اعم يا أنييه ليييس خم ي اار مييع علمييه أن معنيياه معنييى
الشييحم .ب ي الييذ يسييتح ُّ الش ي ار المسييكر ز ا
يوده ،وعمَليه عملُيه ،أَفس ُيد تيأويالا ،فيإن الخمير اسيم لكي شي ار مسيكر،
الخمر ،ومقصيوده مقص ُ

كمييا دلييت عليييه النصييوص الصييحيحة الصيريحة .وقييد جييا هييذا الحييدي ،عيين النبييي صييلى هللا
عليه وسلم من وجوه أخر :
منهييا :م ييا رواه النسييائي ،عن ييه صييلى هللا علي ييه وسييلم" :يش يير ُ نيياس م يين أمتييي الخم يير،
يسمونها بغير اسمها" ،2واسناده صحي .
 -1رواه أحمييد ( ،)22900وقييال مخرجييوه :المرفييوع منييه ،صييحي لغي يره ،وأبييو داود فييي األشيربة ( ،)3688وابيين ماجييه فييي الفييتن ( ،)4020وصييححه
األلباني في صحي ابن ماجه ( ،)3247عن أبي مال األشعر .
 -2النسائي في األشربة ( .)5658عن رج من أصحا

النبي صلى هللا عليه وسلم ،وصححه األلباني في الصحيحة (.)90
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ومنهييا :مييا رواه ابيين ماجييه ،عيين عبييادة بيين الصييامت يرفعييه" :يشيير نيياس ميين أمتييي
الخمي يير يسي ي ُّيمونها بغيي يير اسي ييمها" ،1ورواه اإلمي ييام أحمي ييد ،ولفظي ييه" :ليسي ييتحلن طائفي يية مي يين أمتي ييي

الخمر".2

أيضيا ،ميين حييدي ،أبييي أماميية قييال :قييال رسييول هللا صييلى هللا
ومنهييا :مييا رواه ابيين ماجييه ا
يام حتييى تشيير طائفيية ميين أمتييي الخميير ،يسي ُّيمونها بغييير
عليييه وسييلم" :ال تييذه الليييالي واأليي ُ

اسييمها" 3فهيؤال إنمييا شيربوا الخميير اسييتحالالا لمييا ُّ
ظنيوا أن المحييرم ُمجييرُد مييا وقييع عليييه اللفي ،
وأن ذل اللف ال يتناول ما اس ُّ
تحلوه.

استحال الربا باسم البيع:
وقد أخبر صلى هللا علييه وسيلم أن طائفية مين أمتيه تسيتح ُّ الربيا باسيم البييع ،كميا أخبير

عن استحاللهم الخمر باسم آخر فرو ابن بطة بإسناده ،عن األوزاعي ،عين النبيي صيلى هللا
ُّ
يستحلون الربا بالبيع" ،4يعني (العينة).
عليه وسلم" :يأتي على الناس زمان
والعينيية :أن يبيييع السييلعة بييثمن معييين مييؤجالا (ألييف ريييال مييثالا ،ثييم يشييتريها فييي الحييال

بيثمن أقي 900:رييال ميثالا) ،ولييس المقصيود البييع وال الشي ار  ،إنميا المقصيود أن يييدفع ()900
ويأخذ ( )1000بسب

األج .

قييال ابيين القيييم( :وهييذا (الحييدي )،وان كييان مرسيالا ،فإنييه صييال لالعتضيياد بييه باالتفييا ،

وله مين المسيندات ميا يشيهد ليه ،وهيي األحاديي ،الدالية عليى تحيريم العينية ،5فإنيه مين المعليوم
بيعيا ،وفيي هيذا الحيدي ،بييان أنهيا ربيا ال بييع ،فيإن األمية
أن العينة عند مستحلها إنما يسيميها ا
لم يستح أحد منها الربا الصري  ،وانما استُح باسيم البييع وصيورته ،فصيوروه بصيورة البييع،

وأعاروه لفظه.

وم يين المعل ييوم أن الرب ييا ل ييم يح ييرم لمج ييرد ص ييورته ولفظ ييه ،وانم ييا ُح ييرم لحقيقت ييه ومعن يياه
يود قائميية فييي الحَي ي الربوييية ،كقيامهييا فييي ص يريحه
ومقصييوده ،وتل ي الحقيقيية والمعنييى والمقصي ُ

 -1رواه ابن ماجه في األشربة ( ،)3385وصححه األلباني في الصحيحة (.)90
 -2رواه أحمد ( ،)22709وقال مخرجوه :حدي ،صحي .
 -3ابن ماجه في األشربة ( ،)3385وصححه األلباني في صحي ابن ماجه (.)2729
 -4رواه الخطابي في غري

الحدي ،)352/1( ،وضعفه األلباني في غاية المرام (.)13

 -5منهييا مييا أخرجييه أحمييد ( ،)5007وأبييو داود فييي اإلجييارة ( ،)3462ميين حييدي ،ابيين عميير رضييي هللا عنهمييا مرفوعييا" :لييئن تييركتم الجهيياد ،وأخييذتم
بأذنا

البقر ،وتبايعتم بالعينة ،ليلزمنكم هللا مذلة في رقابكم."..
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ياه َد حالهمي ييا ،وهللا يعلي ييم أن
س ي يوا  ،والمتعاقي ييدان يعلمي ييان ذل ي ي مي يين أنفسي ييهما ،ويعلمي ييه َمي يين شي ي َ
يس الربيا ،وانميا توسيال إلييه بعقيد غيير مقصيود ،وسيمياه باسيم مسيتعار غيير اسيمه،
َقصدهما نف ُ

ومعلييوم أن هييذا ال يييدفع التح يريم ،وال يرفييع المفسييدة التييي ُحييرم الربييا ألجلهييا ،ب ي يزيييدها قييوة
وتأكيدا من وجوه عديدة).1
ا

الحيل تناقض سدَّ الذرائع الذي جاءت به الشريعة:
ومميا ال خيالف علييه :أن بيا

الحيي ينيياقض مناقضية صيريحة بيا

سيد اليذرائع ،الييذ

جا ت به الشريعة ،ودل عليه القرآن والسنة ،وأقام عليه ابن القيم في (إعالم الميوقعين) تسيعة
وتسعين دليالا.

رت الش ي يريعة وجي ييدتَها قي ييد أتي ييت بسي ييد الي ييذرائع إلي ييى
وقي ييال في ييي إغاثي يية اللهفي ييان( :واذا تي ييدب َ
الموصييلة إليهييا ،فالحيي وسييائ وأبيوا إلييى المحرمييات،
المحرمييات ،وذلي عكييس بييا الحَيي ُ
ُ

ُّ
وسد اليذرائع عكيس ذلي  ،فبيين البيابين أعظيم تنياقض ،والشيارع حيرم اليذرائع وان ليم يقصيد بهيا
المحييرم؛ إلفضييائها إليييه ،فكيييف إذا قصييد بهييا المحييرم نفسييه فنهييى هللا تعييالى عيين س ي

آلهيية

ير علييى وجييه المقابليية،2
المشييركين ،لكونييه ذريعيية إلييى أن يسي ُّيبوا هللا سييبحانه وتعييالى َع يد اوا وكفي اا
يي أن ميين أكبيير الكبييائر شييتم الرج ي والديييه قييالوا :وه ي يشييتم الرج ي والديييه قييال:
وأخبيير النبي ُّ
"نعم ،يس ُّ أبا الرج  ،فيس ُّ أباه ،ويس ُّ أمه ،فيس ُّ أمه".3

وقد ذكر ابن القيم عدة صور ومسائ في سد الذرائع ،لكنها في العبادات ،ثم قال:

(ومنييع ميين التفي ُّير فييي الصييرف قب ي التقييابض ،وكييذل الربييو إذا بيييع بربييو آخيير ميين

صييل
غييير جنسييه ،سييدا لذريعيية النسييا الييذ هييو ُ

الربييا ومعظمييه ،ب ي منييع ميين بيييع الييدرهم

بالييدرهمين نقي ايدا ،سييدا لذريعيية ربييا النسييا  ،كمييا عل ي صييلى هللا عليييه وسييلم بييذل فييي الحييدي،
الذ رواه مسلم في صحيحه ،4وهذا أحسن العل في تحريم ربا الفض .

 -1انظر :إغاثة اللهفان من مصايد االشيطان ( ،)297-299/1اعتنا ماهر تالو  ،نشر مؤسسة الرسالة ناشرون.

ون من ُدون َّللا َفَي ُسُّبوا َّللاَ َعد اوا ب َغير علم} [األنعام.]108:
ين َيد ُع َ
{وَال تَ ُسُّبوا الذ َ
 -2إشارة إلى قوله تعالىَ :
 -3متف ي عليييه :رواه البخييار فييي األد ( ،)5973ومسييلم فييي اإليمييان ( ،)90كمييا رواه أحمييد ( ،)6840وأبييو داود ( ،)5141والترمييذ فييي البيير
( ،)1902عن عبد هللا بن عمرو.
 -4رواه مسلم في المساقاة ( ،)1587وأحمد ( ،)22683وأبو داود ( ،)3349والترمذ ( ،)1240والنسائي ( ،)4563ثالثتهم فيي البييوع ،عين عبيادة
بن الصامت.
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وحييرم الجمييع بييين السييلف والبيييع؛ لمييا فيييه ميين الذريعيية إلييى اليرب فييي السييلف بأخييذ أكثيير
التوس إلى ذل بالبيع أو اإلجارة ،كما هو الواقع.
مما أعطى ،و ُّ

ومنع البائع أن يشتر السلعة من مشتريها بأق مما اشتراها به  -وهي مسيألة العينية -

وان لم يقصد الربا ،لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إليى بييع خمسية عشير نسييئة بعشيرة نق ايدا ،وحيرم
جمع الشرطين في البيع ،لكونه وسيلة إلى ذل  ،وهو منطب على مسألة العينة.
يجر النفع وجعليه ربيا ،ومنيع المقيرض مين َقبيول هديية المقتيرض
ومنع من القرض الذ
ُّ
مييا لييم يكيين بينهمييا عييادة جارييية بييذل قبي القييرض ،ففييي سيينن ابيين ماجييه ،عيين يحيييى بيين أبييي
إسحا الهنائي قال :سألت أنس بن مالي  :الرجي منيا يقيرض أخياه الميال فيهيد إلييه فقيال:
قرضيا ،فأهييد إليييه ،أو حملييه علييى
قييال رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم" :إذا أقييرض أحييدكم ا
الدابة ،فال يركبنها وال يقبله إال أن يكون جر بينه وبينه قب ذل ".1
ورو البخييار فييي تاريخييه ،عيين يزيييد بيين أبييي يحيييى الهنييائي ،عيين أنييس بيين مالي قييال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إذا أقرض أحدكم فال يأخذ هدية".2
يت عبييد
يدمت المدينيية فلقي ُ
وفيي صيحي البخييار  ،عين أبيي بييردة ،عين أبيي موسييى قيال :ق ُ
هللا بن سالم فقال لي :إن بأرض الربا فيها فاش ،فيإذا كيان لي عليى رجي حي فأهيد إليي
حم تبن ،أو حم شعير ،أو حم قت فال تأخذه ،فإنه ربا.3

ورو سييعيد بيين منصييور فييي سييننه هييذا المعنييى ،عيين أُبييي بيين كع ي

4

وجييا عيين ابيين

مسعود ،5وعبد هللا بن عباس ،6وعبد هللا بن عمرو ونحيوه ،وكي ُّ ذلي سيدا لذريعية أخيذ الزييادة
في القرض الذ موجبه ُّ
رد المث .

 -1رواه ابن ماجه في الصدقات ( ،)2432والبيهقي في البيوع ( ،)350/5وضعفه األلباني في الضعيفة (.)1162

 -2رواه البخار في التاري الكبير ( ،)310/8بلف  :قلت ألنس في الرج يكون له الدين قال :ال يرتدف خلف دابته.
 -3رواه البخار في مناق

األنصار (.)3814

 -4رواه عبييد اليير از فييي البيييوع ( ،)14652والبيهقييي فييي البيييوع ( :)349/5عيين زر بيين حبيييش قييال :قلييت ألُبييي بيين كع ي  :يييا أبييا المنييذر إنييى أريييد
الجهاد فآتى الع ار فأقرض قال :إن بأرض الربا فيها كثير فاش ،فإذا أقرضت رجال فأهد إلي هدية ،فخذ قرض واردد إليه هديته.
 -5رواه عبيد اليير از فيي البيييوع ( ،)14658وابين أبييي شيييبة فيي البيييوع واألقضيية ( :)21068عيين ابين سيييرين ،قييال :اسيتقرض رجي مين ابيين مسييعود
دراهم فقضاه ،فقال له :الرج  :إني تجاوزت ل من جيد عطائي ،فكره ذل ابن مسعود وقال :مث دراهمي.
 -6رواه عبد الر از في البيوع ( ،)14650وابن أبي شيبة في البيوع ( :)21058عن ابن عباس قيال :إذا أقرضيت قرضي ا فيال تهيدين هديية ك ارعيا ،وال
ركو دابة.
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ونهى عين بييع الكيالى بالكيالى  ،1وهيو اليدين الميؤخر باليدين الميؤخر؛ ألنيه ذريعية إليى
يع يا م يين ذمتهم ييا ،وف ييي
ربييا النس يييئة ،فل ييو كييان ال ييدينان ح ييالين ل ييم يمتنييع ،ألنهم ييا يس ييقطان جم ا
الصورة المنهي عنها :ذريعة إلى تضاعف الدين فيي ذمية كي واحيد منهميا فيي مقابلية تأجيليه،
وهذه مفسدة ربا النسا بعينها).2

خطر فقه الحيل على البنو اإلسالمية:
حكيى عين بعيض الحنفيية وغييرهم ،مين عمي (الحيي الشيرعية) أو
وقد كنيا نسيتغر ميا ُي َ
(الفقهييية) ليييتخلص بهييا بعييض النيياس ميين وجييو الواجبييات ،أو ميين تح يريم المحرمييات ،وكييان
منييا َميين ييير ذل ي ُمفتي اير عليييهم للتشيينيع ميين خصييومهم ،حتييى رأينييا بأعيننييا فييي عص يرنا ميين
العلم ييا الش ييرعيين أو اإلقتص يياديين اإلس ييالميينَ ،م يين يبتك يير ح ي َييالا مثي ي تلي ي الحيي ي القديم يية،

إلجازة بعض صور المعامالت الحديثية ،التيي تقيوم بهيا المصيارف أو البنيو اإلسيالمية ،هيي

ير ونتيجيية ،وهييم يحرمييون هييذه
روحيا وأثي اا
فيي المعنييى والجييوهر نفييس مييا تقييوم بييه البنييو الربوييية ،ا
ُّ
اتجاهيا معروافيا يقييرره مجموعيية معروفيية تهييدد
ويحلييون تلي  .وأصييب هييذا  -لألسييف الشييديد -
ا
قاوم.
البنو اإلسالمية بالخطر ،إذا استمر ُّ
توجهها هذا وتفاقم ،ولم ُي َ
والعجي ي

أن ه يؤال العلمييا ينكييرون علييى مييذه

الظاهرييية ،ويقولييون بتعلي ي األحكييام،

وخصوصا في المعامالت .وربما كيان
ويؤمنون بأن للشارع مقاصد وح َك اما في ك ما يشرعه،
ا
لهييم كتي أو محاضيرات فييي ذلي  ،ولكيينهم عنييد التطبيي يتجيياهلون ذلي  ،ويفتييون بهييذه الحيي
الجديدة ،التي ضج منها كثير من العلما  ،ومن أصحا

البنو نفسها .فقد شيكا إليي فضييلة

الشييي محمييد تقييي العثميياني العييالم الباكسييتاني الكبييير ،نائ ي

رئيييس المجمييع الفقه يي الييدولي،

ورئيس المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة العامة للبنو والمؤسسات المالية اإلسالمية ،مين
خطر االتجاه الذ تبناه بعض إخواننا ،الذ يعتمد الصيورية والشيكلية ،وال يقييم وزانيا للمقصيد
يددا مينهم لالجتمياع لتيداول الموقيف أو مواجهتيه،
والمعنى ،وطل مني أن أدعو العلميا أو ع ا
ولم يتيسر لي ذل بعد.

 -1رواه ابيين أبييي شيييبة فييي البيييوع ( ،)22566والطحيياو فييي معيياني اآلثييار ( ،)5132والبيهقييي فييي البيييوع ( ،)290/5قييال الحيياف فييي التلخيييص
أيضيا :لييس فيي هيذا
( :)26/3قال أحمد بن حنب  :ال تح عند عنه  -موسى بن عبيدة الرَبذ  -الرواية ،وال أعرف هذا الحدي ،عن غيره ،وقيال ا
حدي ،يص  ،لكن إجماع الناس على أنه ال يجوز بييع ديين بيدين ،وقيال الشيافعي :أهي الحيدي ،يوهنيون هيذا الحيدي ،،وقيد جيزم اليدارقطني فيي العلي
بأن موسى بن عبيدة تفرد به.
 -2إغاثة اللهفان صي.308 ،307
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ومنييذ سيينوات دعييا صييديقنا الشييي صييال كام ي رئيييس مجموعيية بنييو البركيية ،ومؤسييس
ندوة البركة االقتصادية اإلسالمية السنوية ،التي استمرت ما يقير مين ثالثيين سينة ،دعيا إليى
يور المص ييرفي) ،ال ييذ تبنت ييه بع ييض لج ييان الفت ييو والرقاب يية
ن ييدوة ف ييي رمض ييان ،لتواج ييه (الت ي ُّ
التور المبار ) ،وحضر جم غفير من العلما  ،كنيت واحيدا مينهم.
الشرعية ،وأجازته وسمته ( ُّ

وقييدموا بحوثا يا ومناقشييات قيميية للييرد علييى هييذا التصي ُّيرف ،وقييدم أخونييا العالميية الشييي صييال

الحصييين بحثايا أصيييالا ،يفنييد فيييه مييا تييور بعييض البنييو اإلسييالمية فيييه ميين معييامالت تسييمى

(إسالمية) ،وهي في حقيقتها (ربوية).

ومنذ سنين وأنا أصرخ في إخواني من أعضا هيئيات الرقابية الشيرعية :أن يتقيوا هللا فيي

هييذه المصييارف اإلسييالمية ،التييي أصييبحت أمانيية فييي أعنيياقهم ،ووث ي به يا المسييلمون ،وأمسييت

يوما بعد يوم ،وأُحذرهم أن تصب إسالمية باالسم والعنيوان ،ال بيالرو والجيوهر ،فيالعبرة
تتسع ا
للمس ييميات والمض ييامين ال لألس ييما والعن يياوين ،وق ييد ج ييا ف ييي بع ييض
ف ييي اإلس ييالم وشي يريعته ُ
ُّ
يستحلون فيه الربا باسم البيع.1
اآلثار :أنه يأتي على الناس زمان
2
قومي يا يش يربون الخميير يس ي ُّيمونها بغييير اس ييمها ،تضيير عل ييى
يذم
ي
ت
كمييا جييا ت أحادي يي،
ُّ
ا
رؤوسهم القيان والمعازف ،يمسخهم هللا قردة وخنازير.

وق ييد اعتب يير اب يين الق يييم إدخ ييال الحيي ي ف ييي الشي يريعة م يين مكاي ييد الش يييطان ،الت ييي ك يياد به ييا
اإلسالم وأهله ،فهي تتضمن تحلي ما حرم هللا ،واسقا ما فرضه ،ومضادته في أمره ونهيه.

وقد ذم القرآن المنافقين الذين يظهرون اإليميان ،ويبطنيون الكفير ،فقيال{ :يُ َخاا ِد ُ
عو َ َّ
اّللَ
ِين آ َ َمنُاااوا َو َماااا َيخااادَ ُ
ساااهُم َو َماااا يَشاااع ُُرو َ } [البق يرة ،]9:وقييال{ :إِ َّ ال ُم َناااافِ ِق َ
َوالَّاااذ َ
ين
عو َ إِ َّل أَنفُ َ
اّللَ َو ُه َو َخا ِد ُ
يُ َخا ِد ُ
عو َ َّ
عهُم} [النسا .]148:
قال اإلمام أحمد :ال يجوز شي من الحي في إبطال ح مسلم.
وسييئ ابيين عبيياس وأنييس بيين مالي كالهمييا عيين البيييع المعييروف باسييم بيييع (العينيية) فقييال
خدع! هذا مما حرم هللا تعالى ورسوله.
كالهما :إن هللا تعالى ال ُي َ

-1
 -2سب تخريجها.
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وقييال أيييو السييختياني فييي المحتييالين :يخييادعون هللا كمييا يخييادعون الصييبيان! فلييو أتَيوا

يانا ،كان أهون علي.
األمر َع ا
وقال حفص بن غيا ،في كتا

الحي  :هو كتا

الفجور!

وقال شري بن عبد هللا في المحتالينَ :من يخادع هللا يخدعه!
والعلمييا يسي ُّيمون بيييع العينيية :بيييع الحري يرة ،يريييدون :أن المحتييالين يضييعون الحري يرة فييي

الصفقة ليستحلوا بها الحرام ،وهي غير مقصودة للبائع وال للمشتر  ،ولذا قال َحبير األمية ابين
عباس :دراهم بدراهم وبينهما حريرة.1
بالمحلي ي  :ال ييذ
المحلي ي ل ييه) ف ييي النك ييا  ،والمي يراد ُ
المحلي ي ) و( ُ
وق ييد وردت الس يينة بلع يين ( ُ
ُيستخدم لتحليي الميرأة المطلقية ثالثيا ،والتيي بانيت مين زوجهيا بينونية كبير  ،فيال تحي ُّ ليه حتيى

زوجيا غييره ،والمقصييود هنييا نكييا حقيقييي طبيعييي ،أمييا هييذا الييذ كي ُّ همييه أن يجامعهييا
تيينك
ا
زوجا ،ولم ينعقد بينه وبيين زوجتيه سيكينة وال ميودة وال رحمية ،وليذا كيان
ليحلها لزوجها ،فليس ا
من الحَي المحرمة بالنص النبو .
ومثله بيع العينة ،الذ رواه أبو إسيحا السيبيعي ،عين ام أرتيه العاليية ،أنهيا دخليت عليى
عائشة في نسوة ،فسألتها امرأة فقالت :يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زييد بين أرقيم
بثمان مئة إلى أج  ،ثم اشيتريتها منيه بسيت مئية ،فنقدتيه السيت مئية ،وكتبيت علييه ثميان مئية
فقالت عائشة :بئس وهللا ما اشتريت ،وبئس وهللا ما اشتر  ،أخبر زيد بن أرقم أنيه قيد أبطي
جهيياده مييع رسييول هللا صييلى هللا عليييه و سييلم ،إال أن يتييو ! فقالييت الم يرأة لعائشيية :أ أريييت إن
ورددت عليه الفض قالت{ :فَ َمن َجاا َءهُ َمو ِع َ
ظاة ِمان َر ِبا ِه فَاانت َ َهى فَلَاهُ َماا
أخذت رأس مالي
ُ
ُ
ااارهُ إِلَااااى َّ
اااوا ِل َُم} اآلي يية
ف َوأَما ُ
َ
ساااالَ َ
اّللِ} [البقي يرة ،]275:أو قال ييتَ { :وإِ تُبااااتُم فَلَ َُاااام ُرءُو ُ أَما َ
[البقرة.2]279:
يقول اإلمام ابن القيم في (اإلعالم):

 -1رواه ابن أبي شيبة في األقضية (.)20527
 -2رواه عبد الر از ( ،)14812والدارقطني ( ،)52/3كالهما في البيوع ،وعزاه الزيلعي :إلى مسند أحمد وسا سنده – وليم أقيف علييه فيي المطبيوع،
وال فيي أطيراف المسييند البين حجير – وقييال :قيال فييي التنقيي  ،هيذا إسييناد جييد ،وان كيان الشييافعي قيال :ال يثبييت مثليه عين عائشيية ،وكيذل الييدارقطني،
قال في العالية :هيي مجهولية ،ال يحيتج بهيا ،فييه نظير ،فقيد خالفيه غييره ،وليوال أن عنيد أم الميؤمنين علميا مين رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم أن هيذا
محرم لم تستجز أن تقول مث هذا الكالم باالجتهاد ،انتهى .وقال ابن الجوز  :قالوا :العالية امرأة مجهولة ال يقبي خبرهيا ،قلنيا :بي هيي اميرأة معروفية
جليلة القدر ،ذكرها ابن سعد في الطبقات ،فقال :العالية بنت أيفع بن شراحي امرأة أبي إسحا السبيعي سمعت من عائشة .نص

الراية (.)16/4
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ولبيه وقواميه ،وهيو تيابع لهيا ،يصي ُّ بصيحتها ،ويفسيد بفسيادها ،والنبييي
(النيية ُرو العمي ُّ
وشي َيفتَا ،وتحتهمييا كنييوز العلييم ،وهمييا قولييه" :إنمييا
صييلى هللا عليييه وسييلم قييد قييال كلمتييين َكَفتَييا َ
األعمييال بالنيييات ،وانمييا لكي امييرئ مييا نييو " ،1فبييين فييي الجمليية األولييى :أن العمي ال يقييع إال

بالنية ،ولهذا ال يكون عم إال بنية ،ثم بين في الجملية الثانيية :أن العامي لييس ليه مين عمليه
يعم العبادات والمعامالت ،واألي َمان والنذور ،وسائر العقود واألفعال.
إال ما نواه ،وهذا ُّ
ص ي لييه الربييا ،وال يعصييمه ميين ذل ي
وهييذا دلي ي علييى أن َميين نييو بييالبيع عقييد الربييا َح َ

صييورة البيييع ،وأن َميين نييو بعقييد النكييا التحليي كييان ُمحلييال ،وال يخرجييه ميين ذلي صييورة عقييد
النكا ؛ ألنيه قيد نيو ذلي  ،وانميا الميرئ ميا نيو ؛ فالمقدمية األوليى معلومية بالوجيدان ،والثانيية
معلومة بالنص .وعلى هذا فإذا نو بالعصر (عصر العن ) حصول الخمر كان ليه ميا نيواه،
التحي على ما حرمه هللا ورسوله كان ليه ميا نيواه؛ فإنيه
ولذل استح اللعنة ،واذا نو بالفع
ُّ
التحيي ي علي ييى المحي ييرم بي ييين الفع ي ي
قص ييد المحي ييرم وفع ي ي مقي ييدوره ف ييي تحصي يييله ،وال في يير في ييي
ُّ

الموضوع له وبين الفع الموضوع لغييره إذا ُجعي ذريعية ليه ،ال فيي عقي وال فيي شيرع .ولهيذا
يض عما يؤذيه وحماه منه ،فتحي على تناوله ُعيد متنياوال لينفس ميا ُنهيي
لو نهى الطبي ُ المر َ

عنه ،ولهذا مس هللا اليهود قردة لما تحيلوا على فع ما حرمه هللا ،ولم يعصيمهم مين عقوبتيه
إظهييار الفع ي المبييا لمييا توسييلوا بييه إلييى ارتكييا

محارمييه ،ولهييذا عاق ي

حرمهم ثمارها لما توسلوا بجيذاذها مصيبحين إليى إسيقا نصيي

أصييحا

الجنيية بييأن

المسياكين ،ولهيذا لعين اليهيود

التوسي إلييى ذلي بصييورة البيييع ،وأيضييا
لمييا أكليوا ثميين مييا حييرم هللا عليييهم أكلييه ،ولييم يعصييمهم ُّ

فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها ،فإنها بعد اإلذابية يفارقهيا االسيم ،وتنتقي
الوَد ) ،فلما تحيلوا على استحاللها بإزالة االسم لم ينفعهم ذل ).2
إلى اسم ( َ

مجلة القتصاد اإلسالمي تنتقد التورق المصرفي:

وقييد أصييدرت مجليية (مجليية االقتصيياد اإلسييالمي) الت يي يصييدرها بن ي دبييي اإلسييالمي -
يددا خاصيا بمناسييبة انعقيياد مييؤتمر (مجمييع الفقييه اإلسييالمي
فييي األمييارات العربييية المتحييدة  -عي ا
الدولي) في دورته التاسيعة عشيرة ميؤخ اار بإميارة الشيارقة فيي دولية اإلميارات .هيو العيدد ()339
في جماد األخرة 1430هي  -يونيو 2009م.
 -1سب تخريجه.
 -2انظر :إعالم الموقعين ( ،)123-124/3تحقي محمد محي الدين عبد الحميد ،طبعة السعادة بمصر.
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وكان مما أثارتيه المجلية عين (التيور المصيرفي) قولهيا :ومين بيين الموضيوعات المهمية
التي يي ناقش ييها الم ييؤتمر :موض ييوع الت ييور المص ييرفي ،أو الت ييور الم يينظم ال ييذ تمارس ييه بع ييض
المصييارف اإلسييالمية ،ه يذا الموضييوع الييذ كييان مثييار اهتمييام الفقهييا  ،خاصيية فييي الس ينوات
األخي يرة ،خاصيية بعييد أن أصييدر مجمييع الفقييه اإلسييالمي التييابع لرابطيية العييالم اإلسييالمي بمكيية
ار بتحريمه في دورتيه الخامسة عشر والتاسعة عشرة.
المكرمة قراا

وقد شهدت هذه الدورة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي مناقشيات مطولية حيول الموضيوع،

وقييدم فيييه نحييو  15بحثا يا بييين مؤكييد عل يى تحريمييه وبييين ُمجيييز لييه بض يوابطه ،وقييدم ك ي ميين
الفريقين أسانيده الشرعية حول هذه المعاملة.
ومن أبرز البحو ،التي قدمت حول التيور بحي ،لليدكتور وهبية الزحيليي ،اليذ أكيد أن
التيور حيليية للربيا ،حييي ،إن مقصيود المشييتر لييس الشي ار فعيالا ،بي مقصيوده د ارهييم لحاجتييه
سلما ،فيشتر سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها.
إليها وقد تعذر عليه أن يستسلف ا
قرضا أو ا
وأكييد الييدكتور الزحيلييي أن هييذه حيليية محظييورة وهييي ميين الحي ي الممنوعيية شييراعا ،فهييي

تشييتم علييى الربييا الحيرام ،بي إن التييور تمويي بفائييدة أعلييى بكثييير ميين عقييود الربييا لقييول ابيين
تيمييية رحمييه هللا :المعنييى الييذ ألجلييه حييرم الربييا موجييود فيهييا بعينييه ،مييع زيييادة الكلفيية بش ي ار
السلعة وبيعها والخسارة فيها ،فالشريعة ال تحرم الضرر األدني وتبي ما هو أعلى منه.
وأش ي ييار ال ي ييدكتور الزحيل ي ييي إل ي ييى أن الت ي ييور الم ي يينظم ال ي ييذ تمارس ي ييه بع ي ييض المص ي ييارف

اإلسالمية ُّ
يعد تمويالا بفائدة أعلى بكثير من الفائدة المصرفية في البنو التقليدية ،والمصيرف

هييو الييذ يقييوم بالييدور كييامالا؛ ميين عقييد صييور هييو البيييع والشي ار والتسييليم والتسييلم الصييور ،

وأمي ييا العمي ي ي فيقتصي يير دوره علي ييى التوقيي ييع علي ييى األو ار وتوكي ي ي البن ي ي بممارسي يية األعمي ييال
المطلوبة.
وخل ييص ال ييدكتور وهب يية الزحيل ييي إل ييى أن الت ييور يختل ييف ع يين العين يية ف ييي االص ييطال ؛
فالعينة :هي ش ار سلعة بثمن أج  ،وبيعها إلى البائع األصلي بثمن نقد  .والتور هيو شي ار
سلعة بثمن آج مساومة أو مرابحة ،ثم بيعها إلى غير من اشيتريت منيه للحصيول عليى النقيد
بييثمن معج ي أو حييال .وكالهمييا فييي الواقييع ميين ذ ارئييع الربييا ،وذل ي يشييم بيييع العينيية والربييا
الصري  ،وفس الدين بالدين أو قل

الدين ونحو ذل اليذ هيو تطبيي لقاعيدة الجاهليية (إميا

أن تقضي واما أن تُربي) .واختالف الشخص الذ يباع له مرة ثانية دفع جماعية مين الفقهيا
33

إلييى القييول بمشييروعية العينيية والتييور العيياد ال المصييرفي ،ورجحييت القييول بج يوازه فييي حييال
الضرورة القصو أو النادرة حي ،ال يقصد به التحي على الربا .أ هي.

المجمع يقرر تحريم التورق المصرفي المنظم:
وممييا أحمييد هللا تعييالى عليييه :أن مجمييع الفقييه اإلسييالمي ،قييد تبنيى االتجيياه الصييحي فييي
مسييرة المصييارف اإلسييالمية ،وقيياوم الشييكلية والصييورية ،التييي يييدافع عنهييا بعييض إخواننييا غفيير
هللا لهم ،وأصدر ق ارره التاريخي بتحريم التور المصرفي المنظم.
وأكد بذل ما قرره المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي من قب .
وهذا نص قرار المجمع:
ق يرار رقييم  )19/5(179بشييأن :التييور  :حقيقتييه ،أنواعييه (الفقهييي المعييروف والمصييرفي
المنظم) قرر ما يلي:
أوال :أنواع التور وأحكامها:
 -1التور في اصطال الفقها  :هو ش ار شخص (المسيتور ) سيلعة بيثمن مؤجي مين
غالبيا إلييى غييير ميين اشييتُريت منييه بقصييد الحصييول علييى النقييد.
أجي أن يبيعهييا نقي ايدا بييثمن أقي
ا
وهذا التور جائز شراعا ،شر أن يكون
مستوفيا لشرو البيع المقررة شراعا.
ا

 -2التور المنظم في االصطال المعاصر :هو ش ار المستور سلعة مين األسيوا المحليية
أو الدولي يية أو م ييا ش ييابهها ب ييثمن مؤجي ي يت ييولى الب ييائع (المم ييول) ترتيي ي

بيعه ييا ،إم ييا بنفس ييه أو

غالبا.
بتوكي غيره أو بتواطؤ المستور مع البائع على ذل  ،وذل بثمن حال أق
ا

 -3الت ييور العكس ييي :ه ييو ص ييورة الت ييور الم يينظم نفس ييها م ييع ك ييون المس ييتور ه ييو المؤسس يية

والممول هو العمي .
ثانيييا :ال يجييوز التورقييان (الميينظم والعكسييي) وذلي ألن فيهمييا تواطي ايؤا بييين الممييول والمسييتور ،
ضمنا أو عرافا ،تحايالا لتحصي النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.
صراحة أو
ا

ويوصي بما يلي:

أ -التأكد عليى المصيارف والمؤسسيات الماليية اإلسيالمية باسيتخدام صيي االسيتثمار والتمويي

ُّ
اميا بالضيواب الشييرعية
المشييروعة فييي جميييع أعمالهييا ،وتجني الصييي المحرميية والمشييبوهة التز ا
بما يحق مقاصد الشريعة الغي ار  ،ويجليي فضييلة االقتصياد اإلسيالمي للعيالم اليذ يعياني مين
التقلبات والكوار ،االقتصادية المرة تلو األخر .
34
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()3
القاعدة الثالثة :تحريم أكل أموا النا

بالباطل

وميين القواعييد الحاكميية لفقييه المعييامالت :تحيريم أكي أميوال النياس بالباطي  ،وأسيياس هييذا
التحيريم آيتيان مين كتيا هللا تعيالى ،فضيالا عين أحاديي ،مستفيضية مين سينة رسيول هللا صييلى
اطا ِل إِ َّل أ َ ت َ َُاو َ
هللا عليه وسلم .قال تعيالى{ :يَا أَيُّ َها الَّذ َ
ِين آ َ َمنُوا َل تَأ ُكلُوا أَم َوالَ َُم بَيانَ َُم بِالبَ ِ
س َُم ِإ َّ َّ
اّللَ كَا َ ِب َُم َر ِحي ًما} [النسا  .]29:فجمعيت اآليية
ارةً عَن ت َ َراض ِمن َُم َو َل تَقتُلُوا أَنفُ َ
ِت َج َ
بين حف األموال ،وحف النفس ،وكالهما من الضروريات األساسية الخمس ،وانميا قيدم حفي
المييال القتضييا السيييا  .وفييي عطييف قتي اليينفس علييى أكي المييال بالباطي  ،دليي علييى خطير
ك منهما على كيان المجتمع المسلم ،وحياته الدينية والدنيوية واإلجتماعية.
اام ِلتَاأ ُكلُوا فَ ِريقًاا
وقال تعالىَ { :و َل تَأ ُكلُوا أَم َاوالَ َُم بَيانَ َُم ِبالبَ ِ
اطا ِل َوتُادلُوا ِب َهاا إِلَاى ال ُح ََّ ِ
اااإلث ِم َوأَنااتُم تَعلَ ُمااو َ } [البق يرة .]188:قييال اإلمييام ابيين العربييي فييي (أحكييام
ِماان أَم َ
ااوا ِ النَّااا ِ بِ ِ
القرآن) :هذه اآلية من قواعد المعامالت ،وأساس المعاوضات ينبنيي عليهيا ،وهيي أربعية :هيذه
اآلية.
وقولييه تعييالىَ { :وأ َ َحااا َّل َّ
الر َباااا} [البق يرة ،]275:وأحادييي ،الغييرر ،واعتبييار
اّللُ ال َبيااا َع َو َحا َّ
اار َم ِ
المقاصد والمصال .1
كم ييا ع ييا القي يرآن اليه ييود بقول ييه ع يينهم ُيع ييدد جي يرائمهم الت ييي اس ييتوجبت عقوبي ي َة هللا له ييم:
ير مين
اط ِل} [النسيا  ،]161:وكميا ذم كثي اا
الر َبا َوقَد نُهُوا عَنهُ َوأَك ِل ِهم أَم َوا َ النَّا ِ ِبال َب ِ
{ َوأَخ ِذ ِه ُم ِ
الرهبَااا ِ لَيَااأ ُكلُو َ
األحبييار والرهبييان ميين أه ي الكتييا بقولييه تعييالى{ :إِ َّ َكثِيا ًارا ِما َ
اار َو ُّ
ان األَحبَا ِ
سبِي ِل َّ
اط ِل َويَ ُ
اّللِ} [التوبة.]34:
أَم َوا َ النَّا ِ بِالبَ ِ
صدُّو َ عَن َ
مجاز.
اا
والمراد بي(األك ) :األخذ والتعاطى واالستيال  ،عبر عنه باألك
يودا؛ ألن الشييرع نهييى
والميراد الباطي كميا قييال ابيين العربيي( :مييا ال يحي شييراعا ،وال يفيييد مقص ا

عن ييه ،ومن ييع من ييه ،وح ييرم تعاطي ييه ،كالرب ييا والغ ييرر ونحوهم ييا ،والباطي ي م ييا ال فائ ييدة في ييه ،فف ييي
مقصودا.
المعقول هو عبارة عن المعدوم .وفي الشرع عبارة عما ال يفيد
ا

 - 1أحكام القرآن ( )56/1طبعة دار المعرفة ،بيروت.
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ومعنييى{ َو َل تَااأ ُكلُوا أَما َاوالَ َُم} [البق يرة ،]188:أ  :ال يأك ي بعضييكم م يال بعييض ،كمييا قييال
سا َُم}
بعضياَ { .و َل تَل ِم ُالوا أَنفُ َ
تعالىَ { :و َل تَقتُلُوا أَنفُ َ
س َُم} [النسيا  ،]29:أ  :ال يقتي بعضيكم ا
بعض يا .قييال ابيين العربييي :ووجييه هييذا االمت ي از أن أخييا
[الحج يرات ،]10:أ  :ال يلمييز بعضييكم ا
المسييلم كنفسييه فييي الحرميية؛ والييدلي عليييه األثيير والنظيير ؛ أمييا األثيير فقولييه عليييه السييالم" :مثي
المسلمين في تراحمهم وتيوادهم وتعياطفهم ،كمثي الجسيد إذا اشيتكى عضيو منيه ،تيداعى سيائره
بي ييالحمى والسي ييهر" متف ي ي عليي ييه ،1وأمي ييا النظي يير في ييألن رقي يية الجنسي ييية تقتضي يييه وشي ييفقة اآلدميي يية
تستدعيه)2اهي .فنظر إلى المشتر اإلنساني.
وذهي ي

العالم يية رش يييد رض ييا في يي تفس ييير اآلي يية إل ييى نف ييس الي ي أر  .أن المي يراد :ال يأكي ي

بعض ييكم م ييال بع ييض ق ييال( :واخت ييار لفي ي (أمي يوالكم) وه ييو يص ييد بأكي ي اإلنس ييان م ييال نفس ييه،
لإلشعار بوحدة األمة وتكافلها ،وللتنبيه على أن احتيرام ميال غيير وحفظيه هيو عيين االحتيرام
والحف ي ي لمال ي ي  ،ألن اسي ييتحالل التعي ييد وأخي ييذ المي ييال بغيي يير ح ي ي يعي ييرض ك ي ي مي ييال للضي ييياع
والييذها  ،ففييي هييذه اإلضييافة البليغيية تعلي ي للنهييي ،وبيييان لحكميية الحكييم ،كأنييه قييال :ال يأك ي
بعضييكم مييال بعييض بالباط ي  ،ألن ذل ي جناييية علييى نفييس اآلك ي  ،ميين حييي ،هييو جناييية علييى
األمة التي هو أحد أعضائها ،ال بد أن يصيبه سهم من ك جناية تقع عليها ،فهيو باسيتحالله

مال غييره ُيجيرئ غييره عليى اسيتحالل أكي ماليه عنيد االسيتطاعة ،فميا أبلي هيذا االيجياز! وميا
أجدر هذه الكلمة بوصف اإلعجاز.
وفييي اإلضييافة معنييى آخيير قالييه بعضييهم وهييو التنبيييه علييى أنييه يج ي

علييى اإلنسييان أن

ينف مال نفسه في سبي الح وأن ال يضيعه في ُس ُب الباط المحرمة).3
وقييال اإلمييام القرطبييي فييي تفسييير اآلييية( :والمعنييى :ال يأك ي بعضييكم مييال بعييض بغييير
حي ي  .في ييدخ ف ييي ه ييذا :القم ييار والخ ييداع والغص ييو وجح ييد الحق ييو  ،وم ييا ال تطيي ي

ب ييه نف ييس

مالكييه ،أو حرمتييه الشيريعة وان طابييت بييه نفييس مالكييه ،كمهيير البغييي ،وحليوان الكيياهن ،وأثمييان
الخمور والخنازير ،وغير ذل  .وال يدخ فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقية ميا بياع؛

 - 1رواه البخار في األد

( ،)6011ومسلم في البر والصلة ( )2586عن النعمان بن بشير.

 - 2أحكام القرآن (.)97/1
 - 3تفسير المنار (.)195/2
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ألن الغييبن كأنييه هبيية ،علييى مييا يييأتي بيانييه فييي سييورة (النسييا ) .وأضيييفت األميوال إلييى ضييمير
س َُم} [البقرة.]85:
المنهي ،لما كان ك ُّ واحد منهما منهيا ومنهيا عنه ،كما قال{ :تَقتُلُو َ أَنفُ َ
اطااا ِل} [البقييرة ،]188:أ  :ف ييي
ااوالَ َُم َبيااانَ َُم ِبال َب ِ
وقييال قييوم :الم يراد باآلييية { َو َل تَاااأ ُكلُوا أَما َ
المالهي والقيان والشر والبطالة؛ فيجي على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين.
وقييال القرطبييي :ميين أخييذ مييال غي يره ال علييى وجييه إذن الشييرع فقييد أكلييه بالباط ي  ،وميين
األكي ي بالباطي ي  :أن يقض ييي القاض ييي لي ي وأن ييت تعل ييم أني ي مبطي ي  ،ف ييالحرام ال يص ييير ح ييالالا

بقضا القاضي ،ألنه إنما يقضي بالظاهر ،وهذا إجماع في األموال.

