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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 مقدمة
 .هداه اتبع وَمن وصحبه آله وعلى هللا، رسول على والسالم والصالة هلل، الحمد

 (بعد أما)
 سينة، كي     فيي عادتهيا عليى والبحيو،، فتيا لإل األوربيي للمجلس العامة انةاألم إلي   طلبت فقد

 عيييين وهييييي رجيييي ، شييييهر فييييي اسييييتانبول مدينيييية فييييي المنعقييييدة دورتييييه فييييي بحيييي، بكتابيييية أشييييار  أن
 المعيامالت، قواعيد إحيد  عين بحثيي يكيون  وأن. أوربيا فيي المسيلمين ُته يم التيي( الماليية المعامالت)

ع أن رأيتُ  ولكني . الفائدة في زيادة( المعامالت لفقه الحاكمة القواعد) موضوعه وأجع  ح،،الب أوس  
 قواعيد تحتهيا تنيدر  التيي الكبييرة القواعد من سبع حول الصحائف هذه وكتبتُ  تعالى، باهلل فاستعنتُ 
 .كثيرة وتفصيالت جزئي ات عن فضالا  فرعية، أخر  

 السييوطي اإلميام سيما وال القواعد، بهذه يعنون  الذين السابقون، فقهاؤنا كتبه مما استفدتُ  وقد
 اكثييرا  ُنجييم ابين اقتيبس وقيد ،مصير   وكالهميا( هيي970ت) الحنفيي ُنَجييم وابن ،(هي911ت) الشافعي

ن بالحرف السيوطي من ر لم وا   .إليه ُيش 
 حنيفية أبيي ميذه  عليى المعيامالت فقه قن نت التي العدلية،( األحكام مجلة) من استفدتُ  كما

( وتسيعين تسعا) بلغت التي الكلية بالقواعد وصد رتها الوضعية، القوانين غرار على اد،مو  صورة في
 الييذ . حيييدر علييى: األسييتاذ الكبييير التركييي العييالم شيير  أعظمهييم ميين كثيييرون، شييرحها وقييد قاعييدة،
يضا  ،لإلفهام األمثلة وضر  البيان، في أبدع  .اخيرا  هللا فجزاه. سهلة بلغة المقصود وا 

 الشيييهير كتابيييه فيييي الزرقيييا، مصيييطفى الشيييي  الكبيييير الفقييييه العال مييية كتبيييه مميييا تُ اسيييتفد كميييا
 .اخيرا  واإلسالم الفقه عن وجزاه هللا، رحمه( العام الفقهي المدخ )

يي غائبييا كييان مهييم كتييا  علييى هييذا بحثييي كتابيية بعييد اطلعييتُ  كمييا  القواعييد موسييوعة) وهييو ي،عن  
 أخونييا فهاصيين   التييي ،(اإلسييالمي الفقييه فييي المالييية مالتللمعييا الحاكميية الفقهييية، والقواعييد والضييواب 

ي اليذ  الهنيد  الباحي، العيالم  أحمييد عليي اليدكتور: فييه وأبيدع بيه رفوُعي المجييال، هيذا فيي صتخص 
 الشييي  صييديقنا عليهييا شييرفيُ  التييي ،(التأصييي  دار) عيين مجلييدات ثالثيية فييي صييدرت والتييي النييدو ،
 للصيييييرفة الراجحييييي لشييييركة الشييييرعية الهيئيييية مييييع عيييياون بالت عقييييي ، بيييين هللا عبييييد بيييين الييييرحمن عبييييد

 . بالكويت الدولي المستثمر وشركة واالستثمار
 داعيي ال أن ورأييتُ  بإزائيه، عمليي استصيغرتُ  إنيي حتى وأصيالا، اكبيرا  العم  هذا وجدتُ  وقد
ي اوميذاقا  خاصية، نكهية لكتاب  إن: قالوا إخواني بعض ولكن لنشره،  عين ازا متمي  ي عميالا  يجعليه ا،خاص 
ن غيره،  الكبير العم  انتظار في نشره، على ووافقتُ  رأيهم، على نزلتُ  وقد ا،واحدا  الموضوع كان وا 
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 عطية، الدين جمال الدكتور المنظم الباح، العالم أخونا عليه شرفيُ  الذ  ،(الفقهية القواعد معلمة)
 إلييى يوفيي  أن هللا أدعييو. نالطيبييي البيياحثين ميين وعييدد الريسييوني، والييدكتور النييدو ، الييدكتور ومعييه
 . مجي  سميع إنه ومنهم، منا  يتقب   وأن ممكن، وجه أكم  على عملهم إتمام

م أنذا وها بوهويُ  ليناقشوه، إلخواني بحثي أقد   نوه، أو صو    كي     وفيو   كبيير، العليم في فليس ُيحس  
ي اإلسيالمية اتولألقلي ي عامية، للمسيلمين النفيع بعيض فييه يكون  أن آمالا . عليم علم ذ   وهللا ،ةخاص 
 . الوكي  ونعم حسبنا وهو القصد، ورا  من

  تعالى هلل الفقير     هي1430 اآلخرة جماد : الدوحة
 القرضاوي يوسف       م2009( حزيران) يونيو
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 القواعد الحاكمة لفقه المعامالت
 التيييي دئوالمبيييا القواعيييد عييين يبحييي، أن: المعيييامالت بفقيييه ُيعَنيييى اليييذ  للعيييالم المهيييم مييين
 النيياس مصييال  لتحق  يي  هللا أنزلهييا التييي الشييريعة إطييار عيين يخيير  ال حتييي الفقييه، هييذا تضييب 
وحية، المادية  العبياد مصيال : علماؤنيا قيال كميا أو .والمسيتقبلية ييةناآل والجماعية، الفردية والرُّ
 .والمعاد المعاش في

 إليى يحتيا  والسينة، آنالقر  من المعصومة، الجزئية النصوص إلى يحتا  الفقه أن وكما
اهيياتَ يَ  والتييي بالمييال، المتعل  قيية( الشييرعية المقاصييد) معرفيية  القانونييية، تشييريعاته فييي اإلسييالم وخ 

 .1اآلن للنشر يعدُّ  ابحثا  فيها قد متُ  وقد ،األخالقية ووصاياه
 أبيوا  نيتظمت شيت ى، جزئيية أحكيام تحتهيا تنيدر  التيي ،(الكلية القواعد) إلى أيضا ويحتا 

 فيمييييا أو المعييييامالت، أحكييييام ميييين يسييييتنبطونه فيمييييا المجتهييييدون، العلمييييا  إليهييييا ويرجييييع الفقييييه،
حونييييييه د والخييييييالف، األقييييييوال بكثييييييرة يتمي ييييييز الييييييذ  المييييييورو،، الفقييييييه ميييييين يرج    المييييييذاه  وتعييييييدُّ
د لكي   - بد وال .واالتجاهات  .والترجي  الموازنة من - موقفه الفقيه يحد  
ة هنا الباح، يجد أن ري  فال رهيا مهم ة قواعد عد   لمعيامالت حاكمية لتكيون  ،علماؤنيا قر 
 يضيييعوها أن المعاصيييرة، االمسيييلمين معيييامالت فيييي للفتيييو   يتعر ضيييون  لليييذين وينبغيييي .النييياس

 االسيتنبا  حسين ىعلي يقيوم اليذ  الصيحي ، الشيرعي الحكيم تبييُّن على لتعينهم أعينهم، ص نُ 
، ميين  إلييى الفقيييه فيلجييأ جزئييي، نييص   يوجييد ال وقييد ش،المعييي الواقييع ىعليي تنزيلييه وحسيين اليينص  

 إليى محتيا  هو ب  .األمة فقها  عند معروف يأصول مسل  وهو ،الحكم منها فيأخذ القواعد،
 يسيتغني فيال. للمقاصيد الرجيوع إلى حاجة في هو كما. الجزئي النص    وجود مع الكلية القاعدة

 : ثال، منارات إلى لرجوعا من إبداعي، أو ترجيحي جزئي، أو كل  ي اجتهاد، ذو
 .السنة أو القرآن من الثابت الجزئي النص -1
 .النص    ورا  من المرعية ةالكلي   المقاصد -2
 . المقاصد ورعاية األحكام استقرا  من ةالمستخرج ةالعام   الكلية القواعد -3

 .التوفي  وباهلل. البح، هذا في حديثنا يجر   وفيها

                                                           

 م، وتنشره دار الشرو  بالقاهرة. 2008قدم للمجلس األوربي لإلفتا  والبحو، سنة  -1
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(1 ) 

 صل في المعامالت اإلباحة: األىالقاعدة األول

 نييص   جييا  مييا إال باحيية،واإل اإلذن والعقييود المعييامالت فييي صيي األ أن: األولييى القاعييدة
 فييي قييديم ميين هرتُييقر   مييا وهييذا ،عنييده فُيوقييف وتحريمييه، بمنعييه الدالليية صييري  الثبييوت صييحي 
ييي والمبيييادئ القواعيييد بيييا  فيييي ،(اإلسيييالم فيييي والحيييرام الحيييالل) كتيييابي  الحيييالل نشيييأ فيييي ةالعام 
 .اإلباحة فاتوالتصرُّ  األشيا  في األص  أن: األولى القاعدة أو األول المبدأ فكان والحرام،
 فهيييذا الدالليية، قطعيييي الثبييوت قطعييي نيييص    ضييرورة مييين :الييبعض قالييه ميييا هنييا أقييول وال
 الصيحي  الينصُّ  فيكفينيا العمليية، الفرعيية حكياماأل فيي أميا األصلية، العقائد إثبات في مطلو 

ن داللته، في الصري  ثبوته، يف  .الجملة في عليه خالف ال أمر وهذا ا،قطعي   يكن لم وا 
ر التييييي العبييييادات بخييييالف وهييييذا  ميييين نييييص   يجييييي  حتييييي المنييييع، فيهييييا األصيييي  أن: َتقيييير 

 أال: للييدين األول األسياس كييان فيإذا ،1هللا بييه يياذن لييم ميا الييدين فيي النيياس يشيرع لييئال ؛الشيارع
 .شرع بما إال ُيعبد أال: الثاني األساس إنف ،هللا إال ُيعبد

 العبييادات فييي - لييه بحيي، فييي المييدني محمييد الشييي  شيييخنا يقييول كمييا - الشييارع أن ذليي 
س، ئمنش  .2مهذ    مصل  المعامالت وفي مؤس  

بييوا أنفسييهم، عنييد ميين عبييادات يخترعييوا أن للنيياس يجييوز فييال  هييذا ألن هللا؛ إلييى بهييا ويتقر 
ال هللا، إلى ولكنه إليهم، ليس  هيذه اإلسيالم سيم ي ولهيذا هللا، بيه ييأذن لم ما الدين من شرعوا وا 

 وقييال ،3الحييدي، فييي جييا  كمييا ،"ضيياللة بدعيية كيي ُّ "و الييدين، فييي( بدعيية) المخترعيية العبييادات
 أ " رد   فهيييو منيييه لييييس ميييا - ديننيييا فيييي أ  - أمرنيييا فيييي أحيييد، َمييين: "وسيييلم علييييه هللا ىصيييل

 شيييأن فيييي كلُّيييه فهيييذا 4"رد   فهيييو أمرنيييا علييييه لييييس عميييالا  عمييي  نَمييي: "روايييية وفيييي علييييه، ميييردود
 .العبادات
 أن لهيم بيد فيال مكيان، فيي منهم جماعة جدتوُ  إذا الناس، شأن من فهي المعامالت أما
رين ومشيتريين، بائعين بعض مع بعضهم يتعاملوا  ومستقرضيين، ومقرضيين ومسيتأجرين، ميؤج  

                                                           

 (، وسننقله فيما بعد، وكتابنا )الحالل والحرام( قاعدة: )األص  في األشيا  والتصرفات اإلباحة(.1/285انظر: إعالم الموقعين البن القيم ) -1

 . 47، 46انظر: السلطة التشريعية في اإلسالم صي -2

 (، عن جابر. 45(، وابن ماجه في المقدمة )1578(، والنسائي في صالة العيدين )14334(، وأحمد في المسند )867رواه مسلم في الجمعة ) -3

(، وأبيييو داود فيييي السييينة 26033(، كميييا رواه أحميييد فيييي المسيييند )1718(، ومسيييلم فيييي األقضيييية )2697متفييي  علييييه: رواه البخيييار  فيييي الصيييل  ) -4
 (، عن عائشة. 14، وابن ماجه في المقدمة )(4606)
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 ومتطير  فين، ومعتيدلين ملتيزمين، وغيير وملتيزمين ن،ومتحياوري مسيتقيمين ومسيتعيرين، ومعيرين
م، هييذ   ويُ  لُيصييل  الشييارع يييأتي وهنييا يي  القواعييد، فيضييع ويقييو    الشييرو ، ويبييي  ن المقاصييد، ويوض  
 .المخالف وُيلغي ومنهجه، ألهدافه المواف  الصحي  وُيبقي ،المنهج جل  يويُ 