ورو األئمة عن أم سلمة قالت :قال رسول َّللا صلى َّللا علييه وسيلم" :إنكيم تختصيمون إليي،

بحجتييه ميين بعييض ،فأقضييي لييه علييى نحييو ممييا أسييمع ،فميين
ولع ي بعضييكم أن يكييون ألحيين ُ
ييئا ،فييال يأخييذه ،فإنمييا أقطييع لييه قطعيية ميين نييار – فييي رواييية –
قضيييت لييه ميين ح ي أخيييه شي ا
فليحملها أو يذرها" .1وعلى القيول بهيذا الحيدي ،جمهيور العلميا وأئمية الفقهيا  ،وهيو نيص فيي

أن حكم الحاكم على الظاهر ال يغير حكم الباطن).2
قييال العالميية رشيييد رضييا فييي تفسييير المنييار( :وأمييا الباط ي  ،فهييو مييا لييم يكيين فييي مقابليية
شييي حقيقييي ،وهييو ميين البط ي والييبطالن ،أ  :الضييياع والخسييار ،فقييد حرمييت الش يريعة أخييذ
المييال بييدون مقابليية حقيقييية يعتييد بهييا ،ورضييا ميين يؤخييذ منييه ،وكييذل إنفاقييه فييي غييير وجييه

حقيقي نافع.
قال األستاذ اإلمام :ومين ذلي تحيريم الصيدقة عليى القيادر عليى كسي

يكفييه ،وان تركيه

طيا َ هُ َحرَميت علييه األخي َذ
حتى نزل به الفقر
اعتمادا على السؤال ،ونقول :إنهيا كميا َحرَميت إع َ
ا
إذا هو أعطاه ُمع  ،فال يح لمسلم أن يقبي صيدقة وهيوغير مضيطر إليهيا ،وال للمضيطر إال
عاجز عن إزالة اضط ارره بسعيه وكسبه).3
اا
إذا كان
فمعنى( :أكلها بالباط ) :أن يستولي عليها بال مقاب مين جهيد أو مخياطرة أو معاوضية

ظلما بالمغالبة ،أو السرقة ،أو الخيانة ،أو الربيا ،أو االحتكيار،
أو تبرع أو إر ،،وانما يأخذها ا

 - 1رواه الجماعة :البخار في المظالم ( ،)2458ومسلم في األقضية ( ،)1713وأبو داود في األقضيية ( ،)3583والترميذ فيي األحكيام (،)1339
والنسائي في آدا

القضا ( ،)5401وابن ماجه في األحكام (.)2317

 - 2انظر :الجامع ألحكام القرآن (.)338/2
 - 3تفسير المنار (.)195/2
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الغييبن الفيياحش ،أو الغييش والخييداع ،أو التطفيييف ،أوغييره،
أو الميسيير (القمييار) ،أو الرشييوة ،أو َ
من ك ما فيه ظلم أو َغرر ،أو بيع ما ال يجوز بيعه ،أو إجارة ما ال يجوز إجارته.
ومن ذل بيع األغذية واألدوية التي انتهى أمد صيالحيتها ،واألغذيية الملوثية باالشيعاع،

وخصوص ي يا للسي ييرطان .مي يين ذل ي ي بيي ييع المسي ييكرات
أو المسي ييببة لألض ي يرار بصي ييورة أو بي ييأخر .
ا
والمخييدرات وك ي أن يواع السييموم التييي تقت ي بسييرعة أو بييب  ،مث ي السييجائر وسييائر أن يواع التب ي
س َُم ِإ َّ َّ
اّللَ كَا َ ِب َُم َر ِحي ًما} [النسا .]29:
الذ يدخ في قوله تعالىَ { :و َل تَقتُلُوا أَنفُ َ
ويدخ في ذل الخيرزات والتميائم واألحجبية والتعاوييذ ،التيي ييرو لهيا المشيعوذون باسيم

الدين ،مستغلين جه العوام ،وسكوت العلما  ،وتهاون الحكام.

ويييدخ فيييه – كمييا فييي تفسييير المنييار –( :سييائر ضييرو التعييد والغييش واالحتيييال كمييا

يقييع ميين السماس يرة فيمييا يييذهبون فيييه ميين مييذاه

التلبيييس والتييدليس ،إذ يزينييون للنيياس السييلع

ويسولون لهم فيورطونهم في شرائها.1
المزجاةُ ،
الردئية ،والبضائع ُ
ومن وافقهم ،فال يجوز للمسيلم أن يسيتأجر
والمنافع داخلة في األموال ،كما ير الحنفية َ

دار وينتف ييع بس ييكناها ،وال ي ييدفع أجرته ييا لمالكه ييا ،أو يركي ي
اا

س يييارة وينتف ييع بركوبه ييا ،وال ي ييدفع

األج يرة المسييتحقة ،أو يسييتعم الهيياتف وال يييدفع األجيير ،أو يسييتخدم العام ي أو الموظييف وال

المحدد ،أو يعطيه دون أجره ،أو يؤخره عن موعده.
يعطيه أجره المتف عليه في الموعد ُ
فهيذا ُّ
كلييه ميين المحرميات والمنكيرات ،وهييو أكي للمييال بالباطي  ،وقيد قييال صييلى هللا عليييه
وسلم" :أعطوا األجيير أجيره ،قبي أن يجيف عرقيه" 2وفيي الحيدي ،القدسيي اليذ رواه البخيار :
"ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة  -وذكر منهم  -ورجي اسيتأجر أجيي ار فاسيتوفى منيه وليم يعطيه
أجره".3

وميين المؤسييف هنييا :أن بعييض المسييلمين فييي ديييار الغيير يسييتح ُّ المنييافع دون أن يييدفع

أجرتهييا ،بييدعو أنهييم كفييار ،وه يي دعييو مرفوضيية ،فليييس ك ي كييافر يبييا مالييه ،ب ي هييذا فييي

الكييافر الحربييي ،الييذ يسييتبي دمييا المسييلمين وأميوالهم .وهيؤال معاهييدون ،تيربطهم معاهييدات
وعالق ييات دبلوماس ييية بالمس ييلمين ،حت ييى ل ييو ك ييانوا حي يربيين ،ووص ييلت داره ييم بأم ييان يجي ي

أن

 - 1تفسير المنار (.)196/2
 -2رواه ابن ماجه في الرهن ( ،)2443وصححه األلباني في صحي ابن ماجه ( ،)1980عن ابن عمر.
 -3رواه البخار في البيوع ( ،)2227وابن ماجه في الرهن ( ،)2442عن أبي هريرة.
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تحترمه ،كما لو دخلوا دارنا بأمان يج

علييهم أن يحترميوه .وواجي

علينا أن نصونه ،ويج

علييى كي فييرد مسييلم يعيييش فييي بالدهييم أن يفييي بعهييوده معهييم؛ ألنييه دخي الييبالد بأمييان وعهييد
تتضمنه تأشيرة الدخول أو اإلقامة ،فال بد أن يحترم نظامهم ،ويؤد أمانياتهم إلييهم ،وال يأكي
خائنا لما ائتُمن عليه.
حقوقهم ،واال كان ناكثاا لعهده ،ا

تحريم أخذ األجرة بالباطل:

واذا كييان ميين أك ي المييال بالباط ي أن تسييتأجر اإلنسييان ،وال تعطيييه األجيير العييادل ،أو
تؤخره عين وقتيه ،أو تنتفيع بالشيي وال تيدفع أجرتيه ،فإنيه مين األكي بالباطي  :أن تأخيذ األجيرة
علييى شييي لييم تقييدم معييه منفعيية حقيقييية للنيياس ،إال الييوهم والجهي  ،كالييذ يضيير الرم ي  ،أو
يفت الكتا  ،أو يدعى الكهانة ومعرفة الغيو  ،أو يدعي إخ ار الجن مين جسيم اإلنسيان ،أو
ير وهيو غيير محتيا
يفت عيادة لعال المرضى بالقرآن ،أو يأخذ على العبيادات الشيعائرية أج اا
إلي ييه ،ول ييه كسي ي

من ييتظم م يين غيي يره ،إل ييى غي يير ذلي ي مم ييا ش يياع  -لألس ييف -ف ييي مجتمع ييات

المسييلمين ،وال سيييما فييي القيير ونحوهييا ،ميين الييبالد التييي تنتشيير فيهييا األمييية العلمييية والدينييية،
وتشيع فيها الخرافة ،وترو فيها سو الكهنة والعرافين والدجالين.
كاهنيا فسييأله ،فصييدقه بمييا قييال ،فقييد كفيير بمييا
وقييد جييا فييي الحييديَ " :،ميين أتييي ع ارافيا أو ا
أُنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم".1
ومما قاله األستاذ اإلمام محمد عبده ،فيما نق عنه في تفسيير المنيار( :كي مين بياع أو
مستعينا بإيهام اآلخر ما ال حقيقة له وال صحة ،بحي ،ليو عيرف الخفاييا وانقلي
اشتر
ا
علما لما باع أو لما اشتر  ،فهو آك لماله بالباط .

وهميه

وميين ه يؤال المييوهمين باعيية الت يوالت والتنيياجيس 2والتمييائم ،وكييذا الع يزائم وختمييات الق يرآن،
والعييدد المعلييوم ميين سييورة (يييس) أو بعييض األذكييار ،وقييد بلي ميين هييزؤ ه يؤال بالييدين أن كييان
بعض المشيهورين مينهم يبييع سيورة (ييس) لقضيا الحاجيات أو لرحمية األميوات ،يقرؤهيا ميرات
كثيرة ،ويعقيد لكي ميرة عقيدة فيي خيي يحمليه ،حتيى إذا جيا ه طالي
الييثمن بعييد المسيياومة ،يحي ُّ لييه ميين تلي العقييد ،بقييدر مييا يطلي

 - 1رواه أحمد ( )9532وقال مخرجوه :حسن .وأبو داود في الط

ابتيياع القي ار ة ،وأخيذ منيه

ميين العييدد .قييال الشييي رشيييد:

( ،)3904وصححه األلباني في المشكاة (.)551

 - 2التوالت :جمع تولية كعنبية ميا تحمليه الميرأة ليحبهيا زوجهيا ،والسيحر ،والتنياجيس :ميا يحمي لنحيو ذلي أو للعيين مين الخيرز والعظيام التيي يعلقنهيا
على األطفال ،أو للحف من الجن والشياطين.
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ذكر هذه الواقعة األستاذ اإلمام فيي اليدرس ،وقيد كنيا نسيمع عين رؤسيا بعيض النصيار نحيو
هذا في بيع العبادة التي يسيمونها (القيداديس) فنسيخر مينهم ،حتيى علمنيا أننيا قيد اتبعنيا سيننهم
الذ دخلوه!

شبر بشبر حتى دخلنا في جحر الض
اا
قال األستاذ :إن ك أجر يؤخذ على عبادة فهو أك ألموال الناس بالباطي  ،وقيد مضيى
الصدر األول ولم يكن أخذ األجر على عبادة ما معروافا ،وال يوجد في كالم أه القيرن األول

والثيياني كلميية تشييعر بييذل  ،ثييم ال يعق ي أن تحق ي العبييادة وتحص ي بيياألجرة؛ ألن تحققهييا إنمييا

يكون بالنية وارادة وجه هللا تعالى وابتغا مرضياته بامتثيال أميره ،ومتيى شيا

هيذه النيية شيائبة

م يين حي ي ال ييدنيا خ يير العمي ي ع يين كون ييه عب ييادة خالص يية هلل ،وهللا تع ييالى ال يقبي ي إال م ييا ك ييان
خالصا من الحظوظ والشوائ .
ا
قال العالمة رشيد رضا :وقيد فير بعيض الفقهيا بيين قي ار ة القيرآن وتعليميه ،فأجياز أخيذ
األجيرة عليى تعليمييه كتعلييم العليم؛ ألن االشييتغال بيالتعليم يصييد عين التفيرغ للكسي

مين الوجييوه

األخيير  ،فييإذا لييم نجييز المعلييم يتعسيير علينييا أن نجييد ميين يتصييد لتعليييم األوالد ،وليييس زمننييا
كزمان السلف يتفرغ فيه الناس لنشر العلم وافادته تعبدا هلل وتقربا إليه.
قال األستاذ اإلمام :من علم العلم والدين باألجرة فهو كسيائر الصيناع واألجي ار ال ثيوا
له على أص العم  ،ب على إتقانه واإلخالص فيه والنص لمن يعلمهم.
قال صاح

المنار :وأذكر أننى سمعته في وقت آخر يقول :ينبغي للمعليم اليذ يعطيى

محتاجيا ألجي سيد الحاجية ،ال يقصيد األجيرة عليى
اتبا من األوقاف الخيرية أن يأخذ إذا كيان
را
ا
عابدا هلل تعالى بالتعليم نفسه ،وعالمته أن يستعفف إذا هو استغنى ،فيال
التعليم ،وبذل يكون ا

شيئا ،وقالوا في المؤذن مث ما قيالوا فيي معليم القيرآن ،وييأتي فييه مين القصيد
يأخذ من الوقف ا

والنييية مييا ذكيير فييي المعلييم .وال خييالف فييي عييدم ج يواز أخييذ األج يرة علييى ج يوا

السييائ عيين

مسألة دينية تعرض له ،إذ اإلجابة فريضة على العارفين ،وكتمان العلم محيرم علييهم .ولبسي
هذه األحكام موضع آخر.
قال :وجملة القول :أن أك أموال الناس بالباط يتحق في ك أخيذ للميال بغيير رضيى
مين الميأخوذ منيه ،ال شييائبة للجهي أو اليوهم أو الغييش أو الضيرر فييه .وممييا تعيرض فييه هييذه
الشيوائ

كلهييا أو أكثرهييا :قي ار ة الق يرآن بيياألجرة ألجي المييوتى ،أو دفييع ضييرر الجيين ،أو غي يره

يببا لنفيع الميييت أو
عين األحييا  ،واليذ يعطيى األجيرة عليهيا يجهي ذلي  ،ويتيوهم أنهيا تكيون س ا
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الحييي ،أو دفييع ضييرر العييذا

فييي اآلخ يرة ،أو الجيين فييي الييدنيا (مييثال) .والجاه ي بالشييرع فييي

المسيألة عرضية لقبيول اإليهيام والغييش مين اليدجالين والمحتيالين ،وليييس كيذل إقي ار القيرآن فييي
البيوت ألج اتعاظ أهلها ،وتقوية شعور اإليمان بسماعه ،بي هيذا كتعلييم العليم اليذ بسيطناه

آنفا ،وينبغي أن يكون إكرام الق ار بغير صفة األجرة.
ا
نوعا منه خصه بالنهي عنه ،مع دخوله فيي العيام ،لميا
ذكر األك مجمالا عاما ،ثم بين ا

يقييع ميين الشييبهة فيييه لييبعض النيياس ،إذ يعتقييد بعضييهم أن الحيياكم الييذ هييو نائ ي

الشييارع فييي

بييان الحي ومنفييذ الشيرع ،إذا حكييم إلنسيان بشيي ولييو بغيير حي  ،فإنيه يحي لييه وال يكيون ميين
الباط ي  ،فقييال تعييالىَ { :وتُاادلُوا بِ َهااا إِلَااى ال ُح ََّااام} [البقيرة ،]188:أ  :وال تُلق يوا بهييا إلييى الحكييام
ااإلث ِم َوأَناتُم تَعلَ ُماو } [البقيرة ،]188:إبطياالا لهيذا
رشوة لهيمِ { :لتَاأ ُكلُوا فَ ِريقًاا ِمان أَم َاوا ِ النَّاا ِ ِب ِ
االعتقيياد ،ليييعلم أن الحي ال يتغييير بحكييم الحيياكم ،بي هييو ثابييت فييي نفسييه وليييس علييى الحيياكم
إال بيانه ،وايصاله إلى مستحقه بالعدل ،ب قال األستاذ اإلمام :إن الحاكم عبيارة عين شيخص

باعيا لهيواه ،فقييد
العييدل النيياط بمييا لكي أحييد منييه أ ه ي .أ  :فييإذا نطي بغييير الحي خطييأ أو ات ا
ييئا ،وكيذل إليزام
خر عن حقيقته ومعناه ،وتعريفه للمحكوم له غير ميا يعرفيه ال يغنيى عنيه ش ا
خصمه التنفيذ .نعم ،إن كان المحكوم له بالباط في الواقع يعتقد أنه صاح

الحي عرضيت

عالميا بأنيه غيير محي
له وحكم له الحاكم يكيون مع اا
يذور فيميا يأكليه بحكميه ،وال يعيذر إذا كيان ا
ألن حكم القاضي على الظاهر فق ).1

كثرة المخاصمات بين المسلمين واللجوء إلى المحاكم:

ومما عل به اإلمام محمد عبده عليى هيذه اآليية الكريمية ،التيي ذميت مين ييأكلون الميال

بالباط ويدلون به إلى الحكام والمحاكم ،ليأكلوا بعض أموال الناس بياإلثم وهيم يعلميون قوليه:

(ما عليه المسلمون في هذا العصر ،وال سييما فيي بيالد مصير ،مين كثيرة التقاضيي والخصيام،
واإلدال إليى الحكييام ،حتييى أن مينهم ميين ال يطالي

غريمييه بحقيه إال بواسييطة المحكميية ،ولعلييه

لييو طالبييه لمييا احتييا إلييى التقاضييي ،وميينهم ميين يحيياكم اآلخيير لمحييض االنتقييام وااليييذا وان
أضر بنفسه.

 - 1تفسير المنار (.)199 -196/2
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قال الشي رشيد :وكيم مين ثيروة نفيدت ،وبييوت خربيت ،ونفيوس أُهينيت ،وجماعية فرقيت،
ومييا كييان لييذل ميين سييب
بييآدا

الكتييا

إال الخصييام ،واإلدال بالمييال إلييى الحكييام ،ولييو تييأد

هيؤال النيياس

الييذ ينتسييبون إليييه لكييان لهييم ميين هدايتييه مييا يحف ي حقييوقهم ،ويمنييع تقيياطعهم

وعقييوقهم ،ويحي فيييهم التيراحم والييتالحم ،محي الت يزاحم والييتالحم ،وان ي تيير ميين أذكيييائهم ميين
يييزعم أنهييم عيين هييد الييدين أغنيييا  ،وقييد عم يوا عمييا أصييابهم بتركييه ميين االر از  ،فهييم بالفس ي

عن ييه يتناب ييذون ويتحاس ييدون ،ويتناق ييذون ويتناق ييدون ويحس ييبون أنه ييم عل ييى ش ييي أال إنه ييم ه ييم
الكاذبون).1

تفاوت اإلثم في أكل الما بالباطل:
وأك المال بالباطي كليه حيرام ،ولكين المحرميات فيي اإلسيالم تتفياوت فيي اإلثيم ،ميا بيين
الكبي يرة والصييغيرة .ف ييبعض مييا حرم ييه اإلسييالم ي ييدخ فييي ب ييا

الصييغائر ،مثي ي بيييوع الغ ييرر،

والبيوع الفاسدة ،التي فقدت بعض شرو الصحة ،الالزمة لقبول البييع شيراعا .وقيد قيال تعيالى
سايَِ َاتِ َُم
في شأن هذه الصغائر من الذنو ِ { :إ تَجتَنِبُاوا َكبَاائِ َر َماا تُن َهاو َ عَناهُ نَُ َِفار عَان َُم َ
َونُااد ِخل َُم ُمااد َخ ًال ك َِري ًمااا} [النسييا  ،]31:وبعييض مييا حرمييه اإلسييالم يييدخ فييي بييا الكبييائر كمييا
اث ِب َّ
قييال تعييالىَ { :وآَتُااوا اليَتَااا َمى أَما َاوالَهُم َو َل تَتَبَ ادَّلُوا ال َخ ِبيا َ
الط ِي ا ِ َو َل تَااأ ُكلُوا أ َما َاوالَهُم إِلَااى
يرا} [النسا .]2:
أَم َوا ِل َُم إِنَّهُ كَا َ حُوبًا َكبِ ً
وميين أعظييم مييا حرمييه اإلسييالم وشييدد فييي تحريمييه ،واعتب يره ميين كبييائر اإلثييم والموبقييات
المهلك يية للف ييرد وللجماع يية :الرب ييا .ال ييذ لع يين الرس ييول آكل ييه وموكل ييه وكاتب ييه وش يياهديه .2وق ييال
ت َو َّ
ق َّ
الر َبااا َويُر ِبااي ال َّ
تعييالىَ { :يم َح ا ُ
اّللُ َل ي ُِح ا ُّ ُك ا َّل َكفَّااار أ َ ِثاايم} [البقيرة ،]276:وفيييه
ص ادَقَا ِ
اّللُ ِ
ِين آ َ َمنُااوا اتَّقُااوا َّ
اي ِما َ
إشيارة إلييى الم اربيي ،وقييال{ :يَااا أَيُّ َهااا الَّاذ َ
الربَااا ِإ ُكناتُم
ان ِ
اّللَ َوذَ ُروا َمااا بَ ِقا َ
ان َّ
ين * فَ ِإ لَم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِ َحار ِم َ
ُمؤ ِمنِ َ
اّللِ َو َرسُاو ِل ِه} [البقيرة ،]279 ،278:وليم يقي القيرآن
مث هذا القول إال في شأن الربا.
وأسياس هيذا التغليي فيي شيأن الربيا :أن الميال ال يليد الميال لذاتيه ،وانميا اليذ يليد المييال
وتحم ي مسييؤولية المخيياطرة معييه ،فهييذا بييذل مالييه ،وهييذا بييذل
هييو العم ي  ،أو مشيياركة العام ي
ُّ

جهده .فإذا رب المشيروع ربي الطرفيان فييه :العامي بعمليه ،ور ُّ الميال بماليه ،ألن الميال فيي
 - 1تفسير المنار (.)201/2
 - 2رواه مسلم في المساقاة ( ،)1598وأحمد ( ،)14263عن جابر بن عبد هللا.
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الغالي

هييو ثميرة عمي مختييزن ،واذا خسيير المشييروع تحمي الطرفييان الخسييارة فيييه ،فيير ُّ المييال

المغي يَنم
يخس يير مال ييه أو ربح ييه المتوق ييع ،والعامي ي يخس يير عمل ييه وجه ييده ،وبه ييذا يش ييتركان ف ييي َ
المغ َرم .وهذا هو العدل المحكم الذ جا ت به الشيريعة .أميا النظيام ال أرسيمالى ،فير ُّ االميال
و َ
دائم يا ،وال يتحم ي أييية خسييارة ،ألنييه يييدفع بربييا أو فوائييد محييددة )7%( :أو ( )10%وال
ارب ي
ا
الغيينم ،وليييس
شييأن لييه إن ربي العامي فييي المييال أم خسيير فهييو ضييامن لربحييه دائمييا ،فليه أبييدا ُ
عليه يوما ُغرم.
لونا مين أليوان العيدل
الغرم ُ
ولهذا تقررت هذه القاعدة الفقهية الشهيرةُ :
بالغنم ،وهي تمث ا
الذ أمر هللا به عباده ،وأنزل به كتبه ،وبع ،به رسله؛ { ِليَقُو َم النَّاا ُ بِال ِقسا ِ } [الحدييد،]25:

الغيينم فييي كي حييين ،وعلييى
وليييس ميين العييدل أن يكييون ألحييد الطيرفين فييي التعاقييد أو التعامي ُ :
الغرم أبد الدهر.
ك حال ،وعلى الطرف اآلخر ُ
وانما العدل أن يكون ك منهميا قيابالا أن يغينم وأن يغيرم ،بالتسياو ميع صياحبه وأسياس

هذا ،الحدي ،المعروف" :الخ ار بالضمان" .1الربا يقضى أن يكون صاح

الميال ذا سيلطان

علييى َميين ال مييال لييه ،م يين أه ي الفاقيية والحاجيية ،فهييو ال ييذ يييتحكم فيييهم ،ورقبييتهم فييي ي ييده،
يعطيهم ما شا  ،بالزيادة التي يشا  .حكم القو على الضعيف.

أكل الما بالباطل يدخل في التبرعات:
أيض يا ،فييال
وال يقتصيير أك ي المييال الباط ي علييى المعاوضييات ،ب ي يييدخ فييي ُّ
التبرعييات ا
المسيتحقين ،اليذين ذكيرهم
يجوز أن يأخذ مين أميوال الزكياة إال إن كيان مين األصيناف الثمانيية ُ
صادَقَ ُ
اام ِل َ
هللا في سورة التوبةِ { :إنَّ َما ال َّ
علَي َهاا َوال ُمؤَلَّفَا ِة قُلُاوبُهُم
ين َ
ين َوال َع ِ
ات ِللفُقَ َار ِ
اء َوال َم َ
ساا ِك ِ
اّللِ َو َّ
ان َّ
س ا ِبي ِل َّ
ضااةً ِما َ
س ا ِبي ِل فَ ِري َ
اار ِم َ
ان ال َّ
ع ِلاايم َح َِاايم}
اّللُ َ
ين َوفِااي َ
الرقَااا ِ َوالغَا ِ
َوفِااي ِ
اّللِ َوابا ِ
[التوب يية ،]60:واال أكي ي الم ييال بالباطي ي  ،وه ييو ف ييي ه ييذا يأكي ي حي ي الفقي ي ار والمس يياكين وس ييائر
إثميا مين أكي ميال األقوييا  ،وليذا اشيتد الوعييد فيي أكلهيا
المستحقين ،وأك ُ مال الضيعفا أش ُّيد ا
ُ
أكثر من غيرها.

 -1رواه أحمييد ( ،)24224وقييال مخرجييوه :حييدي ،حسيين ،وهييذا إسييناد ضييعيف ،وأبييو داود فييي اإلجييارة ( ،)3510 ،3509 ،3508وقييال :هييذا إسييناد
ليييس بييذا  ،والترمييذ فييي البيييوع ( ،)1285وقييال :حييدي ،حسيين صييحي  ،والنسييائي فييي البيييوع ( ،)4490وابيين ماجييه فييي التجييارات ( ،)4442وقييال
الحيياف فييي بلييوغ الم يرام ص ي :135رواه الخمسيية ،وضييعفه البخييار وأبييو داود ،وصييححه الترمييذ  ،وابيين خزيميية ،وابيين الجييارود ،وابيين حبييان ،والحيياكم،
وابن القطان.
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التطوع ،ال يجوز له أن يأخيذ منهيا إذا ليم يكين مين أهي الفقير والحاجية،
ب حتى صدقة
ُّ

أو الغييارمين ونحييوهم ،واال فإنييه يأخييذ ح ي غي يره ،ويحييرم َميين يسييتح ُّ األخييذ ميين نصيييبه ،أو
تقليي مييا كييان يمكيين أن يأخييذه .وفييي الحييدي" :،ال تحي ُّ الصييدقة لغنييي ،وال لييذ مييرة سييو ".1
أ  :قيو الجسيم ،قيادر عليى الكسي  .وال يجيوز أن يأخيذ مين أميوال األوقياف إال إذا كيان ميين

األصناف المستحقة التي نص عليها الواقف .فيإذا كيان الوقيف عليى طلبية العليم ،ال يجيوز ليه
أن يأخيذ ميين الوقييف إذا كييان يتظياهر بطلي

العلييم ،وهييو ليييس مين أهلييه ،أو كييان الوقييف علييى

صحي معافى.
المرضى ،فال يح له أن يتمارضُ ،ليصرف له من الوقف ،وهو َ

التشديد في أكل أموا الضعفاء:

وخصوصيا أميوال الضييعفا  ،مثي اليتييامى
وقييد شييدد اإلسييالم فييي أكي األميوال بالباطي ،
ا
ال ييذين ال يس ييتطيعون ال ييدفاع ع يين أمالكه ييم وأمي يوالهم ،ف يياعتبر أكله ييا م يين كب ييائر اإلث ييم ،وم يين
ظل ًما ِإنَّ َما يَأ ُكلُو َ فِي ب ُ
ِين يَأ ُكلُو َ أَم َوا َ اليَتَا َمى ُ
الموبقات السبع ،وقال تعيالىِ { :إ َّ الَّذ َ
ُطاونِ ِهم
يي ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم م يين (الموبق ييات
سااا ِع ً
نَ ً
سيَصااالَو َ َ
اااارا َو َ
يرا} [النس ييا  .]10:وع ييده النب ي ُّ
السبع).2
فمين اعتيد عليهيا،
ومث ذل أموال األوقاف واألموال العامية التيي هيي ملي الجماعيةَ ،
وأخذها بغير حقها ،فقد اعتد على الجماعة كلها.
لمن غ من الغنيمية قبي أن تُقسيم ،فعين عبيد
ومن هنا جا ت األحادي ،بالوعيد الشديد َ
هللا بن عمرو قال :كان على ثََقي النبيي صيلى هللا علييه و سيلم رجي يقيال ليهَ :كرَكيرة ،فميات.
فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم" :هو في النيار" فيذهبوا ينظيرون إلييه ،فوجيدوا عبيا ة قيد
غلها.3
الغلييول وعظمييه،
وعيين أبييي هرييرة قييال :قييام فينييا رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم فييذكر ُ
وعظم أمره ،فقال" :ال ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغا  ،وعلى رقبتيه فيرس ليه

ييئا ،قييد أبلغتُ ي  ،وعلييى رقبت ييه
محميية ،يقييول :يييا رسييول هللا ،أغثنييي ،فييأقول :ال أمل ي ل ي شي ا
َح َ
 -1رواه أحمييد ( ،)6530وق ييال مخرج ييوه :إسييناده ق ييو  ،رجال ييه رج ييال الشيييخان ،وأب ييو داود ( ،)1634والترم ييذ ( ،)652كالهمييا ف ييي الزك يياة وحس يينه
الترمذ  ،وصححه األلباني في المشكاة ( ،)1444عن عبد هللا بن عمرو.
 - 2متف عليه :رواه البخار في الوصايا ( ،)2766ومسلم في اإليمان ( ،)89عن أبي هريرة" :اجتنبوا السبع الموبقات  ...وأك مال اليتيم".
 -3رواه البخييار فييي الجهيياد والسييير ( ،)3074وأحمييد فييي المسييند ( ،)6493وابيين ماجييه فييي الجهيياد ( ،)2849عيين عبييد هللا بيين عمييرو ،والثَقي بفييت
الثا والقاف :العيال ،وما يثق حمله من األمتعة.
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صامت( ،ذه

أو فضة) فيقول :يا رسيول هللا ،أغثنيي ،فيأقول :ال أملي لي مين هللا شييئا ،قيد

أبلغتُي  ،أو علييى رقبتييه رقيياع تَخف (ثيييا ) فيقييول :يييا رسييول هللا ،أغثنييي ،فييأقول :ال أملي ل ي
شيئا قد أبلغتُ ".1

الغلييول جييدا ،ويقييول" :إن الغلييول عييار علييى أهلييه يييوم القياميية وشيينار
وكييان ُيشييدد فييي ُ
ونار".2

التشديد في توبة أكل الما الحرام:
وال تقب ي توبيية آك ي المييال الح يرام ،حتييى يييرده إلييى صيياحبه ،أو يتحل ي منييه ،أ  :يطل ي
مسييامحته فيمييا أخييذ منييه ،فييإن َقب ي  ،واال بقييي اإلثييم فييي عنقييه ،حتييى يييرده إلييى ُمسييتحقه ،أو
يعجييز عيين ذل ي  ،فيعفييو هللا عنييه ،إذا علييم صييد نيتييه وتوبتييه ،ولييو باالجتهيياد والتقري ي  ،واذا
مات صاح

الح  ،فعليه ُّ
الرد إلى َوَرثته.

زمنيا
صيون ،مثي التياجر اليذ ظي
ا
واذا كان الذين ظلمهم وأك ميالهم ال ُيعرفيون وال ُيح َ

ُّ
يغش في بضاعته ،أو يطفف فيي كيليه أو مي ازنيه ،أو نحيو ذلي  ،وال يعيرف النياس اليذين جيار
الصدقة.

عليهم ،فعليه أن يتصد عنهم بمث ما أخذ منهم ،ولهم ثوا
حتيى الشيهيد اليذ ُقتي فييي سيبي هللا تكفير ذنوبيه ُّ
كلهيا إال الييدين ،كميا جيا فيي صييحي
إال الدين".3

مسلم ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم قالُ " :يغفر للشهيد ك ُّ ذن
وال يغن ييي ع يين آكي ي الم ييال بالباطي ي أن يتص ييد آكل ييه ب ييه كل ييه أو بعض ييه ،أو يبن ييي ب ييه
يروعا خيريي يا ،فه ييو ال ُيقبي ي من ييه ،ألن ييه ل يييس مال ييه حت ييى
يجدا ،أو يكفي ي
مس ي ا
يتيمي يا ،أو يق يييم مش ي ا
ا
يتصيرف فيييه هيذا التصي ُّيرف ،وقيد قييال عليييه الصيالة والسييالم" :إن هللا طيي ال يقبي إال طيابيا،
ان َّ
الرسُا ُل ُكلُاوا ِم َ
ت
الط ِيبَااا ِ
وان هللا تعيالى أمير الميؤمنين بميا أمير بيه المرسيلين فقيال{ :يَااا أَيُّ َهاا ُّ
ِين آ َ َمنُااوا ُكلُااوا ِماان َ
صااا ِلحًا} [المؤمنييون ،]51:وقييال{ :يَااا أَيُّ َهااا الَّاذ َ
ت َمااا َر َزقنَااا ُكم
طيِبَااا ِ
َواع َملُااوا َ
يع ،أغب َير،
َواش َُ ُروا ِ َّّللِ ِإ ُكناتُم ِإيَّااهُ تَعبُادُو َ } [البقيرة ،]172:ثيم ذكير الرجي يطيي ُ السيفر ،أش َ

 -1متف ي عليييه :رواه البخييار فييي الجهيياد والسييير ( ،)3073ومسييلم فييي اإلمييارة ( ،)1831كمييا رواه أحمييد فييي المسييند ( ،)9503عيين أبييي هري يرة،
والثغييا  :ص ييوت الش يياة ،والحمحم يية :ص ييوت الفييرس عن ييد العل ييف وه ييو دون الص ييهي  ،والص ييامت :الييذه

وتضطر  ،والمراد بها الثيا

والفض يية ،وقول ييه" :رق يياع تخفي ي " أ  :تقعق ييع

التي غلها.

 -2رواه ابن ماجه في الجهاد ( ،)2850عن عبادة بن الصامت ،وصححه األلباني في صحي ابن ماجه (.)2300
 -3رواه مسلم في اإلمارة ( ،)1886عن عبد هللا بن عمرو بن العاص.

46

وغيذ بيالحرام ،فيأنى
يرفع يده إلى السما  ،يقول :يا ر  ،يا ر ومأكله حرام ،وملبسه حرامُ ،
ُيستجا لذل ".1

تأصيل شيخ اإلسالم ابن تيميه:

ولشييي اإلسييالم ابيين تيميييه كييالم قييو فييي كتابييه (القواعييد الفقهييية النورانييية) ،فص ي فيييه
القول حول أك المال بالباط  ،وأصله تأصيالا على عادته ،فقال رحمه هللا:
(واألص

في ذل  :أن هللا حرم في كتابه أك

أموالنا بيننا بالباط  ،وذم األحبار

والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباط  ،وذم اليهود على أخذهم الربا وقد ُنهوا عنه،
التبرعات ،وما
يعم ك ما يؤك بالباط في المعاوضات و ُّ
وأكلهم أموال الناس بالباط وهذا ُّ
يؤخذ بغير رضا المستح واالستحقا .

و أكي المييال بالباطي فييي المعاوضيية نوعييان ،ذكرهمييا هللا فييي كتابييه همييا :الربييا والميسيير

فييذكر تحيريم الربييا ،الييذ هييو ضي ُّيد الصييدقة فييي آخيير سييورة البقيرة ،وسييور آل عميران ،والييروم،
والمدثر ،وذم اليهود عليه في سورة النسا  ،وذكر تحريم الميسر في المائدة.
ثيم إن رسيول هللا صيلى هللا عليييه وسيلم ،فصي ميا جمعييه هللا فيي كتابيه ،فنهيى صييلى هللا
عليه وسلم عن بيع الغرر ،كما رواه مسلم وغيره ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه 2والغرر :هيو
المجهييول العاقبيية ،فييإن بيعييه ميين الميسيير الييذ هييو القمييار .وذل ي  :أن الفييرس أو البعييير إذا

شييرد ،فييإن صيياحبه إذا باعييه فإنمييا يبيعييه مخيياطرة ،فيشييتريه المشييتر بييدون ثمنييه بكثييير ،ف يإن
يذت م ييالي ب ييثمن قليي ي  ،وان ل ييم يحصي ي ق ييال المش ييتر :
حصي ي ل ييه ق ييال الب ييائع :قمرتن ييي ،وأخ ي َ
أخذت الثمن مني بال عيوض ،فيفضيي إليى مفسيدة الميسير ،التيي هيي إيقياع العيداوة
قمرتني ،و َ
والبغضا  ،مع ما فيه من أك المال بالباط  ،اليذ هيو نيوع مين الظليم ،ففيي بييع الغيرر ظليم

وعداوة وبغضا .

 -1رواه مسلم في الزكاة ( ،)1015وأحمد ( ،)8348والترمذ في التفسير ( ،)2989عن أبي هريرة.
 -2رواه مسلم في البيوع ( ،)1513وأحمد ( ،)8884وأبو داود ( ،)3376والترمذ ( ،)1230والنسائي ( ،)4518ثالثتهم في البيوع ،وابين ماجيه فيي
التجارات ( ،)2194بلف  :نهي رسول هللا عن بيع الحصاة ،وبيع الغرر.
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وم ي ييا نه ي ييى عن ي ييه النب ي ييي ص ي ييلى هللا علي ي ييه وس ي ييلم ،م ي يين بي ي ييع َحَبي ي ي الحبل ي يية 1والمالق ي ييي
والمضييامين ،2وميين بيييع السيينين ،3وبيييع الثميير قبي بييدو صييالحه ،4وبيييع المالمسيية والمنابييذة،5
ونحو ذل ُّ :
كله من نوع الغرر.
ِين آ َمنُاوا اتَّقُااوا َّ
وأميا الربيا :فتحريميه فيي القيرآن أشيد ،ولهيذا قيال تعيالى{ :يَااا أَيُّ َهاا الَّاذ َ
اّللَ
ان َّ
ين * فَا ِإ لَام تَفعَلُاوا فَاأذَنُوا بِ َحار ِم َ
الربا إِ ُكناتُم ُماؤ ِمنِ َ
اّللِ َو َرسُاو ِل ِه}
َوذَ ُروا َما بَ ِق َي ِم َن ِ
[البقرة.]279 ،278:
وذكيره النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم فييي الكبييائر ،كمييا خرجيياه فييي الصييحيحين ،عيين أبييي

هري يرة رضييي هللا عنييه ،6وذكيير هللا أنييه حييرم عل ييى الييذين هييادوا طيبييات أُحل يت لهييم بظلمه ييم،
وصييدهم ع يين سييبي هللا ،وأخ ييذهم الربييا ،وأكله ييم أمي يوال النيياس بالباطي ي  ،7وأخبيير س ييبحانه أن ييه
يمح الربا ،كما ُيربي الص َدقات ،وكالهما أمر ُمجر عند الناس.8
وذلي  :أن الربييا أصييله إنمييا يتعامي بييه المحتييا  ،واال فالموسيير ال يأخييذ ألفييا حاليية بييألف
ومائتين مؤجلة ،إذا لم يكن له حاجة لتل األلف .وانما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى أجي َمين

ظلم يا للمحتييا  ،بخييالف الميسيير فييإن المظلييوم فيييه غييير
هييو محتييا إليييه ،فتقييع تل ي الزيييادة ا
معييين ،وال هييو محتييا إلييى العقييد ،وقييد تخلييو بعييض صييوره عيين الظلييم ،إذا وجييد فييي المسييتقب
المبيع على الصفة التي ظناها ،والربا فيه ظلم محق لمحتا  .ولهيذا كيان ضيد الصيدقة ،فيإن
هللا لم َي َدع األغنيا حتيى أوجي

علييهم إعطيا الفقي ار  ،فيإن مصيلحة الغنيي والفقيير فيي اليدين

 -1متف عليه :رواه البخار ( ،)2143ومسيلم ( ،)1514كالهميا فيي البييوع ،عين ابين عمير" أن رسيول هللا نهيى عين حبلية الحبلية ."...وحبي الحبلية
هو :أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحم التي نتجت.
 -2رواه البيزار فيي مسيينده ( ،)4828والطب ارنيي ( ،)230/11وقييال الهيثميي فيي المجمييع ( :)188/4رواه الطب ارنيي فييي الكبيير والبيزار وفيييه إبيراهيم بيين
إسييماعي بيين أبييي حبيبيية ،وثقييه أحمييد وضييعفه جمهييور األئميية ،عيين ابيين عبيياس "أن رسييول هللا نهييى عيين بيييع المضييامين والمالقييي وحب ي الحبليية"،

المضامين :ما في بطون إنا ،اإلب  ،والمالقي  :ما في ظهور الجمال.

 -3رواه مسلم في البيوع ( ،)1536وأحمد ( ،)14320وأبو داود في البيوع ( ،)3375عن جابر ،وبيع السنين :أن يبيع ثمر
نخيله سنين ثالث ا أو أربع ا أو أكثر.

 -4متفي ي علي ييه :رواه البخ ييار ( ،)2194ومس ييلم ( ،)1534كالهم ييا ف ييي البي ييوع ،ع يين اب يين عم يير" :أن رس ييول هللا نه ييى ع يين بي ييع الثم يير حت ييى يبي يدو

صالحه."...
 -5متف عليه :رواه البخار في مواقيت الصالة ( ،)584ومسلم في البيوع ( ،)1511عن أبيي هرييرة :أن رسيول هللا نهيى عين المالمسية ،والمنابيذة".
المنابذة :وهي طر الرج ثوبه بالبيع إلى الرج قب أن ُيَقلَب ُه ،أو ينظر إليه ،والمالمسة :لمس الثو ال ينظر إليه.
 -6متف عليه :رواه البخار في الوصايا ( ،)2766ومسلم في اإليمان ( ،)89عن أبي هريرة" :اجتنبوا السبع الموبقات  ...وأك الربا".
ال
صييدهم َعيين َسييبي َّللا َكثيي اا
يادوا َحرمَنييا َعَليييهم َ
 -7قييال تعييالىَ{ :فييب ُ
ين َهي ُ
ظلم مي َين الييذ َ
ير و َوأَخييذه ُم الرَبييا َوَقييد ُن ُهيوا َعني ُيه َوأَكلهييم أَمي َيو َ
طيَبييات أُحلييت َل ُهييم َوب َ
الناس بالَباط } [النسا .]160:
{يم َح ُ َّللاُ الرَبا َوُيربي الص َدَقات َوَّللاُ َال ُيح ُّ ُك َكفار أَثيم} [البقرة.]276:
 -8قال تعالىَ :
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ظَل َميه
تتم إال بذل  .فإذا أربى معه ،فهو بمنزلة َمن ليه عليى رجي ديين فمنعيه دينيه و َ
والدنيا ال ُّ
زيادة أخر  ،والغريم محتا إلى دينه ،فهيذا مين أشيد أنيواع الظليم .ويعظميه :لعين النبيي صيلى
هللا عليييه وسييلم آكلييه وهييو األخييذ ،ومؤكلييه وهييو المحتييا المعطييي الزيييادة ،وشيياهديه وكاتبييه،
إلعانتهم عليهم.
ثييم إن النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم حييرم أشيييا مم يا يخفييى فيهييا الفسيياد ،إلفضييائها إلييى
المحق  ،كما حرم قلي الخمر :ألنه يدعو إلى كثيرهيا ،1مثي ربيا الفضي  ،فيإن الحكمية
الفساد ُ
هم يا بييدرهمين إال الخييتالف الصييفات ،مث ي كييون الييدرهم
فيييه قييد تخفييى ،إذ العاق ي ال يبيييع در ا

وغا ،أو من نقد ناف  ،ونحو ذل .
مص ا
ا
صحيحا ،والدرهمين مكسورين ،أو كون الدرهم ُ
3
2
بأس يا
ولييذل خفيييت حكميية تحريمييه علييى ابيين عبيياس ومعاوييية وغيرهمييا ،فلييم يييروا بييه ا
حتييى أخبييرهم الصييحابة األكييابر  -كعبييادة بيين الصييامت وأبييي سييعيد وغيرهمييا  -بتحيريم النبييي
صلى هللا عليه وسلم لربا الفض .
الحَبَلية ،وبييع السينين ،واميا المعجيوز
كحَبي َ
و أما الغرر :فإنه ثالثة أنواع :إما المعيدومَ ،
عيين تسييليمه ،كييالفرس الشييارد ،وامييا المجهييول المطل ي  ،أو المعييين المجهييول جنسييه أو قييدره،
فرسا ،أو بعت ما في بيتي ،أو بعت عبيد .
كقوله :بعت
ا
فأما المعيين المعليوم جنسيه وقيدره ،المجهيول نوعيه أو صيفته ،كقوليه :بعتُي الثيو اليذ
في ُكمي ،أو الفرس الذ أملكه ونحو ذل  :ففيه خيالف مشيهور .وتغلي مسيألة بييع األعييان
الغائبة ،وعن أحمد فيه ثال ،روايات ،إحداهن :ال يصي ُّ بيعيه بحيال ،كقيول الشيافعي الجدييد،

والثانييية :يص ي ُّ وان لييم يوصييف ،وللمشييتر الخيييار إذا رآه ،كقييول أبييي حنيفيية ،وقييد رو عيين
أحمييد :ال خيييار لييه ،والثالثيية ،وهييي المشييهور :أنييه ال يصي ُّ بالصييفة ،وال يصي ُّ بييدون الصييفة،

كالمطل الذ في الذمة وهو قول مال .

 -1رواه أحميد ( ،)14703وقيال مخرجييوه :صيحي لغييره وهيذا إسييناد حسين ،وأبيو داود ( ،)3681وقييال األلبياني :حسيين صيحي  ،والترمييذ (،)1865
وقال :حسن غري  ،وابن ماجه ( ،)3393ثالثتهم في األشربة ،عن جابر بن عبد هللا" :ما أسكر كثيرة؛ فقليله حرام".
 -2متف عليه :رواه البخار في البيوع ( ،)2178ومسلم في المسياقاة ( ،)1596عين أسيامة بين زييد" :ال ربيا إال فيي النسييئة" ،وفييه قصية جيرت بيين
أبي موسي وابن عباس.
 -3رواه مسلم في المساقاة ( ،)1587وأحمد ( ،)22729وأبو داود ( ،)3349والترمذ ( ،)1240والنسائي ( ،)4563ثالثتهم فيي البييوع ،عين عبيادة
بن الصامت" :إني س معت رسول هللا ينهى عن بيع الذه

بالذه  ،والفضة بالفضة  "...وفيه قصة جرت بين عبادة ومعاوية.
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و مفسدة الغيرر أقي ُّ مين الربيا ،فليذل رخيص فيميا تيدعو إلييه الحاجية منيه ،فيإن تحريميه

يررا ،مثي ي بي ييع العق ييار جمل يية ،وان ل ييم يعل ييم دواخي ي الحيط ييان
أش ي ُّيد ض ي اا
يرر م يين ض ييرر كون ييه غ ي ا
واألسيياس ،ومث ي بيييع الحي يوان الحام ي أو المرضييع ،وان لييم يعلييم مقييدار الحم ي أو اللييبن ،وان
يردا ،وكييذل اللييبن عنييد األكثيرين ،وكييذل بيييع الثميرة بعييد بييدو
كييان قييد نهيى عيين بيييع الحمي مفي ا
صييالحها ،فإنييه يصي مسييتح اإلبقييا كمييا دلييت عليييه السيينة ،1وذهي إليييه الجمهييور ،كمالي
والشافعي وأحمد وان كانت األج از التي يكم الصال بها لم تخل بعد.
و جوز النبي صلى هللا عليه وسلم إذا بياع نخيالا قيد أُبيرت :أن يشيتر المبتياع ثمرتهيا،2

فيكون قد اشتر ثمرة قب بدو صالحها ،لكن على وجه البيع لألص .

وتبعا ،ما ال يجوز من غيره).3
فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير
ا
ضمنا ا

 -1متف عليه :رواه البخار في في الزكاة ( ،)1486ومسلم في البيوع ( ،)1543عن ابن عمير" :ال تبتياعوا الثمير حتيى يبيدو صيالحه وتيذه

عنيه

اآلفة" ،قال :يبدو صالحه حمرته وصفرته.
"من باع نخال قد أبرت ،فثمرتها للبائع ،إال أن يشتر المبتاع".
 -2متف عليه :رواه البخار ( ،)2204ومسلم ( ،)1543كالهما في البيوعَ :
 -3القواعد النورانية صي.140 ،139
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()4
القاعدة الرابعة :ل ضرر ول ضرار

وم يين القواع ييد الحاكم يية والمهم يية هن ييا :قاع ييدة (ال ض ييرر وال ضي يرار) ،وأص ييلها الح ييدي،
ط ُرق ييه .1وه ييو م يين
النب ييو المش ييهور" :ال ض ييرر وال ضي يرار" ،وق ييد ص ييححه العلم ييا بمجم ييوع ُ

أحادي ،األربعين (النوويه) والخمسين (الرجبيه).

ومعناه مقطوع به ،ألنه مسيتنب مين آييات القيرآن الكثييرة الناهيية عين الضيرر والضيرار.
ولهييذا اتفقييت كت ي

القواعييد الفقهييية ،أو األشييباه والنظييائر ،علييى أن هييذه القاعييدة ميين القواعييد

الخمييس األساسييية .بي ذهي

بعضييهم إلييى أنييه يمكيين االكتفييا بهييا عيين كي القواعيد .وهييي ميين

رك ييائز االس ييتدالل عل ييى المص ييلحة المرس ييلة .وق ييد ب ييال الع ييالم الحنبل ييي المع ييروف نج ييم ال ييدين
الط ييوفي (716ه ي ي) ف ييي ش ييرحه للح ييدي ،،م يين (األربع ييين النووي ييه) واس ييتنب من ييه نف ييي الض ييرر
والمفاسد شراعا ،وهو نفي عام ،إال ما خصه الدلي  ،وهذا يقتضى تقديم مقتضيى هيذا الحيدي،
علييى جمييع أدليية الشييرع ،وتخصيصييها بييه فييي نفييي الضييرر ،وتحصييي المصييلحة ،وأطييال فييي
التييدلي علييى هييذا ،ممييا فهييم منييه بعييض النيياس أنييه يقييدم المصييلحة علييى اليينص القطعييي ،وهييو
َفهم غير صحي إذا ُقرئ كالمه ُّ
كله 2ولكن في بعض كالمه إبهامات وتجاوزات.
والضرر هو :األذ أو الفساد يلح بالشي أوالشخص.

قال العالمة ابين رجي ( :واختلفيوا :هي بيين اللفظتيين  -أعنيي :الضيرر والضيرار -فير
يهور أن بينهميا فراقيا( ،وهييذا
أم ال فمينهم مين قيال :هميا بمعنيى واحيد عليى وجيه التأكييد ،والمش ُ
 -1رواه أحمد ( ،)2865وقال مخرجوه :حسن ،و ابن ماجه في األحكام ( ،)2381عين ابين عبياس ،واليدارقطني فيي البييوع ( ،)77/3عين أبيي سيعيد
الخييدر  ،وقييال النييوو فييي األربعييين (الحييدي ،الثيياني والثالثييون) :حييدي ،حسيين ،رواه ابيين ماجييه والييدارقطني وغيرهمييا مسييندا ،ورواه مال ي فييي الموطييأ
مرسييال عيين عمييرو بيين يحيييى عيين أبيييه عيين النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم فأسييق أبييا سييعيد ،ولييه طيير يقييو بعضييها بعضييا ،قييال ابيين رجي

فييي جييامع

العلوم والحكم في شرحه للحدي :،وقال أبو عمرو بن الصال  :هذا الحدي ،أسنده الدارقطني من وجوه ،ومجموعها يقو الحيدي ،ويحسينه ،وقيد تقبليه
جماهير أه العلم ،واحتجوا به ،وقول أبي داود :إنه من األحادي ،التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غيير ضيعيف ،وهللا أعليم .وقيال ابين الملقين فيي
خالصة البدر المنير ( :)438/2وصيححه إمامنيا (أ الشيافعي) فيي حرملية .وقيال ابين رجي

فيي جيامع العليوم والحكيم ( :)210/2وقيد اسيتدل اإلميام

أحمد بهذا الحدي ،فقال :قال النبي صلي هللا عليه وسلم" ال ضرر وال ضرار".
 -2التعييين فييي شيير األربعييين للطييوفي ( ،)280 -234نشيير مؤسسية الريييان ،بيييروت .وممييا قالييه فييي هييذا السييا عيين اليينص :وأمييا اليينص ،فهييو إمييا
متواتر أو آحاد ،وعلى التقديرين فهو إما صري في الحكم ،أو محتم  ،فهي أربعة أقسام ،فإن كان متوات ار صريحا فهو قاطع مين جهية متنيه وداللتيه،

لكن قد يكون محتمال من جهة عموم أو إطال  ،وذل يقيد فيي كونيه قاطعيا مطلقيا .فيإن فيرض عيدم احتماليه مين جهية العميوم أو اإلطيال  ،ونحيوه،

وحصييلت فيييه القطيعيية ميين ك ي جهيية بحييي ،ال يتطيير إليييه احتمييال بوجييه.منعنا أن مث ي هييذا يخييالف المصييلحة ،فيعييود إلييى الوفييا  .وان كييان آحييادا

محتمالا فال قطع ،وكذا إن كان متوات ار محتمالا ،أو آحادا صيريح ا ال احتمياال فيي داللتيه بوجيه ،لفيوات قطيعتيه مين أحيد طرفييه إميا متنيه أو سينده) أهيي،
فهو هنا يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي داللته :المصلحة .انظر :كتابنا (الدين والسياسة) صي.96
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هو الراج ؛ ألن حم الكالم على التأسيس أولى من حمله على التأكيد) ثيم قيي  :إن الضيرر
نفسييه ُمنتييف فييي الشييرع ،وادخييال الضييرر
هييو االسييم ،والض يرار :الفع ي  ،فييالمعنى أن الضييرر َ
بغير ح كذل .
يرر بميا ينتفيع هيو بيه ،والضيرار :أن ييدخ عليى
وقي  :الضرر :أن يدخ على غييره ض اا

ضرر بما ال منفعة له به ،كمن منع ما ال يضره ويتضرر به الممنوع ،ورجي هيذا القيول
اا
غيره
طائفة ،منهم ابن عبد البر ،وابن الصال .
وقي ي  :الضييرر :أن يضيير بميين ال يض يره ،والض يرار :أن يضيير بميين قييد أضيير بييه علييى
وجه غير جائز).1
وقد يبدو لي أن المراد بالضرر :إيذا النفس بأ نوع من اإلذ الماد أو المعنو .
والم يراد بالض يرار :إيقيياع األذ بييالغير ،أي يا كييان نييوع هييذا األذ أو قييدره ،وأيييا كييان هييذا
يانا أم حيو اان يا ،ب ي قييد يييدخ الجميياد ،مث ي
يلما أم غييير مسييلم ،إنسي ا
الغييير ،قر ايب يا أم بعيي ايدا ،مسي ا
تلوييي ،المييا أو الهيوا أو إفسيياد التربيية ،ونحييو ذلي ممييا يييدخ فييي إفسيياد البيئيية ،أو اإلخييالل
بالتوازن الكوني ،الذ أقام هللا عليه هذا العالم.

وبعضييهم فسيير الضييرر :بييأن يضيير أخيياه ابتييدا ا  ،والض يرار بييأن يضييره ج ي از  ،والحييدي،
يمنع ضرره ابتدا ا وج از ا .
يرر ،خاص يا
وقولييه" :ال ضييرر وال ض يرار" نك يرة فييي سيييا النفييي ،تعي ُّيم ك ي ضييرر أو ضي ا

كان أو عاما ،فرديا كان أو جماعييا ،كلييا أو جزئييا ،مادييا أو معنوييا ،آنييا أو مسيتقبليا ،فورييا
أو متدر اجا .والنفي هنا معناه النهي؛ ألن الضرر والضرار واقعيان فيي النياس ال محالية ،ولكين
بغير إذن الشرع ،فهما ُمحرمان ،فجا النهي في صورة النفي ،لكونه أبل في الزجر.

التركيل على ضرر الغير دو ضرر النفس:
أحدا من الفقها ممن تعرضوا لشر هذا الحدي ،أو شر هذه القاعيدة ،ذكير أن
ولم َأر ا
نفيى الضييرر يشييم ضييرر اليينفس ،وانمييا ركيزوا عليى ضييرر الغييير ،ابتييدا أو جي از  ،مييع العلييم
أن المجمع عليه :أن المسلم منهي أن يؤذ نفسه ،أو يجلي عليهيا الضيرر بيأ صيورة ،وقيد
سا َُم ِإ َّ
قال تعالىَ { :و َل ت ُلقُوا ِبأَيدِي َُم ِإلَى التَّهلُ ََ ِة} [البقرة ،]195:وقال تعالىَ { :و َل تَقتُلُوا أَنفُ َ
 -1جامع العلوم والحكم (.)210/2
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َّ
اّللَ َكاااا َ ِب َُااام َر ِحي ًماااا} [النسييا  ،]29:وهييذا يشييم القت ي الفييور مث ي االنتحييار الييذ يعي ُّيد فييي
اإلسييالم ميين أكبيير الكبييائر ،كمييا يشييم االنتحييار البطييي  ،وميين هن يا حييرم علييى اإلنسييان أن
مختارا ،ويدخ فيه التدخين وما شابهه.
يضره
يتناول ما ُّ
ا
ويحملهييا فييو مييا تُطيي  ،ولييو بالعبييادة ،ولهييذا
كمييا يحييرم علييى اإلنسييان أن ُيرهي نفسييهُ ،
تخفيفا عن عباده ،وقال تعيالى{ :ي ُِريدُ َّ
اّللُ بِ َُ ُم اليُس َار َو َل ي ُِريادُ بِ َُا ُم العُس َار}
الرخص
شرع هللا ُّ
ا
تعبييدهم" :فييإن لجسييد
[البق يرة ،]185:وقييال الرسييول الك يريم لييبعض أصييحابه الييذين بييالغوا فييي ُّ

علي حقا" ،1وقيال هللا تعيالىَ { :ل يََُلِافُ َّ
اّللُ نَفسًاا إِ َّل وُ ساعَ َها} [البقيرة ،]286:وقيال جي شيأنه:
اّللَ َمااا اس ات َ َ
{فَاااتَّقُوا َّ
طعتُم} [التغييابن ،]16:وفييي الحييدي" :،ال ينبغييي لمسييلم أن يييذل نفسييه" قيي :
يذل نفسه قال" :يتعرض من البال لما ال يطي ".2
وكيف ُّ

كالم ابن رج قار ولم يصل:

فييي شيير حييدي" :،ال ضييرر وال ض يرار" ،قييار هييذا

يدت العالميية ابيين رج ي
ولكيين وجي ُ
المعنييي حييين قييال( :ومميا يييدخ فييي عمييوم قولييه صييلى هللا علييه وسييلم" :ال ضييرر" أن هللا لييم
يكليف عبيياده فعي مييا يضييرهم البتيية ،فييإن مييا يييأمرهم بييه هييو عييين صييال دييينهم ودنييياهم ،ومييا
نهيياهم عنييه هييو عييين فسيياد دييينهم ودنييياهم ،لكنييه لييم يييأمر عبيياده بشييي هييو ضييار لهييم فييي
علَااي َُم
أيضيا ،ولهييذا أسييق الطهييارة بالمييا عين الميريض ،وقييالَ { :مااا ي ُِريادُ ا َّّللُ ِليَجعَا َل َ
أبيدانهم ا
ِماان َحا َار } [المائييدة ،]6:وأسييق الصيييام عيين الميريض والمسييافر ،وقييال{ :ي ُِريادُ َّ
اّللُ ِب َُا ُم اليُسا َار
َو َل ي ُِري ادُ ِب َُ ا ُم العُسا َار} [البقيرة ،]185:وأسييق اجتنييا محظييورات اإلحيرام ،كييالحل ونحييوه عميين
يضا ،أو به أذ مين أرسيه ،وأمير بالفديية .وفيي (المسيند) ،عين ابين عبياس ،قيال :قيي
كان مر ا
لرسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم :أ ُّ األديييان أح ي إلييى هللا قييال" :الحنيفييية السييمحة" 3وميين

حدي ،عائشة ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال" :إني أرسلت بحنيفية سمحة".4

 -1متف عليه :رواه البخار ( ،)1975ومسلم ( ،)1159كالهميا فيي الصيوم ،كميا رواه أحميد ( ،)2391والنسيائي فيي الصييام ( ،)2391مين حيدي،
عبد هللا بن عمرو بن العاص.
 -2رواه أحميد ( ،)23444وقيال مخرجييوه :إسيناده ضيعيف ميين أجي عليي بيين زييد بين جييدعان ،والترميذ ( ،)2254وقيال :حسيين غريي  ،وابين ماجييه
( ،)4016كالهما في الفتن ،وصححه األلباني في صحي الجامع الصغير ( ،)7797عن حذيفة.
 -3رواه أحمد ( ،)2107وقال مخرجوه :صحي لغيره ،والبخار في األد

المفرد ( ،)287وقال األلباني :حسن لغيره ،صحي األد

(.)220

 -4رواه أحمد في المسند ( ،)24855وقال مخرجوه :حدي ،قو  ،وحسن إسناده الحاف في التغلي (.)43/2
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وميين هييذا المعنييى مييا فييي الصييحيحين عيين أنييس :أن النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم :أر
رجيالا يمشييي ،قيي  :إنييه نييذر أن يحييج ماشي اييا ،فقييال" :إن هللا لغنييي عيين مشيييه ،فليركي " ،وفييي
رواية" :إن هللا لغني عن تعذي هذا نفسه".1
وفي السنن عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشيي إليى البييت ،فقيال النبيي صيلى
هللا عليه وسلم" :إن هللا ال يصنع بشقا أخت شيئا فلترك ".3)2
ومعنى كالم ابن رج  :أن هللا تعالى ليم يشيرع قي ميا يض ُّير بعبياده ،وهيذا ُم َسيلم ،ولكنيه
لييم يتطيير إل ييى المعنييى اآلخ يير ،وهييو أن ييه ال يجييوز للمكل ييف أن يضيير نفس ييه ،ولف ي الح ييدي،
يقتضيه.
ضارة) والمقصيود بيهُ :م َ
الم َ
وأما الضرار (أو ُ
ضيارة الغيير ،كميا ذكرنيا سيوا أكيان ابتيدا ا
يارهن،
أم ج از  ،فدالئله من القرآن والسنة وفيرة،
يار أو تض ُّ
يار أو تض ُّ
أحيانا بصيغة الفعي يض ُّ
ا

ار).
أو اسم الفاع (مضار) ،أو المصدر (ضراا

مثي قولييه تعييالىَ { :ل ت ُ َ
اار َوا ِل ادَة ِب َولَ ا ِد َها َو َل َمولُااود لَ اهُ ِب َولَ ا ِد ِه} [البقيرة ،]233:وقولييه:
ضا َّ

{ َو َل يُ َ
ارا ِلتَعتَاااادُوا}
ض َّ
اااار ً
َااااهيد} [البق ي يرة ،]282:وقولي ييهَ { :و َل تُمسِاااا َُو ُه َّن ِض َ
ااااار كَاتِاااا َو َل ش ِ
ااارو ُه َّن ِلت ُ َ
[البق يرة ،]231:وقييال تعييالىَ { :و َل ت ُ َ
علَااي ِه َّن} [الطييال  ،]6:وقييال تعييالى فييي
اايقُوا َ
ض ُّ
ض ِ
صى ِب َها أَو دَين َ
ضار َو ِصيَّةً ِم َن َّ
غي َر ُم َ
اّللِ} [النسا .]12:
تقسيم المواريِ { :،من بَع ِد َو ِصيَّة يُو َ
وأحيان ييا ي ييأتي من ييع الضي يرار واإلي ييذا للغي يير بص ي َيي أخ يير  ،ال يس ييه حص ييرها ،كتحي يريم
عقي ييو الوالي ييدين ،وقت ي ي األوالد مي يين إمي ييال  ،أو خشي ييية إمي ييال  ،واإلسي ييا ة إلي ييى الزوجي ييات ،أو
األزوا  ،وقه ير اليتييامى ،والتعييد علييى أم يوالهم ،أو قربانهييا بغييير التييي هييي أحسيين ،وحرمييان
الفق ار والمساكين من حقوقهم ،وايذا النياس بييد أو لسيان ،وتروييع اآلمنيين ،واتهيام البيرآ مين
الناس ،وانكار الحقو  ،وخيانية األمانيات ،وشيهادة اليزور ،واعانية الظيالمين ،وميواالة الجبيارين
المستكبرين فيي األرض ،واحتكيار األقيوات وكي ميا يحتيا إلييه النياس ،واغيال األسيعار عليى
الخل  ،والتالع

في األسوا  ،والغش في التجيارة ،وتطفييف الكيي والمييزان ،واييذا الميؤمنين

 -1متفي عليييه :رواه البخييار فييي األيمييان والنييذور ( ،)6701ومسييلم فييي النييذر ( ،)1642كمييا رواه أحمييد ( ،)12889وأبييو داود ( ،)3301والترمييذ
( ،)1537والنسائي ( ،)3852ثالثتهم في األيمان والنذور.
 -2رواه أحمييد ( ،)17291وقييال مخرجييوه :ح يدي ،صييحي  ،وهييذا إسييناد ضييعيف ،وأبييو داود ( ،)3293والترمييذ ( ،)1544وقييال :حسيين ،والنسييائي
( ،)3815ثالثتهم .وضعفه األلباني في ضعيف ابن ماجه (.)464
 -3جامع العلوم والحكم (.)223-224/2
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ِين يُااؤذُو َ ال ُمااؤ ِمنِ َ
والمؤمنييات كمييا قييال تعييالىَ { :والَّ اذ َ
س ابُوا فَقَ ا ِد
ين َوال ُمؤ ِمنَااا ِ
ت ِبغَيا ِار َمااا اكت َ َ
احت َ َملُوا بُهتَانًا َوإِث ًما ُم ِبينًا} [األح از .]58:
يالما
المح ييرم عل ييى المس ييلم ،بي ي يش ييم غي يير المس ييلم ،م ييا دام ُمس ي ا
وال يقتص يير الضي يرار ُ

للمسلمين ،ال يقاتلهم ،وال يخرجهم من ديارهم ،وال يظاهر عليهم عدوا ،كما فيي الحيديَ " :،مين
معاهدا لم َي َر رائحة الجنة" .1وقد قال هللا تعالىَ { :ل يَن َهاا ُك ُم َّ
َان الَّاذ َ
ِين لَام يُقَااتِلُو ُكم
قت
اّللُ ع ِ
ا
سا ُ
اطوا ِإ َلااي ِهم ِإ َّ َّ
اطين}
اّللَ ي ُِحا ُّ ال ُمق ِ
اار ُكم أ َ ت َ َبا ُّارو ُهم َوتُق ِ
سا ِ
ِين َولَاام يُخ ِر ُجااو ُكم ِماان ِد َيا ِ
ِفااي الااد ِ

[الممتحنة.]8:

ب ي ي ال يقتصي يير تح ي يريم اإليي ييذا أو العي ييدوان علي ييى الني يياس ،ب ي ي يشي ييم الحي ي يوان والطيي يير
والحشيرات وغيرهييا وفييي الحييدي" :،دخلييت اميرأة النييار فييي هييرة حبسييتها ،فييال هييي أطعمتهييا ،وال
هي تركتها تأك من خشاش األرض".2

الضرر والضرار المنفي هو ما كا بغير حق:
يالنبي صيلى هللا علييه وسيلم إنميا نفيى الضيرر والضيرار إذا كيان بغيير حي ،
وبك حال ف ُّ
كما قال ابن رج .
(فأما إدخال الضرر على أحد بح  ،إما لكونه تعيد حيدود هللا ،فيعاقي
أو كونه ظلم غيره ،فيطل

بقيدر جريمتيه،

قطعا.
المظلوم مقابلته بالعدل ،فهذا غير مراد ا

وانما المراد :إلحا الضرر بغير ح  ،وهذا على نوعين:

أحدهما :أن ال يكون في ذل غرض سو الضرر بيذل الغيير ،فهيذا ال ريي

فيي قبحيه

وتحريمه ،وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع:

 -1منع المضارة في الوصية:
صااى ِب َهااا أَو دَياان َ
غيا َار ُم َ
ضااار}
منهييا فييي الوصييية ،قييال هللا تعييالىِ { :ماان بَع ا ِد َو ِصايَّة يُو َ
[النسا .]12:
وقال ابن عباس :اإلضرار في الوصية من الكبائر ،3ثم تال هذه اآلية.

 -1رواه البخار في الجزية ( ،)3166والنسائي في القسامة ( ،)4750وابن ماجه في الديات ( ،)2686عن عبد هللا بن عمرو بن العاص.
 -2متف عليه :رواه البخار بد الخل ( ،)3318ومسلم في السالم ( ،)2242عن ابن عمر.
 -3رواه النسائي في الكبر في التفسير ( ،)11026وقال الحاف في الفت ( :)359/5رجاله ثقات.
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واإلض يرار فييي الوصييية تييارة يكييون بييأن يخييص بعييض الورثيية بزيييادة علييى فرضييه الييذ
فرضييه هللا لييه ،فيتضييرر بقييية الورثيية بتخصيصييه ،ولهييذا قييال النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم" :إن
هللا قد أعطى ك ذ ح حقه ،فال وصية لوار.1"،
وتييارة بييأن يوصييي ألجنبييي بزيييادة علييى الثليي ،،فتيينقص حقييو الورثيية ،ولهييذا قييال النبييي
صلى هللا عليه وسلم" :الثل ،والثل ،كثير".2
ومتييى وصييى ل يوار ،أو ألجنبييي بزيييادة علييى الثليي ،،لييم ينفييذ مييا وصييى بييه إال بإجييازة
الورثة ،وسيوا قصيد المضيارة أم ليم يقصيد ،وأميا إن قصيد المضيارة بالوصيية ألجنبيي بالثلي،،

فإنييه يييأثم بقصييده المضييارة ،وه ي تي ُّ
يرد وصيييته إذا ثبييت ذل ي بييإق ارره أو ال حكييى ابيين عطييية
رواية عن مال أنها ترد ،وقي  :إنه قياس مذه

أحمد.

 -2منع المضارة في الرجعة للمطلقة:
ااارحُو ُه َّن
ومنه ييا :ف ييي الرجع يية ف ييي النك ييا  ،ق ييال تع ييالى{ :فَأَمسِااا َُو ُه َّن ِب َمعااا ُروف أَو َ
سا ِ
ارا ِلتَعتَدُوا َو َمن يَفعَال ذَ ِلا َ فَقَاد َ
ساهُ} [البقيرة ،]231:وقيال:
بِ َمع ُروف َو َل تُم ِ
س َُو ُه َّن ِض َر ً
ظلَا َم نَف َ
{ َوبُعُولَتُه َُّن أ َ َح ُّ
ق ِب َر ِد ِه َّن فِي ذَ ِل َ ِإ أ َ َرادُوا ِإص َالحًا} [البقرة ،]228:فدل ذل على أن مين كيان
قصده بالرجعة المضارة ،فإنه آثم بذل  ،وهيذا كميا كيانوا فيي أول اإلسيالم قبي َحصير الطيال

ف ييي ث ييال :،يطلي ي الرجي ي ام أرت ييه ،ث ييم يتركه ييا حت ييى تق ييار انقض ييا ع ييدتها ،ث ييم يراجعه ييا ،ث ييم
يطلقه ييا ،ويفعي ي ذلي ي أب ي ايدا بغي يير نهاي يية ،في ييدع المي يرأة ال مطلق يية وال ُمم َس ييكة ،فأبطي ي هللا ذلي ي ،
وحصر الطال في ثال ،مرات.

 -4منع المضارة في اإليالء وتر الجماع بغير عذر:

 -1رواه أحمييد ( ،)22294وقييال مخرجييوه :إسييناده حسيين ،وأبيو داود ( ،)2870والترمييذ ( ،)2120وقييال :حسيين ،وابيين ماجييه ( ،)2713ثالثييتهم فييي
الوصايا ،والبيهقي في الفرائض ( ،)212/6وحسن الحاف إسيناده فيي التلخييص الحبيير ( ،)202/3وصيححه األلبياني فيي الجيامع الصيغير (،)2670
عن أبي أمامة الباهلي.
 -2متف عليه :رواه البخار ( ،)2742ومسلم ( ،)1628كالهما في الوصيايا ،كميا رواه أحميد ( ،)1440والنسيائي فيي الوصيايا ( ،)3627عين سيعد
بن أبي وقاص.
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ومنها في اإليال  ،فيإن هللا جعي ميدة الميؤلي أربعية أشيهر إذا حليف الرجي عليى امتنياع
و

زوجته ،فإنه يضير ليه ميدة أربعية أشيهر ،فيإن فيا ورجيع إليى اليو  ،كيان ذلي توبتيه،

وان أصر على االمتناع لم يمكن من ذل  ،وفيه قوالن للسلف والخلف:
أحدهما :أنها تطل عليه بمضي هذه المدة.
والثاني :أنه يوقف ،فإن فا  ،واال أمر بالطال .
ولو تر الو

لقصد اإلضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر ،فقيال كثيير مين أصيحابنا:

حكمه حكم المؤلي في ذل  ،وقالوا :هو ظاهر كالم أحمد.
وكذا قال جماعة منهم :إذا تير اليو
بينهمييا بنييا علييى أن الييو
اإلض يرار أم ال يعتبيير ومييذه

أربعية أشيهر لغيير عيذر ،ثيم طلبيت الفرقية ،فير

عنييدنا فييي هييذه المييدة واج ي  ،واختلف يوا :ه ي يعتبيير لييذل قصييد
مال ي وأصييحابه إذا تيير الييو

ميين غييير عييذر ،فإنييه يفس ي

نكاحه ،مع اختالفهم في تقدير المدة.
ول ييو أط ييال الس ييفر م يين غي يير ع ييذر ،وطلب ييت ام أرت ييه قدوم ييه ،ف ييأبى ،فق ييال مالي ي وأحم ييد
واسحا ُ :يَفر الحاكم بينهما ،وقدره أحمد بستة أشهر ،واسحا بمضي سنتين.

 -5منع المضارة في الرضاع:
ومنه ييا :ف ييي الرض يياع ،ق ييال تع ييالىَ { :ل ت ُ َ
ااار َوا ِلااادَة ِب َولَااا ِد َها َو َل َمولُاااود لَاااهُ ِب َولَااا ِد ِه}
ضا َّ
[البقيرة ،]233:قييال مجاهييد فييي قولييهَ { :ل ت ُ َ
اار َوا ِل ادَة ِب َولَ ا ِد َها} قييال :ال يمنييع أمييه أن ترضييعه
ضا َّ
ليحزنهييا ،1وقييال عطييا وقتييادة والزهيير وسييفيان والسييد وغيييرهم :إذا رضيييت مييا يرضييى بييه
غيرها ،فهي أح به ،وهذا هو المنصوص عن أحمد ،ولو كانيت األم فيي حبيال اليزو وقيي :
إن كانييت فييي حبييال الييزو  ،فلييه منعهييا ميين إرضيياعه ،إال أن ال يمكيين ارتضيياعه ميين غيرهييا،
وهييو قييول الشييافعي ،وبعييض أصييحابنا ،لكيين إنمييا يجييوز ذل ي إذا كييان قصييد الييزو بييه تييوفير
الزوجة لالستمتاع ،ال مجرد إدخال الضرر عليها.

 -1رواه الطبر في جامع البيان (.)4974
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وقولييهَ {:و َل َمولُااود لَ اهُ ِب َولَ ا ِد ِه} ،يييدخ فيييه أن المطلقيية إذا طلبييت إرضيياع ولييدها بييأجرة
مثلها ،لزم األ

إجابتها إلى ذل  ،وسوا وجد غيرها أو لم يوجد هذا منصوص اإلميام أحميد،

فإن طلبيت زييادة عليى أجيرة مثلهيا زييادة كثييرة ،ووجيد األ
األ

مين يرضيعه بيأجرة المثي  ،ليم يليزم

إجابتها إلى ما طلبت ،ألنها تقصد المضارة ،وقد نص عليه اإلمام أحمد.

 -6منع المضارة في البيع:
ومنها :في البيع ،وقد َوَرَد النهي عن بيع المضطر.
ُ
وقال عبد هللا بن معق  :بيع الضرورة ربا (يعنى :استغالل حاجة المضطر ليشيتر منيه
الشي بثمن بخس) ،وقال حر ُ :سئ أحمد عن بيع المضطر ،فكرهيه ،فقيي ليه :كييف هيو
قال :يجيئ وهو محتا  ،فتبيعه ميا يسياو عشيرة بعشيرين ،وقيال أبيو طالي  :قيي ألحميد :إن
رب بالعشرة خمسة فكره ذل وان كان المشتر مسترسيال ال يحسين أن يمياكس ،فباعيه بغيبن
كثييير ،لييم يجييز أيضييا قييال أحمييد :الخالبيية :الخييداع ،وهييو أن يغبنييه فيمييا ال يتغييابن النيياس فييي
مال وأحمد أنه يثبت له خيار الفس بذل .

هما بخمسة ،1ومذه
مثله؛ يبيعه ما يساو در ا
محتاجا إلى نقد ،فلم يجد َمن يقرضه ،فاشتر سلع اة بثمن إلى أجي فيي ذمتيه،
ولو كان
ا
ومقصوده بيع تل السلعة ،ليأخذ ثمنها ،فهذا فيه قوالن للسلف ،ورخص أحمد فييه فيي روايية،

وقال في رواية :أخشى أن يكون مضطرا؛ فإن باع السلعة من بائعهيا ليه ،فيأكثر السيلف عليى
تحريم ذل  ،وهو مذه

مال وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.

قييال ابيين رج ي  :ومسييائ الضييرر فييي األحكييام كثي يرة جييدا ،وانمييا ذكرنييا هييذا علييى وجييه
المثال.
أقييول (القرضيياو ) :وميين أن يواع المضييارة التييي نهييى عنهييا الق يرآن :مضييارة الكات ي

فييي

الييدين ،والشيياهد فيييه وبييه ،وفييي البيييع ،فقييد قييال تعييالى فييي آييية المداينييةَ { :و َل يُ َ
اار كَاتِ ا َو َل
ضا َّ
ش َِهيد َو ِإ تَف َعلُوا فَ ِإنَّهُ فُسُوق ِب َُم} [البقرة.]282:

النوع الثاني :من إيقاع الضرر بالغير:

 -1هذا مبال فيه جدا في التمثي للغبن ،فعصرنا يعتبر ما دون ذل بكثير غبنا فاحشا .ألن هيذا يحسيبونه ( %500خمسيمائة فيي المائية) ،وعصيرنا
يعتبر خمسين في المائة غبنا فاحشا.
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قال ابين رجي  :والنيوع الثياني :أن يكيون ليه غيرض آخير صيحي  ،مثي أن يتصيرف فيي
ملكييه بمييا فيييه مصييلحة لييه ،فيتعييد ذلي إلييى ضييرر غييره ،أو يمنييع غييره ميين االنتفيياع بملكييه
توفير له ،فيتضرر الممنوع بذل .
ا
فأمييا األول :وهييو التصي ُّيرف فييي ملكييه بمييا يتعييد ضييرره إلييى غييره ،فييإن كييان علييى غييير

يار فييي يييوم عاصييف ،فيحتيير مييا يليييه ،فإنييه متعييد
الوجييه المعتيياد ،مثي أن يييؤجج فييي أرضييه ني اا
بذل  ،وعليه الضمان .وان كان على الوجه المعتاد ،ففيه للعلما قوالن مشهوران:
أحدهما :ال يمنع من ذل  ،وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما.
والثياني :المنيع ،وهييو قيول أحمييد ،ووافقيه مالي فيي بعييض الصيور؛ فميين صيور ذلي  :أن
عالييا يشيرف عليى جياره وال يسيتره،
يفت كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره ،أو يبنيي بنيا
ا
فإنييه يلييزم بسييتره ،نييص عليييه أحمييد ،ووافقييه طائفيية ميين أصييحا الشييافعي ،قييال الروييياني ميينهم
فييي كتييا

الحلييية :يجتهييد الحيياكم فييي ذلي  ،ويمنييع إذا ظهيير لييه ُّ
التعنيت ،وقصييد الفسيياد ،قييال:

وكذل القول في إطالة البنا ومنع الشمس والقمر.
بئر بالقر من بئر جاره ،فييذه
يحفر اا
ومنها :أن َ
مال وأحمد.

ط ُّيم فيي ظياهر ميذه
ماؤهيا ،فإنهيا تُ َ

ومنهييا :أن يحييد ،فييي ملكييه مييا يضي ُّير بملي جيياره ،ميين هييز أو د ونحوهمييا ،فإنييه ُيمنييع

بالسيكان،
منه في ظاهر مذه مال وأحمد ،وهو أح ُيد الوجيوه للشيافعية ،وكيذا إذا كيان يض ُّير ُّ
كما له رائحة خبيثة ونحو ذل .
ومنها :أن يكو َن له مل في أرض غيره ،ويتضرُر صاح ُ األرض بدخوله إلى أرضيه،
ضرر الدخول).1
ليندفع به
فإنه ُيج ُبر على إزالته،
ُ
َ

قاعدة أساسية في الفقه:

وقاعييدة (ال ضييرر وال ض يرار) قاعييدة أساسييية كبيير فييي الفقييه اإلسييالمي ،وهييي إحييد
القواع ييد الخم ييس ،حت ييى ذهي ي بعض ييهم أنه ييا يمك يين أن تُغن ييي ع يين القواع ييد األخ يير  :األم ييور
بمقاصدها ،والمشقة تجل التيسير ،والعادة محكمة ،واليقين ال يزال بالش .

 -1جامع العلوم والحكم ( ،)218 -212/2بتصرف يسير.
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وهييذه القاعييدة  -كمييا ييير العالميية مصييطفى الزرقييا  -ميين أركييان الش يريعة ،وتشييهد لهييا
نص ييوص كثيي يرة ف ييي الكت ييا

والس يينة ،وه ييي أس يياس لمن ييع الفعي ي الض ييار ،وترتيي ي

التعويض المالي والعقوبة ،كما أنها سند لمبدأ االستصال فيي جلي

نتائج ييه ف ييي

المصيال ودر المفاسيد،

وهي عدة الفقها وعمدتهم وميزانهم في طري تقرير األحكام الشرعية للحواد.،
نفي يا ،فيوج ي منعييه مطلاق يا ،ويشييم الضييرر الخيياص والعييام،
أُّ -
ونص يها ينفييي الضييرر ا
ويشم ذل دفعه قب الوقوع بطر الوقاية الممكنة ،ورفعه بعد الوقيوع بميا يمكين مين التيدابير
أيضيا عليى وجيو اختييار أهيون الشيرين ليدفع أعظمهميا،
التي تزي آثياره وتمنيع تكي ارره .وت ُّ
يدل ا
تخفيفا للضرر عندما ال يمكن منعه بتاتاا.
ألن في ذل
ا
وميين ثييم كييان إن يزال العقوبييات المشييروعة بييالمجرمين ال ينييافي هييذه القاعييدة ،وان ترت ي

ودفعا لضرر أعم وأعظم.
عليها ضرر بهم ،ألن فيها عدالا ا
 والمقصود بمنع الضرار :نفي فكرة الثأر المحض ،الذ يزييد فيي الضيرر ،وال يفييدسييو توسيييع دائ ارتييه؛ ألن اإلض يرار  -ولييو علييى سييبي المقابليية  -ال يجييوز أن يكييون هييدفا

يودا وطرياق يا عاميية ،وانمييا يلجييأ إليييه اضييطراارا ،عنييدما ال يكييون غي يره ميين طيير التالفييي
مقصي ا
والقمع أفض منه وأنفع.
فمن أتلف مال غيره مثالا ال يجوز أن يقاب بيإتالف ماليه ،ألن ذلي توسييع للضيرر بيال
َ
نفعي يا بتع ييويض المض ييرور،
منفع يية ،وأفضي ي من ييه تض ييمين المتل ييف قيم يية م ييا أتل ييف ،ف ييإن في ييه ا

وتحوي ي الضييرر نفسييه إلييى حسييا

المعتييد  ،فإنييه سيييان بالنسييبة إليييه :إتييالف مالييه واعطيياؤه

للمضرور لترميم الضرر األول ،فأصبحت مقابلة اإلتالف باإلتالف ُمجرد حماقة.
فمين قتَي ُيقتي  ،ومين
وذل بخالف الجناية على الينفس والبيدن مميا شيرع فييه القصياص َ
طي َيع ُيقطييع ،ألن هييذه الجنايييات ال يقمعهييا إال عقوبيية ميين جنسييها ،كييي يعلييم الجيياني أنييه فييي
َق َ

كمن يعتد على نفسيه ،وكي ُّ عقوبية أخير ال تعييد للمجنيي علييه ميا فقيد مين نفيس أو
النهاية َ
عضييو ،فتظي ُّ حي اززات النفييوس كامنيية تنييدفع إلييى الثييأر ،وتجي ُّير و ار هييا ذيييول الييويالت والفسيياد
فيبقي طري القصاص في الجنايات على النفوس واألعضا أنفع ،ألنه أعدل وأقمع.

أمييا إتييالف المييال ،فييإن التضييمين فيييه هييو التييدبير السييديد المفيييد دون مقابليية اإلتييالف

باإلتالف.
أحكاما ال تحصي من شتى األبوا  ،فقرروا أنه:
وعلى هذه القاعدة بنى الفقها
ا
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 -1لي ييو انتهي ييت مي ييدة إجي ييارة األرض الزراعيي يية قب ي ي أن يستحصي ييد الي ييزرع ،تبقي ييى في ييي يي ييد
منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قب أوانه.
المستأجر بأجر المث حتى يستحصد ،ا
ييئا مميا يسيرع إلييه الفسياد كالفواكيه ميثال ،وغيا المشيتر قبي نقيد اليثمن
 -2ولو باع ش ا

دفعي يا لض ييرره (رد
وق ييبض المبي ييع ،وخي ييف فسي ياده ،فللب ييائع أن يفسي ي البي ييع ،ويبي ييع م يين غيي يره ،ا
المختار من متفرقات البيوع).
يذر ليه يسيوغ ليه
شيئا وآجره ،ثم اطلع على عي قديم فييه ،يعتبير هيذا ع اا
 -3ولو اشتر
ا
فس اإلجارة ،ليتمكن من رده على بائعه ،إزال اة للضرر عن نفسه ،واإلجارة تفس باألعذار.
 -4وجميييع صييور االضييطرار إلييى دفييع الييدين عيين الغييير بييال إذنييه  -حييي ،ال يعتبيير

منعيا للضيرر عين نفسيه،
الدافع متبراعا ،ب يحي ُّ ليه الرجيوع عليى الميدين بميا دفعيه عين ذمتيه ا
كما تقدم – هي من فروع هذه القاعدة 1إلى فروع كثيرة ذكرتها كت األشباه والنظائر.
وقد بنى الفقها عليها قواعد فرعية أخر مهمية فيي العبيادات والمعيامالت ،تتفيرع عليهيا
أحكام جزئية تطبيقية شتى من هذه القواعد:

أ -قاعدة :الضرر يدفع بقدر اإلمَا .
وهييذه القاعييدة هييي األسيياس الفقهييي أو الشييرعي لمييا تقييوم بييه و ازرات الصييحة والجهييات
المسؤولة عن عافية الجمياهير ،وسيالمتها مين األميراض المعديية ،باتخياذ اإلجي ار ات الصيحية
وخصوص يا فييي حيياالت األوبئيية ،التييي تهييدد الماليييين ،إذا لييم
الالزميية بمنييع انتشييار المييرض،
ا
تواجه باألحتياطات الوقائية الكافية.
يؤيييد ذل ي تحييذيره صييلى هللا عليييه وسييلم ميين انتشييار العييدو  ،وف ي سيينة هللا فييي الكييون

والناس .كما ص في الحدي" :،فر من المجيذوم فيرار مين األسيد" ،2وفيي صيحي مسيلم :أن
وفد ثقيف حين وفيد علييه صيلى هللا علييه وسيلم مين الطيائف ،كيان فييهم رجي مجيذوم ،فأرسي
إليه النبي صلي هللا عليه وسلم" :ارجع فقد بايعنا !".3

 -1المدخ للفقهي العام (.)291 ،290/2
 - 2رواه أحم ييد ( )9722وق ييال مخرج ييوه :ص ييحي  ،وه ييذا إس ييناد ض ييعيف ،والبخ ييار تعليقي يا ( )5707مجزومي يا ب ييه ،والبيهق ييي ف ييي النك ييا (،)135/7

صححه األلباني في الصحيحه ( ،)783عن أبي هريرة.