 وكيان جاهليية، حيياة يحييا اليذ  العربيي، المجتميع إليى االسالم جا  حينما ذل  نر   كما
 ل،عييد   مييا منهييا لوعييد   ،ىألغيي مييا منهييا ىفييألغ وعقييود، وأنكحيية وبيييوع معييامالت الحييياة هييذه فييي
 ظليم فييه ميا وك    الربا، فحر م :وتسييرها الحياة تنظيم في ومنهجه لفلسفته اقا ف  وَ  ،ىأبق ما ىوأبق
 والمقييامرة، الميسيير ميين لييون  وهييو لغييرر،ا عيين ىونهيي ،(القمييار) الميسيير وحيير م فيياحش، َغييب ن أو
 معلييوم، كييي  فييي فليسييلم أسييلم َميين: "وقييال ا،شييروطا  لييه ووضييع السييلم، بيييع وأقيير   .يكثيير أو يقيي 
 الكيي  فيي أو اليثمن، فيي أو السلعة، في والخداع الغش   وحر م .1"معلوم أج  إلى معلوم، ووزن 

 .اكما حمُ  اضبطا  المعامالت وضب  التطفيف، وحر م والميزان،
يي أساسييية والمعييامالت العبييادات بييين التفرقيية وهييذه  أييين: لعييالم قيياليُ  أن يجييوز فييال ة،ومهم 

 ىعليي جييا  ألنييه ؛المبييي ، ىعليي ليييس الييدلي  إذ المعامليية  هييذه أو العقييد هييذا إباحيية ىعليي الييدلي 
نمييا األصيي ، ييا يكييون  أن يجيي  حييير  مالمُ  والييدلي  .حيير  مالمُ  ىعليي الييدلي  وا   نمييي فيييه شييبهة ال نص 
 مييا نهييمأ تيمييية، ابيين االسييالم شييي  عيينهم نقيي  الييذين السييلف، اتجيياه هييو كمييا السيينة، أو الكتييا 
 .اجزما  تحريمه ُعلم ما ىعل إال الحرام يطلقون  كانوا

 عين ىتعيال قوليه نزول مع الخمر يشربون  ظلُّوا الصحابة بعض أن لهذا يشهد مما ولع 
بَارُ  َوإِث ُمُهَماا ِللنَّااِ   َوَمنَافِعُ  َكبِير   إِث م   فِيِهَما قُل  }: والميسير الخمر  ،[219:البقيرة] {نَف ِعِهَماا ِمان   أَك 
اَلةَ  تَق َربُوا لَ  آََمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا}: تعالى وقوله اتُم   الصَّ ََاَر  َوأَن   {تَقُولُاو َ  َماا تَع لَُماوا َحتَّاى ُسا

 قولييه نييزل حتييى ،اشييافيا  ابيانايي الخميير فييي لهييم يبييي  ن أن هللا يسييألون  الييبعض وظيي    ،[43:النسييا ]
اارُ  إِنََّمااا آََمنُااوا الَّااِذينَ  أَيَُّهااا يَااا}: تعييالى َن َصااا ُ  َوال َمي ِساارُ  ال َخم  َلمُ  َواأل  َز  ااس   َواأل   َعَماالِ  ِماان   ِرج 

تَنِبُوهُ  الشَّي َطا ِ  َُم   فَاج  َُمُ بَ  يُوقِعَ  أَ    الشَّي َطا ُ  يُِريدُ  إِنََّما*  تُف ِلُحو َ  لَعَلَّ  فِاي َوال بَغ َضااءَ  ال عَادَاَوةَ  ي نَ

اارِ  اارِ  َعاان   َويَُصاادَُّكم   َوال َمي ِساارِ  ال َخم  ِ  ِذك  اااَلةِ  َوَعاانِ  اّللَّ ااتُم   فََهاال   الصَّ  ،[91 ،90:المائييدة] {ُمن تَُهااو  أَن 
 ويقطيييع التحيييريم، يفييييد اليييذ  هيييو الحتميييال، فييييه مجيييال ال اليييذ  الشيييافي البييييان أن هيييذا فيييدل نا

 .المعاذير
                                                           

(، والترميييذ  فيييي البييييوع 3463(، كميييا رواه أبيييو داود فيييي اإلجيييارة )1604(، ومسيييلم فيييي المسييياقاة )2239متفييي  علييييه: رواه البخيييار  فيييي السيييلم ) -1
 (، عن ابن عباس. 2280(، وابن ماجه في التجارات )4616(، والنسائي في البيوع )1311)
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 .يعجبنيي ال أو أراه، ال أو األمير، هيذا أكيره: يقوليون  السيلف أئمية من كثير كان م  ثَ  ومن
 .فيه احتمال ال فيما إال بالتحريم يصر  حون  وال ونحوه،

ااتُم   قُاال  }: تعييالى هللا قيول يقيير ون  وهييم ال، وكييف ااَل َ  َمااا أََرأَي  ُ  أَن  َُاام   اّللَّ ق   ِماان   لَ ااتُم   ِرز   فََجعَل 

ااهُ  ُ  قُاال   َوَحاااَللً  ًماااَحَرا ِمن  َُاام   أَِذ َ  آّلَلَّ ِ  َعلَااى أَم   لَ  َولَ }: سييبحانه وقولييه ،[59:يييونس] {تَف تَااُرو َ  اّللَّ
َُمُ  تَِصاافُ  ِلَمااا تَقُولُااوا ُ ااِذ َ  أَل ِساانَت ََ ِ  َعلَااى ِلتَف تَااُروا َحااَرام   َوَهااذَا َحاااَل    َهااذَا ال  ااِذ َ  اّللَّ ََ  الَّااِذينَ  إِ َّ  ال 

ِ  َعلَى يَف تَُرو َ  ََِذ َ  اّللَّ  .[116:النح ] {يُف ِلُحو َ  لَ  ال 
ره مييا وهييذا  هنييا ذكيير فقييد ،(النوارانييية الفقهييية القواعييد) كتابييه فييي هللا، رحمييه تيمييية ابيين قيير 

 بهيا يصيل  عبيادات: نوعيان واألفعيال األقيوال مين العبياد تصرُّفات: )فيه قال له مهم بح، في
 التيي العبيادات أن نعليم الشيريعة أصيول فباسيتقرا  ،دنيياهم فيي إليهيا يحتياجون  وعيادات دينهم،
 .بالشرع إال بها األمر يثبت ال ،أحب ها أو هللا أوجبها

 عيدم فييه واألصي  إلييه، يحتياجون  مميا دنيياهم فيي النياس اعتاده ما فهي العادات، أما و
 شيرع هميا والنهيي األمير ألن وذلي  ،وتعيالى سيبحانه هللا حظيره ميا إال منيه يحظر فال الحظر،

 بأنييه عليييه ُيحكييم كيييف بييه، مييأمور أنييه يثبييت لييم فمييا ،بهييا امييأمورا  يكييون  أن بييد ال والعبييادة هللا،
 العبييادات فييي األصيي  إن  : يقولييون  الحييدي، أهيي  فقهييا  ميين وغيييره أحمييد كييان لهييذا و محظييور 
ال ،هللا عهرَ شَ  ما إال منها يشرع فال التوقيف،  ُشاَرَكاءُ  م  لَُها أَم  }: تعيالى قوليه معنيى فيي دخلنا وا 

ينِ  ِمنَ  لَُهم   َشَرُعوا ُ  بِهِ  يَأ ذَ    لَم   َما الد ِ  .[21:الشور  ] {اّللَّ
ال حر ميه، ميا إال منهيا يحظير فال العفو، فيها األص  والعادات : قوليه معنيى فيي دخلنيا وا 

ُ  أَن اَل َ  َماا أََرأَي تُم   قُل  } َُام   اّللَّ ق   ِمان   لَ اتُم   ِرز   هللا ذم   ولهيذا ،[59:ييونس] {َوَحااَللً  َحَراًماا ِمن اهُ  فََجعَل 
 األنعيام، سيورة فيي يحر  ميه ليم ميا وحر ميوا هللا، بيه ييأذن ليم ميا الدين من شرعوا الذين المشركين

ِ  َوَجعَلُوا}: تعالى قوله من ا ّلِلَّ ثِ  ِمنَ  ذََرأَ  ِممَّ َن عَامِ  ال َحر  ِ  َهذَا فَقَالُوا نَِصيبًا َواأل  ِمِهم   ّلِلَّ  َهاذَاوَ  بَِلع 

ِ  إِلَى يَِصلُ  فَاَل  ِلُشَرَكائِِهم   َكا َ  فََما ِلُشَرَكائِنَا ِ  َكاا َ  َوَما اّللَّ  َماا َسااءَ  ُشاَرَكائِِهم   إِلَاى يَِصالُ  فَُهاوَ  ّلِلَّ

َُُمااو َ  ََثِياار   َزيَّاانَ  َوَكااذَِل َ *  يَح  ااِرِكينَ  ِماانَ  ِل َلِدِهاام   قَت االَ  ال ُمش  دُوُهم   ُشااَرَكاُهُهم   أَو   يَل بُِسااواَولِ  ِليُاار 

ُ  َشاااءَ  َولَااو   ِدياانَُهم   َعلَااي ِهم   ُهم   فَعَلُااوهُ  َمااا اّللَّ  مييا فييذكر ،[137 ،136:األنعييام] {يَف تَااُرو َ  َوَمااا فَااذَر 
 .التحريمات ومن العبادات من ابتدعوه



 8 

َييياض عيين مسييلم، صييحي  وفييي َمييار بيين ع   عليييه هللا صييلى النبييي عيين عنييه، هللا رضييي ح 
 ميا علييهم وحر ميت الشيياطين، فاجتالتهم حنفا ، عباد  خلقتُ  إني: لىتعا هللا قال: "قال وسلم
 .1"سلطانا به أنزل لم ما بي يشركوا أن وأمرتهم لهم، أحللتُ 

ذا ،نافعيية عظيميية قاعييدة وهييذه  ميين وغيرهييا واإلجييارة والهبيية البيييع :فنقييول كييذل ، كييان وا 
 قيد الشيريعة فيإن - واللبياس والشير  كاألكي  - معاشيهم فيي إليهيا النياس يحتيا  التيي العادات
 منيه، بيد ال ميا وأوجبيت فسياد، فييه ميا منهيا فحر ميت الحسينة، باآلدا  العادات هذه في جا ت
 ومقاديرهيييا العيييادات هيييذه أنيييواع فيييي راجحييية مصيييلحة فييييه ميييا واسيييتحب ت ينبغيييي، ال ميييا وكرهيييت
 .وصفاتها
ذا  كمييا الشييريعة، حيير  متُ  لييم مييا شييا وا، كيييف ويسييتأجرون  يتبييايعون  فالنيياس كييذل ، كييان وا 
ن ،الشييريعة حييير  متُ  لييم ميييا شيييا وا، كيييف ويشيييربون  يييأكلون   أو يسيييتح ، قيييد ذليي  بعيييض كيييان وا 
ا، ذل  في الشريعة تحد لم وما ا،مكروها  يكون   .2(األصلي اإلطال  على فيه فيبقون  حد 

 األصل في البيوع الحل:

لهيييا،تُ  أخييير   قاعيييدة األصيييلية القاعيييدة هيييذه عييين يتفييير ع وقيييد  البييييوع فيييي األصييي : وهيييي كم  
يي  يي المعييامالت فييي األصيي  كييان فييإذا ،الح  يي  هييو ةعام  ييلناه كمييا واإلباحيية، الح   القييرآن ميين فص 

يية - البيييع فييإن والسيينة، ل  ييه فييي جييا  - خاص   ىعليي يييردُّ  ،ىتعييال هللا كتييا  ميين صييري  نييص   ح 
 إِنََّمااا قَااالُوا بِااأَنَُّهم   ذَِلاا َ } بينهمييا، فيير   ال كالربييا، البيييع أو كييالبيع الربييا أن   زعمييوا الييذين اليهييود

بَا ِمث لُ  ال بَي عُ  ُ  َوأََحالَّ  الر ِ مَ  ال بَي اعَ  اّللَّ بَاا َوَحارَّ ُ  َوأََحالَّ }: القرآنيية الجملية فهيذه ،[275:البقيرة] {الر ِ  اّللَّ

ي    تفيييد ،{ال بَي ااعَ   بييثمن اثمنايي أم ،(المقايضيية) بعييين اعيناي كييان سييوا  البيييوع، أنيواع ميين نييوع كيي     ح 
 ،ميؤج الا  أم حياال   كيان وسيوا ( المطلي  البييع) بيثمن اعينا  أو ،(السلم) بعين اثمنا  أو ،(الصرف)

: المرابحية: يشيم  وهيو األمانية، بطري  أم المساومة، بطري  ابيعا  كان وسوا  ا،موقوفا  أو انافذا 
 البييع وهيو: لوضييعةوا ،األول بيالثمن البييع وهيو: والتوليية ،األول اليثمن ىعلي بزيادة البيع وهو

 .المزايدة بطري  ابيعا  كان أو ،األول الثمن من بأنقص
 إال البيييع ميين يحييُرم وال ،ىتعييال هللا أحل ييه الييذ  البيييع ميين ألنهييا حييالل، وغيرهييا كلُّهييا فهييذه

 .فيه شبهة ال حكممُ  بنص    ورسوله هللا حر مه ما
                                                           

 (.8016(، والنسائي في فضائ  القرآن )17484(، وأحمد في المسند )2865م في الجنة وصفة نعيمها )رواه مسل -1

 هي.1399، تحقي  محمد حامد الفقي، دار المعرفة بيروت، 112، 111انظر: القواعد الفقهية النوارنية البن تيمية صي -2
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 قييال والشييرو ، العقييود فييي هتضييييق بييرغم ال ه،َحييمُ  فييي حييزم البيين قوييية كلميية هنييا وأنقيي 
 األصيناف سيائر وفيي بالفضية، الفضية بييع وفي بالفضة، أو بالذه  الذه  بيع في والتواعد)

يي ليييس التواعييد ألن يتبايعييا، لييم أو ذليي  بعييد تبايعييا جييائز، بييبعض بعضييها األربعيية  وكييذل  ا،بيعا
يي المسيياومة  مييا وكيي ُّ  ذليي ، ميين شييي  عيين نهييي يييأت   لييم ألنييه يتبايعييا، لييم أو تبايعييا جييائزة، اأيضا

َُم   فَصَّلَ  َوقَد  }: تعيالى قال باسمه، ص   فُ  فقد علينا ر  محُ  مَ  َماا لَ َُم   َحارَّ  فكي ُّ  ،[119:األنعيام] {َعلَاي 
يي  لييم مييا  أو حييرام أو فييرض إال الييدين فييي ليييس إذ القييران، بيينص    حييالل فهييو تحريمييه لنييا يفص 

يي فمُ  موالحييرا والسيينة، القييران فييي بييه مييأمور فييالفرض حييالل،  ومييا والسيينة، نالقييرآ فييي باسييمه ص 
 .اهي 1(رابع قسم هنا  ليس إذ حالل، بالضرورة فهو ا،حراما  وال افرضا  فليس هذين عدا

ي     فيي حيزم ابن قاله الذ  وهذا ي يُ  ليم ميا ح  ر: البييوع مين تحريميه لنيا فص   جمييع فيي مقير 
 .المذاه 

 الجييائزة البيييوع: )يقييول( المقييدمات) بييهكتا فييي الجييد رشييد ابيين العال ميية نجييد المالكييية فعنييد
 لهييم وأذن لعبيياده، البيييع أبييا  ىتعييال هللا ألن ،نهييي   فيهييا درَ وَ  وال الشييرع، يحظرهييا لييم التييي هييي
ُ  َوأََحالَّ }: تعيالى هقولي ذلي  مين ،كتابيه مين آيية غيرميا وفي فيه، مَ  ال بَي اعَ  اّللَّ بَاا َوَحارَّ  ولفي  ،{الر ِ
 العيامُّ  واللف  العموم، ألفاظ من صار والالم األلف عليه دخ  إذا دالمفر  االسم ألن عام ، البيع
يييه، ميييا ييييأتي أن إال عموميييه، ىعلييي ُيحمييي  ورد إذا  بعيييد ميييا بقيييي شيييي  منيييه ُخيييص   نفيييإ يخصُّ

ي عموميه ىعل المخصوص ُ  َوأََحالَّ }: تعيالى قوليه تحيت فينيدر  ،اأيضا  إال بييع، كي ُّ  ،{ال بَي اعَ  اّللَّ
 .2(اإلباحة على األص  عدا ما فبقي بالدلي ، منه ُخصُّ  ما

 بالعقييد ملكييه مييا نقيي : )والتولييية المرابحيية بييا  فييي( الهداييية) صيياح  نجييد الحنفييية وعنييد
 الجييواز، شييرائ  السييتجماع جييائزان، والبيعييان: قييال ،ربيي  زيييادة غييير ميين األول، بييالثمن األول

ة والحاجة  أن إليى يحتيا  التجيارة فيي يهتيد  ال اليذ  الغبي ألن البيع، من النوع هذا إلى ماس 
 القييييول فوجيييي  ربيييي ، وبزيييييادة اشييييتر   مييييا بمثيييي  نفسييييه وتطييييي  المهتييييد ، الييييذكي فعيييي  يعتمييييد

 (.شبهتها وعن الخيانة عن واالحتراز األمانة ىعل مبناهما كان ولهذا بجوازهما،
 وال: )فيقييول( الهداييية) صيياح  كييالم علييى الُهمييام بيين الكمييال الحنفييية حق  يي مُ  يعل  يي  وهنييا

يي البيييع لجييواز المثبييت الييدلي  بعييد لجوازهمييا، خيياص    دلييي  إلييى يحتييا  ال أنييه خفييىي  بمييا امطلقا
                                                           

 هراس، مطبعة اإلمام، القاهرة. (، بتصحي  محمد خلي 1501( المسألة )8/897المحلى البن حزم ) -1

 .539ابن رشد في المقدمات صي 2-
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 بشيروطه امطلقاي البييع شيرعية دليي  بي  للصيحة، اشيرطا  ُعليم بميا ُيخي  ال أن بعد عليه، تراضيا
 .1(جوازهما دلي  هو المعلومة

يي( األم) كتابييه فييي الشييافعي ميياماإل وقييال ُ  َوأََحاالَّ }: ىتعييال هللا قييول ىعليي اتفريعا  ال بَي ااعَ  اّللَّ

مَ  بَاااا َوَحااارَّ  أ ) األمييير َجيييائ َز   ال المتبيييايعين برضيييا كانيييت إذا مبيييا ، كلهيييا البييييوع فأصييي : ){الر ِ
 فييي كييان ومييا منهييا، وسييلم عليييه هللا ىصييل هللا رسييول عنييه نهييى مييا إال تبايعييا، فيمييا( التصييرُّف
 المنهييي المعنييى فييي داخيي  بإذنييه، حيير ممُ  وسييلم، عليييه هللا ىصييل هللا رسييول عنييه نهييى مييا معنييى
 .2(هللا كتا  في البيع إباحة من وصفنا بما أبحناه ذل  فار   وما عنه

ها األقييوال أظهيير ذاوهيي  فييي البيييع فلفيي ) - النييوو   ذكيير كمييا - اآلييية معنييى فييي وأصييحُّ
يه ميا إال جميعهيا، إباحية ويقتضيي بيع، ك    يتناول عموم لف  اآلية  ليذل  واسيتدل   .اليدلي  خص 

 يعتادونهيا، كيانوا بييوع عين ىنه وسلم، هعلي هللا ىصل النبي بأن   ،(الماورد ) الحاو   صاح 
 منهيا، خيص   ميا إال البييوع، جمييع إباحية تناوليت الكريمية اآليية أن   عليى فيدل   الجائز، بي  نيُ  ولم
 .3(المخصوص وسلم عليه هللا ىصل وبي ن

 والسينة لكتيا ا عنيه نهيى ما عامة أن  ) يؤك  د تيمية ابن اإلسالم شي  نجد الحنابلة، وعند
 الميييال أكييي  مثييي  وجل يييه، دق يييه, الظليييم عييين والنهيييي العيييدل، تحقيييي  ليييىإ يعيييود المعيييامالت مييين

 .والميسر الربا من وجنسه بالباط ،
 يحتيياجون  التييي المعييامالت ميين النيياس ىعليي يحييرم ال أنييه هييذا، فييي واألصيي : )يقييول ثييم

بيون  التيي العبيادات مين لهيم يشرع ال أنه كما تحريمه، ىعل والسنة كتا ال دل   ما إال إليها  يتقر 
 حر مه ما والحرام هللا، شرعه ما الدين ن  إ إذ شرعه، ىعل والسنة الكتا  دل   ما إال هللا إلى بها
مييوا حييي، هللا، ذم هييم الييذين بخييالف ،هللا  لييم مييا بييه وأشييركوا هللا، حر  مييهيُ  لييم مييا هللا دييين ميين حر 
 .4(هللا به يأذن لم ما الدين من وشرعوا ا،سلطانا  به ينز  ل

 األصل في العقود والشروط اإلباحة:

 العقييود فيي األصيي  أن: وهيي أخيير ، قاعيدة ُتسييتخر  القاعيدة، هييذه أو األصي  هييذا ومين
 .اأيضا  اإلباحة والشرو 

                                                           

 ، بيروت. (، طبعة دار الفكر6/497شر  فت  القدير البن الهمام ) -1

 ، بيروت.طبعة دار المعرفة، (3/3)األم للشافعي  -2

 (، طبعة دار الفكر، بيروت.5/11للماورد  )(، طبعة إدارة المطبعة المنيرية، القاهرة، والحاو  148 - 9/146راجع: المجموع للنوو  ) -3

 ، طبعة دار المعرفة. 211السياسة الشرعية البن تيمية صي -4
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 الشييرع، يفيي ومحييدودة سييم اةمُ  والشييرو  العقييود إن: الفقهييا  ميين يقييول َميين خييالف علييى
 فمييا .عليهييا الزيييادة يجييوز وال إليي ...  والوكاليية والمسيياقاة والمضيياربة والمشيياركة واإلجييارة البيييع

 مرفييوض فهييو جديييدة، وصييي  جديييدة، بشييرو  جديييدة، عقييود ميين دنييياهم فييي النيياس يسييتخدمه
 باطيي  :أ  1"رد   فهييو أمرنييا عليييه ليييس عمييالا  عميي  َميين: "حييدي، علييى معتمييدين عنييدهم، اشييرعا 
 كيي ُّ : "حيدي، وكيذل  ،والمعيامالت العيادات فيي ال العبيادات، فيي جيا  إنميا وهيذا .علييه دودمير 

 اإلسييالم، مقاصييد أو القييرآن، يوافيي  ال مييا: معنيياه فييإن 2"باطيي  فهييو هللا ،كتييا  فييي ليييس شيير 
 .فهموه ما المراد وليس باط ، فهو

ره الحنابلة، إليه ذه  ما وهذا  وهيو علييه، الشيرعية دل يةاأل وأقيام بوضيو ، تيميية ابين وقر 
َعة الغر ا  الشريعة يعطي الذ  ألنه المعاصرون، الفقها  رج حه ما  عليى والقيدرة والمرونية، الس 

 ،(التيأمين عقيد) كتابيه فيي الزرقا مصطفى العالمة تبناه ما وهو. الجديدة المعامالت استيعا 
 التيي وأحكاميه خصائصيه ليه هيية،الفق كتبنيا فيي المنقولية العقيود غيير جدييد عقيد أنه رأ  الذ 
 االسيالمية، الشيريعة حكيم بحي، فيي االنطيال  نقطية أن نظير   فيي: )هنا قاله ومما .بها ينفرد
 العقيود أنيواع هي : وهيي األسياس، حجير عنيد  هيي ناحيية مين تبدأ أن يج  ،التأمين عقد في
 الزيادة  تقب  ال محصورة اإلسالمية الشريعة في

 العقييييود ميييين نييييةمعي   أنييييواع فييييي النيييياس يحصيييير اإلسييييالم فييييي التعاقييييد نظييييام نإ هيييي  :أ 
جارة بيع من اإلسالم، صدر في المعروفة العقود وهي سم اة،المُ   وصيل  وشيركة ورهين وهبية وا 

يداع، وا عارة وقسمة  مصيادر فيي وأحكيام ذكير لهيا دَ رَ وَ  التيي سيم اة،المُ    األخير  العقيود وسيائر وا 
جمييياع، وسيينة كتيييا  مييين الشيييريعة فقييه  غيييير العقيييود مييين أخييير   أنييواع إيجييياد للنييياس يبيييي  وال وا 

ي البيا  تركيت الشيريعة ن  إ أم الميذكورة  السيابقة األنيواع أحيد في داخلة  أنيواع فيي للنياس امفتوحا
 إلييى الزمنيية حياجتهم دعييتهم إذا ،جدييدة أنيواع عليى يتعييارفوا أن فيمكينهم وموضيوعاتها، العقيود
 تتيوافر  متيى جدييد عقد ك ُّ  منهم ويص ُّ  ،قبالا  عروفةالم األنواع أحد من افرعا  ليس ،جديد نوع
 كالشييرائ  اإلسييالم، فييي العييام التعاقييد  النظييام ميين تعتبيير التييي العاميية والشييرائ  األركييان فيييه

                                                           

(، وأبيييو داود فيييي السييينة 26033(، كميييا رواه أحميييد فيييي المسيييند )1718(، ومسيييلم فيييي األقضيييية )2697متفييي  علييييه: رواه البخيييار  فيييي الصيييل  ) -1
 ائشة. (، عن ع14(، وابن ماجه في المقدمة )4606)

(، عيين 2521(، وابيين ماجييه فييي العتيي  )25504(، كمييا رواه أحمييد )1504(، ومسييلم فييي العتيي  )2155متفيي  عليييه: رواه البخييار  فييي البيييوع ) -2
 عائشة.
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 العقيد يتضيم ن ال بحيي، العقيد، محي     وفيي اإلرادة، عين والتعبير التراضي في .اشرعا  المطلوبة
 لييس شير  كي ُّ : "بقوليه والسيالم الصيالة عليه النبي عنها عب ر التي الشريعة، قواعد يخالف ما
 .1"باط  فهو تعالى هللا كتا  في