 - 3رواه مسلم ( ،)1043وأبو داود ( ،)1642كالهما في الزكاة ،والنسائي في الصالة ( ،)460وابن ماجه الجهاد ( ،)2867عن عوف بن مال .
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جميع يا ،فقييال
بي قييد شييملت التوجيهييات النبوييية لالحت يراز ميين العييدو اإلنسييان والحييوان
ا
ورد ُممرض َعَلى ُمص " ،1والمميرض :صياح االبي المريضية،
عليه الصالة والسالمَ " :ال ُي َ

والمص ي  :صيياح

اإلب ي الصييحيحة .ومعنييى (يوردهييا) أ  :عنييدما يييأتي بهييا إلييى األح يواض

لس ييقيها ،ال يخلي ي المريض يية بالص ييحيحة ،فتنقي ي إليه ييا الم ييرض باالحتك ييا والع ييدو  ،يتي ييأذ
الحيوان ،ويضيع المال بسب

التفري واإلهمال.

وقد رو اإلمام أحمد والترمذ وابن ماجه من حدي ،أبي خزامة ،قيال :قليت :ييا رسيول
هللا ،أ أرييت دوا نتيداو بيه ،ورقيى نسيترقي بهيا ،وتقييى نتقيهيا ،أتيرد مين قيدر هللا تبيار وتعييالى
شيئا قال" :إنها من قدر هللا تبار وتعيالى" .2فكيان جوابيه علييه السيالم جو اابيا حاس ايما ،وضيع
الحقيقيية فييي موضييعها ،وبييين أن األسييبا ميين قييدر هللا ،كمييا أن المسييببات ميين قييدر هللا .وهللا
قييدر المسييببات بأسييبابها ،وجع ي ميين سيينته دفييع قييدر بقييدر ،فيييدفع اإلنسييان قييدر الجييوع بقييدر
الغذا  ،وقدر الدا بقدر الدوا  .وييدفع قيدر األعيدا المتربصييين بقيدر إعيداد العيدة لهيم ،وكي
من الدافع والمدفوع قدر هللا.
وحينمييا ذه ي

أمييير المييؤمنين عميير بيين الخطييا

إلييى الشييام ومعييه عييدد ميين الصييحابة،

خيفيا ،هييو الطيياعون الييذ إذا نييزل بقييوم انتشيير فيييهم انتشييار النييار فييي
وعلييم أن بالشييام وبييا ا ُم ا
الهشيييم .فشيياور عميير الصييحابة والمهيياجرين واألنصييار ،ومشيييخة ق يريش ،وانتهييى ال ي أر إلييى
رجييوع عميير بميين معييهُ ،بعي ايدا بهييم عيين ميواطن الخطيير .فقييال أبييو عبيييدة بيين الجي ار  :أتفي ُّير ميين
قيدر هللا يييا أمييير المييؤمنين ! فقييال عمير :لييو غييير قالهييا يييا أبيا عبيييدة!! نعييم أفيير ميين قييدر هللا
غائبيا  -فيرو لهيم ميا سيمعه
إلى قدر هللا .وقد جا بعد ذل عبد الرحمن بين عيوف  -وكيان ا
من رسول هللا صلى هللا علييه وسيلم فيي الطياعون أنيه قيال" :إذا سيمعتم بالطياعون فيي أرض،
ار منه".3
فال تدخلوا عليه ،واذا وقع بأرض وأنتم بها ،فال تخرجوا فراا

 - 1متف عليه :رواه البخار في الط

( ،)5771ومسلم في السالم ( ،)2220عن أبي هريرة.

 - 2رواه أحمييد ( )15472وقييال مخرجييوه :إسييناده ضييعيف ،والترمييذ ( )2065وقييال :حييدي ،حسيين ،وابيين ماجييه ( )3437كالهمييا فييي الطي  ،وقييال
األلباني :ضعيف ،ورواه البيهقي في االعتقاد صي  141وقال :والذ يشهد لهذا الحدي ،بالصحة قوله صيلى هللا علييه وسيلم" :كي ميسير لميا خلي ليه"
 .فهو إذا تداو أو استرقى أو اتقى فبتقدير هللا وتيسيره أمكنه ذل  ،ولو لم يقدره لم يتيسر منه فع ذل .
 - 3متف عليه :رواه البخار في الط

( ،)5729ومسلم في السالم (.)2219
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وأمييا مييا يتمسي بييه بعضييهم فييي نفييي (سيينة العييدو ) وهييو حييدي" :،ال عييدو " ،1فييالمراد:

أن األم يراض ال تعييد بييذاتها ،ب ي بتقييدير هللا تعييالى .وسيينته فييي الكييون والحييياة ،فقييد ربطهييا
بشييبكة ميين األسييبا

والمسييببات .وهييذا هييو الفهييم السييديد حتييى ال نضيير النصييوص بعضييها

ببعض.
وهذا هو الموقف الشرعي السليم من (انفلون از الخنازير) التي يتحيد ،العيالم عنهيا الييوم.

وهو وجو االحتراز وضرورة الوقاية منها ،دون أن نعط الدنيا أو الدين.

وهي القاعدة التي تحددت بالمادة رقم ( )3من المجلة ،وهيذه القاعيدة :تعبير عين وجيو
دف ييع الض ييرر قبي ي وقوع ييه ،بكي ي الوس ييائ الكافي يية والكافل ييةَ ،وفقي يا لقاع ييدة المص ييال المرس ييلة،
والسياسيية الشييرعية؛ ألن الوقاييية خييير ميين العييال  ،ب ي قييال بعضييهم :درهييم وقاييية خييير ميين
ومن يتو الشر يوقه".2
قنطار من العال  ،وفي الحدي ،الشريفَ " :
وم يين ه ييذا أخ ييذت قاع ييدة (ال ييدفع مق ييدم عل ييى الرف ييع) ،أ  :ب ييدل أن تب ييذل الجه ييد والوق ييت
والمي ييال إل ازلي يية الشي يير ،حي يياول أن تمنعي ييه قب ي ي وقوعي ييه .بي ييدل عي ييال اإلدمي ييان مي يين المس ي يكرات
أساسا.
والمخدرات ،نمنعها ا

الوسيعَ { ،ل يََُلِافُ َّ
اّللُ نَفسًاا ِإ َّل

وذل بقيدر اإلمكيان ،ألن التكلييف الشيرعي عليى حسي
اّللَ َماااا اسااات َ َ
وُ ساا َع َها} [ ،]286وقولييه{ :فَااااتَّقُوا َّ
طعتُم} [التغييابن ،]16:وحكييى الق يرآن عيين سيييدنا
اإلص َاال َ َماا اسات َ َ
طع ُ
ت} [هيود ،]88:وفيي الحيدي" :،إذا أميرتكم بيأمر
شعي قوله{ :إِ أ ُ ِريدُ إِ َّل ِ
فأتوا منه ما استطعتم" ،3ولذل تطبيقات شتى:

ففى ميدا المصالح العامة:
شيرع الجهيياد واإلعييداد لييه لييدفع شيير األعييدا  ،كمييا قييالَ { :وأ َ ِعادُّوا لَ ُهاام َمااا اسات َ َ
طعتُم ِماان
اااط ال َخياا ِل تُر ِهبُااو َ بِاا ِه عَاادُوَّ َّ
قُااوَّ ة َو ِماان ِربَ ِ
اّللِ َوعَاادُوَّ ُكم} [األنفييال ،]60:فهييذا اإلعييداد ُيره ي ُ
يدودا وتعيازير،
األعدا  ،فيمنعهم من التفكير في العيدوان عليى المسيلمين .ووجبيت العقوبيات ح ا

 - 1متف عليه :رواه البخار في الط

( ،)5717ومسلم في السالم ( ،)2220عن أبي هريرة.

 -2رواه ابيين أبييي الييدنيا فييي الحلييم ( ،)47والطب ارنييي فييي مسييند الشيياميين ( ،)2103وأبييو نعيييم فييي الحلييية ( ،)174/5وحسيينه األلبيياني فييي الصييحيحة
(.)342
 -3متف عليه :رواه البخار في االعتصام بالكتا

والسنة ( ،)7288ومسلم في الحج ( ،)1337كميا رواه أحميد فيي المسيند ( ،)7367والنسيائي فيي

مناس الحج ( ،)2619عن أبي هريرة.
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لقمع اإلجرام ،وصيانة األمن الداخلي ،ووج

ُّ
سد ذرائع الفساد وأبوابيه مين جمييع أنواعيه ،إليى

غير ذل من التدابير الالزمة لدفع الشرور والخيانة والحيلولة دونه وقوعها.
ونضيف هنا في هذا المجال :دفع ضرر (التدخين) قب وقوعه ،يمنيع ز ارعية (التبي ) أو
صناعته أو استيراده.
وكييذل منييع المسييكرات والمخييدرات ،يمنييع صييناعتها أو اسييتيرادها أو التجييارة فيهييا ،ب ي
وجييو سييد الييذرائع إليهييا بييدل فييت األبيوا

لهييا ،ثييم محاربتهييا بعييد ذلي  ،ومعاقبيية مروجيهييا ،ثييم

معالجة مدمنيها.
وقد دفع الشارع ضرر هذه السموم ،فمنع القلي منها حتى ال ُيفضي إليى الكثيير ،وحيرم
الجليوس عليى موائيدها ،ولعين فيي الخمير عشيرة ،حتيى عاصيرها ،اليذ يعصير العني ليصييير
ذل  .ولعن ك من يعيين عليى الربيا مين كاتي

وشياهد؛ لسيد الطريي

خمرا ،ومعتصرها طال
ا
مجتمعا.
فردا أو
المحرمات ،التي لم ُيحرمها هللا إال لضررها باإلنسان ا
ا
إلى ُ
وقييد نهيى الشييرع عيين بيييوع الغييرر ،لمييا يمكيين أن تُيؤد إليييه ميين التنييازع فييوقى ميين الشيير
قب وقوعه.

وكييذل حييرم بيييع السييال فييي الفتنيية ،توقاي يا ميين اسييتعماله فييي غييير مييا شييرع لييه ،وكييذل
ترويج ك سلعة ،يتوقع أن تستخدم في الشر ،من با الوقاية و سد الذريعة.
ومن ذلي  :وضيع قواعيد السيير للسييارات والميارة فيي الطريي  ،مميا يوجبيه نظيام الميرور،
ميين الوقييوف عنييد اإلشييارات الحم ي ار  ،والوقييوف عنييد الخييرو ميين شييارع فرعييى ،وعييدم مجيياوزة
الس ي ييرعة المح ي ييدوده للطريي ي ي  ،والتي ي يزام العمي ي ي باألنظم ي يية الس ي ييائدة ،ووض ي ييع غ ارم ي ييات متفاوت ي ييه
دفعي يا لم ييا يتوق ييع م يين ض ييرر اص ييطدام المركب ييات بعض ييها م ييع بع ييض،
للمخ ييالفين ،كي ي ُّ ذلي ي
ا
واصطدامها بالمارة ،وفي ذل من الخسائر في األروا واألموال ما فيه.
ومن ذل  :اشت ار حصول سائ السيارة على (رخصية للقييادة) ،ال ينالهيا فيي العيادة إال
َمين أتقين فيين القييادة ،ونجي فيي امتحانهييا .ومنيه :اشيت ار الحصييول عليى تييرخيص مين البلدييية
بالبنييا  ،يتضييمن تيوافر أمييور ال بييد منهييا ،حتييى يبنييى علييى أسيياس معييين ،ال يضيير سييكانه وال
جي ارنييه .ومن ييه :اش ييت ار الرخص يية أو الشييهادة ،ف ييي مزاول يية أي يية مهنيية متعلق يية بحي يياة الن يياس أو
بصيحتهم ،أو بييأموالهم ومصييالحهم .كي هييذا لحمييايتهم ووقييايتهم مين الضييرر والمفسييدة قبي أن
تقع.
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وفي ميدا الحقوق الخاصة:
ع ح الشفعة لمقاصد ،منها دفع ضرر االشت ار في المل وسو الجوار.
ُشر َ
الحجر على السفيه ،لدفع ضرر سو تصرفاته عن نفسه وأسرته.
و ُشر َ
ع َ

 -قاعدة (الضرر يلا ):

يص المي ييادة ( )20مي يين المجلي يية ،قي ييال شي ييار المجلي يية في ييي (درر الحكي ييام)( :ألن
وهي ييي ني ي ُّ

الضرر هو ظلم وغدر ،والواج
فيج

عدم إيقاعيه ،واقيرار الظيالم عليى ظلميه حيرام وممنيوع أيضيا،

إزالته).1
الفقيه ،فمين األحكيام

ويبنى على هذه القاعدة كثير من أبوا
وقال السيوطي وابن ُنجيمُ :
عيب يا فييي السييلعة التييي اشييتراهاُّ ،
التييي ُبنيييت عليهييا :الي ُّ
يردهييا علييى
يرد بالعي ي  ،أ َ :ميين وجييد ا
صاحبها بسب

هذا العي .

وم يين ذلي ي  :ال ي ُّ
يرد بجمي ييع أني يواع الخي ييار( :مثي ي خي ييار المجل ييس ،وخي ييار الش يير  ،وخي ييار

الغبن الفاحش).
الرؤية ،وخيار َ
ومين ذلي  :الحجيير بسيائر أنواعييه :الحجير علييى الصيغير والمجنييون لصيالحهما ،والحجيير
علييى السييفيه لصييالحه واإلبقييا علييى مالييه ميين سييو تصي ُّيرفه ،والحجيير علييى المييدين ،ميين أج ي

حقو الدائنين.

وم يين ذلي ي  :تقري يير حي ي (الش ييفعة) للشي يري وللج ييار ،فإنه ييا للشي يري  ،ل ييدفع ض ييرر قس ييمة
العقار الواحد ،وللجار لدفع ضرر الجار السو  ،كما قال الشاعر:
فقلت لهم :كفوا المالم فإنما

بجيرانها تغلو الديار وترخص!

وميين ذل ي  :شييرعية القصيياص والحييدود ،لمييا فيهييا ميين زجيير عيين ارتكييا

المنك يرات التييي

ظ يا علييى
حرمهييا هللا ،ميين القت ي والزنييى والقييذف والسييرقة وقطييع الطري ي والييردة و ُّ
السييكر ،حفا ا
الضروريات التي جا ت الشريعة برعايتها من الدين والنفس والنس والعق والمال.

ومن ذلي  :شيرعية ضيمان المتلفيات ،حتيى ال تضييع عليى النياس أميوالهم وحقيوقهم ،وان
مجنونيا ،فيجي
كان المتلف صيبيا أو
ا
أتلفه.

عليى ولييه أن يمنعيه مين إضيرار النياس ،واال ضيمن ميا

 -1درر األحكام (.)33/1
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وميين ذل ي َ :جب ي ُر الش يري علييى قسييمة المييال المشييتر  ،وان كييان بعضييهم يريييد تأخيرهييا؛
دفعا لضرر الشركا  ،كالورثة ونحوهم.
ا
ومن ذل  :نصي األئمية ووالة األمير عليى النياس ،حتيى ال يصيير األمير فوضيى ،إذ ال
بد للناس من أم ار
ال يصل الناس فوضى ال َس َراة لهم

وال َس َراة إذا ُجهالهم سادوا

لجيور
ومنعيا َ
دفعيا للتنييازع ،ا
ومثلييه :نصي القضيياة ،ليحكميوا بييين النيياس بالشييرع والعييدل ،ا
استخالصيا للحقييو مين جاحيديها ،أو آخييذيها بغيير حي  .وهيذا والييذ
القيو عليى الضييعيف ،و
ا
قبله يدخ في دفع الضرر كما يدخ في إزالة الضرر.
ومن ذل  :دفيع الصيائ  ،اليذ يسيتعم قوتيه فيي العيدوان عليى أنفيس النياس أو أميوالهم
مقاومتيه بيأخف الوسيائ إن كفييت ،فيال يجيوز أن يقاتي بالسييف إن أمكيين

أو ُحرمياتهم ،فيجي
شره ،ولو بقتله.
ردعه بالعصا واال انتق إلى األشد منها فاألشد ،حتى يندفع ُّ

وميين ذلي ي  :قت ييال المش ييركين ،فق ييد ُش ييرع لييدفع ش ييرهم عي ين المس ييلمين ،ال إلجب ييارهم عل ييى
ساابِي ِل َّ
اّللِ الَّااذ َ
ِين
الييدخول فييي اإلسييالم ،كمييا يييزعم الزاعمييون ،وقييد قييال تعييالىَ { :وقَاااتِلُوا فِااي َ

يُقَاا ِتلُونَ َُم َو َل تَعتَادُوا ِإ َّ َّ
اّللَ َل ي ُِحا ُّ ال ُمعتَاد َ
ِين} [البقيرةَ { ،]190:وقَاا ِتلُو ُهم َحتَّاى َل ت َ َُاو َ ِفتنَااة
علَى َّ
َويَ َُو َ الدِي ُن ِ َّّللِ فَ ِإ ِ انت َ َهوا فَ َال ُ
الظاا ِل ِم َ
ين} [البقيرة{ ،]193:فَا ِإ ِ اعت َ َللُاو ُكم فَلَام
عد َوا َ إِ َّل َ
سا ِب ً
سالَ َم فَ َمااا َجعَا َل َّ
يُقَااتِلُو ُكم َوأَلقَااوا إِلَااي َُ ُم ال َّ
يال} [النسيا  ،]90:وقييال تعييالىَ { :ل
اّللُ لَ َُاام َ
علَااي ِهم َ
الرشدُ ِم َن الغَي} [البقرة.]256:
ِين قَد ت َ َبي ََّن ُّ
ِإك َرا َه فِي الد ِ

قاتلون لرد بغيهم ،حتى يفيئوا إلى أمر هللا.
البغاة ُي َ
وكذل ُ
وقال العالمة الزرقا في شر هذه القاعدة في (مدخله الفقهي)( :هذه القاعدة تُعبر عين
وجو رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع.
ففي ييي ميي ييدان الحقي ييو العامي يية ،إذا سي ييل اإلنسي ييان مي ازبي ييه علي ييى الطري ي ي  ،بحيي يي ،يضي ي ُّير

ض ما أتلف ،للضرر الذ أحدثه.
بالمارين؛ يضمن المتلف ع َو َ
واذا طالييت أغصييان شييجرة لشييخص ،وتييدلت علييى دار جيياره فأضييرتهُ ،يكلييف رفعهييا أو
قطعها.
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وقييد شييرع كثييير ميين الخيييارات فييي العقييود إل ازليية األضيرار الواقعيية علييى أحييد المتعاقييدين،
كخيار العي  ،وخيار الغبن بالتغرير ،وخيار تفري الصفة).1

– الضرر ل يلا بالضرر:
قال السيوطي( :قال ابن السبكي :وهو كعائد يعود على قولهم( :الضيرر ييزال ،ولكين ال
بضرر) ،فشأنهما شأن األخيص ميع األعيم بي هميا سيوا  ،ألنيه ليو أزيي بالضيرر ،لميا صيد
(الضرر ُيزال) .والمقصود :أن الضرر ال يزال بمثله وال بأكبر منه من با

أولى.

ومن فروع هذه القاعدة:

عدم وجو العمارة على الشيري  ،وانميا يقيال لمرييدها :أنفي واحيبس العيين إليى اسيتيفا
قيميية البنييا  ،أو مييا أنفقتييه .فيياألول إن كييان بغييير إذن القاضييي ،والثيياني إن كييان بإذنييه ،وهييو
المعتمد .وعدم إجبار الجار جاره على وضع الجذوع ،أ على جدار له.
وأال يأك المضطر طعام مضطر آخر ،إذ هما في االضيطرار سيوا  .ويجي

عليى َمين

معه بذله له ،وال يح له قت ولده ،وال قطع فلذة مين فخيذه ،وال قطيع فليذة مين نفسيه :إن كيان
الخوف من القطع ،كالخوف من تر األك أو أكثر.
ولي ييو وقي ييع ديني ييار في ييي محب ي يرة ،ولي ييم يخي يير إال بكسي ييرهاُ ،كسي ييرت وعلي ييى صي يياحبه األرش

التعويض فلو كان بفع صاح

المحبرة فال شي .

ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ،ولم يخر إال بكسيرها ،فيإن كيان صياحبها معهيا ،فهيو
مفيير بتيير الحفي  ،فييإن كانييت غيير مأكولييةُ ،كسييرت القييدر ،وعليييه أرش اليينقص ،أو مأكوليية،
ففييي ذبحهييا وجهييان وان لييم يكيين معهييا ،فييإن فيير صيياح القييدرُ ،كس ي َرت ،وال أرش ،واال فلييه
األرش.

ولو التقت دابتان عليى شياه  ،وليم يمكين تخلييص واحيدة إال بيإتالف األخير  ،ليم يتليف
واحد منهما ،ب َمن ألقى دابة صاحبه وخلص دابته ضمن.
ول ييو س ييق عل ييى جي يري  ،ف ييإن اس ييتمر َق َتل ييه ،وان انتقي ي قتي ي غيي يره ،فقيي ي  :يس ييتمر؛ ألن
الضييرر ال ُييزال بالضييرر ،وقيي  :يتخييير لالسييتوا  ،وقييال اإلمييام (أ إمييام الحييرمين) :ال حكييم
فيه في هذه المسألة.

 -1انظر :المدخ للفقهي العام (.)993/2
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ولو رهن المفلس المبييع ،أو غيرس ،أو بنيى فييه ،فلييس للبيائع الرجيوع فيي صيورة صيحة
ار بيالمرتهن ،وال فيي صيورة الغيرس ،ويبقيى الغيرس والبنيا للمفليس ،ألنيه
الرهن؛ ألن فييه إضيراا

ويضر بالمفلس والغرما .
ينقص قيمتها،
ُّ

ضرر.
اا
قال ابن السبكيُ :يستثنى من ذل  :ما لو كان أحدهما أعظم
وعبارة ابن الكتاني :ال بد من النظر ألخفهما وأغلظهما.

وله ييذا ُش ييرع القص يياص والح ييدود ،وقت ييال البغ يياة ،وقت ييال ق يياطع الطريي ي  ،ودف ييع الص ييائ ،
والشفعة ،والفس بعيي المبييع ،والنكيا  ،واإلجبيار عليى قضيا اليديون ،والنفقية الواجبية ،وأخيذ
المضطر طعام غيره ،وقتاله عليه ،وقطع شجرة الغير إذا حصلت فيي هيوا داره ،وشي بطين
المي ييت إذا بل ييع م يياالا ،أو ك ييان ف ييي بطنه ييا ول ييد تُرج ييى حيات ييه ورم ييي الكف ييار إذا تترسي يوا بنس ييا
وصبيان ،أو بأسر المسلمين.
ول ييو ك ييان ل ييه عش يير دار ال يص ييل للس ييكنى ،والب يياقي آلخ يير ،وطلي ي
القسمة ،أجي

ص يياح

األكث يير

في األص  ،وان كان فيه ضرر شريكه.

ول ييو أح ييا الكف ييار بالمس ييلمين ،وال مقاوم يية به ييم ،ج يياز دف ييع الم ييال إلي ييهم ،وك ييذا اس ييتنقاذ
األسيير م يينهم بالم ييال إذا ل ييم يمك يين بغيي يره؛ ألن مفس ييدة بق ييائهم ف ييي أي ييديهم ،واص ييطالمهم (أ
إبادتهم) للمسلمين أعظم من بذل المال.
والخلع في الحيض ال يحرم ،ألن إنقاذها منه ُمقدم على مفسدة تطوي العدة عليها.
ولو وقع في نيار تحرقيه ،وليم يخليص إال بميا يغرقيه؛ ورآه أهيون علييه مين الصيبر عليى
لفحات النار ،فله االنتقال إليه في األص .
ومثي لييذل العالميية التركييي علييي حيييدر فييي شييرحه لهييذه المييادة ( )25ميين المجليية بقولييه:
أكثيير المشييترين لجانبييه ،بصييورة أوجبييت الكسيياد

شخصيا فييت حانوتايا فييي سييو  ،وجلي
(لييو أن
ا
علييى بيياقي التجييار ،فييال يحي للتجييار أن يطييالبوا بمنييع ذلي التيياجر عيين المتيياجرة ،بييدعو ُأنييه
يضيير بمكاسييبهم ،ألن منييع ذل ي التيياجر عيين التجييارة هييو ضييرر بييه ،بقييدر الضييرر الحاص ي
للتجار اآلخرين.1

 -1أضف إلى ذل أنه في منعه اعتدا على حريية السيو  ،وهيذا ميا ليم يبيع التياجر البضياعة بأقي مين سيعرها المعتياد – وليو بخسيارة  -عنيد التجيار
اآلخرين ،حتى يتحكم هو في السو بعد ذل  ،كما يفع اليهود الرأسماليون.
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ك ييذل الش ييركة ف ييي األمي يوال ه ييي ض ييرر ،ول ييذل ق ييد ج ييوزت القس ييمة ب ييين الش ييركا إ ازل يية
للض ييرر .والح يياكم عن ييد اإليج ييا يحكي يم بالمقاس ييمة ب ييين الش ييركا َجبي ي اار .أم ييا إذا ك ييان الم ييال
طاحونا) وطل أحد الشركا تقسيمه ،فألن تقسييم الطياحون يوجي ضيرر الشيركا
المشتر (
ا

اآلخيرين الييذين يرفضييون المقاسييمة ،فالحيياكم ال يجبيير الشييركا علييى المقاسييمة حييي ،يكييون قييد
أزال الضيرر بمثلييه أو بييأكثر منييه( .وفييي القييانون اليييوم :ييزال هييذا الشيييوع بييالبيع وتوزيييع الييثمن

على الشركا ).
جوعيا أن يأخييذ ميين غي يره مييا يييدفع بييه الهييال عيين نفسييه
كييذل يجييوز لميين تحق ي الهييال
ا
ض يا
َغص يابا ،لكيين لييو كييان صيياح المييال
محتاج يا إليييه كاحتياجييه لييه وبأخييذه منييه يصييب ُم َعر ا
ا
ياويا
أيضي يا ،ال يحي ي ل ييه أن يأخ ييذه من ييه ،إذ أن ييه ب ييدفع ض ييرره يجلي ي ض ي اا
لله ييال
ا
يرر لغيي يره مس ي ا
لضرره.

كييذل إذا ظهيير فييي المبيييع عيي

عنييد المشييتر ال يحي لييه رد المبيييع لوجييود عيي

قييديم

فيه ،إال أنه يحي للمشيتر أن يرجيع عليى البيائع بنقصيان اليثمن ،أ بيالفر بيين قيمية المبييع
سالما من العي ) .1ما لم يرض برد المبيع مع عيبه الحاد.،
معيبا وقيمته ا
ومن ذل  :أنه ال تفرض النفقة للفقير على قريبه إذا كان فقي ار مثله.
بييه مييع عس يرته ،ب ي يج ي

إنظيياره وامهالييه

وميين ذل ي أيضييا :أن ميين عليييه َدي ين ال يطال ي
اّللُ بَعادَ ُ
سايَجعَ ُل َّ
عسار يُس ًارا} [الطيال  .]7:وهيذا ميا أمير
حتى تواتيه َميسرة ،وقد قال تعالىَ { :
به القرآن في قوله تعالىَ { :و ِإ كَاا َ ذُو ُ
س َارة} [البقيرة ،]280:وعليى هيذا
عس َارة َفنَ ِظ َارة ِإلَاى َمي َ
جمهور العلما  ،خال افا لما رو عن شري .
يدين أن يقضييي ممييا عليييه فييي خروجييه ميين ملكييه ضييرر ،كثيابييه ومسييكنه
يف المي ُ
وال ُيكلي ُ
َ
المحتييا إليييه ،وخادمييه كييذل  ،وال مييا يحتييا ُ إلييى التجييارة بييه لنفقتييه ونفقيية عيالييه هييذا مييذه

اإلمام أحمد.2

د -يُتَحمَّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:

ويسييتثنى ميين هييذه القاعييدة ،مييا إذا تعييارض ضييرران أو مفسييدتان فإنييه ُي ارعييى أعظمهمييا
ُ
يررا ،بارتكييا أخفهمييا ،وكييذل إذا كييان أحييد الضييررين خاصييا واآلخيير عامييا ،فهنييا قييالوا:
ضي ا
 - 1درر الحكام (.)36/1
 - 2انظر :جامع العلوم والحكم (.)225/2
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ُيتحمي الضييرر الخيياص ،ألجي دفييع الضييرر العييام ،وهييذا مقيييد لقييولهم :الضييرر ال ُييزال بمثلييه
إال أن يراد بمثله :أن يكيون مثليه فيي القيدر والعيدد ونحيو ذلي  ،فيإن العيام لييس مثي الخياص،
واألعلى ليس مث األدنى ،واألشد ليس مث األخف.
وعليه فروع كثيرة :منها :جواز الرمي إليى كفيار تترسيوا بنسيائهم أو بصيبيانهم أو بأسير
المسلمين.
العام.

دفع يا للضييرر
يال إلييى طري ي العاميية علييى مالكييه؛ ا
ومنهييا :وجييو نقييض حييائ مملييو َمي َ
ومنها :جواز الحجر على البال العاق الحر  -عند أبي حنيفية رحميه هللا  -فيي ثيال:،

المفتي الماجن ،والطبي

دفعيا
الجاهي  ،والمكيار (متعهيد نقي األشيخاص واألشييا ) المفليس؛ ا

دفع يا لضييرر األديييان ،وفييي الطبي ي
للضييرر العييام :فييي المفتييي ا
المكار دفعا لضرر األموالُّ ،
وكلها من الضروريات.
ا

دفع يا لضييرر األبييدان ،وفييي
ا

دفعيا
ومنهييا :جيوازه علييى السييفيه عنييدهما (أ  :عنييد أبييي يوسييف ومحمييد) وعليييه الفتييو ؛ ا

للضييرر العييام؛ ألنييه وان كييان يتصييرف فييي مييال نفسييه ،يضي ُّير بمييال الجماعيية ،ولييذا أضيياف
سفَ َها َء أَم َوالَ َُ ُم الَّ ِتي َج َعا َل َّ
القرآن أموال السفها إلى الجماعة حين قيالَ { :و َل تُؤتُوا ال ُّ
اّللُ لَ َُام
قِيَا ًما} [النسا  ،]5:فأضاف األموال إلى المخاطبين لما قلنا.

دفع يا للضييرر عيين الغرمييا ،
ومنهييا :بيييع مييال المييديون المحبييوس عنييدهما لقضييا دينييه ،ا
وهو المعتمد.
ومنهييا :التسييعير عنييد تعييد أربييا

الطعييام فييي بيعييه بغييبن فيياحش ،لييدفع الضييرر عيين

عموم الناس.
العام.

دفع يا للضييرر
ومنهييا :بيييع طعييام المحتكيير َجب ي اار عليييه عنييد الحاجيية وامتناعييه ميين البيييع؛ ا
يززين (باع يية الثي ييا ) ،لتض ي ُّيررهم بال ييدخان
ومنه ييا :من ييع اتخ يياذ ح ييانوت للط ييب ب ييين الب ي ا

المنبع ،من المطب  ،1وكذا ك ضرر عام ،كيذا فيي الكيافي وغييره وتماميه فيي شير منظومية
ابن وهبان من الدعو .

 -1فإذا كان الطب في مواقد كهربائية ال ينبع ،منها دخان ،فقد يتغير الحكم ،تبع ا لتغير العلة.
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ومنها :ما تمنعه القوانين في عصرنا من البنا إال برخصة من البلديية ،وهيي ال تمنحهيا
طا معينة تتنوع بنوع المنطقة التي يبنيي فيهيا ،ففيي بعيض المنياط يمنيع
لمن استوفى شرو ا
إال َ
تعلي يية البني ييان إال بمق ييدار مع ييين ،وف ييي بعض ييها يف ييرض ت يير مس يياحة ب ييين الجيي يران بعض ييهم
دفعا للضرر العام.
وبعض ،وفي بعضها تمنع المخابز ،أو المحالت الصناعية وغيرها ،ا
وفي شر هذه المادة ( )26من المجلة يقول الشار ( :بما أن الضيرر الخياص ال يكيون
مث الضرر العام ب دونه ،فيدفع الضرر العام بيه ،فمنيع الطبيي

الجاهي  ،والمفتيي المياجن،

الم َك ييار المفل ييس ،م يين مزاول يية ص ييناعتهم ض ييرر له ييم ،إال أن ييه خ يياص به ييم ،ولك يين ل ييو تُركي يوا
و ُ
وشأنهم يحص من مزاولتهم صناعتهم ضرر عيام ،كيإهال كثيير مين النياس بجهي الطبيي ،
وتضلي العباد مع تشويش كثير في الدين بمجون المفتي ،وغش الناس من المكار .

منعا لسراية النار.
وكذل جواز هدم البيت الذ يكون أمام الحري
ا
كييذل إذا كانييت أبني يية آيليية للسييقو واالنه ييدام ،يجبيير صيياحبها عل ييى هييدمها خواف يا م يين
وقوعها على المارة.
كما أنه يجوز تحديد أسعار المأكوالت عند طمع التجار فيي زييادة األربيا  ،زييادة تض ُّير

بمصال العامة.

وكذل يمنع إخ ار بعض الذخائر (السلع المخزونة) والغيالل مين بليدة ألخير  ،إذا كيان
في إخراجها ارتفاع األسعار في البلدة).1

هـ ـ يلا الضرر األشد بالضرر األخف:
يرر ميين اآلخيير؛ فييإن األشييد ُي يزال
أيض يا ،بمييا لييو كييان أحييدهما أعظييم ضي اا
تقييييد القاعييدة ا
باألخف ،فمن ذل اإلجبار على قضا الدين ،والنفقات الواجبات.
ومنها :حيبس األ

يدينا
ليو امتنيع عين اإلنفيا عليى وليده؛ بخيالف اليدين أ  :إذا كيان م ا

ومنهييا :لييو غصي

سيياجة ،أ  :خشييبة ،وأدخلهييا فييي بنائييه؛ فييإن كانييت قيميية البنييا أكثيير

لولده ،ال يحبس من أج سداد الدين ،ألن النفقة ضرورية لبقا اإلنسان بخالف سداد الدين.
يملكها صاحبه بالقيمة ،وان كانت قيمتها أكثر من قيمته ،لم ينقطع ح ُّ المال عنها.

 -1انظر :درر الحكام (.)36/1
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ومنها :لو غص
واال ضمن له قيمتها.

وردت،
ا
قلعيا ُ
أرضا فبنى فيها أو غرس؛ فإن كانت قيمة األرض أكثير ا

ومنها :لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة؛ ينظر إلى أكثرهما قيمية ،فيضيمن صياح

األكثير قيمية

األق .
وعل ييى ه ييذا ل ييو أدخي ي فص ييي َ غيي يره ف ييي داره ،فكب يير فيه ييا ،ول ييم يمك يين إخ ارج ييه إال به ييدم
الجدار ،وكذا لو أدخي البقير أرسيه فيي قيدر مين النحياس فتعيذر إخ ارجيه ،هكيذا ذكير أصيحابنا
رحمهم هللا ،كما ذكره الزيلعي في كتا

الغص .

وفص ي الشييافعية؛ فقييالوا :إن كييان صيياح

البهيميية معهييا ،فهييو مفيير بتيير الحف ي فييإن

كانييت غييير مأكوليية ُكسييرت القييدر ،وعليييه أرش اليينقص ،أو مأكوليية ففييي ذبحهييا وجهييان وان لييم
يكن معها ،فإن فر صاح القدر ُكسرت ،وال أرش ،واال فله األرش.
وينبغ ييي أن يلحي ي بمس ييألة البقي يرة ،م ييا ل ييو س ييق دين يياره ف ييي محبي يرة غيي يره ،ول ييم يخ يير إال

بكسرها.
ومنهييا :جيواز دخييول بيييت غييره إذا سييق متاعييه فيييه ،وخيياف صيياحبه أنييه لييو طلبييه منييه
ألخفاه.
ومنها :مسألة الظفر بجنس دينه.
ومنها :جواز ش بطن الميتة؛ إلخ ار الولد إذا كانت تُرجى حياته.
وقييد أميير بييه أبييو حنيفيية رحمييه هللا ،فعيياش الولييد كمييا فييي (الملييتق ) قييالوا :بخييالف مييا إذا
ابتلع لؤلؤة فمات ،فإنه ال يش بطنه؛ ألن حرمة اآلدمي أعظم من حرمة المال.
وسو الشافعية بينهما في جواز الش .
وفي (تهذي

ييئا
القالنسي) من الحظر واإلباحة :وقيمة ال ُّيدرة فيي تركتيه ،وان ليم يتير ش ا

ومنها :طل

عليى

شي (انتهى).

ال يج

صاح

األكثر القسمة ،وشريكه يتضرر؛ فإن صاح

أحد األقوال؛ ألن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها.

الكثير ُيجيا

وفييي شيير هييذه المييادة ( )27ميين المجليية يقييول الشييار ( :يعنييي أن الضييرر تجييوز إزالتييه

بضييرر يكييون أخييف منييه ،وال يجييوز أن ي يزال بمثلييه أو بأشييد منييه ،حس ي

مييا وض يحنا بييالمواد

السابقة.
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مثييال :إذا أحييد ،المشييتر فييي العقييار المشييفوع (يعنييى :الييذ لييه جييار يسي ُّ
يتحقه بالشييفعة)
أبنييية ،فل ييو أجب يير المش ييتر  -والحال يية ه ييذه  -عل ييى قلعه ييا ،وتس ييليم العق ييار المش ييفوع للش ييفيع،
يتضييرر المشييتر  ،كمييا أنييه إذا أُجبيير الشييفيع علييى أخييذ المشييفوع مييع دفييع قيميية البنييا الييذ
ثمنيا للبنيا المحيد ،،زييادة عين قيمية
أيضيا ،بإجبياره عليى دفيع نقيود ا
أحدثه المشيتر  ،يتضيرر ا
المشييفوع ،إال أن هييذا الضييرر أخييف ميين ضييرر المشييتر فيمييا لييو أجبرنيياه علييى قلييع البنييا  ،إذ
يضيييع مييا أنفقييه علييى البنييا بييال مقابي  ،بخييالف الشييفيع فإنييه يأخييذ مقابي الييثمن الييذ يدفعييه:
يف ميين ضييرر المشييتر  ،فيختييار ويكلييف ذلي الشييفيع
البنييا أو الشييجر .إ اذا فضييرر الشييفيع أخي ُّ

بأخذ األبنيية ،ودفيع القيمية للمشيتر  .كيذل إذا أدخي فيرس تسياو قيمتيه أليف جنييه أرسيه فيي
إنييا شييخص تسيياو قيمتييه مائيية جنييية ،وال يمكيين إخ ي ار رأس الفييرس ميين اإلنييا إال بكس يره،
يرر مين
يف ض اا
فخوافا من موت الفرس يدفع صاحبه قيمة اإلنا لصاحبه ويكسيره؛ ألن ذلي أخ ُّ
موت الفرس كما ال يخفى).1

و  -درء المفاسد أولى من جل المصالح:
ونظييير هييذه القاعييدة قاعييدة أخيير ؛ وه يي :در المفاسييد أولييى ميين جل ي

المصييال  ،فييإذا

غالب يا؛ ألن اعتنييا الشييرع بالمنهيييات أشي ُّيد ميين
تعارضييت مفسييدة ومصييلحةُ ،قييدم دفييع المفسييدة ا
اعتنائييه بالمييأمورات ،ولييذا قييال عليييه السييالم" :إذا أم يرتُكم بشييي فييأتوا منييه مييا اسييتطعتم ،واذا

نهيتكم عن شي فاجتنبوه".2

ومن ثم جاز تر الواج
الكبائر.

دفعا للمشقة ،ولم يسام في اإلقدام على المنهيات خصوصا
ا

ومن أدلة ذل أيضا :ما ذكره األصوليون :أن النهيي ارجي عليى األمير ،حتيى اسيتوع

النهي األزمان ،ولم يقتض األمر التكرار.
وفييي عييالم الواقييع نيير إ ازليية األنقيياض مقدميية علييى البنييا  ،وتنظيييف األرض ميين بقايييا
الزراعة القديمة ،مقدم على وضع البذور الجديدة ،وفي عالم السلو نر التخليية مقدمية عليى
التحلية.

 -1درر الحكام (.)37 ،36/1
 -2سب تخريجه.
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ومن فروع ذل في با

العبيادات :المبالغية فيي المضمضية واالستنشيا مسينونة ،وتُكيره

للصي ييائم؛ ألن دفي ييع مفسي ييدة الفطي يير للصي ييائم مقدمي يية علي ييى مصي ييلحة المضمضي يية واالستنشي ييا
للمتوضئ.

لغَلبته ييا عل ييى المفس ييدة؛ ب ييأن كان ييت المص ييلحة كبيي يرة ،والمفس ييدة
وق ييد ت ارع ييى المص ييلحة َ

يسيرة .فمن ذل الصالة مع اختالل شر من شروطها ،مين الطهيارة أو السيتر أو االسيتقبال،
فييإن فييي ك ي ذل ي مفسييدة لمييا فيييه ميين اإلخييالل بجييالل هللا تعييالى ،فييي أن ال ينيياجى إال علييى
يديما لمص ييلحة
أكمي ي األحي يوال ،ومت ييى تع ييذر علي ييه ش ييي م يين ذلي ي ج ييازت الص ييالة بدون ييه ،تق ي ا
الصالة على هذه المفسدة.
ومنييه فييي بييا

المعييامالت :أن الكييذ

ترب ييو علي ييه ج يياز ،كالك ييذ

مفسييدة محرميية ،وهييو متييى تضييمن جلي

مصييلحة

لإلص ييال ب ييين الن يياس ،وعل ييى الزوج يية إلص ييالحها ،والك ييذ

الح يير  ،فإنه ييا خدع يية ،وه ييو م ييا صي ي ب ييه الح ييدي .1،وه ييذا الن ييوع ارج ييع إل ييى ارتك ييا

ف ييي
أخ ييف

المفسدتين في الحقيقة.2
المحرمات أو استيرادها من الخيار  ،مين أصينام
(وعلى هذا يج شراعا منع التجارة في ُ
باحيا
ومخييدرات ،وأغذييية ملوثيية باإلشييعاع أو انتهييى أمييد صييالحيتها ،ولييو أن فيهييا أر ا
ومسييكرات ُ
ومنافع اقتصادية.
ويمنع مال الدار من فت نافذة تط ُّ على مقر نسا جاره ،ولو كان له فيها منفعة.
ُ
تصرافا يض ُّير بجي ارنيه ،كاتخياذ معصيرة أو
وكذا ُيمنع ك ُّ جار من أن يتصرف في ملكه ُّ

فرن ُيؤذيان الجيران بالرائحة أو الدخان.
وهييو مييا ارتقييى إليييه التطييور الفكيير فييي القيوانين الحديثيية( ،منييع التعسييف فييي اسييتعمال
الح ) ،وهو ما سب به الفقه اإلسالمي.
ويحجر على الطبي

معترف بها.
الذ ال يحم شهادة معتمدة من جامعة َ

 -1أشييار إلييى الحييدي ،المتف ي عليييه :عيين أبييي هري يرة قييال" :سييمى رسييول هللا صييلي هللا عليييه وسييلم الحيير خدعيية" رواه البخييار ( ،)3029ومسييلم
( ،)1740كالهمييا فييي الجهيياد .وكييذل حييدي ،أم كلثييوم بنييت عقبيية قالييت " :ولييم أسييمعه يييرخص فييي شييى ممييا يقييول النيياس إال فييي ثييال :،الحيير
واإلصييال بييين النيياس ،وحييدي ،الرج ي ام أرتييه وحييدي ،الم يرأة زوجهييا" رواه مسييلم فييي البيير والصييلة ( ،)2605وأحمييد ( ،)27313وأبييو داود فييي األد
(.)4920
 -2األشباه والنظائر البن نجيم ص ي ،91-87وانظر :أشباه السيوطي صي .89 -87وينظر :كتابنا فقه الجهاد.
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ويمنع االحتكار والتعد في األسعار كما تقدم في القاعدة السابقة).1

هذه القاعدة تحمي البيَة من اإلتالف واإلفساد والتلوث:
وقاعيدة (ال ضييرر وال ضيرار) فيهييا ضييمان لحمايية (البيئيية) ميين الفسياد والتلييف والتلي ُّيو،،

وكي ُّ مييا يض ُّير بالبيئيية وميا فيهييا مين كائنييات حيية ،ميين اإلنسيان والحييوان والنبيات ،بي األرض
ع
والميا والهيوا  ،بي كي ُّ ميا يخي ُّ بيالتوازن الكييوني مين عمي اإلنسيان ،إذا تجيياوز فييه ،وليم َييير َ
س ا َما َء َرفَعَ َهااا َو َو َ
(المييزان الكييوني العييام) ،الييذ أشييار إليييه الق يرآن فييي قولييه تعييالىَ { :وال َّ
ض ا َع
اااروا ال ِميا َ
ااالا َ * أ َ َّل تَطغَااااوا فِااااي ال ِميا َ
ال ِميا َ
ااالا }
اااوز َ بِال ِقساااا ِ َو َل تُخ ِ
سا ُ
ااالا * َوأَقِي ُمااااوا الا َ
[الرحمن.]9 -7:
جييا اإلسييالم بتش يريعاته القانونييية وقواعييده الفقهييية ،وتوجيهاتييه األخالقييية ،لرعاييية البيئيية
يضرها ويسي إليها ،ب المطلو اإلحسيان بهيا،
والمحافظة عليها بك مكوناتها ،من ك ما ُّ

كمييا طل ي
الجن

اإلحسييان بالوالييدين وبييذ القربييى واليتييامى والمسيياكين والجييار ذ القربييى والجييار

وابن السبي .

ولإلسييالم فييي ذلي روائييع ضييمناها كتابنييا (رعاييية البيئيية فييي شيريعة اإلسييالم) ،دل عليهييا
ض بَعدَ إِص َال ِح َها} [األعراف.]56:
قوله تعالىَ { :و َل تُف ِ
سدُوا فِي األَر ِ
ين * الَّذ َ
{ َو َل ت ُ ِطيعُوا أَم َر ال ُمس ِرفِ َ
ض َو َل يُصا ِلحُو َ } [الشيع ار ،151:
ِين يُف ِ
سدُو َ فِي األَر ِ
.]152
{ َل ت ُ َح ِر ُموا َ
اّللُ َل َُم َو َل تَعتَدُوا إِ َّ َّ
ت َما أ َ َح َّل َّ
اّللَ َل ي ُِح ُّ ال ُمعتَد َ
ِين} [المائدة.]87:
ط ِيبَا ِ
ال َمسا ِاجد َو ُكلُااوا َواشا َاربُوا َو َل تُسا ِارفُوا إِنَّ اهُ َل ي ُِح ا ُّ
{يَااا بَنِااي آَدَ َم ُخااذُوا ِزينَ ات َ َُم ِعن ادَ ُكا ِ
ال ُمس ِرفِ َ
ين} [األعراف.]31:
وقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم" :إن هللا كت

اإلحسان على ك شي ".2

غرسا ،أو يزرع زراعيا ،فيأكي منيه طيير أو إنسيان أو بهيمية،
وقال" :ما من مسلم يغرس ا
إال كان له به صدقة".3

 -1المدخ الفقهي العام ( .)996/2بتصرف.
 -2رواه مسييلم فييي الصيييد والييذبائ ( ،)1955وأحمييد ( ،)17139وأبييو داود فييي الضييحايا ( ،)2815والترمييذ فييي الييديات ( ،)1409والنسييائي فييي
الضحايا ( ،)4405وابن ماجه في الذبائ ( ،)3170عن شداد بن أوس.
 -3متفي عليييه :رواه البخييار فييي الحيير ،)2320( ،ومسييلم فييي المسيياقاة ( ،)1553كمييا رواه أحمييد ( ،)2195والترمييذ فييي األحكييام ( ،)1382عيين
أنس.
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عصفور فما فوقها بغير حقها ،إال سيأله هللا عيز و جي عنهيا"
اا
وقال" :ما من إنسان قت
قي  :يا رسول هللا ،وما ُّ
حقها قال" :يذبحها فيأكلها ،وال يقطع رأسها يرمى بها".1
وهذا إنكار للعب ،بهذه المخلوقات الجميلية التيي تغيرد وتميأل الجيو بهجية ،فلمياذا ييذبحها
إذا لم يكن ألكلها واالنتفاع بها
وقال علييه الصيالة والسيالمَ " :مين قطيع سيدرة (شيجرة سيدر وهيو النبي ) صيو هللا أرسيه
في النار" ،2فهذه األشجار في غاية المنفعة في الباديية ،ييأو النياس إليى ظلهيا ،وييأكلون مين
ثمارها ،ولها أثرها في تلطيف الجو ،وتحسين المناخ.
ولهذا يحرص العالم المتقدم فيي عصيرنا عليى حمايية الغابيات مين الح ارئي ومين القطيع،
لما لها من أهمية بالغة في اعتدال المناخ ،وتقلي آثار الحياة الصناعية وما تخلفه مما يض ُّير

شيئا مما كتبتُه عن أثر الفقيه اإلسيالمي والتشيريع اإلسيالمي فيي
بالبيئة .وال بأس أن أنق هنا ا
حف البيئة وحمايتها.
(ك ييان الفق ييه اإلس ييالمي يم ي ُّيد األم يية بالتشي يريع الح ييي ال ييذ يض ييب مس يييرة الحي يياة ،خ ييالل

عص ييور الحض ييارة اإلس ييالمية ،ف ييي ش ييتى أنح ييا الع ييالم اإلس ييالمي ،إذ ك ييان ه ييو المرج ييع الف ييذ
وابين عبيد العزييز -

الع َمرين  -ابين الخطيا
للقضاة والحكام ،وقد رأينا الخلفا الراشدين مث ُ
ُينف ييذون األحك ييام الش ييرعية ويراقبونه ييا ف ييي حي يياة الن يياس ،كم ييا رأين ييا ف ييي مي يواقفهم الحاس ييمة م يين
اإلحسيان والرفي بييالحيوان ،وكمييا رأينيا كتي الفقييه توجي ُ عليى القضيياة أن يتييدخلوا لرفييع الظلييم
عن المظلوم ،وان لم يستطع رفع مظلمته إليهم ،مث البهائم.
ورأينييا مث ي الشييي أبييي علييي الرحييال المييالكي المغربييي يييدافع عيين الطيييور التييي يحبسييها

الناس ويتلهون بها ،وقيد يغفليون عنهيا ،فتهلي وتضييع إليى آخير ميا عرضيناه مين روائيع فقهنيا
الواقعي المتجاو مع أحدا ،الحياة.

تشريعات مقننة في المحافظة على البيَة:
علييى أننييا نس ييتطيع أن نجييد (تش يريعات ُمقنن يية) فييي المحافظيية عل ييى البيئيية فييي العص يير

األخييير للدوليية العثمانييية التييي حكمييت الييوطن اإلسييالمي لعييدة قييرون ،وهييذه التشيريعات المقننيية

 -1رواه أحمييد ( ،)6551وقييال مخرجييوه :إسييناده ضييعيف ،والنسييائي فييي الصيييد ( ،)4349والحيياكم فييي الييذبائ ( ،)233/4وصييححه ووافقييه الييذهبي،
وقال األلباني :حسن لغيره ،صحي الترغي
 -2رواه أبو داود في األد

والترهي

( ،)1092عن عبد هللا بن عمرو.

( ،)5239والنسائي في الكبر في السير ( ،)8557وصححه األلباني في الصحيحة ( ،)614عن عبد هللا بن حبشي.
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في مواد ،تتمث في (مجلة األحكام العدلية) الشهيرة ،التي قننت القانون المدني على الميذه
الحنفي ،وفيه كثير من المواد المتعلقة بحماية البيئة ،في مجاالت عدة.
وأكتفي هنا بمادة أو مادتين من مواد (المجلة) المذكورة.

دفع الضرر الفاحش بأي وجه كا :
نصييها ،كمييا فييي (درر الحكييام شيير مجليية
إحييداهما :المييادة رقييم ( ،)1200والتييي يقييول ُّ

األحكام).1

(يييدفع الضييرر الفيياحش بييأ وجييه كييان ،مييثالا لييو اتخييذ فييي اتصييال دار دكييان حييداد أو

طاحوني يا ،وك ييان يحصي ي م يين ط يير الحدي ييد ،أو دوران الط يياحونَ ،و َهي ين لبن ييا تلي ي ال ييدار ،أو
ا
أحد ،فرانا أو معصيرة ،بحيي ،ال يسيتطيع صياح اليدار السيكنى فيهيا ،لتأذييه مين اليدخان أو
الرائحيية الكريهيية ،فهييذا ُّ
كلييه ضييرر فيياحش ،فتُييدفع هييذه األضيرار بييأ وجييه كييان ،وكييذا لييو كييان
لرج عرصية متصيلة بيدار آخير ،وشي فيهيا قنياة ،وأجير فيهيا الميا منهيا لطاحونيه ،فحصي

وهيين لحييائ الييدار ،أو اتخييذ أحييد فييي أسيياس جييدار جيياره مزبليية ،وألقييى القماميية عليهييا فأضيير
يدر فييي قيير دار آخيير،
بالجييدار ،فلصيياح الجييدار طل ي دفييع الضييرر .وكييذل لييو أحييد ،بيي اا
وتييأذ صيياح الييدار ميين غبييار البيييدر ،بحييي ،أصييب ال يسييتطيع السييكنى فييي الييدار فيييدفع
اليري  ،فييزال ألنيه

تفعا في ُقير بييدر آخير ،وسيد مهي
ضرره ،كما أنه لو أحد ،أحد بنا ا مر ا
مطبخيا فييي سييو البي اززين ،وكييان دخييان المطييب يصييي
ضييرر فيياحش ،كييذل لييو أحييد ،أحييد
ا

أقمشيية جيياره ويضي ُّيرها ،فيييدفع الضييرر ،وكييذل لييو انشي بييالوع دار أحييد وجيير إلييى دار جيياره،

وكييان فييي ذل ي ضييرر فيياحش ،فيج ي
الجار).

تعمييير البييالوع المييذكور ،واصييالحه بنييا ا علييى دعييو

هييذه مييادة واضييحة الدالليية علييى االهتمييام بالبيئيية ،وقييد ذكيير شييارحها السيييد علييي حيييدر
عددا منها.
عشرين مسألة مهمة متفرعة عليها ،مسندة إلى مصادرها من الفقه الحنفي نختار ا
طاحون يا فييي ج يوار دار آخيير ،بعييد
 .1مييثالا لييو اتخييذ أحييد دكييان حييداد أو نجييار أو
ا

إنشا تل الدار ،فحص من طر الحدييد ،أو مين شيغ النجيارة ،أو مين دوران الطياحون

وهن لبنا تل الدار ،أو أحد ،بجوار الدار المذكورة فرانيا دائمييا كفيرن السيو  ،أو أحيد،

 -1درر الحكام (.)277 - 274/3
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معص يرة أو مصييبنة ،بحييي ،ال يسييتطيع صيياح

الييدار السييكنى فيهييا ،لتأذيييه ميين الييدخان

ومن الرائحية الكريهية ،أو اتخيذ أحيد دكيان حيال متصيلة بيدار آخير ،وكيان صياح

اليدار

ال يستطيع السكنى فيها من صوت الحليج ،فكي ُّ ذلي ضيرر فياحش ييدفع وييزال بيأ وجيه
كان ،ألن بعض هذه األضرار يوجي

وهين البنيا  ،وبعضيها يوجي

منيع الحيوائج األصيلية

مي يين السي ييكنى في ييي الي ييدار( .الطحطي يياو في ييي مسي ييائ شي ييتى مي يين القضي ييا  ،واألنقي ييرو في ييي
الحيطان).

وقيد أشييير شييرحا بييأن المقصييود ميين الفييرن هيو الفييرن الييدائمي أو فييرن السييو  ،أمييا الفييرن

خصيصا للدار فهو جائز (رد المحتار على الب اززية).
الذ يتخذ
ا
 .2كييذل لييو نصي أحييد منيواالا السييتخ ار الحرييير ،وكييان فييي ذلي ضييرر للجييران
من الدخان ،ومن رائحة الديدان ،يمنع (علي أفند عن القنية).

اميا ،وحصي ضييرر فياحش للجييران ميين دخانييه ،يمنييع مييا
 .3إذا اتخيذ أحييد داره حم ا
لم يكن دخان الحمام بقدر دخان الجيران (الهندية).
مطبخ يا قيير دار أحييد القديميية ،وكييان دخييان المطييب يييدخ إلييى
 .4إذا بنييى أحييد
ا
فاحشا (أبو السعود المصر ).
دار صاح الدار ،فيدفع إذا كان الضرر
ا

يلخا ف ييي ق يير أح ييد المس يياجد ،وت ييأذ المص ييلون م يين رائح يية
 .5إذا أنش ييأ أح ييد مس ي ا
الحيوانات المذبوحة ،ومن أرواثها الكريهة ،فإذا أُعل َم القاضي ذل يمنعه (علي أفند ).
 .6إذا استمر أحد في إج ار الدباغة في داره ،وتأذ الجيران يمنيع ،أميا إذا أجير

نادر فال يمنع (الدر المختار).
هذه الصنعة اا
رز فييي مزرعتييه ،وتجيياوزت المييياه إلييى مزرعيية الجييار فأفسييدتها،
 .7إذا زرع أحييد ا
يمنع ،وكذل لو اتخذ أحد داره الواقعة في طري غير نافذ زريبة لألغنام ،وتيأذ الجييران
من رائحة الرو ،،ومن عدم األمان من الرعاة ،يمنع (الخانية).
مملوك يا آلخيير،
مملوك يا ألحييد ،والعلييو منهييا
 .8إذا كييان الطيياب السييفلي ميين دار
ا
ا
فأسييكن صيياح العلييو حيوانييات فييي داره ،فسييالت أبوالهييا إلييى الطيياب السييفلي ،وكييان فييي
ذل ضرر فاحش على صاح

السفلي يمنع (على أفند ).
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 .9إذا اتخذ أحد في عرصته المملوكة مزبلة في أساس جدار جاره ،وألقى القمامية
عليه ييا أو ك ييوم التي ي ار

فيه ييا ،وتض ييرر الح ييائ  ،فلص يياح

الح ييائ أن يطلي ي

دف ييع ض ييرره

(على أفند ).
 .10إذا اتخييذ أحييد أصييحا

الطري ي الغييير النافييذة مزبليية فييي أسيياس حييائ جيياره،

وكان في ذل ضرر فاحش يمنع (التنقي ).
يدر ُقير دار أحييد ،وكييان غبييار البيييدر يييؤذ صيياح
 .11وكييذل لييو أحييد ،أحييد بيي اا
الدار مما يجعله بدرجة ال يستطيع السكنى في الدار ،فيدفع ضرره (علي أفند ).
يززين ،وكيان دخيان المطيب يصيي
مطبخيا فيي سيو الب ا
 .12إذا أحد ،أحيد
ا
جاره ،يدفع الضرر (علي أفند ).
 .13وكذل لو انش بالوع دار أحيد ،وسيال فيي دار الجيار ،فيجي

أقمشية

تعميير واصيال

فاحشا.
اا
البالوع ،بنا على دعو الجار لكونه
ضرر ا

 .14إذا خير البييالوع الييذ أحدثييه عييدة أشيخاص تحييت الطريي العييام وانييدفعت منييه

األقييذار إلييى الطري ي  ،وتييأذ المييارة ،فللمييارة أن ُيكلف يوا أصييحا

يمتنعوا من إسالة أوساخهم (علي أفند ).1
كلهييا تي ُّ
هييذه المسييائ ُّ
يدلنا بجييال علييى أن القييانون

–

البييالوع بإصييالحه ،أو أن

المسييتمد ميين الفقييه اإلسييالمي  -قييد

ُعني بمسألة البيئة ،وحمايتها ،ومنع كي َمين يلوثهيا أو يتعيد عليهيا ،وهيي مبنيية عليى قاعيدة
يير ُيتس يام
فاحش يا ي يزال بك ي وجييه ،واذا كييان يسي اا
(ال ضييرر وال ض يرار) ،وأن الضييرر إذا كييان
ا
فيه.
والمييادة الثانييية التييي نييذكرها هنييا هييي المييادة ( ،)1212وهييي تتعل ي بالبيئيية كييذل  ،تقييول
بالوعي يا ق يير بئ يير م ييا أح ييد ،وأفس ييد م ييا تلي ي البئ يير ،في ييدفع
كنيفي يا أو
الم ييادة( :إذا أنش ييأ أح ييد ا
ا
الضرر ،فإذا كان غير ممكن دفع الضرر بوجه ما ،فيردم الكنيف أو البالوعة.3)2

قرار المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي حو البيَة:

 -1انظر :درر الحكام شر مجلة األحكام لعلي حيدر ،تعري

المحامي فهمي الحقبي .منشورات مكتبة النهضة .بيروت ي بغداد (.)274-277/3

 -2انظر :درر الحكام (.)339،340/3
 -3انظر :رعاية البيئة في الشريعة اإلسالمية صي ،255 -252نشر دار الشرو  ،القاهرة
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وقد أصدر المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي في دورته التاسعة عشيرة المنعقيدة بالشيارقة
قرار رقم  ،)19/11(185بشأن :البيئة والحفاظ عليها من منظور إسالمي قرر ما يأتي:
 -1تح يريم إلقييا أ نفايييات ضييارة علييى أ بقعيية ميين بقيياع العييام وال يزام الييدول المنتجيية
لهي ييذه النفايي ييات بالتصي ييرف بهي ييا في ييي بالدهي ييا وعلي ييى نحي ييو ال يضي يير بالبيئي يية ،مي ييع الت ي يزام الي ييدول
مكانا لتلقي أو دفن هذه النفايات.
اإلسالمية باالمتناع عن جع بالدها ا
 -2تحريم كافة األفعال والتصرفات التي تحم أية أضيرار بالبيئية أو إسيا ة إليهيا ،مثي

األفعال والتصرفات التي تؤد إلى اختالل التيوازن البيئيي ،أو تسيتهدف الميوارد أو تسيتخدمها
يائرا ،ال ي ارع ييي مص ييال األجي ييال المس ييتقبلية ،عمي يالا بالقواع ييد الش ييرعية الخاص يية
اس ي
يتخداما ج ي ا
ا
بضرورة إزالة الضرر.
 -3وجو نزع أسلحة اليدمار الشيام عليى مسيتو جمييع اليدول ،وحظير كي ميا ييؤد
إلى تس ُّير غيازات تسياعد فيي توسييع ثقي

اليقينية الخاصة بمنع الضرر.

يتنادا إليى القواعيد
طبقية األوزون وتلويي ،البيئية ،اس ا

ويوصي بما يلي:
 -1تشجيع الوقف على حماية البيئة بمختلف عناصرها األرضية والمائية والفضائية.
 -2إنشييا لجنيية لد ارسييات البيئيية ميين منظييور إسييالمي بمجمييع الفقييه اإلسييالمي الييدولي
تختص برصد كافة الدراسات واالتفاقيات والمشكالت المتصلة بالبيئة.

-3التعياون ميع المجتميع اليدولي بمختليف الصيور فيي سيبي حمايية البيئية ومنيع تلويثهيا،

واالنضمام إلى االتفاقيات والعهيود الدوليية التيي تعقيدها اليدول لمنيع التليو ،واإلضيرار بالبيئية،
ار بالدول اإلسالمية.
شريطة أال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو تحم أضراا
 -4حي ،اليدول اإلسييالمية عليى تفعيي المنظميات البيئييية التيي أوجييدتها منظمية المييؤتمر
اإلس ييالمي والهيئ ييات التابع يية له ييا ،م ييع ض ييرورة التع يياون الوثيي ي م ييع مجل ييس التع يياون العرب ييي
الخاص بالبيئة ،وكذل مجلس التعاون الخليجي المهتم بها.

-5اإلكثار من الصناعات (صديقة البيئة) ودعمها بكافة الطر الممكنة.
 -6حي يي ،الي ييدول أعضي ييا منظمي يية الم ي ييؤتمر اإلسي ييالمي علي ييى االسي ييتمرار في ييي إص ي ييدار

التشي يريعات والقي يوانين المنظم يية للبيئ يية والمانع يية م يين تلويثه ييا ،م ييع االس ييتعانة بس ييلطة الق ييانون
الجن ي ييائي بتوقي ي ييع العقوب ي ييات عل ي ييى اإلضي ي يرار بالبيئ ي يية ،وتش ي ييديد أجهي ي يزة الرقاب ي يية عل ي ييى مختل ي ييف
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التصرفات واألفعال التي قد تحم اإلضرار بأ عنصر مين عناصير البيئية :الميياه أو الهيوا
أو التربة.

 -7مطالب يية المؤسس ييات المعني يية بالش ييؤون الديني يية ف ييي ال ييدول اإلس ييالمية بتزوي ييد األئم يية

والدعاة بالمعلومات البيئية ،ونشر األبحا ،والدراسات المتعلقة بالبيئة ووسائ الحفاظ عليها.
 -8نشيير الثقافيية البيئييية بمختلييف الوسييائ التييي تييؤد إلييى نظافيية البيئيية وحمايتهييا ميين
كافة المخاطر عن طري :
أ -الب ،المنظم لمخاطر البيئة في وسائ اإلعالم.
 التربية السوية ،سوا داخ المنازل أو في مناهج الدراسة بمختلف مراحلها.االهتمي ييام بفقي ييه البيئي يية مي يين د ارسي ييات الفقي ييه اإلسي ييالمي بكليي ييات الش ي يريعة والد ارسي يياتاإلسالمية.
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()5
القاعدة الخامسة :التخفيف والتيسير ل التشديد والتعسير

وهذه إحد القواعد الكلية الحاكمة لفقه المعامالت ،وهي :مراعاة التخفييف والتيسيير ،ال
التشديد والتعسير.
وهي قاعدة مأخوذة من نصوص كثييرة مستفيضية مين القيرآن الكيريم ،ومين سينة الرسيول
صلي هللا عليه وسلم ،القولية والفعلية والتقريرية.
كم ييا أنه ييا م ييأخؤذة م يين اس ييتق ار أحك ييام ش ييتى ف ييي أبي يوا

الفق ييه اإلس ييالمي ،ارع ييت فيه ييا

الش يريعة التخفيييف عيين المكلفييين ،والتيسييير عليييهم ،فشييرعت الييرخص ،والتخفيفييات فييي أمييور
ش ي ييتى بمناس ي ييبات ع ي ييدة ك ي ييالمرض والس ي ييفر ،والخ ي ييوف والمط ي يير ،والض ي ييعف واإلكي ي يراه ،والخط ي ييأ
والنسيان ،وغيرها.
يضيا
لمن كيان مر ا
أما النصوص من القرآن فحسبنا قوله تعالى بعد أن رخص في الفطر َ
أو على سفر{ :ي ُِريدُ َّ
اّللُ ِب َُ ُم اليُس َر َو َل ي ُِريدُ ِب َُ ُم العُس َر} [البقرة.]185:
التيمم في آية الطهيارةَ { :ماا ي ُِريادُ َّ
علَاي َُم ِمان
اّللُ ِليَجعَا َل َ
وقوله تعالى بعد أن رخص في ُّ
َح َر َولَ َِن ي ُِريدُ ِليُ َ
علَي َُم لَعَلَّ َُم تَش َُ ُرو َ } [المائدة.]6:
ط ِه َر ُكم َو ِليُتِ َّم نِع َمتَهُ َ
واذا كان هذا في شأن فرائض العبادات ،فالتيسير في العادات والمعامالت أولى.
اّللُ أ َ
المحرمات من النسا  ،وما أبيا بعيد ذلي للنياس{ :ي ُِريادُ َّ
قال تعالى بعد أن ذكر ُ
سا ُ َ
ض ِعيفًا} [النسا .]28:
اإلن َ
يُ َخ ِف َ
ف عَن َُم َو ُخلِقَ ِ
وقييال تعييالى بعييد أن ش ييرع العفييو فييي القصيياص{ :ذَ ِلااا َ ت َخ ِفياااف ِمااان َر ِب َُااام َو َرح َماااة}
ِين ِمان
[البقرة .]178:وقال سبحانه في شأن الدين كليهُ { :ه َو اجتَبَاا ُكم َو َماا َجعَا َل َ
علَاي َُم فِاي الاد ِ
ح َر } [الحج.]78:
َ

وأمييا السيينة ففييي القولييية منه ييا عييدد ميين األحادييي ،،مثي ي قولييه عليييه الصييالة والس ييالم:
"يسروا وال تُعسروا ،وبشروا وال تُنفروا".1

وبش ي ار وال تُنف ي ار"
وقولييه ألبييي موسييى ومعيياذ حييين بعثهمييا إلييى اليييمن" :يس ي ار وال تُعس يراَ ،

1

وقوله" :إنما ُبعثتم ُميسرين ،ولم تُبعثوا ُمعسرين" ،2وقوله" :إن هللا ُيح ُّ أن تُؤتى رخصيه ،كميا
 -1متف ي عليييه :رواه البخييار فييي العلييم ( ،)69ومسييلم فييي الجهيياد والسييير ( ،)1734كمييا رواه أحمييد فييي المسييند ( ،)13175وأبييو داود فييي األد
( ،)4794عن أنس.
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يك ي يره أن تُ ي يؤتى معصي يييته" ،3وقولي ييه" :إن هللا ُيح ي ي ُّ أن تُ ي يؤتى رخصي ييه ،كمي ييا يح ي ي ُّ أن تُ ي يؤتى
عزائمه".4
وقولييه وقييد ُسيئ  :يييا رسييول هللا ،أ ُّ األديييان أحي ُّ إلييى هللا قييال" :أحي ُّ األديييان إلييى هللا
5
عثت بحنيفية سمحة".6
الحنيفية السمحة"  ،وقوله" :لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ،واني ُب ُ
وقوله" :إن دين هللا يسر" 7ثالثاا ،وقوله" :إن خير دينكم أيسره ،إن خير دينكم أيسره".8
وقييد عبيير علمييا المييذاه

المتبوعيية عيين هييذه الوجهيية بالقاعييدة المشييهورة :المشييقة تجلي

وفروعيا كثييرة فيي العبيادات
التيسير .وهي إحد القواعد الخمس الشهيرة ،وفرعوا عليهيا قواعيد
ا
والمعامالت .سنشير إليها ،أو نتحد ،عنها بعد .وان كان الذ يهمنا منها في بحثنيا هيذا هيو
المعامالت.

ذكيير ذلي السيييوطي الشييافعي ،وابيين ُنجيييم الحنفييي ،وكالهمييا مصيير  ،ميين علمييا القييرن
العاشر ،وان كان السيوطي توفي أوائله (911هي) ،وابن نجيم توفي في أواخره (970هي).
والحقيق يية أن كت ييا

الس يييوطي ف ييي قس ييم القواع ييد 9ه ييو األصي ي  ،واب يين نج يييم ينقي ي عن ييه

بالحرف ،وان لم ُيشر إلى ذل  ،ثم يزيد ما تفرد به الحنفية.
كما أن السييوطي وان كيان شيافعيا فيي أصيوله ،فقيد ادعيى االجتهياد المطلي  ،وأليف فيي
ذل كتابا قي اما ُّ
يرد على َمن أنكر عليه دعواه.10

مظاهر التيسير والتخفيف:

 -1متف عليه :رواه البخار ( ،)3038ومسلم ( ،)1733كالهما في الجهاد ،كما رواه أحمد في المسند ( ،)19742عن أبي موسى.
 -2رواه البخييار فييي الوضييو ( ،)220وأحمييد فييي المسييند ( ،)7255وأبييو داود فييي الطهييارة ( ،)380والترمييذ فييي الطهييارة ( ،)147والنسييائي فييي
الطهارة ( ،)56عن أبي هريرة.
 -3رواه أحمد ( ،)5866وقال مخرجوه :صحي  ،وابن خزيمة في الصيام ( ،)2027وابن حبان فيي الصيالة ( ،)2742وقيال األرنياؤو  :إسيناده قيو ،
عن ابن عمر.
 -4رواه ابن حبان في البر واإلحسان ( ،)354وقال األرناؤو  :إسناده صحي  ،والطبراني (.)323/11
 -5رواه أحمد ( ،)2107وقال مخرجوه :صحي لغيره ،والبخار في األد

المفرد ( ،)287وقال األلباني :حسن لغيره ،والطبراني (.)227/11

 -6رواه أحمد في المسند ( ،)24855وقال مخرجوه :حدي ،قو  ،وهذا سند حسن ،وحسن إسناده الحاف ابن حجر فيي تغليي التعليي ( ،)43/2عين
عائشة.
 -7رواه أحمييد ( ،)20669وقييال مخرجييوه :حسيين لغي يره ،وأبييو يعلييى فييي مسيينده ( ،)6863والطب ارنييي ( ،)146/17وحسيين إسييناده الحيياف فييي الفييت
( ،)174/1عن عروة الفقيمي.
 -8رواه أحمد ( ،)15936وقيال مخرجيوه :إسيناده حسين ،وصيح إسيناده ابين حجير فيي الفيت ( ،)174/1عين األع اربيي اليذ سيمع رسيول هللا صيلى
هللا عليه وسلم.

 - 9قسم ابن نجيم كتابه إلى سبعة فنون :أوالها القواعد الكلية .ثم الفوائد ،والحي  ،واأللغاز ،وغيرها.
 -10وهو كتا

(الرد على َمن أخلد إلى األرض وجه أن االجتهاد في ك عصر فرض) ،وقد نشر في بيروت بتحقي الشي خلي الميس.
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وللتيسير مظاهر ودالئ يعرفها أه ُ الفقه ،منها:

الر َخص والتخفيفات:
قبو ُّ

شرعية الرخص ،فهيذه اليرخص رحمية مين هللا بعبياده ،وهيو يحي ُّ مين عبياده أن يقبلوهيا،

وال يرفضييوها ،ولييذا قييال رسييوله صييلى هللا عليييه وسييلم" :إن هللا يح ي
يح ي

أن تييؤتى رخصييه ،كمييا

أن تييؤتى عزائمييه" .1وسييأل عميير رضييي هللا عنييه رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم عيين

القصيير فييي السييفر فييي حاليية األميين ،فقييال" :صييدقة تصييد هللا بهييا عليييكم فيياقبلوا صييدقته "،2
وقال في رخصة الفطر في الصيام" :ليس من البر الصيام في السفر".3

النلو على حَم الضرورات:
وم يين مظ يياهر التيس ييير :الن ييزول عل ييى حك ييم الض ييروره ،ف ييإن الض ييرورات له ييا أحكامه ييا.
يار
والضرورات تبي المحظورات ،وقد قال تعيالى{ :إِنَّ َما َح َّر َم َ
علَي َُ ُم ال َميتَةَ َوالادَّ َم َولَحا َم ال ِخن ِل ِ
ان اضا ُ
اّللَ َ
اط َّر َ
علَي ا ِه إِ َّ َّ
َو َمااا أ ُ ِه ا َّل بِ ا ِه ِلغَيا ِار َّ
غفُااور َر ِحاايم}
عاااد فَا َاال إِث ا َم َ
غيا َار بَااا َو َل َ
اّللِ فَ َما ِ
[البقيرة .]173:وميين رفييض حكييم الضييرورة حتييى مييات فقييد أثييم .علييى أن الحاجيية قييد تنييزل منزليية
الضرورة ،خاصة كانت أو عامة ،كما قالوا .وقد قالوا هنا :ما حيرم لذاتيه يبيا للضيرورة ،وميا
حرم لسد الذريعة يبا للحاجة.

التضييق في اإليجا والتحريم:
ومن مظاهر التيسير :التقلي في التكاليف ،كما أشرنا في القاعدة األوليى ،وال سييما فيي
ايجا

الواجبات ،وتحريم المحرمات .فال تلزم الناس بما لم يليزمهم هللا بيه ،واالليزام مين هللا ال

بييد أن يكييون بيينص ثابييت جلييي .أ  :صييحي ص يري  .حتييى ال نشييرع للنيياس فييي دييينهم مييا لييم
يأذن هللا به .أو نحرم عليهم ما أح هللا لهم.
ولهذا أجمع العلما على أن الحدي ،الضعيف ال يعم به في األحكيام ،فيال يرتقيي إليى
أن يحييرم ح ير اام ََا ،أو يوج ي
إثبات الفرضية والتحريم.

فرض يا ،ب ي أ ُّ حييدي ،أو نييص فيييه شييبهة ،ال يصييل ُحجيية فييي
ا

عدم الضيق بالخالف:
 - 1رواه ابن حبان في البر واإلحسان ( ،)354وقال األرناؤو  :إسناده صحي  .والطبراني (.)323/11
 - 2رواه مس ييلم ف ييي ص ييالة المس ييافرين ( ،)686وأب ييو داود ف ييي الص ييالة ( ،)1199والترم ييذ ف ييي التفس ييير ( ،)3034والنس ييائي ف ييي تقص ييير الص ييالة
( ،)1433وابن ماجه في إقامة الصالة (.)1065
 - 3متف ي عليييه :رواه البخييار ( )1946ومسييلم ( ،)1115كالهمييا فييي الصييوم ،كمييا رواه أحمييد ( ،)14426وأبييو داود ( ،)2407والنسييائي ()2262
كالهما في الصوم ،عن جابر بن عبد هللا.
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ومن مظاهر التيسير :وجود متسع للخالفُّ ،
وتعدد وجهيات النظير فيي المسيألة الواحيدة،
فهذا يحرم ،وهذا يكره ،وهذا يبي  .وفي المنهييات ،هيذا ُيوجي  ،وهيذا يسيتح  ،وهيذا ال يوجي
وال يستح  ،ويتر األمر في دائرة (العفو) .ولهذا قيرر المحققيون :أن اخيتالف العلميا رحمية
واسعة .كما أن إجماعهم حجة قاطعة.
وس َيعة.
وقد بينا باألدلة :أن اختالف العلما في آرائهم الفقهية والعلمية :ضيرورة ورحمية َ

يذهبا أو راأييا ،قيد يصيل لبيئية ،وال
وفي هذه السعة التيي تتمييز بهيا الشيريعة وفقههيا ،نجيد أن م ا
يصل ألخر  ،ويصل لفئة وال يصل ألخر  ،ويصل لبلد وال يصل آلخر.
وم يين هن ييا يل ييزم كي ي فقي ييه معاص يير يبح يي ،ف ييي مع ييامالت الن يياس :أن يخ يير م يين قمق ييم
(المذهبية الضيقة) إلى باحة الشريعة الرحبة .بمذاهبها واتجاهاتها المختلفة ،فسييجد فيهيا ثيروة
يصول فيها ويجول.
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إذا ضاق األمر اتسع:
ومن فروع التيسير :ما قرره الفقها في هذا المقيام ،وهيو بمعنيى هيذه القاعيدة ،وهيو قيول
اإلمام الشافعي :إذا ضا األمر اتسع .قال السيوطي :وقد أجا

بها في ثالثة مواضع:

أحييدها :فيمييا إذا فقييدت الم يرأة وليهييا فييي سييفر فولييت أمرهييا رج يالا يجييوز ،قييال يييونس بيين

عبداألعلى :فقلت له :كيف هذا قال :إذا ضا األمر اتسع.

الثياني :فييي أوانييي الخييزف المعموليية بالسيرجين ،أيجييوز الوضييو منهييا فقييال :إذا ضييا
األمر اتسع .حكاه في البحر.
يجلس على غيائ

الثال :،حكى بعض ش ار المختصر أن الشافعيُ ،سئ عن الذبا
ثييم يقييع علييى الثييو  ،فقييال :إن كييان فييي طي ارنييه مييا يجييف فيييه رجيياله ،واال فالشييي إذا ضييا
اتسع.
ولهم عكس هذه القاعدة :إذا اتسع األمر ضا .
قييال ابيين أبييي هري يرة فييي تعليقييه :وضييعت األشيييا فييي األصييول علييى أنهييا إذا ضيياقت
اتسعت واذا اتسعت ضاقت .أال تر أن قلي العم في الصالة لما اضيطر إلييه ،سيوم بيه،
وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسام به ،وكذل قلي البراغي ،وكثيره.
وجمع الغزالي في (اإلحيا ) بين القاعدتين :بقوله :ك ما تجاوز عن حده انعكيس إليى
ضده .ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم :يغتفر في الدوام ما ال يغتفر فيي االبتيدا ،
وقولهم :يغتفر في االبتدا ما ال يغتفر في الدوام).1

تقديم األيسر على األحوط:
ومما يدخ في قاعدة التيسير التي نتبناها :ترجي ال أر األيسر على ال أر األحو .

فهنييا كثييير ميين العلمييا يرجحييون االحتيييا فييي كي األوقييات ،ولكي البيئييات ،ومييع كي

الن يياس ويفض ييلون أب ي ايدا أخ ييذ الن يياس ب ييالعزائم ال ب ييالرخص ،ويعتب ييرون األخ ييذ باأليس يير م ييدعاة
شيئا.
شيئا ا
النفالت الناس من األحكام ا
الروحيييات
والييذ أراه :أن األوف ي بعص يرنا وعالمنييا  -الييذ غلبييت فيييه الماديييات علييى ُّ

واالعتبارات النفعية على االعتبارات األخالقية  -هو األخذ باأليسر لعدة أدلة:

 - 1األشباة والنظائر للسيوطي صي.92
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دائم يا كمييا
أوال :أن األيسيير أولييى بالضييعفا ميين النيياس ،ألن الضييعف مظنيية التخفيييف ا
أشار إلى ذل القرآن بقوله{ :ي ُِريدُ َّ
سا ُ َ
ض ِعيفًا} [النسا .]28:
اإلن َ
اّللُ أ َ يُ َخ ِف َ
ف عَن َُم َو ُخلِقَ ِ
الثياني :أن األيسير هيو األليي بالشيريعة السيمحة ،التيي قييال كتابهيا بصيراحة{ :ي ُِريادُ َّ
اّللُ
ِب َُ ُم اليُس َر َو َل ي ُِريدُ ِب َُ ُم العُس َر} [البقرة.]185:
الثال :،أن اختيار األيسر هيو سينة رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم ،فقيد قاليت عائشية:
إثما".1
ما ُخير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،بين أمرين اال اختار أيسرهما ما لم يكن ا
ال اربييع :أن النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم ،عنييف أصييحابه الييذين شييددوا علييى النيياس فييي
الصالة ،وفي تالوة القرآن ،فقال لمعاذ" :أفتان أنت يا معاذ ! أفتان أنت يا معاذ ! أفتان أنيت
يا معاذ !".2

وحييين شييكا بعييض الصييحابة القييارئ الجليي أُبييي بيين كعي  ،أنييه يطيي بهييم فييي الصييالة،
مثله ،كما قال راو الواقعه من الصحابة ،وقال" :إن منكم ُمنفيرين،

غضبا لم يغض
غض
ا
فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز ،فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة".3
ُّ

العسر و عموم البلو :
المنبثقة عن قاعدة التخفيف والتيسير :فرع أو قاعدة (العسير وعميوم
ومن الفروع المهمة ُ
ييوطي هييذا العييذر أو السييب ميين أسييبا التخفيييف مركاب يا ميين عنص يرين:
البلييو ) .فجع ي السي ُّ
العسيير وعمييوم البلييو  .أمييا العسيير فهييو مبنييي علييى أص ي القاعييدة .ويبقييى الكييالم علييى عمييوم

البلو .
المخففات) الداعية إلى التيسير في األحكام.
المقرر أن عموم البلو من ( ُ
فمن ُ
خروجيا عل يى
ير مييا رأينييا الفقهييا ميين مختلييف المييذاه يييذهبون إلييى جيواز أميير مييا،
وكثيي اا
ا

األص  ،ألنه أمر عمت به البلو .

 -1متف عليه :رواه البخار فيي المناقي

( ،)3560ومسيلم فيي الفضيائ ( ،)2327كميا رواه أحميد ( ،)24549وأبيو داود فيي األد

( ،)4785عين

عائشة.
 -2متف عليه :رواه البخار فيي األد

( ،)6106ومسيلم فيي الصيالة ( ،)465كميا رواه أحميد ( ،)14190وأبيو داود فيي الصيالة ( ،)600والنسيائي

في اإلمامة ( ،)835عن جابر.
 -3متف عليه :رواه البخار في العلم ( ،)90ومسلم فيي الصيالة ( ،)466كميا رواه أحميد ( ،)17065والنسيائي فيي الكبير فيي العليم ( ،)5860عين
أبي مسعود.
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وعموم البلو بالشي  ،دلي حاجة الناس إليه ،وأنه ُيحق لهم مصلحة فيي حيياتهم ،هيم
وعَنت ،واال ما انتشر بينهم وفشا فيهم.
مفتقرون إليها ،وبدونها يصيبهم ضي َ

ونحيين نجييد العالميية السيييوطي الشييافعي ،والعالميية ابيين ُنجيييم الحنفييي كليهمييا فييي كتابييه
المخففات السبعة التي أورداها.
(األشباه والنظائر) يجع (عموم البلو ) من ُ
يقول اإلمام السيوطي  -أثنا شرحه وتفصييله لقاعيدة (المشيقة تجلي

عن السب

السادس من أسبا

التيسيير) :متحيدثاا

التخفيف (بعد السيفر ،والميرض ،واإلكيراه ،والنسييان ،والجهي )

السييادس( :عمييوم البلييو ) ،وذكيير لهييا تطبيقييات جم ية فييي العبييادات والمعييامالت ،ولكيين الييذ
يعنينا في هذا البح ،هو المعامالت ،ولذا سنقتصر على ما ذكره فيها.
فمن هذا التخفيف  -بسب

عموم البليو ( -جيواز ليبس الحريير (المحيرم عليى الرجيال)

للحكة (مرض الجر ) والقتال.
وبيع نحيو الرميان والبييض فيي قشيرة ،وبييع الموصيوف فيي الذمية وهيو السيَلم ،ميع النهيي

الغ َرر.
عن بيع َ

ُنمييوَذ المتماثي (أ
واالكتفييا برؤييية ظيياهر ُّ
الصييبرة( ،الكوميية ميين الحبييو ونحوهييا) ،وأ ُ
العينة منه) ،وبارز الدار عن أُسها.
َ

غالبيا ميين غييير تَي َرو ،ويحصي فيييه النييدم ،فيشي ُّ
ومشييروعية الخيييار ،لمييا كييان البيييع يقييع ا
أيضيا شيرطه ثالثية
على العاقد ،فسه الشارع ذل عليه ،بجواز الفس في مجلسه ،وشيرع ليه ا
أيام).1

دفع يا للنييدم ،وخيييار نقييد الييثمن ،دفعييا للمماطليية،
فهييذه مشييروعية خيييار الشيير للمشييتر  ،ا
المسيمى ب ي(بيع الوفيا )
كما قال ان نجيم الحنفيي ا
أيضيا ،وزاد( :ومين هيذا القبيي  :بييع األمانيةُ ،

الغيبن الفياحش ،إميا
جوزه مشاي بل وبخار توسعة ،ومن ذل أفتيى المتيأخرون بيالرد لخييار َ
مطلاقا ،أو إذا كان فيه غرر ،رحمة على المشتر ).2
الح َواليية ،والييرهن ،والضييمان،
(ومشييروعية الييرد بالعي ي  ،ومشييروعية التحييالف ،واإلقاليية ،و َ
الصي يل  ،والحجيير ،والوكال يية ،واإلجييارة ،والمس يياقاة ،والمزارع يية،
واإلب ي ار  ،والق ييرض ،والش يركة ،و ُّ
والقراض ،والعارية ،والوديعة ،للمشقة العظيمية فيي أن كي أحيد ال ينتفيع إال بميا هيو ملكيه ،وال
 -1األشباه والنظائر للسيوطي صي.87
 -2الشباه والنظائر البن نجيم صي.79
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يستوفي إال ممن علييه حقيه ،وال يأخيذه إال بكماليه ،وال يتعياطى أميوره إال بنفسيه ،فسيه األمير
بإباحيية االنتفيياع بمل ي الغييير ،بطريي ي اإلجييارة ،أو اإلعييارة ،أو الق يراض ،وباالسييتعانة ب ييالغير

اض يا ،ومسيياقاة ،وباالسييتيفا ميين غييير المييديون َحواليية ،وبييالتوثي
يداعا ،وشييركة ،وقر ا
وكاليية ،وايي ا
لحا ،أو كله إب ار .
ص ا
على الدين برهن ،وضامن ،وكفي  ،وحجر ،وبإسقا بعض الدين ُ

يببا لعييدم تعاطيهييا،
وميين التخفيييف :ج يواز العقييود الجييائزة ،ألن لزومهييا يش ي ُّ  ،ويكييون سي ا
ولزوم الالزم منها ،واال لم يستقر بيع وال غيره.
ومنه :إباحة النظر عند الخطبة ،وللتعليم ،واإلشهاد ،والمعاملة ،والمعالجة.
ومنه :جيواز العقيد عليى المنكوحية مين غيير نظير ،لميا فيي اشيتراطه مين المشيقة التيي ال
يحتملهييا كثييير ميين النيياس فييي بنيياتهم وأخ يواتهم :ميين نظيير ك ي خاط ي  ،فناس ي

التيسييير لعييدم

اشتراطه ،بخالف المبيع ،فإن اشت ار الرؤية فيه ال يفضي إلى عسر ومشقة).1
الحنفيي قوليه( :ومين ثيم وسيع فييه  -أ النكيا –

وزاد ابن نجيم هنا بنا ا على الميذه
أبيو حنيفية رحميه هللا ،فجيوزه بيال وليي ،وميين غيير اشيت ار عدالية الشيهود ،وليم يفسيده بالشييرو

المفس ييدة ،ول ييم يخص ييه بلفي ي النك ييا والت ييزويج ،بي ي ق ييال :ينعق ييد بم ييا يفي ييد ملي ي الع ييين للح ييال،
وصححه بحضور ابني العاقيدين ،وناعسيين ،وسيكار يذكرونيه بعيد الصيحو ،وبعبيارة النسيا ،
دفعيا لمشييقة الزنييى ،ومييا يترت ي
وجييوز شييهادتهن فيييه ،فانعقييد بحضيرة رج ي واميرأتين كي ُّ ذل ي
ا
عجبت لحنفي يزني!).2
عليه ،ومن هنا قي :
ُ

يير علييى الرجييال ،وعلييى النسييا
(ومنييه :إباحيية أربييع نسييوة ،فلييم يقتصيير علييى واحييدة تيسي اا

أيضا لكثرتهن ،ولم يزد على أربع لما فيه من المشقة على الزوجين في القسم وغيره.
ا
ومنه مشروعية الطال  ،لما في البقا على الزوجية من المشقة عند التنافر.
ونحوه.