 .القرآن معناه وليس الشريعة، في العامة القواعد معناه المقام هذا في هللا فكتا 
 كقوليييه علييييهم، وأوجبيييه الميييؤمنين عليييى هللا كتبيييه ميييا :أ  المفعيييول، بمعنيييى مصيييدر فهيييو

اَل  إِ َّ }: تعالى ِمنِينَ  َعلَى َكانَت   ةَ الصَّ قُوتًا ِكتَابًا ال ُمؤ    [103:النسا ] {َمو 
 المعروفية األنيواع فيي النياس يحصر لم اإلسالمي الشرع أن :التساؤل هذا على والجوا 

يي يبتكييروا أن للنيياس بيي  العقييود، ميين قييبالا   أن بعييد إليهييا، الزمنييية حيياجتهم تييدعوهم جديييدة اأنواعا
 .إليها مشارال العامة الشرائ  تستوفي

، هييو نيراه مييا وهيذا  وقييد ،اإلسيالمي الفقييه فيي العقدييية اإلرادة سيلطان مبييدأ مين وهييو الحي ُّ
 الفقييييه) سلسييييلة ميييين األول الجييييز  وهييييو( العييييام الفقهييييي المييييدخ ) كتييييابي فييييي بحثييييه اسييييتوفيتُ 
 (.الجديد ثوبه في اإلسالمي
 فيي ييرد ليم ميا حريمالت هو العقود في األص  أن فاعتبروا الظاهرية، ذل  في خالف وقد
 .باحةاإل دلي  الشرع

 هيييو الجدييييدة العقيييود فيييي األصييي  أن عليييى الحنفيييي الميييذه  فيييي الواقعيييية الشيييواهد ومييين
 .الهجر   الخامس القرن  في نشأ الذ ( الوفا  بيع) عقد :اشرعا  اإلباحة
 أول فييي الوفييا  بيييع ميين التييأمين بواقعيية أشييبه واقعيية اإلسييالمي الفقييه تيياري  فييي أجييد وال

 التيي واالختالفيات الخارجيية المالبسيات حيي، مين بي  العقيدين، موضيوع حيي، مين ال وره،ظه
 .منهما بك     أحاطت

يي الوفييا  فبيييع  عقييد كيي     عيين فيهييا يختلييف وغاييية وموضييوع خصييائص ذو جديييد عقييد اأيضا
 .الشريعة فقها  لد  قبله المعروفة سم اةالمُ  العقود من آخر

 المسيتور، الربيا مين الوناي ورا ه يخفيي ألنيه محر مية؛  الفقهيا يراهيا غايية عليى ينطو   وهو
ييي الشيييخص فييييه ييييدفع حيييي، القيييرض، ورا  مييين منفعييية عليييى الحصيييول وهيييو  النقيييود، مييين امبلغا

 بييه لينتفييع للعقييار، امشييتريا  يسييم ى الييذ  المبليي ، دافييع إلييى صيياحبه يسييلمه لعقييار اثمنايي ويسييم  يه
                                                           

(، عيين 2521(، وابيين ماجييه فييي العتيي  )25504(، كمييا رواه أحمييد )1504(، ومسييلم فييي العتيي  )2155متفيي  عليييه: رواه البخييار  فييي البيييوع ) -1
 عائشة.
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 الظييياهر فيييي يسيييم ى اليييذ  العقيييار ح صيييا أن بشييير  الشيييرا ، بمقتضيييى اإليجيييار أو بالسيييكنى
 يسيم ى َمين أن ذلي  ونتيجية .العقيار اسيترد   الثمنيية سيبي  عليى الميأخوذ المبل  وف ى متى ا،بائعا 

 بعينييييه االحتفيييياظ عليييييه بيييي  اشييييتراه، الييييذ  بالعقييييار يتصيييير ف أن يسييييتطيع ال بالوفييييا  امشييييتريا 
ه يكل ف سوف ألنه كالمرهون،  عين الرجيوع منهميا ولكي     ،اليثمن إليه هذا أعاد متى لصاحبه ردُّ

، وطل  فسخه أ  العقد، هذا ة له حددت ولو التراد    .مد 
 الخييييامس القييييرن  فييييي وبليييي  بخييييار   فييييي النيييياس تعارفييييه الييييذ  الوفييييا  بيييييع خالصيييية هييييذه
 ومنعيييه جيييوازه حيييول ذا ، إذ العصييير فقهيييا  بيييين عظيمييية اختالفيييات حوليييه وثيييارت الهجييير ،
 .التأمين عقد في اليوم واقع هو مما أعظم( تكييفه أ ) وتخريجه

ي فياعتبره صيورته إلى نظر َمن الفقها  فمن -أ ي فياعتبره البييع، شيرائ  علييه وطب ي  ا،بيعا  ابيعا
 .بذل  فيه وأفتى فاسد، به المقترن  الشر  ألن ا،فاسدا 

يي اعتبييره َميين وميينهم -ب  ميين الشيير  هييذا أن   امعتبييرا  اإلعييادة، شيير  فيييه وألغييى ا،صييحيحا  ابيعا
 .بذل  وأفتى المفسد، الشر  ال اللغو، شر ال قبي 

ا، مشييك  وهييذا  القيميية ميين أقيي  عييادة فيييه الييثمن ألن للبييائع؛ عظيييم ضييرر وفيييه جييد 
 .فيه المرهون  كالدين للعقار، الحقيقية

 فييه اشيتر  اليذ  اليرهن معنيى فيي فيرآه صيورته، إليى ال غايتيه إليى نظير َمن ومنهم -  -ت
 .بذل  وأفتى االنتفاع شر  فيه وألغى ا،رهنا  فاعتبره بالمرهون، المرتهن انتفاع
 كتابييه ميين( 18) الفصيي  فييي سييماوة قاضييي ابيين محمييود الييدين بييدر الشييي  العال ميية قييال

يه ميا النسيفي محميد بين عمير اليدين نجيم اإلمام فتاو   عن نقالا  ،(الفصولين جامع)  البييع: نصُّ
 يملكييه ال الحقيقيية، فييي رهيين هييو  ،الوفييا بيييع وأسييموه للربييا، احتييياالا  زماننييا أهيي  تعارفييه الييذ 

 شييجره، ميين وأتلييف ثمييره، ميين أكيي  لمييا ضييامن   وهييو ،مالكييه بييإذن إال بييه ينتفييع وال ،المشييتر  
 المتعاقييدين ألن األحكيام؛ ميين حكيم فييي اليرهن وبييين بينيه عنييدنا فير   ال ،بهالكييه اليدين ويسيق 
ن   ي سم ياه وا   أحيد لكي     يقيول( البيائع أ ) عاقيدال إذ باليدين، واالسيتيثا  اليرهن ُعرفهميا لكين ا،بيعا
 التصيرُّفات فيي والعبيرة ،فيالن ملي  ارتهنيت: يقيول والمشيتر   افالنا  ملكي رهنت: العقد هذا بعد

 .وهكذا نكا ، الشهود وحضرة المهر تسمية مع نفسها المرأة فهبة والمعاني للمقاصد
 النياس، بيين البييع هيذا فشيا قيد: الماتريد  الحسن لإلمام قلتُ : اإلمام السيد قال: قال ثم
 .ذل  على اأيضا  وأنا رهن، أنه وفتوا 
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 اليييوم المعتبيير: فقييال ،النيياس بييين ونظهييره هييذا علييى ونتفيي  األئميية نجمييع أن فالصييوا 
 .النسفي كالم انتهى. دليله ولُيق م نفسه، فليبرز خالفنا فَمن ،الناس بين ذل  ظهر وقد فتوانا،

 عليى الحنفيى الميذه  فيي الفتيو   واسيتقر ت فسيهم،أن ذلي  بعيد المخيالفون  أبيرز قيد: أقول
يي ليييس الوفييا  بيييع أن وهييو ،(الجييامع القييول: )ُسييم  ى مييا يي وال ا،صييحيحا  ابيعا  ا،رهنايي وال ا،فاسييدا  ابيعا

نمييا  ،الثالثيية العقييود هييذه ميين واحييد لكيي     عمييا تختلييف وخصييائص موضييوع ذو جديييد عقييد هييو وا 
ر ليذل  ،الثالثية هيذه مين عقيد ك     من مشابه فيه ولكن ي بعيد فيميا الميذه  فقهيا  ليه قير   اأحكاما

ة  .أحكامه عليه طب  قواويُ  بأحدها، ُيلحقوه ولم ا،جميعا  الثالثة العقود هذه من مستمد 
 .الحنفي المذه  مؤل فات من مواطنه في مبسو  ذل  في والكالم
 نةسيييي المييييدني قانوننييييا جييييا  حتييييى العدلييييية، األحكييييام مجليييية أخييييذت الجييييامع القييييول وبهييييذا

 .الحياز   الرهن بأحكام استغنا  الوفا  بيع فمنع م1949
د نفسييه، يعيييد اليييوم والتيياري   مشييكلة وهييي الوفييا ، بيييع مشييكلة نظييير مشييكلة لييدينا فتتجييد 

 قضيا  فييه يتحيد   رهين عقيد ييراه آخير وبعيض مقيامرة، عقيد ييراه العلميا  فبعض: التأمين عقد
 غايتيه ألن مشيروع؛ تعياون  عقيد يرونيه وآخيرون  يليزم، ال ميا التيزام ييراه آخر وبعض وقدره، هللا

، تيييرميم عليييى التعييياون  ن تعاونيييية، معاوضييية نظيييام فهيييو األقيييدار، مصيييائ  وتفتييييت المضيييار    وا 
 .نظامه ضرورة من ليست بشوائ  وأحاطوه ممارسوه، به انحرف

 كميييا الموضيييوع، حيييي، مييين التيييأمين بعقيييد الوفيييا  بييييع عقيييد تشيييبيه أعنيييي ال أنيييي وواضييي 
نمييا إليييه، اإلشييارة أسييلفت  علييى اإلسييالمي الفقييه تيياري  فييي واقعييي شيياهد الوفييا  بيييع أن أعنييي وا 
 اخيتالف مين التيأمين عقيد الييوم اعتر   ما نشأته أول في اعتراه وأنه جديدة، عقود إنشا  جواز
لحاقيه وتكييفيه تخريجيه في  اعتبياره أو علييه، شيرائطه وتطبيي  ،قيبالا  المعروفية العقيود بيبعض وا 
ر مستقال   اديدا ج اعقدا   .1(وموضوعه خصائصه مع يتناس  ما الفقهية األحكام من له يقر 

 :في شؤو  العادات والمعامالت تضييق السلف في التحريم

 العيييييادات بيييييا  فيييييي التحيييييريم فيييييي التضييييييي : الكبييييييرة القاعيييييدة هيييييذه تقريييييير ثميييييار ومييييين
 ميييين السييييلف وقيييفم كييييان ولهييييذا: العبيييادات بييييا  فييييي اإليجيييا  فييييي كالتضيييييي  والمعيييامالت،

ع منع: والتابعين الصحابة دلمُ  التحريم، في التوسُّ  هللا رسيول سيمعوا وقد االحتيا ، أو الرأ  جر 

                                                           

 .32 - 27الزرقا صي عقد التأمين للشي  مصطفى -1
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 عفييو، فهييو عنييه سييكت ومييا، حييرام فهييو حييرم ومييا حييالل فهييو كتابييه فييي هللا أحيي  مييا : "يقييول
 .1[60:مريم] {نَِسيًّا َربُّ َ  َكا َ  َوَما}: تال ثم" اشيئا  لينسى يكن لم هللا فإن   عافيته، هللا من فاقبلوا

 هييذا ىعليي يعاقيي  هللا أن معناهييا ألن خطيييرة؛ كبيييرة كلميية هللا، دييين فييي( حييرام) كلميية إن
 مسيتند معيه يكيون  أن إال ،ىتعيال هللا يخشيى مسيلم بيه الحكيم عليى يجرؤ ال وهذا بالنار، الفع 
، يقبييي  ال ال رسيييوله، سييينة أو هللا كتيييا  مييين الشييي    هيييو وهيييذا عليييم، بغيييير هللا ىعلييي قيييوالا  كيييان وا 

 ال بميييا النييياس يلزميييون  فيييال والتحيييريم، اإليجيييا  فيييي التضييييي  وهيييو والمالكيييية، الحنفيييية اتجييياه
 .برهان هللا من معهم كان إذا إال منه، هللا يمنعهم لم مما يمنعونهم وال به، هللا يلزمهم
رالمُ  ومن   ميا وهيو .هللا حير م ميا لإحيال عين اإلثيم فيي يقي ُّ  ال هللا أحي    ميا تحيريم أن  : قير 
 َخِسرَ  قَد  }: تعالى فقال الحالل، وحر موا الحرام، استحلوا حي، الجاهلية، عر  القرآن به عا 