الخلع واالفتدا  ،والفس بالعي
وكذا مشروعية ُ
غالبيا بغتيية فييي الخصييام والجيير  ،ويشي ُّ علييى
والرجعيية فييي العييدة لمييا كييان الطييال يقييع ا

دائميا ،لمييا فيييه ميين المشييقة علييى
النيياس الت ازمييه ،فشييرعت لييه الرجعيية فييي تطليقتييين ،ولييم تشييرع ا
الزوجة إذا قصد إضرارها بالرجعة والطال  ،كما كان ذل في أول اإلسالم ثم ُنس .
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ومنييه :مشييروعية اإلجبييار علييى الييو
أشهر).

المييولي (أ بعييد مضييي أربعيية
أو الطييال فييي ُ

المكلفين ،لما في التيزام موجي
اا
ومنه :مشروعية الكفارة في الظهار واليمين،
تيسير على ُ
ذل من المشقة عند الندم.
وكذا مشروعية التخيير في كفارة اليميين 1لتك ُّيرره ،بخيالف كفيارة الظهيار والقتي والجمياع

ُلندرة وقوعها؛ وألن المقصود الزجر عنها.
ومشييروعية التخيييير فييي َن يذر اللجييا  :بييين مييا التييزم والكفييارة ،لمييا فييي االلت يزام بالنييذور

لجاجا من المشقة.
ا
يير علييى هييذه األميية علييى الجيياني
ومنييه :مشييروعية التخيييير بييين القصيياص والدييية تيسي اا
والمجني عليه ،وكان في شرع موسى عليه السالم ،القصاص متحت اما وال دية.
وفي شرع عيسى عليه السالم ،الدية وال قصاص.

ومنه :مشروعية الكتابة ،ليتخلص العبد من دوام الر لما فيه من العسر ،فيرغ

السييد

مجانا ،بما يبذل له من النجوم (أ  :األقسا ).
الذ ال يسم بالعت
ا
ومنييه :مشييروعية الوصييية عنييد المييوت ،ليتييدار اإلنسييان مييا فيير منييه فييي حييال الحييياة،

دفعيا لضيرر الورثية ،فحصي التيسيير ودفيع المشيقة فيي
وفس له في الثل ،دون ميا زاد علييه ،ا
الجانبين).2
قييال ابيين ُنجيييم( :حتييى أجزناهييا بييالجميع ،عنييد عييدم ال يوار ،،وأوقفناهييا علييى إجييازة بقييية

الورثة إذا كانت لوار.،

حكما حتى تقضى حوائجه منها ،رحمة عليه.
وأبقينا التركة على مل الميت ا
ووسعنا األمر في الوصية فجوزناها بالمعدوم ،ولم نبطلها بالشرو الفاسدة).3

ييكم أَو كس َيوتُ ُهم أَو تَحري ُير َرَقَبية} [المائيدةَ ،]89:ف ُخيير بيين ثالثية
يون أَهل ُ
ين مين أَو َسي َميا تُطع ُم َ
ام َع َش َيرة َم َسياك َ
 - 1وذل في قوله تعاليَ{ :ف َكف َارتُ ُه إط َع ُ
أشيا  :اإلطعام أو الكسوة أو التحرير.
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(ومنييه :إسييقا اإلثييم عيين المجتهييدين فييي الخطييأ والتيسييير عليييهم باالكتفييا بييالظن ،ولييو
وع ُسر الوصول إليه).1
ُكلفوا األخذ باليقين لش َ
قال ابن ُنجيم( :ووسع أبيو حنيفية رحميه هللا ،فيي بيا

يير :فصيح
القضيا والشيهادة تيس اا
تولية الفاس  ،وقال :إن فسقه ال يعزليه ،وانميا يسيتحقه وليم يوجي تزكيية الشيهودَ ،حميالا لحيال
المجرد في الشاهد.
المسلمين على الصال  ،ولم يقب الجر ُ
ووسييع أبييو يوسييف رحمييه هللا ،فييي القضييا والوقييف والفتييو علييى قولييه فيمييا يتعلي بهمييا،

وجوز للقاضي تلقيين الشياهد ،وجيوز كتيا

القاضيي إليى القاضيي مين غيير سيفر ،وليم يشيتر

شيئا مما شرطه اإلمام ،وصح الوقف عليى الينفس ،وعليى جهية تنقطيع ،ووقيف المشياع،
فيه ا
ولم يشتر التسليم إلى المتولي وال حكم القاضي ،وجوز استبداله عند الحاجية إلييه بيال شير ،
وتيسير على المسلمين.
اا
غيبا في الوقف،
وجوزه مع الشر تر ا
فقد بان بهذا :أن هذه القاعدة يرجع إليها غال أبوا الفقه).2

حاجة النا

في عصرنا إلى التيسير:

ومميا يؤكييد هييذا االتجيياه :أن جمهييور النيياس فييي عصيرنا أحييو مييا يكونييون إلييى التيسييير
على أكثرهم من رقة الدين ،وضيعف اليقيين ،وميا ابتليوا بيه

والرف  ،رعاي اة لظروفهم ،وما غل
ميين كث يرة المغريييات بيياإلثم ،والمعوقييات عيين الخييير .ولهييذا كييان علييى أه ي الفقييه والييدعوة أن

وميين كييان
ُييسييروا عليييهم فييي مسييائ الفييروع ،علييى حييين ال يتسيياهلون فييي قضييايا األصييولَ .
يعم ي بيياألحو  ،فهييذا حسيين إذا كييان ذل ي لنفسييه ،وألُولييي العييزم ميين المييؤمنين ،أمييا َميين كييان
للجميياهير كافيية ،فينبغييي أن يكييون شييعاره التيسييير ال التعسييير،

ُيفتييي النيياس عاميية ،أو يكت ي
اتباعي يا لوص ييية النب ييي ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم لمع يياذ وأب ييي موس ييى ،ح ييين
والتبش ييير ال التنفي يير ،ا

وبش ي ار وال تُنف ي ار" ،3وكمييا رو عنييه أنييس أنييه قييال:
بعثهمييا إلييى اليييمن ،فقييال" :يس ي ار وال تُعس يراَ ،
"يسروا وال تعسروا ،وبشروا وال تنفروا".4
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وهييذا يجعي الفقيييه يستحضيير الي ُّيرخص ،فييإن هللا ُيحي ُّ أن تييؤتى رخصييه ،ويقييدر األعييذار
والضيرورات ،ويبحيي ،عيين التيسييير ورفيع الحيير  ،والتخفيييف عيين العاميية{ ،ي ُِريادُ َّ
اف
اّللُ أ َ يُ َخ ِفا َ
سا ُ َ
ض ِعيفًا} [النسا .]28:
اإلن َ
عَن َُم َو ُخلِقَ ِ
ولهييذا رأينييا علما نييا السييابقين إذا نظييروا فييي معامليية عمييت بهييا البلييو  ،يحتم ي تكييفهييا

وجهين :أحيدهما يميي إليى جهية اإلباحية ،واآلخير إليى جهية الحظير ،نجيدهم ُيرجحيون االتجياه
تصحيحا لمعامالت المسلمين بقدر اإلمكان).
إلى التخفيف والترخيصُ ،معللين بهذه العبارة (
ا
وهييذا مييا اخترتُييه لنفسييي فييي إفتييا الجمهييور ،فييإذا كييان هنييا أريييان متكافئييان :أحييدهما

أيسر ،واآلخر أحو  ،أُفتي عموم الناس باأليسر.

التيسير على األقليات المسلمة:
واذا كيان النيياس فييي عصيرنا عامية أحييو إليى التيسييير ،فييإن األقلييات المسييلمة فييي أوربييا
نظر ألنها تعيش في مجتمع غير مسلم.
وغيرها ،أشد حاجة إليه ،اا
والمجتمييع المسييلم يعييين الفييرد علييى االلتيزام بأحكييام الشييرع ،والقيييام بحقييو الخلي  ،وعييدم
تعييد الحييدود ،بخييالف َميين يعيييش خييار (دار اإلسييالم) ،وميين هنييا قييال العلمييا  :يعييذر فييي
بعض األحوال ،ما ال يعذر به َمن يعيش في دار اإلسالم.
ولهذا كان أولى بالتخفيف والتيسير والرخص من غيره من المسلمين ،وال سييما فيي بيا

المعامالت.

المراد بالتيسير:

وليييس معنييى هييذا أن نلييو أعنييا النصييوص المحكميية ،أو نجتييرئ علييى القواعييد الثابتيية،
بييدعو التيسييير علييى النيياس ،فمعيياذ هللا أن نقصييد إلييى ذلي  ،ومييا أحسي

أن شيريعتنا تحوجنييا

يوم يا إليييه ،ولكيين الييذ أعنيييه :أن نضييع فييي اعتبارنييا حييين نجتهييد  -منشييئين أو مييرجحين -
ا
مصال الناس وحاجاتهم ،التي لم ينزل هللا شرعه إال لتحقيقها على أكم وجه.
وال غييرو أن نجييد فييي فقييه أئمتنييا ،وفييي كت ي

المييذاه

المعتب يرة هييذه الجمليية المعب يرة فييي

ترجي بعض األقوال على بعض :هذا أرف بالناس.
ويسي ُّيرني أن أذكيير هنييا كلم ية إلمييام كبييير انعقييدت لييه اإلماميية فييي ثالثيية مجيياالت :فييي

الفقه ،حي ،كان له مذه

وأتباع لمدة من الزمن ،ثم انقرضوا.

وفي الحدي ،والرواية ،حي ،كان ُيسمى (أمير المؤمنين في الحدي.)،
92

وفي الورع والزهد ،حيُ ،عد من أئمية التقيو  ،وأعنيي بيه اإلميام سيفيان بين سيعيد الثيور
رحمه هللا ،فقد رو عنه اإلمام النوو في ُمقدمات المجموع هذه الكلمة المضيئة( :إنميا العليم

عندنا الرخصة من ثقة ،أما التشديد فيحسنه ك ُّ أحد)!!1
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()6
القاعدة السادسة :رعاية الضرورات والحاجات

وميين القواعييد الكلييية الحاكميية لفقييه المعييامالت :م ارعيياة أحكييام الضييرورات التييي أبييا بهييا
أحيانا منزلة الضرورات.
الشرع المحظورات .وكذل الحاجات التي تنزل
ا
فهذه الشريعة  -كما أنزلها هللا  -شريعة واقعية ،ال تعام الناس كأنميا هيم مالئكية أوليو

أجنحة مثنى وثال ،ورباع ،ب تعاملهم على أنهم بشر ييأكلون الطعيام ويمشيون فيي األسيوا ،
لهم مطالبهم وشهواتهم وغرائزهم ،التي ركبها هللا فيهم ،لحكمة ال تخفى عليى متأمي  ،كميا قيال
سدًا َل َيأ ُكلُو َ َّ
الطعَا َم َو َما كَانُوا َخا ِلد َ
ِين} [األنبيا .]8:
تعالىَ { :و َما َجعَلنَا ُهم َج َ
ساا ُ َ
ضا ِعيفًا}
اإلن َ
ف اإلنسان بصفة عامة ،كما قال تعيالىَ { :و ُخلِقَ ِ
وتُقدر الشريعة َ
ضع َ
[النسييا  ،]28:وتُقييدر ضييعفه – بصييورة خاصيية  -أمييام الضييرورات التييي يحتييا إليهييا ،حاجيية
أساس ييية ،وب ييدونها ال يع يييش ،فل ييم تق ييف جام ييدة كالص ييخر أم ييام ه ييذه الظ ييروف ،بي ي رخص ييت

للمكلف في تناول ما ُحظر عليه في حالة السعة واالختيار.
وميين هنييا حييرم اإلسييالم علييى المكليف أشيييا ميين المطيياعم ،ولييم ُيجييز تناولهييا لييه ،ولكنييه
استثنى حالة الضرورة ،فأبا له ساعة االضطرار ما حرم عليه في حالة االختيار.
وجييا ذل ي فييي أربييع آيييات ميين الق يرآن ،اثنتييان مكيتييان :فييي األنعييام والنح ي  ،وأخريييان
مدنيتان :في البقرة والمائدة.
يار َو َماا أ ُ ِها َّل بِا ِه
يقول تعالى في سورة البقرة{ :إِنَّ َما َح َّر َم َ
علَي َُ ُم ال َميتَةَ َوالدَّ َم َولَحا َم ال ِخن ِل ِ
اّللِ فَ َم ِن اض ُ
اّللَ َ
ط َّر َ
ع َلي ِه ِإ َّ َّ
ِلغَي ِر َّ
غفُور َر ِحيم} [البقرة.]173:
غي َر بَا َو َل عَاد فَ َال ِإث َم َ
ومعنييىَ { :
عاااد} أ :
غيا َار بَااا } ،أ  :غييير بيياغ علييى أحييد أو ظييالم لييه ،ومعنييىَ { :و َل َ
غير ُمعتد قدر الضرورة.
ومن هنا أخذ العلما من هذه اآلية وأخواتها الثال ،،واآليية الخامسية فيي سيورة األنعيام:
علَااي َُم إِ َّل َمااا اضا ُ
{ َوقَااد فَ َّ
اط ِررتُم إِلَي ا ِه} [األنعييام ،]119:أخييذوا منهييا قاعييدتين
ص ا َل لَ َُاام َمااا َحا َّار َم َ
أساسيتين:
األولييى :أن الضييرورات تبييي المحظييورات ،فييال إثييم علييى متنيياول هييذه المحرمييات سيياعة
اّللَ َ
علَي ِه إِ َّ َّ
غفُور َر ِحيم}.
الضرورة ،كما قال القرآن{ :فَ َال إِث َم َ
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والثانية :أن ما أبي للضرورة يقدر بقدرها كميا يفييده قوليه تعيالىَ { :
غي َار بَاا َو َل عَااد}،
ُ
وذلي لكيييال يتوسييع النيياس فييي الضييرورة ،فاألصي فيهييا أنهييا اسييتثنا  ،واالسييتثنا ال يجييوز أن
يصب هو األص .

التفاق على هذه القاعدة:
وق ييد اتفي ي الفقه ييا م يين جمي ييع الم ييذاه

والم ييدارس عل ييى ه ييذه القاع ييدة ،وان اختلفي يوا ف ييي

بعض التطبيقات عليها.
فنجد السيوطي الشيافعي يقيرر فيي (األشيباه) هيذه القاعيدة ،وان كيان يفرعهيا عليى قاعيدة
(الضرر ُيزال) وال حر في ذل .
قييال( :وميين ثييم جيياز أكي الميتيية عنييد المخمصيية ،واسيياغة اللقميية بييالخمر ،والي ُّ
يتلف بكلميية
الكف يير لإلكي يراه ،وك ييذا إت ييالف الم ييال ،وأخ ييذ م ييال الممتن ييع م يين أدا ال ييدين بغي يير إذن ييه ،ودف ييع
يادر فإنييه
الص يائ  ،ولييو أد إلييى قتلييه .ولييو عييم الح يرام ُقطي ايرا ،بحييي ،ال يوجييد فيييه حييالل إال ني اا
يجوز استعمال ما يحتا إليه ،وال يقتصر على الضرورة.
التبس  ،وأك المالذ ،ب يقتصر على قدر الحاجة.
قال اإلمام :وال يرتقي إلى ُّ
قال ابن عبد السالم :وفرض المسألة :أن يتوقع معرفة صاح

المال في المستقب فأما

عند اليأس ،فالمال حينئذ للمصال  ،ألن من جملة أموال بيت المال :ما ُجه مالكه.
ويجييوز إتييالف شييجر الكفييار وبنييائهم لحاجيية القتييال ،1والظفيير بهييم ،وكييذا الحي يوان الييذ

يقيياتلون عليييه ،ونييبش الميييت بعييد دفنييه للضييرورة ،بييأن ُدفيين بييال غس ي  ،أو لغييير القبليية أو فييي
أرض أو ثو مغصو وغص الخي لخياطة جر حيوان محترم).2
وأقر ابن ُنجيم الحنفي ما ذكره السيوطي.
المهيم فيي مثي هيذه األميور :أن تتحقي الضيرورة بالفعي  ،وأال تُوجييد سيبي أخير لسييدها
إال ما حرمه هللا ،وال بد من التدقي في هذه األمور الثالثة ،ل ُّ
لتحق منها.
مليون يا ميين
فقييد سييألني م يرة سييائ  :إنييه مضييطر ألن يسييتلف ميين البن ي الربييو عش يرين
ا
الرياالت.
فلما سألتُه :لماذا وما وجه الضرورة إلى هذا المبل
 - 1انظر :كتابنا (فقه الجهاد) البا

السادس الفص األول.
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دورا ،ولكن ثروته لم تكف لتغطية النفقات.
قالُ :
رجا – من عشرين ا
بنيت عمارة  -أو ُب ا
معا
احدا غنيا ا
قلت :ولماذا ال تشر و ا
ُ
مليئا مع  ،وتتقاسمان الرب أو العائد ا
قال :ال أح ُّ الشركة ،فإن لها متاعبها.

قلت :ولمياذا ال تبييع بعيض هيذه األصيول ،وتبنيي ميا تقيدر عليى بنائيه واكماليه بميا معي
ُ
من حالل.
وهنا سكت ولم يجد جو اابا.

بيال آخر غيره.
لمن لم يجد س ا
ولهذا ال يفتى بجواز االستقراض بالربا ،إال َ
فهي شرو أربعة:

 -1أن تكون الضرورة حقيقة ،وليست مجرد دعو .
 -2أن يستقرض بقدر الضرورة وال يزيد عليها.
 -3أال يجد وسيلة أخر غير االستقراض بالربا.
بمجرد القدرة عليه.
 -4أن يتخلص من ذل ُ

ضرورات األفراد وضرورات األمة:

وأحكام الضرورات تشم األفراد ،وتشم كذل األمة.
فييبعض النيياس ُيركييز علييى ضييرورات األف يراد ميين المآك ي والمشييار واألدوييية والمالبييس
ائي يا،
والمسيياكن ونحوهييا ،ولكنييه ال يعييير
يذائيا ،ودو ا
اهتمام يا لضييرورات األميية ،مث ي اكتفائهييا غي ا
ا

يائيا ،بحييي ،يكييون لييديها ميين المنتجييات الغذائييية والكسييائية والدوائييية ،مييا يكفييي حاجتهييا،
وكسي ا
ويلبي طلباتها ،ويغنيها عن غيرها.
ومث ي ذل ي  :حاجتهييا ميين السييال البيير والبحيير والجييو  ،وميين الم ارك ي
هذه الجوان

العسييكرية فييي

كلها :ما يكفي لحماية حيدودها ،ورد عيدوان المعتيدين عليهيا ،بحيي ،نسيتطيع أن

نرد على أسلحتها بمثلها أو بأقو منها.
وبذل تستجي األمة لقول هللا تعيالىَ { :وأ َ ِعادُّوا لَهُام َماا اسات َ َ
ااط
طعتُم ِمان قُاوَّ ة َو ِمان ِربَ ِ
ين ِمااان دُونِ ِهااام َل تَعلَ ُماااونَ ُه ُم َّ
ال َخيااا ِل تُر ِهبُاااو َ بِااا ِه عَااادُوَّ َّ
ااار َ
اّللُ يَعلَ ُمهُااام}
اّللِ َوعَااادُوَّ ُكم َوآ َ َخ ِ
[األنفال .]60:والذ يقيوم مقيام الخيي فيي عصيرنا هيو :المصيفحات واليدبابات والمجنيزرات فيي
البر ،والغواصات والزوار والسفن الحربية في البحر ،والطائرات في الجيو ،كميا بينيا ذلي فيي
كتابنا (فقه الجهاد).
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المحققييون هييذا التسي ُّيل بأنواعييه ،وبك ي مسييتوياته ،وك ي مييا يلزمييه:
ولهييذا اعتبيير العلمييا ُ

فرض كفاية على األمة ،إذا أهملته كليا أو جز ائيا ،أثمت األمة جمعا .
وعلييى األميية اإلسييالمية :أن تتكاف ي وتتضييامن فييي هييذا الجان ي  ،بحييي ،يكم ي بعضييهم
بعضا ،ويقو بعضهم بعضا ،ويذود بعضهم عن بعض.
العسكر  ،ومنصوص عليه.

وهذا ُم َسلم في الجان
تماميا ،ويسيق
ومثله في الجان االقتصاد  ،ال يجوز أن ُي َتر بلد أو دولة حتى ينهار ا
من الوهن والجوع ،واخوانه من حوله.
والقرآن يعتبر المؤمنين إخوة ،ويقول{ :إِنَّ َما ال ُمؤ ِمنُو َ إِخ َوة} [الحجرات.]10:
ات بَع ُ
ويقولَ { :وال ُمؤ ِمنُو َ َوال ُمؤ ِمنَ ُ
ضهُم أَو ِليَا ُء بَعض} [التوبة.]71:
ويقيول الرسيول الكيريم صيلى هللا علييه وسييلم" :لييس بمييؤمن َمين بيات شييبعان ،وجياره إلييى
جنب ييه ج ييائع وه ييو يعل ييم" ،1ويص ييور الرس ييول المجتم ييع المس ييلم كالبني ييان يش ي ُّيد بعض ييه بعض ييا،2
وكالجسد الواحد ،إذا اشتكى بعضه اشتكى ُّ
كله.3
ومن هنا أجاز بعض العلما للدولة التي ال تمل من المال ما تشتر بيه السيال اليذ

يحميها من أعدائها :أن تستقرض بالفوائيد الربويية بمقيدار ميا يس ُّيد حاجتهيا ،بالقيدر الضيرور ،

وللمدة الضرورية ،وعليها أن تسعى في تحسين األحوال ،حتى تستغني عن الديون الربوية.
ومثله المشروعات االقتصادية األساسية ،مث مشروعات الر في البالد الزراعية.

وكذل مشروعات (البنية التحتية) ،من الما والكهربا  ،والمجار والتليفونات ونحوها.
فالدوليية التييي ال تسييتطيع أن تقيييم هييذه المشييروعات الضييرورية لشييعبها إال باالسييتقراض
من غيرها ،فهيذا جيائز بحكيم الضيرورة .وعليى المسيلمين أن يتعياونوا ويتكيافلوا فيي ذلي  ،حتيى
يكون يوا (قييوة اقتصييادية) لهييا وزنهييا ،فييإن االتحيياد قييوة ،وبييذل يمكيين أن يتكيياملوا ويكتف يوا فيمييا
بينهم ،وال سيما في عالم يتكلم بلغة التكتالت الكبيرة.

الحاجات تنل منللة الضرورات:

 -1رواه الطب ارنييي ( ،)259/1وقييال الهيثمييي فييي المجمييع ( :)305/8رواه الطب ارنييي والبيزار ،واسييناد البيزار حسيين ،وحسين إسييناده ابيين حجيير فييي القييول
المسدد (.)21/1
 -2متف عليه :رواه البخار في المظالم ( ،)2446ومسلم في البر والصلة ( ،)2585عن أبي موسى.
 -3متف عليه :رواه البخار في األد

( ،)6011و مسلم في البر والصلة ( ،)2586عن النعمان بن بشير.
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ومن فروع هذه القاعدة :ما قرره العلما  :أن الحاجة تُنزل منزلة الضرورة ،ومعيروف أن
الضرورة ما ال يسيتطيع اإلنسيان العييش بدونيه ،وأميا الحاجية فهيي ميا يسيتطيع العييش بيدونها،
ولكن مع حر ومشقة وعسر ،والدين قد جا برفع الحر والعسر ،وأراد للناس السعة واليسر،
فمن هنا قالوا :الحاجة تنزل منزلة الضرورة ،عامة كانت أو خاصة.
ومن العلما من قال :الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة ،ولكن السيوطي في
أيضيا قيير ار :أن الحاجيية عاميية كانييت أو خاصيية تنييزل
أشييباهه ،وابيين ُنجيييم الحنفييي فييي أشييباهه ا
منزلة الضرورة ،ولكن في التطبي نجدهما يقرران ذل  :إن المراد بالحاجة الحاجة العامة.
الحوالية ونحوهيا ُجيوزت عليى
الج َعالية ،و َ
قال السيوطي( :مين األوليى :مشيروعية اإلجيارة و َ
خييالف القييياس؛ لمييا فييي األولييى( :اإلجييارة) ميين ورود العقييد علييى منييافع معدوميية( ،يعنييي أن
منافع اإلجارة ال تتحق إال بعد العقد ،سوا كانت إجارة (أشيا ) أم إجارة (أشخاص).
الحوالة) من بيع الدين باليدين ،لعميوم
الجعالة) من الجهالة ،وفي الثالثة ( َ
وفي الثانيةَ ( :

الحاجة إلى ذل  ،والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة( .وفي هذا تقرير لما قلناه).

ومنها :ضمان الد َر ُ ،1جوز على خالف القياس؛ إذ البائع إذا باع مل نفسه ،لييس ميا
دينا عليه حتى يضمن ،ولكنه الحتيا الناس إلى معاملية َمين ال يعرفونيه ،وال
أخذه من الثمن ا

ُيؤمن خرو المبيع مستحقا.
ومنه ييا :مس ييألة الص ييل  ،واباح يية النظ يير (إل ييى المي يرأة األجنبي يية) للمعامل يية ونحوه ييا( ،مثي ي

2
يكاال عنيد
التداو ) ،وغير ذل )  .ب قرر اإلمام النوو جواز النظر للتعليم ،وقد أثار ذلي إش ا

الشر والمعلقين.
ا

بعض الشافعية النيوو  ،وقيالوا :إنيه انفيرد بهيذا الي أر  ،وأييده بعضيهم .وحياول
وقد خالف ُ
بعضهم التأليف بين القولين بقوله :يجوز النظر فيما يج تعلمه وتعليمه ،دون غيره.3
دينييا أو
اجبيا كييان أو غيير واجي  ،ا
واليذ يليي بعصيرنا هييو جيواز النظير للمييتعلم كليه ،و ا
خصوصيا التعلييم الجمياعى فيي الصيف المدرسيي ،وفيي
روعا،
دنيويا ،ما دام
نافعا ومش ا
ا
تعليما ا
ا
ا
قاعة الجامعة ،حي ،ال توجد خلوه.
 -1ضمان الدر  :رد الثمن للمشتر عند استحقا المبيع.
 -2األشباه والنظائر للسيوطي صي97
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م ييع وج ييو االلتي يزام ب يياآلدا

اإلس ييالمية بالنس ييبة لكي ي م يين الرجي ي والمي يرأة ،م يين حش ييمة

الملييبس ،ومنييع الخلييوة ،ومنييع التجيياوز فييي الكييالم والحركيية ،والمشيي والنظيير وغيرهييا .كمييا قييال
ت َيغ ُ
ص ِار ِه َّن َو َيحفَظ َن فُ ُارو َجه َُّن َو َل يُباد َ
ِين ِزينَاتَه َُّن ِإ َّل َماا
تعالىَ { :وقُل ِلل ُمؤ ِمنَا ِ
ضض َن ِمن أَب َ
َ
علَى ُجيُو ِب ِه َّن} [النور.]31:
ظ َه َر ِمن َها َوليَض ِرب َن ِب ُخ ُم ِر ِه َّن َ
وميين ذل ي  :ج يواز بيييع الس يَلم ،علييى خييالف القييياس لكونييه بيييع المعييدوم ،1دفع يا لحاجيية
الناس.

صيناعة شيي

قال ابين ُن َجييم( :ومنهيا :جيواز (االستصيناع) للحاجية( ،والميراد بيه :طلي
معي ييين مي يين صي ييانعه :ثي ييو أو حي ييذا أو مكت ي ي أو سي يييارة ،أو مبني ييى ،أو أثي ييا ،،ونحي ييو ذل ي ي

بمواصفات معينة ،بثمن متف عليه ،فهو عقد على معدوم ،ولكن أجيازه فقهيا الحنفيية لحاجية
الناس ،ولجريان التعام به مين غيير نكيير) .وفيي عصيرنا أصيب االستصيناع يشيم البيواخر
والطائرات والمنشآت الكبر  ،كالمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها.
وميين ذلي كمييا ذكيير ابيين نجيييم :دخييول الحمييام ،مييع جهاليية مكثييه فيييه ،ومييا يسييتعمله ميين
مائه( ،وذل لجريان العرف به ،والتسام فيه ،وقد جعلوه من با

االستحسان).

ومنه :شربة السقا ( ،وهو الذ يسقي الناس بميا ييرويهم ،بيثمن معليوم ،ميع تفياوتهم فيي
مقدار ما يرويهم ،ولكن جر العرف بالتسام فيه).
ومنهييا :اإلفتييا بصييحة (بيييع الوفييا ) أقييول :وقييد ميير ميين قبي شييرحه ممييا نقلنييا ميين كييالم
األسييتاذ مصييطفى الزرقييا ح يين كثيير الييدين علييى أه ي بخييار  ،وهكييذا بمصيير ،وقييد سييموه (بيييع
األمان يية) ،والش ييافعية يس ييمونه (ال ييرهن المع يياد) ،وهك ييذا س ييماه ب ييه ف ييي (المل ييتق ) وف ييي (القني يية)
و(البغية) :يجوز للمحتا االستقراض بالرب ) 2اهي.
وقيد فسير العالمية الزرقيا العمييوم والخصيوص فيي هيذه القاعييدة ،بميا ينفيي الفهيم المتبييادر

منهييا ،أن الم يراد بالحاجيية الخاصيية الفردييية فقييال( :والم يراد بكونهييا خاصيية أن يكييون االحتيييا

لطائفة منهم كأه بلد أو حرفة ،تظير ما تقدم في معنى العرف العام والخياص .ولييس الميراد

بخصوصها أن تكون فردية.

 - 1البن تيمية بحي ،مفصي فيي( :القيياس) بيين فييه أن السيلم واإلجيارة وغيرهميا ،جا تيا عليى سيبي القيياس الصيحي  .وليسيت عليى خيالف القيياس،
كما قال جمهور الفقها  .ودل على ذل بما يج

مراجعته.

 -2األشباه والنظائر البن نجيم صي.92 ،91
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ومعن ي ي ييى القاع ي ي ييدة :أن التس ي ي ييهيالت التشي ي ي يريعية االس ي ي ييتثنائية ال تقتص ي ي يير عل ي ي ييى ح ي ي يياالت

الضرورات ،ب حاجات الجماعة مما دون الضرورة توج

التسهيالت االستثنائية أيضيا ،كميا

تتض من التفاريع التالية:
 -1فعلييى هييذا األسيياس ُشييرعت بنصييوص الش يريعة األصييلية أحكييام ميين قبي ي االسييتثنا
يثال فيي السينة أن النبييي علييه الصيالة والسييالم:
مين قواعيدها العامية لالحتيييا إليهيا .فقيد ورد مي ا

1
يلم .2فتيرخيص الشيريعة فيي السيَلم ،ميع
نهى عين بييع ميا لييس عنيد اإلنسيان  ،ورخيص فيي الس َ
ير لحاجيية كثييير ميين النيياس إلييى بيييع
أنييه بيييع المعييدوم الييذ منعييه اليينص العييام ،إنمييا هييو نظي ا

منتوجيياتهم واسييتالف أثمانهييا قب ي إنتاجهييا لالسييتعانة علييى اإلنتييا  ،ولييذا اشييتر فيييه تعجي ي
الثمن.
أيضيا جييوز الفقهييا فييي األحكييام االجتهادييية بيييع الثمييار التييي تتالحي
 -2وعلييى هييذا األسيياس ا
ير
يدوما ل ييم يب ييد بع ييد ،نظ ي اا
ف ييي الظه ييور مت ييى ب ييدا بعض ييها وأم يين العاه يية ،وان ك ييان معظمه ييا مع ي ا
للحاجة.

أيضا نزول الحمام بأجر مع جهالة المدة التي سييمكثها الشيخص ،وجهالية مقيدار
 -3وجوزوا ا
أيضا.
الما الذ سيستهلكه ،اا
نظر للحاجة ا
أيضا.
 -4وجوزوا بيع الوفا استثنا من القواعد للحاجة ا

لتغيي ير الزم ييان أو فس يياده إنم ييا تُق ييرر أحكامه ييا
 -5وجمي ييع األحك ييام الت ييي ق ييرر الفقه ييا تب ييدلها ُّ
تبعا للحاجة.
الجديدة وتتبدل ا
خاص يا ،وتحكيمييه فييي األحكييام ،إنمييا هييو اسييتجابة لييداعي
عام يا كييان أو ا
 -6واعتبييار العييرف ا
الحاجة.
افتراق الضرور عن الحاجة من ناحيتين:
يتض من ذلي ومين بقيية األمثلية التيي يوردهيا الفقهيا عين الضيرورة والحاجية أنهميا يفترقيان
في الحكم من ناحيتين:

 - 1رواه أحمييد ( )15311وقييال مخرجييوه :صييحي لغييره ،وأبييو داود فيي اإلجييارة ( ،)3503والترمييذ ( )1232وقييال :العمي علييى هييذا الحييدي ،عنييد
أكثير أهي العليم ،والنسييائي ( )4613كالهميا فييي البييوع ،وابيين ماجييه فيي التجييارات ( ،)2187وصيححه األلبيياني فيي المشييكاة ( ،)2867عين حكيييم بيين
حزام.
 - 2متف عليه :رواه البخار في السلم ( ،)2239ومسلم في المساقاة ( ،)1604عن ابن عباس.
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حاصال للفرد أم للجماعة .بخالف
أ -أن الضرورة تبي المحظور ،سوا أكان االضطرار
ا
الحاج يية ،فإنه ييا ال توجي ي

الت ييدابير االس ييتثنائية م يين األحك ييام العام يية إال إذا كان ييت حاج يية

الجماعة .وذل ألن لك فرد حاجات متجددة ومختلفية عين غييره ،وال يمكين أن يقيرر لكي
فرد تشريع خاص به .بخالف الضرورة فإنها حالة نادرة وقاسرة.
 أن الحك يم االس ييتثنائي ال ييذ يتوقييف عل ييى الض ييرورة ه ييو إباحيية موقت يية لمحظ ييور ممن ييوعبنص الشريعة ،تنتهي هذه اإلباحة بزوال االضطرار ،وتتقيد بالشخص المضطر.
نصي يا ،ولكنه ييا تخ ييالف القواع ييد
أم ييا األحك ييام الت ييي تثب ييت بن ييا عل ييى الحاج يية فه ييي ال تص ييادم ا
والقياس ،وهي تثبت بصورة عامة دائمة يستفيد منها المحتا وغيره.

فرق آخر بين الضرورة والحاجة:

وأزيد هنا (القرضاو ) فراقا آخير بيين الضيرورة والحاجية ،وهيو ميا قيرره المحققيون :أن ميا حيرم
لذاتييه يبييا للضييرورة ،ومييا حييرم لسييد الذريعيية يبييا للحاجيية .فمييا حييرم لذاتييه مقصييود بييالتحريم
تبع يا ،فلييذل لييم يييب إال لضييرورة .بخييالف اآلخيير ،فتحريمييه أهييون ،فكلفييت الحاجيية
أصي ايال ال ا
إلباحته .مث ربا النسيئة وربا الفض .
أيضيا ،ألن الحكيم اليذ يثبيت بيالعرف
قال الزرقيا :وبيذل تفتير الحاجية عين العيرف الخياص ا
الخيياص يقتصيير علييى أه ي العييرف فق ي  .ميين شيير والييد رحمييه هللا علييى القواعييد بتصييرف
يضا.
أ ا

اقترا صياغة جديدة للقاعدة:

قال :ويالح على صياغة هذه القاعدة أن لفي (الحاجية خاصية) فيهيا ييوهم ألول وهلية بأنهيا
آنف يا هييو حاجيية طائفيية ميين النيياس ،هييوليس جميييع
الحاجيية الفردييية ،بينمييا المقصييود كمييا بينييا ا

الناس.

يقييول الشييي العالميية العييز ب يين عبييد السييالم فييي كتاب ييه (قواعييد األحكييام)( :المصييلحة العام يية
كالض ي ييرورة الخاص ي يية( 1)...وأصي ي يلها إم ي ييام الح ي ييرمين ف ي ييي كتاب ي ييه غي ي ييا ،األم ي ييم أو الغي ي يياثي.
القرضاو ) .فاألفص في صياغة هذه القاعدة والحالة هذه أن تصاغ كما يلي:
الحاجيية العاميية تنييزل منزليية الضييرورة الخاصيية ،وتفسيير الحاجيية العاميية حينئييذ بأنهييا مييا يشييم
مثال.
جميع األمة أو طائفة منها ،كأه حرفة أو بلد ا
 - 1الملكية في الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد السالم العباد ( .)276/2عمان :مكتبة القصى1395 ،هي 1975/م.
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ومزي ُة هذه الصيغة المعدلة أنها تُبرز مبدأ رفع الحر  ،وهو من السمات الرئيسية في الشريعة
اإلسييالمية ،ميين حييي ،هييو األسيياس فييي األحكييام االسييتثنائية فييي حاليية الضييرورة الفردييية ،وهييو
نفسه األساس هنا في با

الحاجة العامة) 1انتهي.

الضطرار ل يُبطل َّ
حق الغير:

قييال الزرقييا( :وانمييا يعي ُّيد االضييطرار معييذرة تسييق اإلثييم وتعفييي ميين عقوبيية التجيياوز علييى
ح الغير ،وال ضرورة إلبطال الح .
فمن اضطر لدفع الهال عن نفسه أن ياك طعام غيره فإن عليه ضمان قيمته.
أمييا ميين أك يره بملجييئ علييى إتييالف مييال الغييير فييإن ضييمان قيميية المييال علييى ميين باشيير
اإلكراه ،ألنه أولى من الفاع بتحم التبعة).2

ما أُبيح للضرورة يقدَّر بقدرها:

وقيد فيرع العلميا عليى قاعيدة الضيرورات :ميا نبهنيا علييه مين قبي  ،وهيو قاعيدة (ميا أُبيي
التوسييع فييي
للضييرورة يقييدر بقييدرها) ،فليييس معنييى اإلباحيية للضييرورة نسيييان أص ي الحظيير ،و ُّ

اإلباح يية ،بي ي يجي ي

يذكور وغي يير منس ييي ،حت ييى ال يستس ييلم الن يياس
أن يك ييون أصي ي الحظ يير م ي اا

للض ييرورة ويعتبروه ييا أص ي ايال ،وال يس ي َيعوا إل ييى الخ ييرو منه ييا ،بي ي المطل ييو م يين أهي ي اإليم ييان
دائما لتحسين األحوال.
االجتهاد والسعي ا
قييال السيييوطي رحمييه هللا بعييد ذكيير هييذه القاعييدة( :وميين فروعهييا :المضييطر ال يأكي ميين

الميتة إال قدر سد الرم .
وميين استشييير فييي خاطي  ،اكتفييى بييالتعريض  -كقولييه :ال يصييل لي  -ولييم يعييدل إلييى
َ
التصري (.أ تجنابا للغيبة المحرمة).
لمن يعلفها.
ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم ،وال يجوز أخذه لبيعه َ
والطعييام فييي دار الحيير ُيؤخييذ علييى سييبي الحاجيية ،ألنييه أُبييي للضييرورة ،فييإذا وص ي

عمران المسلمين امتنع ومن معه بقايا ردها.
ولييو فصييد أجنبييي ام يرأة :وج ي
لالستمسا .

كشييف إال مييا ال بييد منييه
أن تسييتر جميييع سيياعدها ،وال ُي َ

 - 1المدخ الفقهي العام للزرقا ( )1008 -1005/2طبعة دار القلم بدمش .
 - 2المدخ الفقهي العام للزرقا ( )1005/2طبعة دار القلم بدمش .
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والجبيرة يج

أن ال تستر من الصحي إال ما ال بد منه لالستمسا .

والمجنون ال يجوز تزويجه أكثر من واحدة ،الندفاع الحاجة بها.
به).1

ومن جاز له اقتنا الكل
َ

يجز ليه أن يقتنيي زييادة عليى القيدر اليذ يصيطاد
للصيد :لم ُ

وقييال ابيين نجيييم( :مييا أبييي للضييرورة يقييدر بقييدرها ،ولييذا قييال فييي أيمييان (الظهيرييية) :إن
اليمين الكاذبة ال تبا للضرورة ،وانما تبا للتعريض( ،انتهى) .يعني الندفاعها بالتعريض.
ومن فروعه :المضطر ال يأك من الميتة إال قدر سد الرم  ،والطعيام فيي دار الحير
يؤخذ على سبي الحاجة ،ألنه إنميا أبيي للضيرورة .قيال فيي الكنيز :وينتفيع فيهيا بعليف وطعيام
وحط

وسال ودهن بال قسمة وبعد الخرو منها ال ،وما فض رد إلى الغنيمة.
وأفتييوا بييالعفو عيين بييول السيينور فييي الثيييا

دون األوانييي ،ألنييه ال ضييرورة فييي األوانييي

لجريان العادة بتخميرها أ  :بتغطيتها.
وفر كثير من المشياي فيي البعير بيين آبيار الفليوات ،فيعفيى عين قليليه للضيرورة؛ ألنيه
ليييس لهييا رؤوس حيياجزة ،واإلب ي تبعيير حولهييا ،وبييين آبييار األمصييار لعييدم الضييرورة ،بخييالف
الكثييير .ولكيين المعتمييد عييدم الفيير بييين آبييار الفل يوات واألمصييار ،وبييين الصييحي والمنكسيير،
وبين الرط

واليابس.

ويعفييى عيين ثيييا

المتوضييى إذا أصييابها ميين المييا المسييتعم  ،وعلييى رواييية النجاسيية

للضرورة ،وال يعفى عما يصي

ثو غيره لعدمها.

ودم الشهيد طاهر في ح نفسه ،نجس في ح غيره لعدم الضرورة.
والجبيرة يج

أال تسيتر مين الصيحي إال بقيدر ميا ال بيد منيه ،والطبيي

إنميا ينظير مين

العورة بقدر الحاجة.

وفييرع الشييافعية عليهييا :أن المجنييون ال يجييوز تزويجييه أكثيير ميين واحييدة النييدفاع الحاجيية

بها (انتهى) .ولم أره لمشايخنا رحمهم هللا).2

 -1األشباه والنظائر للسيوطي صي.94
 - 2األشباة والنظائر البن نجيم ص ي.86
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()7
القاعدة السابعة :مراعاة العادات واألعراف فيما ل يخالف الشرع

وميين القواعييد الحاكميية فييي فقييه المعييامالت ،التييي اتفي عليهييا الفقهييا بمختلييف مييذاهبهم:

االحتكام إلى أعراف الناس وعاداتهم ،فيما لم يخيالف الشيرع .ولهيذا جعليوا مين القواعيد الفقهيية
المج َمع عليها قاعدة( :العادة محكمة).
والشرعية الكلية ُ
والعرف هو عادة الجماعة ،وقد قال الناظم في الفقه:
لذا عليه الحكم قد يدار

والعرف في الشرع له اعتبار
وقييد اسي ُّ
يتدلوا علييى هييذه القاعييدة بقييول ابيين مسييعود :مييا رآه المسييلمون حسي اينا فهييو عنييد هللا
قبيحا فهو عند هللا قبي .1
ا
حسنا ،وما رآه المسلمون ا
وقد أورده بعضهم على أنه حدي ،مرفوع ،والصوا

أنه موقوف رواه أحمد في مسنده.

ولكين معنياه – وان كيان موقوافيا  -صيحي فيي مييزان الشييرع ،اليذ يير رؤيية المييؤمنين
َّ
ع َملَ َُااام
اّللُ َ
سااا َي َر
معتبي يرة عن ييد هللا ف ييي الم ييد والق ييد  ،ف يياهلل تع ييالى يق ييولَ { :وقُااا ِل اع َملُاااوا َف َ
سااولُهُ َوال ُمؤ ِمنُااو َ } [التوبيية ،]105:فجعي رؤييية المييؤمنين معطوفيية علييى رؤييية هللا و رسييوله
َو َر ُ
ُاار َمقتااا ً ِعناادَ َّ
اّللِ َو ِعناادَ الَّااذ َ
ِين آ َمنُااوا} [غييافر ،]35:فجع ي مقييت
للعم ي  ،كمييا قييال تعييالىَ { :كب َ
الم ييؤمنين معطوف ييا عل ييى مق ييت هللا .وق ييال النب ييي ص ييلى هللا علي ييه وس ييلم" :أن ييتم ش ييهدا هللا ف ييي
األرض".2
جميع يا ،وليسييت
وهييذه القاعييدة (العييادة محكميية) يرجييع إليهييا فييي العبييادات والمعييامالت
ا
مقصييورة علييى المعييامالت ،ولكنهييا فييي الواقييع أكثيير مييا يحتييا إليهييا فييي العييادات والمعييامالت،
لما للعرف القائم ،والعادات السائدة من تأثير على معيامالت النياس ،وتص ُّيرفاتهم الدنيويية إليى

حد كبير ،بخالف العبادات ،فإن تأثيرها أق .

ولهذا كان ك من المفتي والقاضي فيي حاجية إليى معرفية العيرف السيائد ،حتيى ال يفتيي
أو يحكم بما يخالفه ،فيقع في الخطأ ،وهو ال يدر أو ال يقصد.

 -1رواه أحمد ( )3600موقوافا عليى ابين مسيعود ،وقيال مخرجيوه :إسيناده حسين ،والطب ارنيي فيي الكبيير ( ،)112/9واألوسي ( ،)3602وحسين إسيناده
األلباني في الضعيفة (.)533
 -2متف عليه :رواه البخار ( ،)1367ومسلم ( ،)949كالهما في الجنائز ،كما رواه أحمد ( ،)12837والنسائي في الجنائز ( ،)1932عن أنس.
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بتغي ير الزمييان
بتغي ير العييرف ،كمييا تتغي ير ُّ
ولهييذا نييص المحققييون علييى أن الفتييو تتغي ير ُّ

والمك ييان .وك ييذل قض ييا القاض ييي ،إذ قض ييا القاض ييي ه ييو ن ييوع م يين ا لفت ييو  ،إال أن ييه مل ييزم
للمتقاضيين ،والفتو ليست ملزمة قضا  ،وان كانت ملزمة ديانة.

ومن هنا نبه العلما ال ارسيخون عليى ضيرورة م ارعياة المفتيي للعيرف السيائد فيي كي بليد،

وفي ك زمن ،حتى ال يضي عين الحقيقية .وممين نبيه عليى ذلي اإلميام شيها

اليدين الق ارفيي

المييالكي رحمييه هللا .كمييا نب يه علييى ذلي اإلمييام ابيين القيييم الحنبلييي فييي الفص ي الييذ عقييده فييي
تغي ير الزمييان والمكييان والحييال والعييرف،
تغي ير الفتييو  ،وهييي ُّ
(إعييالم المييوقعين) عيين موجبييات ُّ

والعرف أحد هذه الموجبات بال نزاع.
وكت

عالمة المتأخرين من الحنفية فقيه الديار الشامية ،ابن عابيدين رسيالته المعروفية،

العييرف) .كمييا سنفص ي ذل ي
العييرف فييي أن بعييض األحكييام مبناهييا علييى ُ
التييي سييماها( :نشيير َ
فيما يأتي .وقد اهتم علما العصر في بحوثهم الفقهية ب ي (العيادة) و (العيرف) وأصيلوها ورتبيوا
أحكام يا لهييا خطرهييا وتأثيرهييا علييى المسييتو النظيير  ،وعلييى المسييتو العملييي،
عليهييا قواعي َيد و ا
ومن أهم ما قدم في هذا المجال :رسالة شييخنا العالمية األزهير  ،الشيي اليدكتور أحميد فهميي
أبو سنة (عن العرف والعادة عند الفقها ) ،وكانت رسالة للحصول عليى شيهادة العالميية (مين
درجيية أسييتاذ) ميين كلييية الش يريعة بيياألزهر ،وبحيي ،الفقيييه العالميية الشييي مصييطفى الزرقييا عيين
(نظرييية العييرف) فييي كتابييه (المييدخ الفقهييي العييام) ميين جزئييه الثيياني .وقييد كييان مبحيي ،العييرف
ميين المباحيي ،التييي طلبهييا (المجمييع الفقهييي اإلسييالمي الييدولي) فييي إحييد دو ارتييه ،وقييد قييدم لييه
بحو ،مستفيضة نشرتها مجلته ،ويمكن الرجوع إليها.

انقسام العرف إلى عام وخاص:
ينقسم العرف باعتبارات كثيرة منها :العموم والخصيوص ،ومنهيا :القيول والفعي أو اللفي
والعم .
أيضا:
والعموم والخصوص أقسام ا

فهنا عرف خاص بأه قطر معيين ،كأهي مصير أو الشيام أو العي ار  ،وهنيا أعيراف

خاصة بك إقليم أو مدينة من هذا القطر.
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فنقييول :هييذا عييرف أه ي الصييعيد فييي مصيير ،وليييس عييرف أه ي الوجييه البحيير  ،أو هييذا
يثال ،أو هيذا عيرف خياص بأهي بغيداد
عرف خاص بأه األسكندرية ،وال يعرفه أه القاهرة م ا

وال يعرفه أه الموص  .وهذا عرف خاص بأه دمش  ،وليس عرف أه حماة أو حل .

صيا بأهي حرفيية معينيية ،وال يشييم غيييرهم .فنقييول :هييذا عييرف الفالحييين،
ونجييد عرافيا خا ا
خصوصا في بلد .فنقول :هذا عيرف الفالحيين فيي السيودان أو فيي المغير .
عموما ،واما
إما
ا
ا

فتكون الخصوصية هنا من ناحيتين :من ناحية الحرفة ،ومن ناحية البلد.

أيضيا .أو هيذا عيرف النجيارين
خاصا ببلد ا
عاما ،أو ا
وهذا عرف الصاغة أو الجواهرجية ا
عموميا ،وهييذا
أو الحييدادين أو البنيائين أو الخييياطين .وغيييرهم ميين أصييحا الحييرف المختلفيية،
ا

خصوصا وهو الغال  ،فك أه صنعة في ك بلد لهم عرفهم.
نادر ،أو
ا
وكذل عرف التجار أو موظفي الدولة ،عموما وهيو نيادر ،أو خصوصيا فيي بليد معيين،
وهو الغال .

العرف العام:

جميعيا،
والعييرف العييام ،قييد يكييون عمومييه بييين المسييلمين ،وقييد يكييون عمومييه بييين النيياس
ا

مسلمهم وغير مسلمهم.

فمن العرف العام الجار بين جماهير المسلمين :تقسييهم المهير فيي اليزاو إليى ُمعجي ،
المعجي تقبضييه الميرأة عييادة قبي الييدخول .والمييؤخر ال يطالي بييه عييادة إال عنييد
والييى مييؤخرُ .
الطال أو الموت.

جميعيا :أن المكتييو علييى السيلعة ميين ثميين محييدد ،يكفييي
وميين العييرف العييام بييين النيياس
ا
المعاطاة .وهذا فيي
أن تدفع الثمن ،وتأخذ السلعة وتنصرف ،دون إيجا وَقبول ،ب من با
ُ
سائر بالد العالم .وأن التنزي بتخفييض السيلعة مين سيعرها األصيلي المكتيو إليى سيعر آخير
أخف ييض من ييه ،يل ييزم الب ييائع ب ييأن يبي ييع بالس ييعر المخف ييض ،وال يج ييوز ف ييي م ييدة التنزيي ي أن يل ييزم
المشتر بالسعر القديم.
ومن المتعارف عليه أن من معه جواز سفر رسمي صيحي سيار المفعيول ،فأخيذ علييه
حامله (تأشيرة دخول) من أ دولة ،يصب له الح في دخولها بهذه التأشيرة.
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وهكييذا نجييد أع ارافيا كثييرة ،اصييطل عليهييا العييالم المعاصيير شييراقا وغرابيا ،وأمسييت معلوميية
وحكييم الش يريعة اإلسييالمية أنهييا تقيير هييذه األع يراف ،مييا دامييت ال تتعييارض مييع
عنييد النيياسُ .
تيسير للتعام بين الناس.
اا
أصولها وال أحكامها،

العرف قولي وعملي:

وك ييذل ينقس ييم الع ييرف إل ييى ق ييولي – أو لفظ ييي – وعمل ييي .ف ييالقولي أو اللفظ ييي ه ييو :م ييا
يتعل بالكلمات واأللفاظ والمصطلحات .والعملي هو :ما يتعل باألفعال والمعامالت.
والع ييرف الق ييولي ل ييه حكم ييه ،فكي ي جماع يية أو ُقط يير أو إقل يييم أو مدين يية له ييم مص ييطلحات

لفظي يية أو قولي يية يعبي يرون به ييا ع يين مقاص ييدهم ،تختل ييف ع يين الجماع ييات والبل ييدان أو األق يياليم
المعتَرف به أو المعميول بيه ليد كي قيوم
األخر  .ويج رعاية العرف اللفظي أو المصطل ُ
أو فئية مين النياس وان خيالف الوضيع اللغيو أو الشيرعي؛ ألن (الحقيقية العرفيية) ُمقدمية علييى

(الحقيقة اللغوية) و (الحقيقة الشرعية).

فييبعض الييبالد يعبييرون بكلميية (الولييد) عيين االبيين الييذكر ،وان كانييت كلميية (الولييد) معناهييا
ُوصااي َُ ُم َّ
اّللُ ِفااي أَو َل ِد ُكاام
اللغييو تشييم االبيين كمييا تشييم البنييت ،وهييو مييا جييا فييي القيرآن{ :ي ِ
سا ًء فَوقَ اثنَتَاي ِن فَلَه َّ
احادَةً فَلَ َهاا
ُان ثُلُثَاا َماا ت َ َار َ َوإِ كَانَات َو ِ
ِللذَّك َِر ِمث ُل َح ِظ األُنثَيَي ِن فَ ِإ ُك َّن نِ َ
سدُ ُ ِممَّا ت َ َر َ إِ كَا َ لَهُ َولَد فَ ِإ لَم يَ َُن لَهُ َولَاد َو َو ِرثَاهُ
احد ِمن ُه َما ال ُّ
النِصفُ َو ِألَبَ َوي ِه ِل َُ ِل َو ِ
أَبَا َاواهُ فَ ِِل ُ ِم ا ِه الثُّلُا ُ
اث} [النسييا  ،]11:فقولييه فييي {أَو َل ِد ُكاام} ،يشييم اليذكور واإلنييا ،،وقولييهِ { :إ
كَا َ لَهُ َولَد} أو {إِ لَم يَ َُن لَهُ َولَد} يقصد :ليس له ابن ذكر وال بنت.

فيج أن ُيراعى في األيمان ،وفيي الوصيايا ،وفيي حجيج األوقياف ونحوهيا ،ميا هيو جيار
طا.
ومعمييول بييه فييي العييرف ،وهييذا مييا جع ي الفقهييا يقولييون :المعييروف عراف يا كالمشييرو شيير ا
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
ومن القواعد المتفرعة على العيرف القيولي أو اللفظيي قواعيد ثيال :،الحقيقية تتير بداللية
العادة .وقاعدة :الكتا

كالخطا  .أ  :ما يكت

بالقلم مث ميا ينطي باللسيان ،بي ربميا كيان

أحيانا أهم من المنطو  ،ولهيذا أمير هللا بكتابية اليدين ،وأنيزل فيي ذلي أطيول آيية فيي
المكتو
َ
الم َد َايَنة).
القرآن ،المعروفة باسم (آية ُ

والقاعدة الثالثة :اإلشارات المعهودة لِلخر

كالبيا باللسا .
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الصم المصطل عليها ،والتي تعلم للصم ،وهي لغة إشيارات.
ومث ذل في عرفنا :لغة ُّ

وفييي بعييض نشيرات األخبييار فييي بعييض القنيوات التليفزيونييية هنييا ميين يترجمهييا للصييم بلغييتهم
المعهودة.
والقواعد الثال ،التي ذكرناها هنا كلها من قواعد (المجلة) المعروفة.

الَلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد األعراف:

والكلميية الواحييدة ،قييد يكييون لهييا مييدلوالت مختلفيية بحس ي

أع يراف ميين يتييداولونها .وميين

الخطأ الظن بأنها ما دامت واحدة في لفظها فهي واحدة في معناها ومفهومها.
خييذ كلميية (عليية) فهييذه الكلميية مشييتركة فييي أع يراف ومصييطلحات جماعييات مختلفيية ميين
العلما والمتخصصين ،ك ُّ يقصد منها غير ما يقصد اآلخر.

فالعليية عنييد األطبييا  ،غييير العليية عنييد الفالسييفة ،غييير العليية عنييد المحييدثين ،غييير العليية

عند األصوليين ،غير العلة عند النحويين.
ييال .وهييذا هييو المعنييى العييام
فالعلية عنييد األطبييا هييي المييرض ،ومنييه ُسيمي الميريض :علي ا
والشائع.
والعليية عنييد الفالسييفة تنقسييم أربعيية أقسييام :عليية فاعليية ،وعليية غائييية ،وعليية باعثيية مادييية،
وعلة صورية.
والعلة عند المحدثين هي :آفة خفية فيي سيند الحيدي ،أو متنيه ،يترتي

عليى اعتبارهيا أو

عدمه ،رد الحدي ،أو َقبوله ،وهي نوعان :علة قادحة ،وغير قادحة.
والعليية عنييد األصييوليين هييي التييي يييدور عليهييا الحكييم الشييرعي ،وهييو المعلييول ،والمعلييول
وعدما ،فإذا ُعدمت العلة ُعدم المعلول.
وجودا
يدور مع علته
ا
ا
أيضا عندهم مدار القيياس ،والقيياس هيو إلحيا فيرع بأصي لعلية مشيتركة بينهميا،
والعلة ا
وللعلة في القياس شرو يج

رعايتها .وأبحا ،العلة من أد األبحا ،في علم األصول.

والعليية عنييد النحييويين؛ تلح ي بييالحروف ،فهنييا حييروف العليية الييثال :،األلييف ،وال يواو،
واليا .
وهن ييا الفعي ي المعتي ي  :من ييه المعتي ي اآلخ يير ويس ييمي الن يياقص ،مثي ي  :س ييعى ورب ييى .أو

األوس  ،ويسمى األجوف ،مث  :صام وباع .أو األول ويسمى المثال ،مث  :وعد ووزن.

اختالف العرف القولي بين بين البالد بعضها وبعض:
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أحيانا في ظهور مشيكالت
وقد يسب اختالف العرف القولى بين البالد بعضها وبعض
ا
في التعام  ،ألن ك واحد منهم يتكلم بكلمة حسي عيرف بليده ،ويفهمهيا اآلخير حسي عيرف
بلده هو .ومن هنا يحد ،االرتبا أو االشتبا .
ميين ذل ي  :مييا حكييى أن مجموعيية ميين الشييبا

مطعم يا،
الج ازئ يريين زاروا القيياهرة ،فييدخلوا
ا

فقييدم إليييهم عامي ي المطعييم قائميية بم ييا عنييده ميين الوجب ييات الت يي يحضييرها لزبائن ييه ،فكييان م يين
القائميية :الف يراخ ،والفي يراخ فييي ع ييرف الج ازئ يريين تعنييي العص ييافير ،فقييالوا :ه ييذه أكلييه مناس ييبة،
وكيانوا أربعيية ،فطلي

كي واحييد ميينهم ثالثيية فيراخ ،أ  :اثنتييى عشيرة فرخية ،وقييد اسييتكثر عامي

مصرون على طلبهم.
المطعم ذل  ،وناقشهم في ذل  ،وأكدوا له أنهم
ُّ

وبع ي ييد فتي ي يرة ،أحض ي يير العامي ي ي ص ي ييينية عليه ي ييا اثنت ي ييا عشي ي يرة فرخ ي يية أ دجاج ي يية ،فف ي ييوجئ

الجزائريييون بهييذا الييذ وضييع أمييامهم .فقييالوا :مييا هييذا قييال :هييذا مييا طلبتمييوه وأصييررتم عليييه.
قالوا :نحن لم نطل
فهي العصافير!

اخا! قال :هذه الفراخ عندنا .قالوا :إميا الفيراخ عنيدنا
دجاجا وانما طلبنا فر ا
ا

ومث ي هييذا يحييد ،كثيي ايرا ،الخييتالف التسييميات بييين الييبالد بعضييها والييبعض .وقييد تكييون
وشتما في قطر آخر.
وذما
الكلمة ا
ا
مدحا في أحد األقطار ،ا
وقد تكون لفظة في بعض البالد تحم معنى الذم ،وفي بالد آخير ال تحمي ذلي  .مين

ذل ي أن كلميية ( َم يرة) بمعنييى (ام يرأة) فييي بييالد الخليييج ال تحم ي أ ذم أو إسييا ة إذا أطلقييت.
على حين نجدها بهذه الصفة في مصر ال تقال إال في مقام الس والشتم!
ويج ي علييى المفت يي إذا أفتييى ،والقاضييي إذا حكييم ،أن ُي ارعييى هييذه األع يراف ،وال يتسييرع
في ذل ب يتثبت ،حتى ال يثبيت ميا يجي أن ُينفيى ،أو ينفيي ميا يجي أن يثبيت ،ويوجي ميا
ليس بواج  ،ويسق ما هو واج  ،نتيجة الجه بالعرف السائد.

اهتمام (مجلة األحَام) بهذه القاعدة:
وهيذه القاعيدة مين أهيم قواعييد (المجلية) ،وتحمي رقيم ( )36فيهييا .وقيد عنييت عنايية بالغيية
وعني شراحها بضر األمثلة الموضحة ألحكامها.
بتأصيلها ،وبتفريعاتها عليهاُ ،
وقد أوضحت المجلة هذه المادة بقولها :إن العادة عامية أو خاصية تجعي َح َك اميا إلثبيات

حكميا إلثبيات
حكم شرعي .و قد بين شار المجلة علي حيدر :أن العيرف والعيادة إنميا تجعي
ا
الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذل الحكم المراد إثباته ،فإذا َوَرَد النص عمي بموجبيه ،وال
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ينص أقييو ميين
يجيوز تيير اليينص والعمي بالعييادة ،ألنييه ليييس للعبياد حي ُّ تغيييير النصييوص ،والي ُّ
يص
ستندا ،على باط كما سيأتي في شر المادة ( .)37أميا ن ُّ
العرف؛ ألن العرف قد يكون ُم ا
مبنيي يا عل ييى باطي ي  ،فل ييذل ال يت يير الق ييو ُّ ألجي ي العمي ي
الش ييارع ف ييال يج ييوز مطلاقي يا أن يك ييون ا

بالضعيف.

تقسيم العرف:
قال الشار  :والعرف والعادة يكونان على وجهين:
األول :يقسم إلى ثالثة أقسام:
 -1العرف العام:

تعريييف العييرف العييام :هييو عييرف هيئيية غييير مخصييوص بطبقيية ميين طبقاتهييا ،وواضييعه غييير
متعيين .والعييرف العيام عنييدنا هيو العييرف الجييار منيذ عهييد الصيحابة حتييى زماننيا ،والييذ قبلييه
مخالفا للقيياس( .ويالحي أنيه جعي العميوم هنيا يشيم الزميان
المجتهدون وعملوا به ،ولو كان
ا
جميعا ،مع أن المفهوم أن المراد بالعموم هنا العموم المكاني).
والمكان
ا

يائال :وهللا ال أضييع قييدمي فييي دار فييالن ،يحنيي ،،سيوا دخي
مثييال ذلي  :إذا حلييف شييخص قي ا
اكبا ،أما لو وضع قدميه فيي اليدار دون أن ييدخلها ال يحني،؛ ألن وضيع
تل الدار
ماشيا أو ر ا
ا
القدم في العرف العام بمعنى الدخول.

 - 2العرف الخاص:

تعريفييه :هييو اصييطال طائفيية مخصوصيية علييى شييي كاسييتعمال علمييا النحييو (لفظيية الرفييع)

وعلما األد

كلمة (النقد).

 - 3العرف الشرعي:
هييو عبييارة عيين االصييطالحات الشييرعية ،كالصييالة والزكيياة والحييج ،فباسييتعمالها فييي المعنييى
الشرعي أهم معناها اللغو .
هذا وفي الحكم بالعرف العام والعرف الخاص فر  .والي التفصي :
يثبت بالعرف العيام حكيم عيام .مثيال ذلي  :ليو حليف شيخص فقيال( :ال أضيع قيدمي فيي
دار فالن) فبما أن معنى ذل في اللغية (ال أضيع رجليي) وفيي العيرف العيام (ال أدخي ) يثبيت
ذل في ح العموم.
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أمييا العييرف الخيياص ،فإنييه يثبييت بييه حكييم خيياص فقي  .مثييال ذلي  :لييو تُعييورف فييي بلييدة
وقف المنقول غير المتعارف وقفه في غيرهاُ ،يحكم بصحة وقف ذل المنقول فيها فق .
أيضا إلى قسمين )1( :العرف العملي ( )2والعرف القولي.
والوجه الثاني يقسم ا
مثال أك لحم الضأن أو خبيز القمي  .فليو وكي شيخص
العرف العملي :كتعود أه بلدة ا

لحميا ،فلييس للوكيي أن يشيتر للموكي لحيم جمي
من تل البلدة آخر بيأن يشيتر ليه خب اا
يز أو ا
يتنادا علييى هييذا اإلطييال  ،وهييذا العييرف عنييد الحنفييية يسييمى (عراف يا
أو خبييز ذرة أو شييعير ،اسي ا
مقيدا
عاما
مخصصا) أ عرافا ا
ا
ا
العرف القولي :وهو اصطال جماعة على لف يستعملونه في معنى مخصيوص ،حتيى

أيض ي يا ُيسي ييمي عني ييد الحنفيي يية
يتب ييادر معني يياه إلي ييى ذهي يين أحي ييدهم بمجي ييرد س ييماعه .وهي ييذا العي ييرف ا
مخصصا).
والشافعية (عرافا
ا
من ذل  :أن األشيا التي تدخ في البيع عادة تدخ في البيع بدون ذكر لها.

مثال ذل  :يدخ ضمن بيع الفرس َرَسنه ولو لم يذكر للمشتر أخذه.
طا
طا يعتبيير ثميين المبيييع مقس ي ا
وكييذل إذا كييان العييرف فييي بلييدة فييي البيييع المطل ي يييدفع مقس ي ا

حس

العرف ،انظر المادة (.)576

وكذا إذا وضع رج وليده عنيد صياح
اآلخر أجرة .وبعد أن تعلم الولد الصنعة طال

صينعة بقصيد تعلمهيا وليم يشيتر أحيدهما عليى
ك منهميا اآلخير بياألجرة يعمي بعيرف البليدة،

فإذا كانت األجرة عادة عليى المعليم ُيجبير عليهيا ،وان كانيت عليى الصيبي الميتعلم ُيجبير عليى
دفعهييا للمعلييم ،وان كانييت العييادة ال تقضييي علييى ك ي منهمييا يحكييم بمقتضيياها ،انظيير المييادة
(.)569
كييذل يج ي

علييى المكييار (المتعهييد بنق ي األشيييا واألشييخاص) وضييع الحم ي داخ ي

الدار أو المخزن ،إن كان ذل متعارافا ،انظر مادة (.)575
كذل استئجار المرضيع جيائز عم ايال بيالعرف والعيادة ،ميع أنهيا فيي األصي إجيارة فاسيدة

لجه المنفعة.

قواعد متفرعة على هذه القاعدة:
وقييد رتبييت (المجليية) جمليية ميين األحكييام أو القواع يد الفرعي ية علييى هييذه القاعييدة الكبي يرة،
منها:
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استعما النا

ُح َّجة يج العمل بها:

وهييي المييادة ( .)37يعنييي :أن وضييع اليييد علييى شييي والتصي ُّيرف فيييه دلي ي علييى المل ي

عاما ُّ
يثال
اا
يعد ُحجة في ح العموم ،وان كان خاصيا ببليدة م ا
ظاهر أو استعمال الناس إن كان ا
ال يكون حجة ،خال افا لمشاي بل  ،فإنهم يرونه ُحجة في تل البلدة ،ويكون حينئذ من العيرف
الخاص الذ بيناه ،فيثبت به حكم خاص.
والحاص ي أن اسييتعمال النيياس غييير المخييالف للشييرع وليينص الفقهييا ُي ُّع يد حجيية ،كييالبيع
مثال ،فقد اتفي الفقهيا وأجميع النياس عليى جيوازه لميا مسيت الحاجية إلييه،
بالوفا  ،وبيع السلم ا

مع أنه في األص غير جائز.

مث ييال ذلي ي  :إذا اس ييتعان ش ييخص عل ييى شي ي ار م ييال ،وبع ييد وق ييوع البي ييع والشي ي ار طلي ي
يادا فييي مثي
المسييتعان بييه ميين المسييتعين أجيرة ،فينظيير إلييى تعامي أهي السييو  ،فييإذا كييان معتي ا
هذه الحال أخ ُذ أجرة فللمستعان به أخذ األجرة ،المثلية من المستعين ،واال فال.
عادة.

يثال فييي صييحن ،يج ي
ييئا كالتفييا مي ا
وكييذل لييو أهييد شييخص شي ا

ُّ
رد الصييحن ،ألنييه يييرد

عنبا في َس ال ُي ُّ
رد الس ُّ لصاحبه ،لجريان العادة بعدم رد الس .
ولو أهد
بلحا أو ا
ا
يومييا ،فتعيييين وقيت العمي ميين
وكيذل لييو اسيتأجر شييخص ع ا
يامال ليعمي لييه فيي بسييتانه ا

اليوم عائد إلى العرف والعادة في تل البلدة.

الشيرعية والعلميية والمصياحف

وكذل لو تُعورف في بلدة وقيف المنقيول ،كوقيف الكتي
الشريفة ،أو وقيف األسيلحة الخفيفية ،كالسييف واليرم والحربية والبندقيية والميدفعُ ،حكيم بجيوازه،
صحيحا ،مع أن وقف المنقول في األص غير صحي .
ويكون الوقف
ا
مخالفيا لينص أو شير ألحيد المتعاقيدين ،كميا
إن العرف والعيادة يكيون ُحجية إذا ليم يكين
ا
لييو اسييتأجر شييخص آخيير ألن يعم ي لييه ميين الظهيير إلييى العصيير فق ي بييأجرة معينيية ،فليييس
للمسيتأجر أن يلييزم األجيير العمي ميين الصيبا إلييى المسيا بييداعي أن عييرف البليدة كييذل  ،بي
يتبع المدة المعينة بينهما.
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مبني يا علييى العييرف
ونييذكر هنييا أن اجتهيياد اإلمييام أبييي يوسييف فييي اليينص :أنييه إذا كييان ا
والعييادة  -كالحييدي ،اليوارد 1فييي الييذه والفضيية أنهمييا ميين الموزونييات ،والملي والشييعير والبيير

من المكيالت  -يتر ويصار إلى العرف والعادة ،إذا تبدلت ُّ
بتبدل األزمان .فاليذه

والفضية

فييي زماننييا يقربييان أن يكونييا عييدديين ،والتميير والملي أصييبحا وزنيييين ،والقمي والشييعير كييادا أن
يصي ار وزنيين.

ب أقول (القرضاو ) :ك المكيالت في عهدنا أصبحت تُباع وتُشيتر بيالوزن ،وليم يعيد
يادر فييي بعييض البيئييات .فييإذا طلبييت التسيياو بييين ه يذه األشيييا فييي البيييع
يسييتعم الكيي إال ني اا

والش ار فهو التساو في الوزن عند أبي يوسف ،وليس الكي  ،كما جا في النص.

وأمييا إذا كييان اليينص غييير مسييتند علييى العييرف والعييادة ،فيعتبيير اليينص ،وال يصييار إلييى
العييرف والعييادة ،خال اف يا لإلمييام أبييي حنيفيية ومحمييد رحمهمييا هللا ،فإنهمييا يعتب يران اليينص كيفمييا
2
بتغي ير األزمييان ،والمختييار للمجليية قييول أبييي يوسييف
تغي ير األح يوال ُّ
كييان ،وال يتركانييه بييداعي ُّ
انتهي.

ومن النصوص المبنية على عرف تغير :نهيه عليه الصالة والسالم المسيافر أن يطير
ليال ،وانما يدخ عليهم غدوة أو عشية .فقيد رو الشييخان عين جيابر " :أن النبيي صيلى
أهله ا

ييال ،يتخيونهم أو يطلي
هللا عليه وسلم نهى أن يطير الرجي أهليه ل ا

عثيراتهم " ،3رو البخيار

ومسلم من حدي ،أنس" :أنه صلى هللا علييه و سيلم ال يطير أهليه كيان ال ييدخ إال غيدوة أو
عشية".4

وقييد عللييت بعييض األحادييي ،هييذا النهييى بييأن الم يرأة ال تكييون متهيئيية للقييا زوجهييا ،إذا
مدة من الزمن ،وهذا مبني على ظروف السفر في تل األزمنة.

قادما ،وهو غائ
فاجأها ا
أمييا اليييوم ،فييإن الييزو يسييتطيع أن يتصي بزوجتييه بسييهولة ،ويخبرهييا بموعييد وصيوله ،وال

يار .بي الواقييع أن الرجي فييي زمننييا هييذا يكييون فييي سييفره علييى
ييال أو نهي اا
حيير عليييه أن يصي لي ا
 -1يشير إلى الحدي ،الصيحي اليوارد فيي بييع الربوييات بعضيها بيبعض ،ونصيه" :اليذه

باليذه  ،والفضية بالفضية ،والبير بيالبر ،والشيعير بالشيعير،

والتمر بالتمر ،والمل بالمل مث اال بمث سيوا بسيوا ي ايدا بييد ،فيإذا اختلفيت هيذه األصيناف فبيعيوا كييف شيئتم إذا كيان ي ايدا بييد" .رواه مسيلم فيي المسياقاة
( ،)1587وأبو داود ( ،)3349والترمذ ( ،)1240والنسائي ( ،)4563ثالثتهم في البيوع ،عن عبادة بن الصامت.
 - 2انظر :درر الحكام شر مجلة األحكام (.)42/1
 - 3متف عليه :رواه البخار في العمرة ( ،)1801ومسلم في اإلمارة ( ،)715كما رواه أحمد ( ،)14191وأبو داود في الجهاد (.)2776
 - 4متف عليه :رواه البخار في العمرة ( ،)1800ومسلم في اإلمارة (.)1928
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صييلة دائميية بأه ي بيتييه عيين طري ي الهيياتف النق يال ،الييذ يحملييه معييه حيثمييا كييان ،وتسييتطيع
الزوجيية االتصييال بييه ُبيسيير .علييى أن مواعيييد السييفر والوصييول لييم تعييد فييي إمكييان اإلنسييان،

قديما المسافر على ناقته .ب هيو ميرتب بمواعييد الطيائرات
يكيفها حي ،يشا  ،كما كان يفع
ا
وغيرهييا ميين وسييائ النقي  .فقييد يكييون موعييد وصييولها فييي أ سيياعة ميين ليي أو نهييار ،وهييو ال
يمل إال الخضوع لها.

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة:
دة ال تسيمع فييه اليدعو كالمسيتحي
وهي المادة رقم ( ،)38ومعناها :أن ما اسيتحال عيا ا
مبلغ يا ال تجييوز
عقي ايال ،إذا ادعييى ميين ُع يرف بييالفقر علييى ميين ُع يرف بييالغنى بأنييه اسييتدان منييه ا
العادة وقوع مثله :ال تسمع فيه الدعو  ،وكما لو ادعى أن ز ايدا ابنه وال يولد مثله لمثله.

ل ينَر تغيُّر األحَام بتغير األزما :

بتغي ير األزمييان هييي
وه يي المييادة ( )39ذل ي كمييا بييين الشييار  :أن األحكييام التييي تتغي ير ُّ

بتغير األزمان تتغير احتياجات النياس ،وبنيا عليى
األحكام المستندة على العرف والعادة ألنه ُّ

أيض يا العييرف والعييادة ،وبتغييي َُر العييرف والعييادة تتغي ير األحكييام حسييبما
هييذا التغي
يي َُر يتبييدل ا
َ
َ
آنفي يا ،بخييالف األحك ييام المسييتندة عل ييى األدليية الش ييرعية ،التييي ل ييم تييبن عل ييى الع ييرف
أوضييحنا ا

والعادة ،فإنها ال تتغير.

مثييال ذلي  :جي از القاتي العمييد القتي  ،فهييذا الحكييم الشييرعي الييذ لييم يسييتند علييى العييرف
بتغير األزمان.
والعادة ال يتغير ُّ

بتغير األزميان مين األحكيام فإنميا هيي المبنيية عليى العيرف والعيادة كميا
أما الذ يتغير ُّ

قلنا ،والي األمثلة:

دار اكتفييى برؤييية بعييض بيوتهييا ،وعنييد
كييان عنييد الفقهييا المتقييدمين أنييه إذا اشييتر أحييد اا

يتندا إليى دليي ،
المتأخرين ال بد من رؤية ك بييت منهيا عليى حدتيه .وهيذا االخيتالف لييس مس ا
يديما فيي
ب هو ناشئ عن اختالف العرف والعادة في أمير اإلنشيا والبنيا  ،وذلي أن العيادة ق ا
إنشا الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحيد ،فكانيت عليى هيذا رؤيية

بعييض البيييوت تُغنييي عيين رؤييية سييائرها ،وأمييا فييي هييذا العصيير فييإذ جييرت العييادة بييأن الييدار
الواحدة تكون بيوتهيا مختلفية فيي الشيك والحجيم ،ليزم عنيد البييع رؤيية كي منهيا عليى االنفيراد.
وفي الحقيقية اليالزم فيي هيذه المسيألة وأمثالهيا حصيول عليم كياف بيالمبيع عنيد المشيتر  ،ومين
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ير للقاعيدة الشيرعية ،وانميا تغيير
ثم لم يكن االختالف الواقع في مث هذه المسألة المذكورة تغيي اا
بتغير أحوال الزمان فق .
الحكم فيها ُّ

وعلنيا ،وليزوم الضيمان غاصي
وكذا تزكية الشيهود س اا
ير ا
علييى هييذه القاعييدة .وقييد أر اإلمييام األعظييم (أ أب يو حنيفيية) عييدم لييزوم تزكييية الشييهود فييي
دعو المال ما لم يطعن الخصم فيهم .وسب

ميال اليتييم وميال الوقيف مبنييان

ذل  :صال الناس فيي زمانيه ،أميا الصياحبان

وعلنيا.
زمنيا غيير زمنيه ،تفشيت فييه األخيال الفاسيدة ،ف أرييا ليزوم تزكيية الشيهود س اا
ير ا
وقد شهدا ا
والمجلة قد أخذت بقولهما ،وأوجبت تزكية الشهود.

الحقيقة تتر بدللة العادة
يانا بشي ار طعيام وليمية ال يشيتر إال
وهي المادة ( )40من المجلة .يعني :ليو وكليت إنس ا
الطعام المعتاد في مثلها ال ك ما يؤك .

كن يا أوضييحنا سيياباقا أن اللف ي إمييا أن يكييون لييه معنييى حقيقييي ،وامييا أن يكييون لييه معنييى
مجاز  ،وقد بين علما البيان أن للف معنى ثالثاا وهو المعنى الكنائي.
وقد ذكر الفقها أن المفتي عندما ُيستفتى عن مسألة يج

علييه إذا كيان المسيتفتي مين

بلدة أخر أن ال يفتي قب أن يعلم المعنى المستعم للف المستفتى به في بلدة المستفتي.

إنما تعتبر العادة إذا َّ
اطردت أو غلبت:

وهييي المييادة ( .)41يعنييي ال يلييزم أن يكييون جهيياز العييرس إال علييى العييادة الغالبيية فلييو

جهزت عروس بأكثر من العادة الغالبة ال ُيعتبر وال ُيقاس عليه.
قلنييا :إن العييادة يجي أن تُعتبيير ،وهييذه المييادة تشييتر فييي العييادة  -لكييي تكييون معتبيرة -
أحيانيا ،فإنهيا ال تتخليف علييى
أن تكيون ُمطيردة ،أ  :أن ال تتخلييف ،أو غالبية أ  :إن تخلفيت
ا
األكثر :هذا وقد ذكير صياح (األشيباه) :أن الشيي اليذ ُيحمي عليى العيرف والعيادة يجي ،
أواال :أن يكون حمليه عليى العيرف الموجيود وقيت ال ُّ
يبال
يتلف ال أن ُيحمي الشيي اليذ وضيع ق ا
ثانيا :أن يكون العرف ساباقا ومقارانا أ  :أال يكون متأخ اار وطارائا.
على عرف حد ،مؤخ اار .ا
يار بمائية جنييه مصير  ،وكيان الجنيية فيي ذلي
مثال :لو باع شخص منيذ مائية سينة عق اا
الوقت هيو الجنيية اليذهبي ،ال يجيوز حمليه عليى الجنيية اليورقي الحيالي ألن هيذا عيرف حياد،

في ذل الوقت.

العبرة للغال الشائع ل للنادر:
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وذائع يا
معلوم يا للنيياس
وهييي المييادة ( ،)42ومعناهييا :أن الشييائع هييو األميير الييذ يصييب
ا
ا
بينهم .مثال ذل  :أن يحكم ببلوغ من له مين العمير خميس عشيرة سينة ،ألنيه هيو السين الشيائع
للبلييوغ ،وان ك يان الييبعض ال يبل ي إال فييي السييابعة عش يرة أو الثامنيية عش يرة .إال أنييه نييادر فييال
يي علييى
ينظيير إليييه .كييذل الحكييم بسييبع سيينين لمييدة حضييانة الصييبي وتسييع لحضييانة البنييت مبني ُّ
الشيائع المتعييارف ميين أن الصيبي إذا بلي السييابعة ميين عميره يسييتغني عيين ُمعيين لييه فييي لباسييه
يثال .والبن ييت إذا ص ييار عمره ييا تس ييع س يينوات تص ييب مش ييتهاة ف ييي الغالي ي
وأكل ييه واس ييتنجائه م ي ا

يانا بتييأثير التربييية واإلقليييم ال عب يرة لييه ،ب ي المعتبيير
يادة ونقصي ا
واخييتالف النمييو فييي الييبعض زيي ا
السبع سنوات للصبي والتسع للبنت ألنه الشائع الغال .

ً
شرطا:
المعروف عرفًا كالمشروط

وهييي المييادة ( .)43وفييي الكت ي

الفقهييية عبييارات أخيير بهييذا المعنييى( :الثابييت بييالعرف

كالثاب ييت ب ييدلي ش ييرعي) و(المع ييروف عرافي يا كالمش ييرو ش ييراعا) ،و (الثاب ييت ب ييالعرف كالثاب ييت
بييالنص) ،و (المعييروف بييالعرف كالمشييرو بيياللف ) وقييد سييب لنييا أن عرفنييا العييرف والعييادة.
فإلي األمثلة على هذه القاعدة:
ييئا ،وليم يتقياوال عليى األجيرة ،ينظير للعامي  :إن كيان يشيتغ
لو اشتغ شخص آلخر ش ا
عمال بالعرف والعادة ،واال فال.
باألجرة عادة ُيجبر صاح العم على دفع أجرة المث له ا

ييئا بعشيير لييرات ولييم ُيعييين نييوع اللي يرة يرجييع إلييى النييوع
كييذل إذا اشييتر شييخص ميين آخيير شي ا
يثال فتعتبيير هييي التييي وقييع
المتعييارف فييي تل ي البلييدة ،ك يأن يكييون المتعييارف اللي يرة العثمانييية مي ا

عليها العقد كما لو ذكرت .1وه هي ليرة ذهبية أو ليرة ورقية وما أعظم الفر بينهما !

يثال ،فالجني يه فييي
أقييول (القرضيياو ) :وفييي عص يرنا لييو اشييتر رجي سييلعة بييألف جني يه مي ا

مصر ينصرف إلى الجنيه المصر  ،وفي السودان ينصرف إلى الجنيه السيوداني ،وفيي لنيدن
ينصييرف إلييى الجنييه اإلنكليييز  ،كمييا يوجبييه عييرف كي بلييد .وفييي كي زميين سينصييرف إلييى مييا
هو المعهود فييه ،ففيي القيرن التاسيع عشير كيان الجنييه إذا ذكير فيي معاملية ميا ،ينصيرف إليى
الجني يه الييذهبي ،إذ لييم يكيين قييد أصييب الييورقي عمليية معتمييدة ،فلييو رفعييت قضييية فيهييا حقييو

 - 1انظر :درر الحكام (.)46/1
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قديمة بالجنيه فال معنى له إال الجنيه المعروف حينئذ ،وهو من الذه

بيقين .أميا الييوم فييراد

بالجنيه إذا ذكر الجنيه الورقى.
كذا ليو اشيتر شيخص بقيرة ،فتبيين ليه بعيد شيرائها أنهيا غيير حُليو  ،وأراد ردهيا ينظير:
إن كان هذا الشخص معروافا أنه ممن يشتر للذب كأن يكون قص اابا ،ال يجوز ليه اليرد ،وان

كان ممن يشتر ألج االنتفاع بحليبها تُرد.

دار آلخيير معييدة لألج يرة بييدون إذنييه ،وبييدون تأوي ي مل ي  ،أو
كييذل لييو سييكن شييخص اا

تأوي عقد :يلزمه دفيع أجيرة المثي عرافيا ،ويكيون كيأن السياكن شيرطها عليى نفسيه حيين سيكناه
للدار.
وكييذا الييذ ينييام فييي الفنييد والمغتسي فييي الحمييام ،يجي
والعادة توج

عليييه دفييع األجيرة ،ألن العييرف

دفعها وان لم تذكر.

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم:
وهي المادة ( .)40وان هذه المادة هي عين المادة السابقة.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص:
وهي المادة ( .)45ويتفرع من هذه المادة فروع ،منها :اإلعيارة المطلقية المتقييدة بيالعرف
والعادة.
مثييال ذلي  :لييو أعييار شييخص آخيير دابية إعييارة مطلقيية ،ال يجييوز للمسييتعير أن ُيركبهييا أو

ُيحملهييا غييير المعتيياد المتعييارف .فلييو حملهييا حديي ايدا أو سييل بهييا طرياق يا وعي ايرا ،وكييان تحمي ي
الحديد وسلو تل الطري غير معتاد ،يضمن.