َلدَُهم   قَتَلُوا الَِّذينَ  ُماوا ِعل ام   بِغَي ارِ  َسفًَها أَو  ُ  َرَزقَُهامُ  َماا َوَحرَّ ِ  َعلَاى اف تِاَراءً  اّللَّ  َوَماا َضالُّوا قَاد   اّللَّ

تَِدين واَكانُ   .[140:األنعام] {ُمه 
 تقلييي  اليى الميي  هيو والسينة، نالقيرآ فيي التشيريعي االتجياه أن: هنيا تأكييده ينبغيي اومم ي 

مييات،المُ  يية، بصييفة التكيياليف تقلييي  بيي  حر  يي دائرتهييا، وتضيييي  عام   ولهييذا .المكل فييين ىعليي اتخفيفا
 عليييى والتشيييديد التكييياليف، كثيييرة مييين إلييييه ييييؤد    قيييد لميييا اليييوحي، زمييين فيييي األسيييئلة كثيييرة ُكيييره

اأَلُوا لَ  آََمنُاوا الَّاِذينَ  أَيَُّهاا يَاا}: ىتعيال قوله إليه يشير ما وهو ،المؤمنين ايَاءَ  َعان   تَس   تُب ادَ  إِ    أَش 

َُاام   ُكم   لَ ااأَلُوا َوإِ    تَُسااؤ  آَ ُ  يُنَاالَّ ُ  ِحااينَ  َعن َهااا تَس  اادَ  ال قُاار  َُاام   تُب  ُ  َعفَااا لَ ُ  َعن َهااا اّللَّ  {َحِلاايم   َغفُااور   َواّللَّ
 .[101:المائدة]

 يسيييير) كتابييييه عليييييه أدار امحييييورا  رضييييا رشيييييد العال ميييية جعلهييييا قييييد الكريميييية اآلييييية وهييييذه
 مييين فيييأكثروا البقيييرة، بيييذب  موسيييى نبييييهم أميييرهم حيييين إسيييرائي  بنيييى القيييرآن ذم   وقيييد (.اإلسيييالم
دوا عنهييا، األسيئلة د أنفسييهم، علييى فشييد   ُأمييروا، حييين االمتثييال إلييى عواسييار  ولييو. عليييهم هللا فشييد 
 فإنميا تيركتم، ميا ذرونيي: "والسالم الصالة عليه قوله جا  هذا مث و  ألجزأتهم، بقرة أ  وذبحوا

                                                           

(، وقيال: رواه البيزار 1/416(، وذكيره الهيثميي فيي المجميع )10/12(، قال: إسناده صال ، والبيهقي في الكبر  فيي الضيحايا )4087رواه البزار ) -1
سييناده حسيين ورجالييه موثقييون. والحيياكم فييي التفسييير ) ، وقييال صييحي  اإلسييناد ولييم يخرجيياه، ووافقييه الييذهبي. عيين أبييي (2/375والطبرانييي فييي الكبييير وا 

 الدردا .
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 فييي المسييلمين أعظيم إن: "وقولييه 1"أنبييائهم ىعليي واخيتالفهم أسييئلتهم بكثيرة قييبلكم كيان ميين هلي 
 .2"مسألته أج  من ُحر  مف ،المسلمين ىعل يحر م لم شي  عن سأل َمن ا،جرما  المسلمين
 دائيرة وتوسييع حر ميات،المُ  بتكثيير والنبيو   القرآنيي االتجياه هيذا عن نخالف أن ينبغي فال

دين اإلخييوة بعييض عييا  وقييد .الممنوعييات  ،(اإلسييالم فييي والحييرام الحييالل) كتييابي علييى المتشييد  
يع أنيه  الحيالل) ىسيم  يُ  أن ليىاألو   إن  : بعضيهم قيال حتيى الحيرام، فيي وضيي   الحيالل، فيي توس 

 فييي والحييرام الحييرام) تسييمُّونه كتابييا تؤل  فييوا أن عليييكم: عليييهم رد    فكييان(! االسييالم فييي والحييالل
 بييي  الحيييرام، فيييي ضيييي   اليييذ  هيييو( والحيييرام الحيييالل) كتيييا  لييييس: لهيييم قليييت كميييا (!!اإلسيييالم
 .ونعمة هللا من فضالا  الحالل، دائرة في للناس وأفس  الدائرة، هذه ضي   الذ  هو اإلسالم

                                                           

(، والترميييذ  فيييي العليييم 7367(، كميييا رواه أحميييد فيييي المسيييند )1337(، ومسيييلم فيييي الفضيييائ  )7288متفييي  علييييه: رواه البخيييار  فيييي االعتصيييام ) -1
 (، عن أبي هريرة. 2(، وابن ماجه في المقدمة )2679)

(، وأبييو داود فييي السيينة 1545(، كمييا رواه أحمييد فييي المسييند )2358(، ومسييلم فييي الفضييائ  )7289خييار  فييي االعتصييام )متفيي  عليييه: رواه الب -2
 (، عن سعد بن أبي وقاص.4610)
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(2) 

 سمياتيات، ل بالظواهر والتَّ القاعدة الثانية: العبرة بالمقاصد والمسمَّ 
 باأللفيياظ ال والمسييم يات بالمقاصييد العبييرة) قاعييدة: المعييامالت لفقييه الحاكميية القواعييد وميين

 الخمييس القواعييد ميين وهييي ،(بمقاصييدها األمييور: )بقاعييدة عنهييا ُيعب يير التييي وهييي ،(تسييمياتوال
 ،(بالشي     يزول ال اليقين) قاعدة وبعدها القواعد، هذه أولى جعلوها ب  الفقه، في عليها المت ف 
مة العادة) وقاعدة ،(ُيزال الضرر) وقاعدة  (.التيسير تجل  المشق ة) وقاعدة ،(ُمحك 

 قاعييدة منهييا تفر عييت وقييد القواعييد، فييي( 1) رقييم وهييي ،(2) رقييم المييادة المجليية فييي وهييي
لهيييا،ت أخييير    للمقاصيييد العقيييود فيييي العبيييرة قاعيييدة وهيييي ،(3) رقيييم الميييادة المجلييية فيييي وهيييي كم  

 .والمباني لأللفاظ ال والمعاني
 شير  الحكيام درر) كتابيه مين الميادة هيذه شير  فيي حييدر عليي التركيى العالمية قيال وقد
 التييييي لأللفيييياظ ينظيييير ال العقييييد، حصييييول عنييييد أنييييه: المييييادة هييييذه ميييين يفهييييم(: )األحكييييام مجليييية

 ُيلفي  اليذ  الكيالم، مين الحقيقيية مقاصيدهم إليى ينظير إنميا بي  ،العقيد حيين العاقيدان ستعملهاا
 ومييا المسييتعملة، الصيييغة وال اللفيي ، وليييس ي  المعنيي هييو الحقيقييي المقصييود ألن العقييد، حييين بييه

 والمعيييياني األلفيييياظ بييييين التييييأليف يتعييييذ ر لييييم مييييا فإنييييه ذليييي  ومييييع .للمعيييياني قواليييي  إال األلفيييياظ
  .األلفاظ إلغا  يجوز ال ودة،المقص

 للمشييتر   المبيييع تملييي  تتضييم ن التييي فيييه البيييع كلميية فاسييتعمال الوفييا ، بيييع :ذلاا  مثااا 
 هييو إنمييا بييه المقصييود بيي  ،الفييريقين ميين امقصييودا  يكيين لييم ألنييه التملييي ؛ يفيييد ال العقييد، أثنييا 
بقيييا  البيييائع، ذمييية فيييي المترت  ييي  المشيييتر   ديييين تيييأمين  وفيييا  لحيييين المشيييتر   ديييي تحيييت المبييييع وا 
 حكييم يجيير   وال الييرهن، حكييم بييه فيجيير   رهيين، عقييد كونييه عيين العقييد يخيير  لييم ولييذل  ن،ي  الييد  
 .البيع

م ما على فبنا ا  ي للبيائع يحي ُّ  تقد   يحي ُّ  أنيه كميا المبييع، ويسيترد   اليثمن ُيعييد أن اوفائي ي ابيعا
ييبي العقييد كييان ولييو الييثمن، ويسييترجع المبيييع يعيييد أن للمشييتر    المبيييع إعييادة جيياز لمييا احقيقي يي اعا
 .البيع إقالة على الفريقين من باتفا  إال الثمن، واسترداد

( أمانية) السياعة هيذه ُخيذ :ليه وقيال سك ر، رط ( بق ال) من شخص اشتر   لو :ثا  مثا 
 حكييم حكمهيا يكيون  بي  البق يال، عنيد( أمانية) تكيون  ال فالسياعة اليثمن، لي  أحضير حتيى عنيد 
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 المشييتر ، ذكيير كمييا أمانيية كانييت فلييو دينييه، يسييتوفي حتييى عنييده يبقيهييا أن وللبق ييال ،(الييرهن)
 .إعادتها األمين على يج  وقت أ     في أمانة بصفتها البائع من استرجاعها له لح   

 فيكيون  ،(جنييه بمائية) اليدار أو الفيرس هيذه( وهبتي ) :آلخير شيخص قال لو :ثالث مثا 
 فييه تجير   اعقارا  المبيع كان فإذا ،البيع أحكام فيه وتجر   ،(هبة عقد) ال( بيع عقد) العقد هذا

 أن علييى دل   الهبيية لفيي  مييع جنيييه المائيية ذكييره ألن) .البيييع أحكييام ميين وغيرهييا الشييفعة أحكييام
 (.هبة ال بيع المقصود

( كييذا مدينيية) إلييى لتركبييه الفييرس هييذا( أعرتيي : )قييد آلخيير شييخص قييال لييو :رابااع مثااا 
يي بخمسييين يي ،(إعييارة عقييد) ال( إيجييار عقييد) يكييون  دفالعقيي ا،قرشا  اإلعييارة كلميية اسييتعمال ميين ارغما

وض، بال منفعة تملي  هي اإلعارة ألن العقد، في وض يوجد وهنا ع   .ع 
 فييالن، علييى منييي المطلييو  بالييدين( أحلتيي ) قييد :آلخيير شييخص قييال لييو :خااامس مثااا 

 عقيد) يكيون  ال هيذا عقيدفال ،اليدين لي  علييه المحيال ييدفع حتيى( مشيغولة ذمتي) تبقى أن على
 والييذ  مشييغولة، المييدين ذميية بقيييت وهنييا أخيير ، ذميية إلييى ذميية نقيي  هييي الَحَواليية ألن( َحَواليية
 .أصيالا  والمدين( بالدين كفيالا ) عليه المحال فأصب  أخر ، ذمة ضمُّ  هو إنما جر  

 قيد: ليه وقيال ،ليرات عشر أو حنطة كيالت عشر آخر شخص أعطى لو :ساد  مثا 
 الحنطيية أو المييال فييي التصييرُّف حيي    للمسييتعير ويصييب  لييه، أقرضييها قييد فيكييون  ،إياهييا أعرتُيي 
 بييه االنتفياع حيي ُّ  ليه بيي  المعيار، المييال عيين فيي التصييرُّف للمسيتعير ليييس أنيه مييع ليه، المعيارة
 .اهي 1(العين استهال  بدون 

يييزا  اشيييرحا  القاعيييدتين، هييياتين الزرقيييا مصيييطفى الشيييي  الكبيييير الفقييييه شييير  كميييا  ا،جي  يييدا  امرك 
 قاعييدة شيير  فييي فقييال ،(العييام الفقهييي المييدخ ) القيييم كتابييه فييي منهمييا، لكيي     األمثليية بضيير 

 (:بمقاصدها األمور)
فاته الشييييخص أعمييييال أن أ )  وأحكامهييييا نتائجهييييا تختلييييف ،فعلييييية أو قولييييية ميييين وتصييييرُّ
 :فاتوالتصرُّ  األعمال تل  من الشخص مقصود باختالف عليها تترت   التي الشرعية،
ذا حكم، فلفعله اعامدا  كان إذا مشروع، مسو  غ بال غيره قت  فَمن  حكيم فليه امخطئا  كان وا 

 .آخر

                                                           

 (.19، 18درر الحكام ) -1
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ال هبيية، كييان التبييرُّع نييو   فييإن الييدراهم، هييذه خييذ: آلخيير قييال وَميين يي كييان وا   واجيي  اقرضا
 .اإلعادة

 فهياوتعري حفظهيا بني ية التقطهيا وليو ا،غاصيبا  كيان لنفسيه أخيذها بقصيد اللقطية التق  وَمن
ها  تقصيير أو عليهيا، منيه تعيد    بيال هلكيت إذا يضيمنها فال ا؛أمينا  كان ظهر متى لصاحبها ورد  
 (.جرا وهلم   حفظها، في

 (:والمعاني للمقاصد العقود في العبرة) قاعدة شر  في وقال
 مقصيود هيو هيذا ألن ،اليرهن أحكيام أبرزهيا عدييدة، عقيود أحكيام فييه تجير   الوفا  فبيع)
 .الوفا  بيع في العاقدين