ير
كي ييذل الوكي ي ي ببيي ييع شي ييي وكالي يية مطلقي يية تعتبي يير عي ييادة بي ييأن ال يكي ييون تصي ي ُّيرفه ُمضي ي ا

بالموك ي  ،فلييو وك ي ش ييخص آخيير ببيييع ش ييي وكاليية مطلقيية ،فلييه أن يبي ييع ذل ي المييال ب ييثمن
ُمعجي  ،أو ُمؤجي إلييى أجي متعييارف التأجيي بييين التجييار ،وال يجييوز لييه أن يبيعييه ألجي أبعييد
من المعتاد.
كذا لو وكله في بيع شيي كميا جيا فيي ميادة ( )1499ال يحي ليه أن يبييع بعضيه إن
كان في تبعيضه ضرر عادة1انتهي

تغيُّر العرف في عصرنا:
 - 1انظر :مجلة األحكام ،وشرحها :درر الحكام لعلي حيدر ( )46 -40/1مع تصرف وزيادة.
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للتغيير ،ولييس مين شيأنه الثبيات واليدوام،
والناظر في العرف وحركته يجد أنه سيال قاب
ُّ

أحيانا يتغير بب .
وان كان
ا
ولكن في عصرنا ك شئ تغير ،البيئة تغييرت ،ودرجية الحي اررة تغييرت ،واإلنسيان تغيير،
تغي يرت معارفييه وأفكيياره ،وتبعييا لييذل تغي يرت مناهجييه وأسيياليبه ،وتغيييرت قد ارتييه وامكاناتييه ،فييال
َغرَو أن تتغير أعرافه وعاداته.
انظيير إلييى نظييام الحييياة اليييومي فييي الجيي الييذ قبلنييا  -بي فييي جيلنييا نحيين فييي عصيير
يور ضيرورايا ،هي هيو
يائال ،وتط اا
الصبا  -وجيلنا وجي أوالدنا وأحفادنيا مين بعيدنا ،تجيد ُّ
تغيي اار ه ا
إلى األحسن أو إلى األسوأ
كييان جيلنييا فييي عهييد الصيبا ينييام بعييد صييالة العشييا  ،ويبييدأ الحييياة قبي الفجيير ،ويسييتيق
مبك يرا ،معتقييدا أن البركيية فييي البكييور ،فيلقييى الصييبا نقيييا طيياه ار ميين يييد هللا ،قب ي أن تلوثييه
أنفاس العصاة الذين ال يستيقظون إال متأخرين.

وأجيالنييا اليييوم تسييهر طييويال مييع التليفزيييون ونحييوه ،وتسييتيق متييأخرا ،فييال تبييدأ اليييوم كمييا

كان يبدأ في الجي الماضي .فلهذا يج

أن يراعى ذلي عنيد العقيود التيي تعقيد ،فيإذا ليم يتفي

على بد اليوم من الساعة كذا ،فال بد أن يراعى عرف الناس.

العرف والشرع:
وانما ُيراعى العرف ،ألنه يمث حاج اة من حاجات ،واال ما تعارفوا عليه.
فرعايي ي ُة الش ييرع ل ييه ،رعاي يية للحاج ييات التي يي ه ييي ج ييز م يين مص ييالحهم الت ييي ج ييا الش ييرع

ويطارد أضدادها من المفاسد والمضار.
ليحفظها وينميهاُ ،
فميين المتف ي عليييه أن الشييرع – أو الش يريعة – إنمييا أنزلهييا هللا ،لتحقي ي مصييال العبيياد،
والمصال مرات

ثال ،،منها :ضرورات ،وحاجات ،وتحسينات.

أعراف مصادمة للشرع:
الممثلية فيي الحاجيات – ميا ليم تصيادم الشيرع،
ولكن الشرع إنميا ُي ارعيي هيذه األعيراف – ُ
فإن صادمت الشرع كان الشرع أولى باإلتباع؛ ألن الشرع يمثي عيدل هللا تعيالى وحكمتيه ،فميا
صييادمه ،فهييو ال يمث ي إال الجه ي أو الهييو  ،وقييد قييال تعييالىَ { :ولَااا ِو اتَّبَااا َع ال َحااا ُّ
ااوا َء ُهم
ق أَها َ
س َم َو ُ
ت ال َّ
يه َّن} [المؤمنون.]71:
سد َ ِ
لَفَ َ
ات َواألَرضُ َو َمن ِف ِ

دفع الما من المرأة للرجل الراغ بلوجها:
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خيذ ميثال :العييرف الجيار فييي الهنييد وباكسييتان وبينجالدش ،وهييو أن الميرأة – أو أباهييا –
هي التي تدفع لمن يريد أن يتزوجها .وتدفع له مبال أو أشيا كثيرة حس

غنيى األ

وفقيره،

ويسره وعسره .فقد تدفع له سيارة أو تدفع له من ازال أو (فيال) أو نحو ذل .

ير أو صيدا اقا أو صيدقة،
وهذا مصادم للشرع الذ أوج عليى الرجي أن ييؤتي الميرأة مه اا
نحليية أو عطييية أو هدييية لهيين ،لتطييي أنفييس النسييا  ،واشييعارهن بييأنهن مرغوبييات ومحبوبييات
ومص يونات ،وأن الرج ي هييو الييذ يييركض و ار الم يرأة ،وليييس العكييس ،يقييول تعييالىَ { :وآَتُااوا
ُ
صدُقَاتِ ِه َّن نِحلَةً فَ ِإ ِطب َن لَ َُم عَن شَيء ِمنهُ نَفسًا فَ َُلُوهُ َهنِيًَا َم ِريًَا} [النسا .]4:
سا َء َ
النِ َ
فييال يجييوز إق يرار هييذا العييرف المخييالف للق يرآن والسيينة ،الييذ ترت ي عليييه أن أصييبحت
ير علييى األس يرة ،وأصييب ميين عنييده ثييال ،بنييات أو أربييع ،يعن يي أن عنييده أربييع
عبئ يا كبيي اا
البنييت ا
باليا في حياته ،يحم همهن من يوم يوليدن حتيى يتيزوجن .والحي أن هيذا عيرف مسيتمد مين

ويس ييمون م ييا ي ييدفع لل ييزو (الدوط يية) .وك ييان يجي ي
الجاهلي يية الهندوس يييةُ ،
يتم يردوا علييى هييذا العييرف الجيياهلي القييديم ال أن يستسييلموا لييه ،ويكيف يوا أنفسييهم علييى قبولييه،
عل ييى المس ييلمين أن

ويحاولوا أن يوجدوا له المخار .
وأذك يير أن ييى ش يياركت ف ييي اجتم يياع للعلم ييا

1

ف ييي باكس ييتان ،حضي يره الي يرئيس الباكس ييتاني

ال ارح ي  ،ال يرئيس ضيييا الح ي رحمييه هللا ،وقييد عييرض فيييه لمشييكلة (الدوطيية) الت يي تواجييه ك ي
أسرة مسلمة ليديها بنيات ،وقلميا توجيد أسيرة إال وبهيا بنيات ،وقيد طالي

اليرئيس الباكسيتاني مين

حال لهذه المشكلة من أموال الزكاة.
العلما المشاركين أن يوجدوا ا

وكيان رد  :أن هللا تعيالى قيد حيدد مصيارف الزكياة فيي أصيناف ثمانيية ،ليم ييدعها ألحييد

غيي يره ،وال للرس ييول نفس ييه ،وال يج ييوز لن ييا أن ُنح ييرف مص ييارف الزك يياة ،ونص ييرف موارده ييا ف ييي

مصارف غير مصارفها الشرعية المحدودة .ويج
يج

البح ،عن ح آخر لمشكلة البنات.

على المجتمع المسلم في باكستان (وكذل في بنجالدش والهنيد) أن يتعياونوا عليى

وقييف هييذا العييرف الغالي

الييذ أخضييع رقييا

الجميييع لييه ،ولييم يملك يوا أمامييه إال التسييليم ،وان

خالف شريعة ر العالمين.

وقف اآلباء أمالكهم على الذكور دو اإلناث:
 - 1كان اجتماع الهيئة العليا لعلميا الرقابية الشيرعية فيي اتحياد البنيو اإلسيالمية ،وقيد كيان رئيسيها الشيي محميد خياطر مفتيي مصير األسيب رحميه
هللا ،وكنت نائبه في ذل الوقت.
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وفي بعض البالد ساد عرف في الوقف ،وهو أن يقف اآلبا أمالكهم على اليذكور دون
اإلنييا ،،محييرفين أحكييام المي يرا ،التيي بينهييا هللا فييي كتابييه ،وفصييلها تفصيييال .وقييال فييي ختييام
ان َّ
ضاةً ِم َ
اآلية األولى لهذه األحكيام{ :آ َ َبا ُه ُكم َوأَبنَا ُه ُكم َل تَد ُرو َ أَيُّهُام أَق َار ُ لَ َُام نَفعًاا فَ ِري َ
اّللِ

اّللِ َو َّ
ان َّ
ِإ َّ َّ
ع ِلي ًمااا َح َِي ًمااا} [النسييا  ،]11:وقييال فييي ختييام اآلييية الثانيييةَ { :و ِص ايَّةً ِما َ
اّللَ َكااا َ َ
اّللُ
اع َّ
ع ِليم َح ِليم} [النسا  ،]12:وقال فيي اآليتيين الثالثية والرابعية{ :ت ِِِلا َ حُادُودُ َّ
َ
اّللَ
اّللِ َو َمان ي ُِط ِ
اار َخا ِلاد َ
ِين ِفي َهااا َوذَ ِلا َ الفَااو ُز ال َع ِظااي ُم * َو َماان
َو َر ُ
سااولَهُ يُد ِخلاهُ َجنَّااات تَجا ِاري ِماان تَح ِت َهااا األَن َها ُ
ص َّ
عذَا ُم ِهين} [النسا .]14-13:
ارا َخا ِلدًا فِي َها َولَهُ َ
اّللَ َو َرسُولَهُ َويَتَعَدَّ ُحدُودَهُ يُد ِخلهُ نَ ً
يَع ِ

إستجار راقصة إلحياء ليلة العر :
وقييد اعتييادت بعييض األسيير المسييلمة فييي الييزمن األخييير فييي أع ارسييها ،إذا زوجييت أحييد
أبنائها أو إحد بناتها :أن تستأجر راقصة (تُحيي ليلة العرس) في زعمهيم .وهيي فيي الحقيقية
إنما تميتهيا ،وال تحييهيا ،ألن اليزمن إنميا يحييا بطاعية هللا ،ويميوت بمعصيية هللا .وليذل عيرف

المسي ييلمون (إحيي ييا ليلي يية القي ييدر) وانمي ييا يحيونهي ييا بالصي ييالة وتي ييالوة الق ي يرآن وذكي يير هللا والي ييدعا
واالستغفار والصدقات وفع الخيرات.

رجسيا
وشر من ذل أن تُحييا األعيراس بشير الخمير أم الخبائي ،،والتيي اعتبرهيا القيرآن ا
من عم الشيطان.

ما مستنده عرف أو وضع لم يعد قائ ًما:

قائميا فيي
ومن األحكام المنصيوص عليهيا فيي الفقيه ميا يسيتند إليى عيرف أو وضيع كيان ا
زمن األئمة المجتهدين أو في زمن مقلديهم من المتقيدمين أو المتيأخرين ،ثيم تغيير هيذا العيرف
أو الوضييع ف يي زمننييا ،كإسييقا شييهادة ميين يمشييي فييي الطري ي مكشييوف ال يرأس ،أو يأك ي فييي
وعميت بييه
الشييارع ،أو حليي اللحييية ،أو ميين يسييمع الغنييا ونحييو ذلي  ،ممييا تغيير بييه العييرفَ ،
جميع يا،
البلييو فييي عص يرنا ،فه ي نجمييد علييى مييا نييص عليييه األولييون ،ونسييق شييهادة ه يؤال
ا

ونعطي مصييال الخل ي

أم نعتبيير هييذه األحكييام خاصية بزمنهييا وبيئتهييا ال تتجاوزهمييا ال ش ي

بتغيير الزميان إليى هيذه األميور،
أن الثياني هيو الصيحي  .إذ ال شي أن نظيرة المجتميع تغييرت ُّ

فمييا عيياد المجتمييع يحكييم علييى مسييتمع الغنييا العيياد أو حلي ي اللحييية أنييه سيياق العداليية أ :
فاس ي  .وال عيياد يحكييم علييى كاشييف أرسييه أو اآلك ي فييي الشييارع علييى أنييه سيياق المييرو ة ،ب ي
نحن في عصر يسمى عصر (السندوتش) أ  :األك بسرعة.

كالم ابن القيم من الحنابلة:
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وميين هنييا كتي

تغيير الفتييو بحسي
ابيين القيييم فصييله الممتييع فييي (إعييالم المييوقعين) عيين ُّ

تغيير األزمنيية واألمكنيية واألحيوال والبيئييات والعوائييد ،قييال فييي مطلعييه( :هييذا فصي عظيييم النفييع
ُّ
الجه به غلي عظييم عليى الشيريعة ،أوجي

مين الحير والمشيقة وتكلييف ميا

جدا ،وقع بسب
ا
ال سييبي إليييه ،مييا يعلييم أن الش يريعة البيياهرة الت يي فييي أعلييى رت ي

المصييال ال تييأتى بييه ،فييإن
الشيريعة مبناهييا وأساسييها علييى الح َكيم ومصييال العبيياد فييي المعيياش والمعيياد ،وهيي عييدل ُّ
كلهييا،
ُّ
ُّ
الجيور ،وعين
ورحمية كلهيا ،ومصيال ُ كلهيا ،وحكمية كلهيا ،فكي مسيألة خرجيت عين العيدل إليى َ
الرحم ية إلييى ضييدها ،وعيين المص ييلحة إلييى المفسييدة ،وعيين الحكم يية إلييى العبيي ،،فليسييت م يين
يدل هللا بييين عبيياده ،ورحمتييه بييين خلقييه ،وظلييه
الشيريعة وان أُدخلييت فيهييا بالتأويي  .فالشيريعة عي ُ
في ييي أرضي ييه ،وحكمتي ييه الدالي يية عليي ييه وعلي ييى صي ييد رسي ييوله صي ييلى هللا عليي ييه وسي ييلم أتي ييم داللي يية

وأصدقها) .1وضر عدة أمثلة لتطبي هذه القاعدة.

كالم القرافي من المالَية:
وعنييد المالكييية نجييد اإلمييام شييها

الييدين الق ارفييي فييي كتابييه (اإلحكييام) يقييول فييي الس يؤال

التاسع والثالثين( :ما الصحي في هذه األحكام الواقعية فيي ميذه

الشيافعي ومالي وغيرهميا،

المرتبيية علييى العوائييد والعييرف الييذين كانييا حاصيَلين حاليية جييزم العلمييا بهييذه األحكييام فهي إذا

يدل علييى ضييد مييا كانييت تيدل عليييه أوال ،فهي تَُبطي هييذا
تغييرت تلي العوائييد وصييارت العوائييد ت ُّ
ويفتَ ييى بم ييا تقتض يييه العوائ ييد المتج ييددة أو يق ييال :نح يين
الفت يياو المس ييطورة ف ييي كتي ي الفقه ييا ُ
مقلييدون ،ومييا لنييا إحييدا ،شييرع ،لعييدم أهليتنييا لالجتهيياد ،فنفت يي بمييا فييي الكت ي

المنقوليية عيين

المجتهدين .
ثم يجي

عن هذا السؤال الخطير بقوله:

تغيير تلي العوائيد – خيالف اإلجميياع،
(إن اسيتمرار األحكيام التيي ميدركها العوائيد – ميع ُّ

تغيير العيادة
وجهالة في الدين ،ب ك ما هو في الشريعة يتبع العوائيد ،يتغيير الحكيم فييه عنيد ُّ
إليى ميا تقتضييه العيادة المتجيددة ،ولييس هيذا تجدي ايدا لالجتهياد مين المقليدين ،حتيى يشيتر فيييه
أهلية االجتهاد ،ب هذه قاعدة اجتهد فيها العلما وأجمعوا عليها ،فنحن نتيبعهم فيهيا مين غيير
استئناف اجتهاد).2
 - 1انظر :إعالم الموقعين (.)15 -14
 - 2اإلحكام في تمييز الفتاو عن األحكام ص ي ،231طيبعة حل  ،تحقي الشي عبد الفتا أبو غدة.
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ونالحي ي هن ييا أن ك ييالم الق ارف ييي إنم ييا ه ييو ف ييي األحك ييام التي يي م ييدركها ومس ييتندها العوائ ييد
واألعراف ،ال تل التي مستندها ومدركها النصوص المحكمات.
ويعييود الق ارفييي إلييى هييذا الموضييوع م يرة أخيير فييي (الفيير الثييامن والعش يرين) ميين كتابييه

الشهير (الفرو ) فيؤكد أن القانون الواج

على أه الفقه والفتو مراعاتيه عليى طيول األييام،

هو مالحظة تغير األعراف والعادات بتغير األزمان والبلدان.
ويقول بك جال :
طه ،وال تجمييد علييى المسييطور فييي
(فمهمييا تجييدد فييي العييرف اعتَب يره ،ومهمييا سييق أسييق ُ
الكت طيول عمير  .بي إذا جيا رجي مين غيير أهي إقليمي يسيتفتي  ،ال تجيره عليى عيرف

بلييد  ،واسييأله عيين ُع يرف بلييده ،وأجييره عليييه ،وأفت يه بييه دون عييرف بلييد  ،ودون المق يرر فييي
كتبي ي  ،فه ييذا ه ييو الحي ي الواضي ي  .والجم ييود عل ييى المنقي يوالت أب ي ايدا ض ييالل ف ييي ال ييدين ،وجهي ي
بمقاصد علما المسلمين ،والسلف الماضين).1

تغير العرف واعتباره عند الحنفية:

أما عند الحنفيية ،فنجيد مجموعية كبييرة مين األحكيام االجتهاديية التيي قيال بهيا المتقيدمون

تغي ير
لتغي ير العييرف ،نتيج ي اة لفسيياد الييزمن ،أو ُّ
أعييرض عنه يا المتييأخرون ،وأفت يوا بمييا يخالفهيياُّ ،
األوضاع أو ُّ
تطور الحياة ،أو غير ذل  ،وال غ اربية فيي هيذا ،فيإن أئمية الميذه أنفسيهم – أبيا
حنيفة وأصحابة – قد فعلوا ذل .
ذكيير السرخسييى :أن اإلمييام أبييا حنيفيية فييي أول عهييد الفييرس باإلسييالم ،وصييعوبة نطقهييم
بالعربية ،رخص لغير المبتدع منهم أن يق أر في الصيالة بميا ال يقبي التأويي مين القيرآن باللغية
الفارسييية ،فلمييا النييت ألسيينتهم ميين ناحييية ،وانتشيير الزيي واالبتييداع ميين ناحييية أخيير  ،رجييع عيين
هذا القول.
وذكير كيذل  :أن أبيا حنيفية كيان يجييز القضييا بشيهادة مسيتور الحيال فيي عهيده – عهييد
تابعي التابعين – اكتفيا بالعدالية الظياهرة ،وفيي عهيد صياحبيه – أبيي يوسيف ومحميد – منعيا
ذل  ،النتشار الكذ

بين الناس.2

 - 1الفرو (.)177 -176/1
 - 2أصول التشريع اإلسالمي لألستاذ علي حس

هللا ص ي.85 -84
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ويقييول الحنفييية فييي مث ي هييذا النييوع ميين الخييالف بييين اإلمييام وصيياحبيه :هييو اخ ييتالف
عصر وزمان ال اختالف ُحجة وبرهان.
وقييد أصييب ميين القواعييد الفقهيية األساسييية عنييد الحنفييية كمييا هيي عنييد الشييافعية وغيييرهم:
قاعدة (العادة محكمة).1

رسالة ابن عابدين فيما بُنَي على العُرف:

وكتي

فيي ذلي ابيين عابييدين – كمييا أشيرنا ميين قبي  -رسييالته القيميية التيي سييماها (نشيير

كثير من المسائ الفقهيية االجتهاديية،
العرف) بين فيها أن اا
العرف فيما ُبَني من األحكام على ُ
َ
كان يبنيهيا المجتهيد عليى ميا كيان فيي عيرف زمانيه ،بحيي ،ليو كيان فيي زميان العيرف الحياد،
لقال بخالف ما قاله أوال.
ولييذا قييالوا فيي شييرو المجتهييد :وال بييد فيييه ميين معرفيية عييادات النيياس ،قييال( :فكثييير ميين
لتغيي ير ع ييرف أهلي يه ،أو لح ييدو ،ض ييرورة ،أو فس يياد أهي ي
األحك ييام تختل ييف ب يياختالف الزم ييانُّ ،

الزمان ،بحي ،لو بقي الحكم على ما كيان علييه ،لليزم منيه المشيقة والضيرر بالنياس ،ولخيالف

قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ،ودفع الضرر والفساد ،لبقا العيرف العيام عليى
أتم نظام ،وأحسن إحكام).
قال( :ولهذا نر مشياي الميذه

خيالفوا ميا نيص علييه المجتهيد  -يعنيى :إميام الميذه

وأصيحابه – فيي مواضيع كثييرة بناهيا عليى ميا كييان فيي زمنيه ،لعلمهيم أنيه ليو كيان فيي عهييدهم
لقال بما قالوا به ،أخ اذا من قواعد مذهبه).

والي بعض ما خالف فيه المشاي المجتهد (أ مؤسس المذه ):

 -1ج ي يواز االسي ييتئجار علي ييى الُقي يير والطاعي ييات والوظي ييائف الدينيي يية ،مث ي ي  :اآلذان
واإلمامة والخطابة ،وتعليم القرآن؛ النقطاع العطايا التي كانيت تُعطيى لمعلمييه وللميؤذنين

واألئمية وغيييرهم فييي الصييدر األول ،ولييو اشييتغ المعلمييون بييالتعليم ،واألئميية باإلماميية ،بييال
أج يرة ،يلييزم ضييياعهم وضييياع عيييالهم ،ولييو اشييتغلوا باالكتسييا

ميين حرفيية وصييناعة لييزم

ضييياع الق يرآن واآلذان وغيرهمييا ،فييأفتوا بج يواز أخييذ األج يرة علييى التعليييم ،وعلييى اإلماميية،

 - 1انظر( :القاعدة السادسة من الفن األول) القواعد الكلية ،من كتا

األشيباه والنظيائر البين نجييم ص ي ،102 -93بتحقيي عبيد العزييز الوكيي . .

الحلبى ،وكذل األشباه والنظائر للسيوطي الشافعي ص ي.102 -89
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واآلذان ونحوه ييا ،م ييع أن ذلي ي مخ ييالف لق ييول اإلم ييام وص يياحبيه بع ييدم جي يواز االس ييتئجار
عليها ،كسائر الطاعات.
 -2عدم التصري للوصي بالمضاربة في مال اليتيم في زماننا.
 -3تضييمين الغاص ي
الغاص

ريييع عقييار اليتيييم والوقييف .مييع أن األص ي عنييد الحنفييية :أن

ال يضمن منافع المغصو .

 -4عدم إجارة مباني الوقف أكثر من سنة ،والمزارعة أكثر مين ثيال ،سينين .عليى
خالف أص المذه .
 -5منييع النسييا ميين حضييور المسيياجد للصييالة ،وقييد ُكين يحضيرنها فيي زميين النبييي
صلي هللا عليه وسلم.
 -6عييدم تصييدي الزوجيية بعييد الييدخول بهييا بأنهييا لييم تقييبض المشييرو تعجيلييه ميين
المهر ،مع أنها منكرة.
 -7بيع الوفا  .وقد مر حديثنا عنه من قب .
ويعق

على ذل ابن عابدين بقوله:

(اعلم أن المتأخرين اليذين خيالفوا النصيوص فيي كتي
لتغيير الزميان والعييرف ،وعلمهييم أن صيياح
يخييالفوه إال ُّ

الميذه

المييذه

فيي المسيائ السيابقة ،ليم

لييو كييان فيي زميينهم لقييال بمييا

قييالوه ،ولكيين ال بييد للمفت يي والحيياكم – أ القاضييي -ميين نظيير سييديد واشييتغال كثييير ،ومعرفيية

باألحكام الشرعية ،والشرو المرعية).1
يعنى أنه ال يص قبول الفتو  -في هذا البا

بتغيير األعيراف – إال
تغيير األحكيام ُّ
ُّ -

للراسخين من العلما – ال لك من لبس لبوسهم ،وان لم ترس قدمه في الفقه.

مجلة األحَام تؤكد ذل :

وبن ييا ا عل ييى ه ييذا ج ييا ت مجل يية األحك ييام العدلي يية ،التي يي احت ييوت الق ييانون الم ييدنى للدول يية
العثمانييية فيي عصييرها األخييير ،مييأخواذا ميين المييذه الحنفييي ،والتيي كانييت ال تيزال تطبي فييي

تغيي ير
الكوي ييت واألردن إل ييى س يينين قريب يية ،لتثب ييت في يي إح ييد مواده ييا ه ييذه العب ييارة( :ال ينك يير ُّ

بتغير األزمان).2
األحكام ُّ

العرف" ضمن مجموعة رسائ ابن عابدين" (.)125/2
 - 1رسالة نشر َ
 - 2المادة ( )39من المجلة.
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ولي على صياغة العبارة بعض المالحظات:
تغي ير األمكنيية واألح يوال والعوائييد ،كمييا ذكيير ذل ي اإلمييام ابيين القيييم،
 -1كييان ينبغييى إضييافة ُّ
وكمييا نب يه علييى ذل ي األسييتاذ الييدكتور صييبحي محمصيياني فييي كتابييه (فلسييفة التش يريع
اإلسالمي).
 -2كييان ينبغييى تقييييد األحكييام بالبعضييية كمييا فعي ابيين عابييدين ،حييي ،جعي عنيوان رسييالته
العرف).
(نشر العرف في أن بعض األحكام مبناه على َ

 -3وقد يغني عن هذا لو وصيفت األحكيام بكلمية (االجتهاديية) فهيذا أحيو وأد  ،وان كيان
ومفهموما.
ظا
ذل ملحو ا
ا

بي ييد أن االحتي ييا ف ييي الص ييياغة واجي ي  ،خش ييية أن يفه ييم بع ييض الن يياس إمك ييان تب ي ُّيدل

األحكام بصفة مطلقة ،كما ناد بذل بعض الذين ال ح لهم من فقه الشريعة.
تغير األحكام).
تغير الفتو ) ال بي ( ُّ
وقد خر ابن القيم من هذا المأز حين عبر بي ( ُّ

تعبير عن الميراد هنيا؛ ألن الحكيم القيديم بيا إذا وجيدت
اا
وهذا في الحقيقة أد  ،وأص
بتغير منا الحكم.
حالة مشابهة للحالة األولى .وانما الفتو هي التي تغيرت ُّ

تنبيه العالمة الشيخ على الخفيف:
وهذا ما نبه عليه الفقيه العالمة الشي علي الخفيفُ ،م َعقابا عليى األشييا التيي جوزهيا
بتغيي ير
مت ييأخرو الحنفي يية ،والتي يي ت ييذكر ع ييادة كأمثل يية عل ييى تغ ييي َُر بع ييض األحك ييام وتب ي ُّيدلها ُّ
َ
األعراف ُّ
وتبدل األزمان .قال الشي رحمه هللا:
يديال إذا مييا ُروعي يي ف يي كي ي حادثيية ظروفه ييا
(الواقييع أن مث ي ه ييذا ال يعي ُّيد تغيي ي اا
ير وال تبي ا
َ
ومالبساتها ،وما لتل الظيروف والمالبسيات مين صيلة بيالحكم اليذ جعي لهيا ،إذ الواقيع إن
الفقي ييه أو المجته ييد إذا م ييا عرض ييت علي ييه مس ييالة م يين المس ييائ ارع ييى ظروفه ييا ومالبس يياتها
والوس التي حدثت فيه ،ثم استنب لها الحكم المتف مع ك هذا.
فإذا تغير الوس  ،وتبدل العرف الذ حدثت فيه الواقعية ،تغييرت بيذل المسيألة وتبيدل
حكم يا آخيير لهييا .وهييذا ال ينف يي أن المسييألة السييابقة
وجههييا ،وكانييت مسييألة أخيير اقتضييت ا
بظروفها ال زالت على حكمها ،وأنها لو تجددت بظروفها ووسطها لم يتبدل حكمها.
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يابا لوجيه هللا ،وطاعي اة
فأخذ األجرة على تعليم القرآن فيي وسي يقيوم أهليه بتعليميه احتس ا
له :غير جائز في ك مكان ،وفيى كي زميان .وأخيذ األجيرة عليى تعليميه فيي وسي انصيرف
أهله عن تعليم القرآن والدين إال بأجر :أمر جائز في ك زمان ومكان .1)...
وه ييذا م ييا يؤيي يد م ييا ذكي يره اب يين الق يييم م يين أن الفت ييو هي يي التي يي تغيي يرت ،ول يييس الحك ييم
الشيرعي ،فيجيوز أن يعيود الحكيم السياب – كميا قيال شييخنا الخفييف رحميه هللا – إذا عييادت
نفس الظروف األولى أو ظروف تشبهها.
وذل ي ي مث ي ي تبعي ي ية الزوجي يية لزوجهي ييا ف ي يي حالي يية االغت ي ي ار

عي يين بلي ييده ،فقي ييد ألي ييزم بي ييذل

المتق يدمون ميين الفقهييا ؛ النتشييار الثقيية والطمأنين يية بييين النيياس ،فلمييا تغي يرت أح يوال الن يياس

وأخالقهم ،وأصب بعيض الرجيال يتسيلطون عليى زوجياتهم فيي الغربية باإلسيا ة واإلييذا  ،وال
تجييد الزوجيية ميين يييدافع عيين حقوقهييا ،ويحميهييا ميين طغيييان زوجهييا ،وه يي بعيييدة عيين أهلهييا،

دفعيا للضيرر عنهيا ،إذ ال ضيرر
غير المتأخرون فتواهم ،ولم يلزميوا الميرأة باللحيا بزوجهيا ،ا
وال ضرار في اإلسالم.
ير ميا تقتضيي االغتي ار
فإذا نظرنا إلى طبيعة عصرنا ،وجدنا ظيروف العمي الييوم كثي اا
ميين قطيير إلييى قطيير ،وفييى القطيير الواحييد ميين إقليييم إلييى إقليييم ،فلييو لييم ت ارف ي الم يرأة زوجهييا
أيضي يا ،وتض ييررت الزوج يية ،وتعرض ييت األسي يرة للتفكي ي  ،كم ييا أن
ألص ييابه ه ييو ض ييرر كبي يير ا
قائم يا
الخييوف الييذ كييان يحييد ،ف يي الماضييى ميين انقطيياع الم يرأة عيين أهلهييا بالغربيية لييم يعييد ا
اآلن ،لسهولة االتصاالت البريدية والبرقية والفاكسيه والهاتفيية ،وال سييما بعيد عصير الهياتف
المحمول  ...فوج

حينئذ تغيير الفتو مرة أخر  ،والعودة إلى الحكم القديم.2

حَم النص الشرعى إذا بني على عرف تغيَّر:
وينبغييى التييدقي فيي معرفيية النصيوص الشييرعية التيي ُبنيييت علييى أعيراف زمنييية .فإنييه إذا
بتغيرها.
تغيرت هذه األعراف التي ُبنيت عليها أحكام النصوص ،يج أن تتغير األحكام ُّ
أحكاميا مبنيية
وخصوصا نصوص السنة النبوية – تصدر
فبعض النصوص الشرعية –
ا
ا
على أعراف قائمة رعتها في زمنها ،اقتضتها الظروف الموضوعية ،ألنها تمث المصيلحة فيي
وتغير العرف المبني عليها ،كيان مين
لتغير ظروفهاُّ ،
ذل الوقت ،فإذا تغيرت هذه المصلحةُّ ،
 - 1محاضرات في أسبا

اختالف الفقها ص ي.257

 - 2انظر كتابنا (الشريعة اإلسالمية صالحة للتطبي في ك زمان ومكان) ص ي ،103 -97نشر مكتبة وهبه ،ببعض تصرف.
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حقن يا أن نجتهييد فييي تغيييير الحكييم؛ ألن علتييه العييرف وقييد تغي ير ،وهييو يييدور مييع علتييه وجييودا
وعدما.
الواقع في زمين

موزونا حس
مكيال أو
من ذل ما أوردناه عن اإلمام أبي يوسف الشئ ا
ا
للتغير.
القصة ال حس ما جا في الحدي ،،ألن الحديُ ،بني على الواقع ،وهو قاب
ُّ

ومن ذل  :ما ذكرناه في كتابنا (فقه الزكاة) وهو ميا قيرره الفقهيا  ،وأكدتيه كتي

الفقيه المختلفية

بإختالف مذاهبها ،وهو اعتبار أن لزكاة (النقود) أو (األثمان) نصابين:

نصابا يقدر بالذه ومقداره عشرون
ونصابا يقدر بالفضة مقداره مائتيا
دينارا،
ا
ا
ا
مثقاال أو ا
درهم .وبينهما – فيي تقيديرنا المعاصير  -تفياوت واسيع ،وفير شاسيع .وظين كثيير مين علميا
الفقييه

اس بييه ،وك ي كت ي
الم َس ي ُ
الفقييه :أن بقييا هييذين النصييابين أميير واج ي ودائييم ،ال يجييوز َ
تردده .وقد ناقشنا هذا األمر من قديم في كتابنا (فقيه الزكياة) وبينيا أن ال معنيى السيتمرار هيذا
قائما في زمن النبوة ثم تغير ،ولم يعد له وجود اليوم.
الحكم المبني على عرف كان ا
ذل ي أن النصييا هييو الحييد األدنييى الموج ي للغنييى ميين أ مييال كييان .مث ي خمييس ميين
األبي  ،أو أربعييين شيياة ميين الغيينم ،أو خمسيية أوسي ميين الحبييو أو نحييو ذلي  .فميين لييم يملي
هيذا النصييا
علية الزكاة.

ير ولييم تجي
أو الحييد األدنيى اعتُبيير فقيي اا

عليييه زكيياة .وميين ملكيه اعتبيير غنيييا تجي

وف ييي كي ي أني يواع األمي يوال ،م يين الحيوان ييات أو الحب ييو والثم ييار وغيره ييا ،ح ييدد النص ييا
بوضو  ،وهو مقدار واحد معلوم ،إال في زكاة النقود أو األثمان (الذه

والفضية) فجعي فيهيا

نصييابان أحييدهما للنقييود الفضييية الييدراهم ( 200درهييم) ،واآلخيير للنقييود الذهبييية الييدنانير (20
يار ميين ال ييذه
دينييا ار) وكانييت العش ييرون ديني اا

تُصييرف

( )200درهييم م يين الفضيية ،والعك ييس

بييالعكس ،فلييم يقصييد الرسييول الك يريم أن يجع ي نصييابين متفيياوتين ق ي  .وانمييا هييو مقييدار واحييد
بعملتين مختلفتين ،كان المجتمع يتعام بهما .ألن المجتميع العربيي فيي عصير النبيوة ليم يكين
لييه عمليية خاصيية بييه ،بي كانييت النقييود الفضييية (الييدراهم) .وهييي األغلي

تييأتي إليييه ميين فييارس،

وكانت النقود الذهبية (الدنانير) تأتي إليه من دولة الروم البيزنطية.
وقد بينت في كتابي (فقه الزكاة) شدة تفاوت ما بين نصا

الذه

ونصا

الفضية فيي

يابا م يين
عصي يرنا .حت ييى إن نص ييا ال ييذه – عن ييد ت ييأليفي الكت ييا  -يس يياو ثالث يية عش يير نص ي ا
قائال:
الفضة ،وهو ما ال يقب  .وقد عقبت عليه ا
127

(إن معنييى هييذا الكييالم أن هنييا نصييابين للزكيياة فييي النقييود ،وبينهمييا تفيياوت هائي  ،فهي
تقب ي عداليية التش يريع اإلسييالمي هييذا التفيياوت الضييخم الييذ يبل ي أحييد النصييابين فيييه ضييعف
اآلخ يير أكث يير م يين ث ييال ،عشي يرة مي يرة وهي ي يقبي ي من ييا أن نت يير المس ييلم ف ييي َحيي يرة أم ييام ه ييذين
النصيابين المختلفيين أشيد االخيتالف وهي يسيوغ فيي العقي أو فيي الشيرع أن نقيول لمين يملي
جنيهييا :أنييت
خمييس جنيهييات :أنييت غن يي بحس ي نصييا الفضيية؛ ونقييول لميين يمل ي خمسييين ا
فقييير بحسي نصييا الييذه ! ال شي أن هييذا غييير سييائ وال جييائز .واألحادييي ،واآلثييار التييي
يار مين اليذه  ،ليم تقصيد أن
قدرت النصا في النقود بمائتي درهم مين الفضية ،وبعشيرين دين اا
غنيييا تجي عليييه
تجعي ميين ذلي نصييابين متفيياوتين ،وانمييا هييو نصييا واحييد َمين ملكييه اعتُبيير ا

ييئا
يارا ،وكيان ش ا
الزكاة ،وقدرت هذا النصا بمبلغين متعادَلين ،هما مائتا درهم أو عشرون دين ا
احدا ،فقد قامت األدلة الكثيرة القاطعة على أن سعر الدينار في عهد الرسول -صيلى
اا
وسعر و ا
هللا عليه وسلم -والخلفا الراشدين كان يصيرف بعشيرة د ارهيم عيرف ذلي فيي الزكياة ،وفيي حيد
السرقة ،وفي الجزية ،وفي اليديات وغيرهيا1اه ي .عليى هيذا يجي

أن يكيون تقيدير نصيا

الزكياة

أو م يين الفض يية عل ييى ح ييد سي يوا  ،القيم يية واح ييدة ،وان اختلف ييت

م يين النق ييود واح ي ايدا ،م يين ال ييذه
العمليية .وأود أن أُبييين هنييا :أن الزكيياة ،وان كانييت معييدودة فييي العبييادات األربييع ،فإنهييا –بييال
ري ي  -جييز ميين نظييام اإلسييالم المييالي واالقتصيياد االجتميياعي .وميين هنييا تييدخ معنييا فييي
حديثنا عن فقه المعامالت.

بماذا نحدد النصا في عصرنا  ...بالذه أم الفضة؟

الش إذن أن عصرنا لم يعد يحتم أن يكيون للنقيود الذهبيية نصيا  ،وللفضيية نصيا

آخر ،فقد أصبحت العملة الورقية هي السيائدة فيي التعامي بيين النياس ،ويكياد النياس ال ييرون
يديما :هي
العملة المعدنية -وبخاصة الذه منها -فلم نعد إذن بحاجة إلى ما بحثيه الفقهيا ق ا
يضم أحد النقدين إلى اآلخر أم ال فإن الضم أمر ضرور وقائم.
ُّ

ولكيين البحيي ،الييذ البييد منييه هنييا هييو -بييأ النقييدين ُنحييدد النصييا  -أ الحييد األدنييى
يابا يخيالف اآلخير ،هي نحيدده
للغنى الموج للزكاة وذل أن الشارع قد حدد لكي منهميا نص ا

بالفضة ربما مال إلى ذل كثير من العلما المعاصرين ،وذل ألمرين:

 - 1انظر كتا

(الخ ار في الدولة اإلسالمية) صي.344 ،343
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بالسنة المشهورة الصحيحة.
األول :أن نصا الفضة مجمع عليه ،وثابت ُ
الثي يياني :أن التقي ييدير بي ييه أنفي ييع للفق ي ي ار  ،إذ باعتبي يياره تج ي ي الزكي يياة علي ييى أكبي يير عي ييدد مي يين
المسلمين ،ولهذا شياع تقيدير النصيا

ببضيع وعشيرين ريياالا فيي مصير ،وبنحيو خمسيين ريياالا

فييي المملكيية العربييية السييعودية وامييارات الخليييج ،وبنحييو بضييع وخمسييين روبييية فييي باكسييتان
والهند أو ستين.1
ويذه

علما آخرون إلى أن تقدير النصا

يج

أن يكيون باليذه  ،وذلي أن الفضية

تغيرت قيمتها بعد عصر النبي -صلى هللا عليه وسلم -ومن بعده.2
وذلي الخييتالف قيمتهييا بيياختالف العصييور كسييائر األشيييا  ،أمييا الييذه

فاسييتمرت قيمتييه

ثابتة إلى حد بعيد ،ولم تختلف قيمة النقود الذهبيية بياختالف األزمنية ،ألنهيا وحيدة التقيدير فيي
ك العصور ،وهذا ما اختاره األساتذة :أبو زهرة وخالف وحسن في بحثهم عن الزكاة.3

ترجيح التحديد بالذه :
الحجة ،فبالمقارنة بين األنصبة الميذكورة فيي
سليم الوجهة ،قو ُّ ُ
ويبدو لي أن هذا القول ُ
أموال الزكاة كخمس مين اإلبي  ،أو أربعيين مين الغينم ،أو خمسية أوسي مين الزبيي أو التمير،
نجد أن الذ يقاربها في عصرنا هو نصا

الذه

ال نصا

الفضة.

إن خمييس إب ي أو أربعييين شيياة تسيياو قيمتهييا نحييو أربعمائيية دينييار أو جنيييه ،أو أكثيير،
الزكياة

تسعا وثالثين َمن الغنم فقي ايرا ،ثيم يوجي
بعا من اإلب أو ا
فكيف يعد الشارع من يمل أر ا
على من يمل نق ايدا ال يشيتر بيه شياة واحيدة وكييف يعتبير مين يملي هيذا القيدر الضيئي مين
غنيا
المال ا

ولقد قال العالمة ولي هللا الدهلو في كتابه القيم (حجة هللا البالغة):

 - 1قدرها العالمة الفازينور بما يساو ( )60ستين روبيية ،وقيدرها العالمية النيدو فيي كتابيه "األركيان األربعية" ص  178بميا يسياو ( )55روبيية،
انظر :مراعاة المفاتي (.)41/3

مساويا لعشرة دراهم في العهد األول ،صار فيي النصيف الثياني مين العهيد األميو
 - 2ومما يدل على ذل ما ذكره المؤرخون أن الدينار بعد أن كان
ا
هميا ،وفييي العصيير العباسييي وصي إلييى أن صييار يسيياو خمسية عشيير أو أكثيير (انظير الخي ار فييي الدوليية اإلسييالمية ص )347
يسياو اثنيي عشيير در ا

همييا.
ونقي عليي مبييار عيين المقرييز أنييه فييي زميين الفيياطميين فيي عهييد الحيياكم ،كثييرت اليدراهم كثيرة ازئييدة حتييى صييار اليدينار يبييدل بأربعيية وثالثييين در ا

الخط التوفيقية (.)43/20

كميا تعيرض األسيتاذ عبيد اليرحمن فهمييي فيي كتابيه (صينج السيكة فيي فجيير اإلسيالم) لهيذا الموضيوع ،ووضيع جيدواال بييين فييه قيمية اليدينار باليدراهم فييي

أحيانا خمسة وثالثين درهما صي.35
مختلف العصور اإلسالمية ،وفيها :أن الدينار بل صرفه
ا

 - 3حلقة الدراسات االجتماعية صي.238
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(إنمييا قييدر (النصييا ) بخمييس أوا (ميين الفضيية) ألنهييا مقييدار يكفيي أقي أهي بيييت سيينة

كامل يية ،إذ كان ييت األس ييعار موافق يية ف ييي أكث يير األقط ييار .واس ييتقرئ ع ييادات ال ييبالد المعتدل يية ف ييي
الرخص والغال تجد ذل ).1
فه ي ي نجي ييد اآلن في ييي أ بلي ييد مي يين بي ييالد اإلسي ييالم :أن خمسي ييين أو نحوهي ييا مي يين الريي يياالت
المصرية أو السعودية أو القطرية أو الروبيات الباكستانية أو الهندية ونحوها  -تكفي لمعيشية
يبوعا واح ايدا إنهيا فيي بعيض اليبالد
أسرة  -أ أسرة -سنة كاملة ،أو اا
شهر واح ايدا ،أو حتيى أس ا
التييي ارتفييع فيهييا مسييتو المعيشيية كييبالد اليينف (البتييرول) ال تكفييى بعييض األسيير المتوسييطة
لنفقات يوم واحد فكيف ُّ
غنيا في نظر الشرع الحكيم هذا بعيد غاية البعد.
يعد من ملكها ا
لهذا كان األولى أن نقتصر على تقدير النصا في عصيرنا باليذه  ،واذا كيان التقيدير

بالفضيية أنفييع للفق ي ار والمسييتحقين ،فهييو إجحيياف بأربييا

األم يوال وأربييا

األم يوال فييي الزكيياة

ليسوا هم الرأسماليين وكبيار الموسيرين ،بي هيم جمهيور األمية) .2ألن مين يملي خمسية أوسي
من الحبو  ،أو خمس أوا من الفضية ،أو خمسية مين اإلبي  ،أو أربعيين مين الغينم ،يعيد مين
الرأسماليين.

 - 1انظر :حجة هللا البالغة.)506/2( :

 - 2انظر :كتابنا فقه الزكاة ( ،)279 -277/1طبعة الخامسة والعشرون مكتبة وهبه.
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