 بشير  أو بكيذا الشيي  هيذا وهبتي  :آلخير قيال كَمين عيوض، دفيع فيهيا اشتر  إذا والهبة
 لفيي  العاقييد اسييتعمال رغييم معنيياه، فييي أصييب  ألنييه البيييع؛ أحكييام العقييد أخييذ كييذا، تعطينييي أن

  الموهيو  اسيُتح    إذا الميدفوع العيوض ليه الموهيو  يسيتردُّ  وكذا بالعي ، الموهو  فيردُّ : الهبة
 .البيع أحكام سائر وهكذا يده، من

 وأخيييذت حوالييية انقلبيييت المكفيييول، للميييدين اليييدائن مطالبييية عيييدم فيهيييا اشيييتر  إذا والكفالييية
 يطالي  أن فيي الحي    لليدائن فيهيا اشيتر  إذا الحوالية وكيذا معناهيا؛ فيي تصيب  ألنهيا أحكامها،

 .1(كفالة انقلبت ا،معا  عليه المحال والشخص المحي  المدين من كال  
 الدليل الشرعي لهذه القاعدة:

 الخطييا ، بيين عميير رواه الييذ  المشييهور، الصييحي  الحييدي،: القاعييدة هييذه علييى والييدلي 
 مييين كثيييير وتابعيييه الصيييحي ، جامعيييه البخيييار   بيييه وافتيييت  وسيييلم، علييييه هللا صيييلى النبيييي    عييين

نميا بالني يات، األعميال إنميا: "قوليه وهو ،المؤل  فين  2وغييره مسيلم رواه قيدو " نيو   ميا اميرئ  لكي     وا 
 .اأيضا 

 ميين فيييه يييدخ  ومييا والتوجيهييية، التشييريعية وقيمتييه بشييأنه، العلمييا  نييو ه قييد الحييدي، وهييذا
 تييواتر وقييد(: )البييار   فييت ) كتابييه فييي الحييدي، شيير  فييي حجيير ابيين الحيياف  قييال .العلييم أبييوا 

                                                           

 (.981، 2/980المدخ  الفقهي العام للشي  مصطفى الزرقا ) -1

(، 1647(، والترميييذ  فيييي الجهييياد )2201(، وأبيييو داود فيييي الطيييال  )1907م فيييي اإلميييارة )(، ومسيييل1رواه الجماعييية: البخيييار  فيييي بيييد  اليييوحي ) -2
 (، عن عمر. 4227(، وابن ماجه في الزهد )75والنسائي في الطهارة )
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 فييي ليييس(: ار  البخيي يعنييي) هللا عبييد أبييو قييال: الحييدي، هييذا قييدر تعظيييم فييي األئميية عيين النقيي 
 .الحدي، هذا من فائدة وأكثر وأغنى أجمع شي  وسلم عليه هللا صلى النبي أخبار
 حنبي ، بين وأحميد -عنيه البيويطي نقليه فيما - والشافعي مهد ، بن الرحمن عبد واتف  
 اإلسيالم، ُثُلي، أنيه على الكناني، وحمزة والدارقطني، والترمذ ، داود، وأبو المديني، بن وعلي
 .الباقي تعيين في واختلفوا ُربعه،: قال َمن ومنهم
 فييي يييدخ : الشييافعي وقييال .العلييم ميين ابابايي ثالثييين فييي يييدخ : أيضييا مهييد  ابيين وقييال 
 .المبالغة العدد بهذا يريد أن ويحتم  .ابابا  سبعين
 .با  ك     رأس الحدي، هذا ُيجع  أن ينبغي: اأيضا  مهد  بن الرحمن عبد وقال 
ه   أحيد فالني ية وجوارحيه، ولسيانه بقلبيه يقيع العبد كس  بأن العلم، ثل، هكون البيهقي ووج 
: ورد ثييم   وميين إليهييا، يحتييا  وغيرهييا مسييتقل ة، عبييادة تكييون  قييد ألنهييا وأرجحهييا؛ الثالثيية أقسييامه

 .األمرين خير كانت إليها نظرتَ  فإذا 1"عمله من خير المؤمن نية"
 الثالثيية القواعيد أحييد أراد أنيه: العلييم ثلي، نييهبكو  يعنيي أنييه عليى يييدلُّ  أحميد اإلمييام وكيالم 
 ،2"رد   فهيو أمرنيا علييه لييس عميالا  عمي  َمين"و هيذا،: وهيي عنيده األحكام جميع إليها ُتَردُّ  التي
 .الحدي، 3" بي  ن والحرام بي  ن، الحالل"و

ته، علييى مت فيي  الحييدي، هييذا إن ثييم   ووهييم الموط ييأ، إال المشييهورون  األئميية أخرجييه صييح 
 بييين محميييد روايييية ميين الموطيييأ فيييي أنيييه والحيي  الحييياف ، قيييال كيييذا) .4الموطييأ فيييي أنيييه زعيييم َميين

 (.الحسن
ة معنياه في ورد: الحاف  قال  وأم 5عائشية كحيدي، النيية، مطلي  فيي صيح ت أحاديي، عيد 

 وحييدي، ،2"وني يية جهيياد ولكيين: "عبيياس ابيين وحييدي، ،"ني يياتهم علييى ُيبعثييون : "مسييلم عنييد 1سييلمة
                                                           

امع (، واأللبيياني فييي الجيي4/219(، وضييعفه الحيياف  فييي الفييت  )6860(، والبيهقييي فييي الشييع  بييا  فييي إخييالص العميي  )6/185رواه الطبرانييي ) -1
 (.12744الصغير )

 سب  تخريجه. -2

(، ثالثييتهم 4453(، والنسييائي )1205(، والترمييذ  )3329(، وأبييو داود )1599(، ومسييلم فييي المسيياقاة )52رواه الجماعيية: البخييار  فييي اإليمييان ) -3
 (، عن النعمان بن بشير.18368(، وأحمد )3984في البيوع، وابن ماجه في الفتن )

(، فاسيتثنا  ابين حجير رحميه هللا 983 -341: بي  هيو فيي الموطيأ روايية محميد بين الحسين الشييباني )ص:د الفرييابي معلقياا قال الشي  نظير محمي -4
(، بقوله: )وقد وقفت عليى الموط يأ مين روايتيين أخيريين سيو  1/10على هذا األمر السيوطي في تنوير الحوال  ) الموطأ ليس بصحي ، كما نبه أيضاا 

هما رواييية سيييويد بيين سيييعيد، واألخيير  روايييية محميييد بيين الحسييين صيياح  أبيييي حنيفيية، وفيهيييا أحادييي، يسييييرة زيييادة عليييى سيييائر مييا ذكييير الغييافقي، إحيييدا 
ة قول َمن عزا روايته إلى الموطأ، ووهم َمن خط أه في  ذل .  الموطآت، منها: حدي،: "إنما األعمال بالنيات ..." الحدي،، وبذل  يتبي ن صح 

 (، عن عائشة.6755(، وابن حبان في التاري  )2884(، ومسلم في الفتن )2118خار  في البيوع )متف  عليه: رواه الب -5
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 وحيدي، عليهميا، متفي  3"هللا سيبي  فيي فهيو العلييا هيي هللا كلمية لتكيون  قاتي  من: "موسى أبي
 غييزا ميين: "عبيادة وحييدي، أحميد، أخرجييه 4"بنيتيه أعلييم هللا الصيفين بييين قتيي  ر   : "مسييعود ابين
ر مما ذل  غير إلى ،5النسائي أخرجه" نو   ما فله عقاالا  إال ينو   ال وهو  .6(حصره يتعس 

 إلسالم:قاعدة تتفق مع جوهر ا

 الجيوهر يعنييه أنيه: اإلسيالم لحقيقية العيام االتجياه ميع تت في  عظيمية قاعدة القاعدة وهذه 
 مين أهيم القليو  بأعميال عنايتيه كانيت ولهيذا القشير، ال والل    المظهر، ال والمخبر الشك ، ال

 مصييورك إلييى ينظيير ال هللا إن: "مسييلم رواه الييذ  الحييدي، فييي وجييا  الجييوار ، بأعمييال عنايتييه
 طاعيات من وأهم   أعظمَ  القلو  طاعات وكانت ،7" وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن وأموالكم،
 اآلخيييرة، فيييي النجييياة كانيييت ولهيييذا .الجيييوار  معاصيييي مييين أخطييير القليييو  ومعاصيييي الجيييوار ،
: إبيراهيم لسيان عليى تعيالى قيال كميا المنيي ، والقل  السليم، القل  على مبناها ،الجنة ودخول

م} َ  أَتَاى َمان   إِلَّ *  بَنُاو َ  َولَ  َماا    يَن فَعُ  لَ  يَو   أهي  فيي وقيال ،[89 ،88:الشيعرا ] {َساِليم   بِقَل ا    اّللَّ
َمنَ  َخِشيَ  َمن  }: الجنة ح   .[33: ] {ُمنِي    بِقَل     َوَجاءَ  بِال غَي  ِ  الرَّ

 

 هذه القاعدة تُبطل الحيل الفقهية:

َييييي ) ُتبطيييي  القاعييييدة وهييييذه  الفقهييييا  ميييين حق  قييييون المُ  وقييييف التييييي المعروفيييية، ،(الفقهييييية الح 
ها، مييات؛المُ  اسييتباحة أو الواجبييات، إلسييقا  بعضييهم، بهييا ُيفتييي والتييي ضييد   فعلييه بمييا أشييبه حر 
 الشيييبا ، مييين صييينعوا ميييا فصييينعوا الصييييد، فييييه علييييهم هللا حييير م حيييين السيييبت ييييوم فيييي اليهيييود

 وقييص   األحييد، يييوم عليييه ليسييتولوا ،السييبت يييوم السييم  فهييا لينييزل الجمعيية، يييوم فييي يضييعونها
ييتهم القييرآن ااأَل ُهم  }: تعييالى قييال .خاسييئين قييَردةا  هللا مسييخهم أن إلييى انتهييت التييي قص   َعاانِ  َواس 

                                                                                                                                                                                     

 (.4286(، وأبو داود في المهد  )26475(، وأحمد )2882رواه مسلم في الفتن ) -1

(، وأبيييو داود فييييي الجهيييياد 1991(، كمييييا رواه أحمييييد فيييي المسييييند )1353(، ومسيييلم فييييي اإلميييارة )2783متفييي  عليييييه: رواه البخيييار  فييييي الجهيييياد ) -2
 (. 4170(، والنسائي في البيعة )1590(، والترمذ  في السير )2480)

(، وابييين 3136(، والنسيييائي )1646(، والترميييذ  )2517(، و أبيييو داود )1904(، ومسيييلم فيييي اإلميييارة )123رواه الجماعييية: البخيييار  فيييي العليييم ) -3
 (، أربعتهم في الجهاد. 2783ماجه )

 (.10/194(، قال الحاف  في الفت : رجال سنده موثقون )3772)رواه أحمد  -4

 (. 3850(، عن عبادة بن الصامت، وصح حه األلباني في مشكاة المصابي  )3138رواه النسائي في الجهاد ) -5

النييية( فييي كتابييه )الترغييي  (، اعتنييا  نظيير الفريييابي، طبعيية دار طيبيية. وانظيير: مييا أورده المنييذر  ميين أحادييي، حييول )1/33انظيير: فييت  البييار  )-6
 والترهي ( في أول أبوابه )اإلخالص(. وانظر: كتابنا )المنتقى من الترغي  والترهي (.

 (، عن أبي هريرة.2143(، وابن ماجه في الزهد )7827حمد )(، وأ2564ه مسلم في البر والصلة )روا  -7
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يَةِ  رِ  َحاِضَرةَ  َكانَت   الَّتِي ال قَر  مَ  ِحيتَاانُُهم   تَاأ تِيِهم   إِذ   السَّاب تِ  فِاي يَع ادُو َ  إِذ   ال بَح  ًعا َساب تِِهم   يَاو   ُشارَّ

مَ  بِتُو َ  لَ  َويَو   .[163:األعراف] {يَف ُسقُو َ  َكانُوا بَِما نَب لُوُهم   َكذَِل َ  تَأ تِيِهم   لَ  يَس 
 اإلمام البخاري والحيل:

ييحُ  ومين  كتييا  صييحيحه ميين الكثيييرة العلمييية كتبييه فيي جعيي  أنييه: البخييار   اإلمييام فقييه نس 
َي )  يعب  ير اليذين الفقهيا  مين جوزهيا َمين بعيض على بذل  يردُّ  فاعلها، وتأثيم تركها يعنى ،(الح 

 .رجالهم بعض أو الحنفية بها يقصد وعادة ،(الناس بعض) بلف  عنهم
 ومقاصيده الشيرع حكمة على تعود الباطن، مغشوشة ا،فقها  الظاهر مقبولة صورة والحي 
 .تسق  وهي اإليجا  يطل  أو تبي ، وهي الحظر يريد فهو باإلبطال،

 فيييي جيييا ت أخيير   وبأحاديييي، ،"بالنيييات األعميييال إنمييا: "بحيييدي،  لييذل البخيييار   واسييتدل  
 الغينم، مين المجتميع تفريي  عين النهي من الزكاة في جا  ما مث  ،صحيحه من مختلفة أبوا 
 .1الطوي  الزكاة حدي، في جا  كما الصدقة، خشية المتفر   ، جمع أو

 قبييي  وهبهيييا فيييإن شيييياه، أربيييع ففيهيييا عشيييرين اإلبييي  بلغيييت إذا: النييياس بعيييض وقيييال: قيييال
 فيال فماتيت أتلفهيا إذا وكيذل  علييه، شيي  فيال الزكياة سيقا إل احتيياالا  أو افيرارا  باعهيا أو الَحول
 .والعلما  األئمة من وغيره البخار   ينكره ما وهو 2عليه شي 
 الحييدي، حميي  النُّظييار عنييد والمشييهور االسييتنبا ، فييي البخييار   ات سييع: المني  يير ابيين قييال)
 الييذرائع، بسييد    القييول فييي امالكايي وتبييع المعييامالت، وعلييى عليهييا البخييار   فحملييه العبييادات، علييى

 اتصيييحيحا  القصيييد، وأُعمييي  اللفييي ، ُألغيييي القصيييد، وصييي    لفييي ،ال فسيييد فليييو المقاصيييد، واعتبيييار
بطيياالا  بطييال الييذرائع سيييد    علييى الحييدي، بهييذا واالسييتدالل: قييال ،وا   .األدل ييية أقييو   ميين التحيُّيي  وا 
ر المحييذوف نأ التعميييم ووجييه  وبيييان إجزاؤهييا العبييادات فييي االعتبييار فمعنييى االعتبييار، المقييد 

 .3(القصد إلى الردُّ  األيمان وكذل  ،المعامالت وفي مراتبها،
 موقف العلماء من الحيل:

مييية فييي حجييير ابييين الكبييير الحييياف  قييال : البخيييار   صيييحي  ميين( الحيييي  كتيييا ) شيير  مقد  
يي  مييا وهييي حيليية، جمييع الحييي ) ، بطرييي  مقصييود إلييى هبيي ُيتوص   علييى العلمييا  عنييد وهييي خفييي  

 :عليها الحام  بحس  أقسام
                                                           

 (، جميعهم في الزكاة، عن أبي بكر الصدي .1800ابن ماجه )(، و 2447(، والنسائي )1567(، وأبو داود )1450رواه البخار  ) -1

 (.9/23صحي  البخار  ) -2

 (، دار طيبة.16/238الفت  ) -3
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 .حرام فهي باط ، إثبات أو ح     إبطال إلى مبا  بطري  بها توص    فإن 
 .مستحبة أو واجبة فهي باط ، دفع أو ح     إثبات إلى أو 
ن   مباحية، أو ةمستحب   فهي مكروه، في وقوع من سالمة إلى مبا  بطري  بها توص    وا 

 .مكروهة فهي مندو  تر  إلى أو
 أو ا،وباطنايي اظيياهرا  وينفييذ امطلقايي يصيي ُّ  هيي : األول القسييم فييي األئميية بييين الخييالف ووقييع 
 اإلثم  مع يص ُّ  أو ا،مطلقا  يبط 
 بِيَاِد َ  َوُخاذ  }: تعيالى قوليه :األول فمين كثييرة، أدل ة امطلقا  أبطلها أو امطلقا  أجازها ولَمن 

ااِر   فَ  ِضاغ ثًا نَااث   َولَ  بِااهِ  اض   حيي  فيي وسييلم، علييه هللا صييلى النبيي بيه عميي  وقيد ،[44:ص] {تَح 
: تعييالى قولييه ومنييه ،1السيينن فييي سييه  بيين أماميية أبييي حييدي، ميين وهييو زنييى، الييذ  الضييعيف

َّاااقِ  َوَمااان  } َ  يَت عَااال   اّللَّ َرًجاااا لَاااهُ  يَج   ومنيييه المضييياي ، مييين مخيييار  الحيييي  وفيييي ،[2:الطيييال ] {َمخ 
ي فييه فيإن ،(هللا شيا  إن: يمينيه ميع يقول بأن اليمين، في أ ) االستثنا  مشروعية  مين اتخليصا
 هرييرة أبيي حيدي، ومنيه الحير ، فيي الوقوع من سالمة فيها فإن كلها، الشرو  وكذل  الحن،،
 .2"اَجنيبا  بالدراهم ابتع   ثم بالدراهم، الجمع بع: "بالل قصة في سعيد وأبي

 (السييبت يييوم الحيتييان صيييد علييى احتييالوا الييذين) بتالسيي أصييحا  قصيية :الثيياني وميين 
 عييييين النهيييييي) وحيييييدي، 3"ثمنهيييييا وأكليييييوا فباعوهيييييا فجملوهيييييا الشيييييحوم علييييييهم حرميييييت: "وحيييييدي،
 .5"له حل  والمُ  حل   المُ  لعن: "وحدي، ،4(النجش
 ألفاظهيا العقود صي  في المعتبر ه : اختالفهم ذل ، في العلما  اختالف في واألص  

 معانيها  أو
 فييي اوباطنايي اظيياهرا  تنفييذ جعلهييا َميين فميينهم: اختلفييوا ثييم .الحييي  أجيياز بيياألول قييال فَميين 
 .اباطنا  ال اظاهرا  تنفذ: قال من ومنهم بعضها، في أو الصور، جميع

                                                           

 (.2986(، وصححه األلباني في الصحيحة )5412(، والنسائي في آدا  القضاة )4472داود في الحدود ) رواه أبو -1

 (.1593(، ومسلم في المساقاة )2202، 2201متف  عليه: رواه البخار  في البيوع ) -2

(، 1297(، والترميييذ  فيييي البييييوع )3486(، وأبيييو داود فيييي اإلجيييارة )1581(، ومسيييلم فيييي المسييياقاة )2236رواه الجماعييية: البخيييار  فيييي البييييوع ) -3
 (، عن جابر بن عبد هللا.2167(، وابن ماجه في التجارات )4256والنسائي في الفرع والعتيرة )

(، وابين ماجيه فيي 4505(، والنسائي في البييوع )4531(، كالهما في البيوع، كما رواه أحمد )1516(، ومسلم )2142اه البخار  )متف  عليه: رو  -4
 (، عن ابن عمر.2173التجارات )

: (3/372تلخيييييص الحبييييير )ال(، وقيييال الحيييياف  فيييي 3416(، وقييييال: حسييين صييييحي ، والنسييييائي فيييي الطييييال  )1120رواه الترميييذ  فييييي النكيييا  ) -5
 وصححه ابن القطان وابن دقي  العيد على شر  البخار .
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ز ولم أبطلها، بالثاني قال ومن   علييه تيدلُّ  اليذ  المعنيى، اللف  فيه واف  ما إال منها ُيج 
 ،1كتابيا فيهيا صين ف يوسيف أبيي لكيون  الحنفيية، عين بالحيي  قيولال اشتهر وقد .الحالية القرائن
، بقصد عمالهاإ  تقييد أئمتهم من كثير وعن عنه المعروف لكن (: المحيي ) صياح  قيال الحي   
 مين للفيرار كانيت إن وضيابطها ،[44:ص] اآليية {ِضاغ ثًا بِيَاِد َ  َوُخذ  }: تعيالى قوله الحي  أص 
ن فحسن، ،اإلثم من والتباعد الحرام  .2(وعدوان إثم هي ب  فال، مسلم ح     إلبطال كانت وا 

 موقف ابن تيمية وابن القيم من الحيل:

 َميين علييى الوطييأة شييديد  القيييم ابيين حق  يي المُ  وتلميييذه تيمييية ابيين اإلسييالم شييي  كييان وقييد
 أهلهيييا، وعليييى عليهيييا الغيييارة وشييين ا الشيييرع، أحكيييام إلبطيييال ذريعييية منهيييا واتخيييذوا الحيييي ، أجيييازوا
 طل  قيت لَمين الميرأة تحليي : يعنيي( التحليي  بطيالن عليى اليدلي  إقامية) كتابيه تيميية ابن فوصن  
ييي تيينك  حتيييى لييه تحييي ُّ  ال وأمسييت كبييير ، بينونيية وبانيييت اثالثايي منييه  َمييين يييأتي وهنيييا .غيييره ازوجا

ة بينهمييا وتكييون  إليهييا، ليسييكن ال يتزو جهييا  ميين اهييدفا  ليحق  يي  وال منهييا، لينجيي  وال ورحميية، مييود 
 .للرج  خدمة أو أجر نظير ربما األول، للزو  حل  لهاليُ  ب  المشروع، الزوا  أهداف

ي هيو فليس نميا حقيقية، ازوجا  لليلية - 3الحيدي، سيم اه كميا -( مسيتعار تييس) جير دمُ  هيو وا 
 !!يفارقها ثم ،ساعة أو

 مين عيدد فيي ه  ل يج  رَ وَ  بخيليه  لَ وأج   عليه، زاد وربما شيخه، در  على القيم ابن سار وقد
 (.اللهفان إغاثة)و ،(المعاد زاد)و ،(الموقعين عالمإ : )مث  كتبه،

يات والمضامين ل باألسماء والعناوين:  العبرة بالمسمَّ

 عليييه، األدل يية وأقييام البيييان بغاييية المعنييى هييذا( اللهفييان إغاثيية) كتابييه فييي القيييم ابيين بييي ن
مييةالمُ  الحييي  بييا  إن: )فقييال  صييورته تغيييير وعلييى اسييمه، بغييير شييي ال تسييمية علييى مييداره حر 
 الحقيقية؛ بقيا  ميع الصورة وتغيير سم ى،المُ  بقا  مع االسم تغيير على فمداره ،حقيقته بقا  مع
 مسيم ى وغي ير اليزو ، إليى المحل  ي  واسيمَ  النكيا ، اسيم إليى التحليي  اسيم غي ير ميثالا  حل  ي المُ  فيإن

ييي ومعليييوم التحليييي ، حقيقيييةُ  قيييةُ والحقي النكيييا ، صيييورة صيييورته جعييي  بيييأن التحليييي  ييينَ  َأن   اقطعا  لع 
                                                           

ليه فيي أول األمير ثيم تراجيع  يج  التحق  من ذل ، فإن ما ذكره في كتابه )الخرا ( يدلُّ على أنه يحر  م الحي ، وال يبيحها، وربما كان ذل  اتجاهاا  -1
 ن الحسن. ولم يكن يقصد به ما قصده المحتالون من المتأخرين.عنه، وتا  منه، على أن المعروف أن الذ  أل ف كتا  الحي  هو: محمد ب

 (، طبعة دار طيبة.238-16/237انظر: الفت  ) -2

( وصح  إسناده ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبر  كتا  النكا  2/217(، والحاكم في المستدر  )1936رواه ابن ماجه في النكا  ) - 3
   (.1572(، عن عقبة بن عامر، وحسنه األلباني في صحي  ابن ماجه )17/299(، والطبراني في الكبير )7/208)
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 مين الل عنيةُ  اليذ  العظييم الفسياد من فيه لما هو إنما ذل  على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 الشير  بتقيديم وال الحقيقية، بقيا  ميع والصيورة االسيم بتغييير يزل لم الفساد وهذا عقوبته، بعض
 .الصورة جر دلمُ  وال لالسم، ال للحقيقة تابعة دةالمفس فإن   قبله، ما إلى العقد صل  من

 إلييى الربييا ميين اسييمه بتغيييير تييزول ال الربييا عليهييا اشييتم  التييي العظيميية المفسييدة وكييذل 
 قبي  بينهميا عليهيا متفي  معلومية والحقيقية صيورة، إليى صيورة مين صورته بتغيير وال المعاملة،
 ثييم العقييد، قبيي  الصييري  الربييا حقيقيية علييى ااتفقيي فقييد السييرائر، عييالم قلوبهمييا ميين يعلمهييا العقييد،
نميا البتية، فييه لهمييا قصيد ال اليذ  التبيايع إليى وصييورته المعاملية، إليى اسيمه غي يرا  حيليية هيو وا 
 فعلتييه مييا وبييين هييذا بييين فيير   وأ ُّ  وسييلم، عليييه هللا صييلى ولرسييوله تعييالى هلل ومخادعيية ومكيير
 حتيى أذابيوه فيإنهم وصيورته  اسيمه بتغييير الشيحوم مين عليهم هللا حر م ما استحالل من اليهود
ا، صار  .اشحما  نأك  فلم المثمن، ال الثمن أكلنا إنما: وقالوا ثمنه، وأكلوا وباعوه وَدكا

 هللا رضييي األشييعر   ماليي  أبييي حييدي، فييي كمييا النبيييذ، باسييم الخميير اسييتح    َميين وكييذل 
 بغيير سيمُّونهايُ  الخمير، أمتيي من ناس   ليشربن  : "قال أنه وسلم عليه هللا صلى يالنب    عن عنه،

 مييينهم ويجعييي  األرض، بهيييم هللا يخسيييف والمغنييييات، بالمعيييازف سيييهمو رؤ  عليييى ُيعيييزف اسيييمها،
نميا 1"والخنيازير القردة  االسيم، انتفيا  مين ظنُّيوه بميا حر مياتالمُ  اسيتحلُّوا حيي، مين هيؤال  ُأتيي وا 
 بيييع اسييتحالل فييي اليهييود شييبهة هييو بعينييه وهييذا وثبوتييه، حيير  مالمُ  المعنييى وجييود إلييى يلتفتييوا ولييم

ليه بعد الشحم  فيي السيبت ييوم بيه أوقعوهيا بميا األحيد ييوم الحيتيان أخيذ واسيتحالل ،(إذابتيه) َجم 
 لينفس استباحة وال السبت، يوم صيد هذا ليس: وقالوا ،الجمعة يوم فعلهم من والشبا  الحفائر
ييي المسييكر الشيييرا  يسييتح ُّ  اليييذ  بيي  .الشييحم  معنيييى معنيياه أن علميييه مييع ارا خمييي ليييس أنييه ازاعما
 مسيكر، شيرا  لكي     اسيم الخمير فيإن تيأويالا، َأفسيدُ  عمُليه، وعمَليه مقصيوُده، ومقصيوده الخمر،
 هللا صييلى النبييي عيين الحييدي، هييذا جييا  وقييد .الصييريحة الصييحيحة النصييوص عليييه دل ييت كمييا
 :أخر   وجوه من وسلم عليه

 الخمييير، أمتيييي مييين نييياس   يشييير ُ : "وسيييلم علييييه هللا صيييلى عنيييه النسيييائي، رواه ميييا: منهيييا
سناده ،2"اسمها بغير يسمونها  .صحي  وا 

                                                           

(، وصييححه 4020(، وابيين ماجييه فييي الفييتن )3688(، وقييال مخرجييوه: المرفييوع منييه، صييحي  لغيييره، وأبييو داود فييي األشييربة )22900رواه أحمييد ) -1
 (، عن أبي مال  األشعر .3247األلباني في صحي  ابن ماجه )

 (.90(. عن رج  من أصحا  النبي صلى هللا عليه وسلم، وصححه األلباني في الصحيحة )5658األشربة )النسائي في  -2
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 أم تيييي مييين نييياس يشييير : "يرفعيييه الصيييامت بييين عبيييادة عييين ماجيييه، ابييين رواه ميييا: ومنهيييا 
 أمتييييي ميييين طائفيييية ليسييييتحل ن  : "ولفظييييه أحمييييد، اإلمييييام ورواه ،1"اسييييمها بغييييير يسييييمُّونها الخميييير
 .2"الخمر

يي ماجييه ابيين رواه مييا: ومنهييا  هللا صييلى هللا رسييول قييال: قييال أماميية أبييي حييدي، ميين ا،أيضا
 بغييير يسييمُّونها الخميير، أمتييي ميين طائفيية تشيير  حتييى واأليييامُ  الليييالي تييذه  ال: "وسييلم عليييه
دُ مُ  المحيير م أن   ظنُّييوا لمييا اسييتحالالا  الخميير شييربوا إنمييا فهييؤال  3"اسييمها  اللفيي ، عليييه وقييع مييا جيير 
 .تحلُّوهاس ما يتناول ال اللف  ذل  وأن

 استحال  الربا باسم البيع:

 أخبير كميا البييع، باسيم الربيا تسيتح ُّ  أمتيه مين طائفية أن وسيلم علييه هللا صلى أخبر وقد
 هللا صيلى النبيي عين األوزاعي، عن بإسناده، ةبط   ابن فرو   آخر باسم الخمر استحاللهم عن
 (.العينة) يعني ،4"بالبيع الربا يستحلُّون  زمان الناس على يأتي: "وسلم عليه

 الحيييال فيييي يشييتريها ثيييم ،مييثالا  رييييال ألييف) ميييؤج الا  معييي ن بيييثمن السييلعة يبييييع أن: والعينيية
( 900) يييدفع أن المقصيود إنميا الشيرا ، وال البييع المقصيود ولييس ،(ميثالا  رييال900:أقي  بيثمن
 .األج  بسب ( 1000) ويأخذ

ن( الحييدي،) وهييذا: )القيييم ابيين قييال  باالتفييا ، بييه لالعتضيياد صييال  فإنييه ،مرسييالا  كييان وا 
 المعليوم مين فإنيه ،5العينية تحيريم عليى الدالية األحاديي، وهيي ليه، يشيهد ميا المسيندات مين وله
ي نة أن ي يسيم  يها إنما مستحل  ها عند الع   األمية فيإن بييع، ال ربيا أنهيا بييان الحيدي، هيذا وفيي ا،بيعا
نما الصري ، الربا منها أحد يستح    لم روه وصيورته، البييع باسيم اسُتح   وا   البييع، بصيورة فصيو 

 .لفظه وأعاروه
م لييييم الربييييا أن المعلييييوم وميييين نمييييا ولفظييييه، صييييورته دلمجيييير   يحيييير   ومعنيييياه لحقيقتييييه ُحيييير  م وا 
َييي  فييي قائميية والمقصييودُ  والمعنييى الحقيقيية وتليي  ومقصييوده،  صييريحه فييي كقيامهييا الر  بوييية، الح 

                                                           

 (.90لباني في الصحيحة )(، وصححه األ3385رواه ابن ماجه في األشربة ) -1

 (، وقال مخرجوه: حدي، صحي .22709رواه أحمد ) -2

 (.2729  ابن ماجه )لباني في صحي(، وصححه األ3385ابن ماجه في األشربة ) -3

 (.13(، وضعفه األلباني في غاية المرام )1/352رواه الخطابي في غري  الحدي، ) -4

(، ميين حييدي، ابيين عميير رضييي هللا عنهمييا مرفوعييا: "لييئن تييركتم الجهيياد، وأخييذتم 3462(، وأبييو داود فييي اإلجييارة )5007منهييا مييا أخرجييه أحمييد ) -5
 نكم هللا مذلة في رقابكم..".بأذنا  البقر، وتبايعتم بالعينة، ليلزم
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 أن يعلييييم وهللا حالهمييييا، شيييياَهدَ  َميييين ويعلمييييه أنفسييييهما، ميييين ذليييي  يعلمييييان والمتعاقييييدان سييييوا ،
دهما نميا الربيا، نفيُس  َقص  يال وا   ،اسيمه غيير   مسيتعار باسيم وسيم ياه مقصيود، غيير بعقيد   إلييه توس 
 قيييو ة يزييييدها بييي  ألجلهيييا، الربيييا ُحييير  م التيييي المفسيييدة يرفيييع وال التحيييريم، ييييدفع ال هيييذا أن ومعليييوم
 .1(عديدة وجوه من اوتأكيدا 
 

 قض سدَّ الذرائع الذي جاءت به الشريعة:الحيل تنا

 الييذ  اليذرائع، سيد    بيا  صيريحة مناقضية ينيياقض الحيي  بيا  أن: علييه خيالف ال ومميا
 تسيعة( الميوقعين عالمإ ) في القيم ابن عليه وأقام لسنة،وا القرآن عليه ودل   الشريعة، به جا ت
 .دليالا  وتسعين

ذا: )اللهفييييان إغاثييييية فييييي وقييييال  إليييييى الييييذرائع بسييييد    أتيييييت قييييد وجييييدَتها شيييييريعةال تييييدب رتَ  وا 
مييات،المُ  َييي  بييا  عكييس وذليي  حر  ييلةالمُ  الح  مييات، إلييى وأبييوا  وسييائ  فالحييي  إليهييا، وص    المحر 
ن اليذرائع حير م والشيارع تنياقض، أعظيم البيابين فبيين ذلي ، عكيس اليذرائع وسدُّ   بهيا يقصيد ليم وا 
ما بهييا قصييد إذا فكيييف إليييه، إلفضييائها م؛المحيير    آلهيية سيي     عيين تعييالى هللا فنهييى  نفسييه لمحيير 

 ،2المقابليية وجييه علييى اوكفييرا  اوا د  َعيي وتعييالى سييبحانه هللا يسييبُّوا أن إلييى ذريعيية لكونييه ،المشييركين
: قييال والديييه  الرجيي  يشييتم وهيي : قييالوا والديييه الرجيي  شييتم الكبييائر أكبيير ميين أن النبيييُّ  وأخبيير

 .3"أمه فيس ُّ  أمه، س ُّ وي أباه، فيس ُّ  الرج ، أبا يس ُّ  نعم،"
ة القيم ابن ذكر وقد  :قال ثم العبادات، في لكنها الذرائع، سد في ومسائ  صور عد 
 ميين آخيير بربييو     بيييع إذا الربييو   وكييذل  ،التقييابض قبيي  الصييرف فييي التفييرُّ   ميين ومنييع)
ا جنسيييه، غيييير  ماليييدره بييييع مييين منيييع بييي  ومعظميييه، الربيييا  ُصيييل   هيييو اليييذ  الن سيييا  لذريعييية سيييد 

ا ا،نقييدا  بالييدرهمين  الحييدي، فييي بييذل  وسييلم عليييه هللا صييلى عل يي  كمييا الن سييا ، ربييا لذريعيية سييد 
 .الفض  ربا تحريم في العل  أحسن وهذا ،4صحيحه في مسلم رواه الذ 

                                                           

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

ل م { ]ا -2 واا ب َغي ر  ع  ُعوَن م ن  ُدون  َّللا   َفَيُسبُّوا َّللا َ َعد  يَن َيد   [.108نعام:ألإشارة إلى قوله تعالى: }َواَل َتُسبُّوا ال ذ 

(، والترميييذ  فيييي البييير 5141(، وأبيييو داود )6840(، كميييا رواه أحميييد )90(، ومسيييلم فيييي اإليميييان )5973متفييي  علييييه: رواه البخيييار  فيييي األد  ) -3
 (، عن عبد هللا بن عمرو.1902)

(، ثالثتهم فيي البييوع، عين عبيادة 4563) (، والنسائي1240(، والترمذ  )3349(، وأبو داود )22683(، وأحمد )1587رواه مسلم في المساقاة ) -4
 بن الصامت.
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 أكثيير بأخييذ السييلف فييي الييرب  إلييى الذريعيية ميين فيييه لمييا والبيييع؛ السييلف بييين الجمييع وحيير م
 .الواقع هو كما اإلجارة، أو بالبيع ل ذ إلى والتوسُّ  أعطى، مما

 - العينية مسيألة وهي - به اشتراها امم   بأق    مشتريها من السلعة يشتر   أن البائع ومنع
ن  وحير م ا،نقيدا  بعشيرة نسييئة عشير خمسية بييع إليى واقعة ظاهرة وسيلة لكونه الربا، يقصد لم وا 
 .العينة مسألة على طب من وهو ذل ، إلى وسيلة لكونه البيع، في الشرطين جمع

 المقتيرض هديية َقبيول مين المقيرض ومنيع ربيا، وجعليه النفع يجرُّ  الذ  القرض من ومنع
 أبييي بيين يحيييى عيين ماجييه، ابيين سيينن ففييي القييرض، قبيي  بييذل  جارييية عييادة بينهمييا يكيين لييم مييا

: فقيال إلييه  فيهيد  الميال أخياه يقيرض منيا الرجي : مالي  بن أنس سألت: قال الهنائي إسحا 
يي أحييدكم أقييرض إذا: "وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييول قييال  علييى حملييه أو إليييه، فأهييد  ا،قرضا

 .1"ذل  قب  وبينه بينه جر   يكون  أن إال يقبله وال يركبن ها فال الدابة،

: قييال ماليي  بيين أنييس عيين الهنييائي، يحيييى أبييي بيين يزيييد عيين تاريخييه، فييي البخييار   ورو  
 .2"هدية يأخذ فال أحدكم أقرض إذا: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 عبييد فلقييتُ  المدينيية قيدمتُ : قيال موسييى أبيي عين بييردة، أبيي عين البخييار ، صيحي  وفيي
، فيها الربا بأرض   إن : لي فقال سالم بن هللا  إليي  فأهيد  حي    رجي  عليى لي  كيان فيإذا فاش 
م   م  أو تبن،  ح   .3ربا فإنه ،تأخذه فال قت    حم  أو شعير، ح 

 ابييين عييين وجيييا  4كعييي  بييين بييييأُ  عييين المعنيييى، هيييذا سيييننه فيييي منصيييور بييين سيييعيد ورو  
ا ذلي  وكي ُّ  ،ونحيوه عمرو بن هللا وعبد ،6عباس بن هللا وعبد ،5مسعود  الزييادة أخيذ لذريعية سيد 
 .المث  ردُّ  موجبه الذ  القرض في

                                                           

 (.1162باني في الضعيفة )ل(، وضعفه األ5/350(، والبيهقي في البيوع )2432رواه ابن ماجه في الصدقات ) -1

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

 (.3814رواه البخار  في مناق  األنصار ) -3

قلييت ألُبييي  بيين كعيي : يييا أبييا المنييذر إنييى أريييد  :(: عيين زر بيين حبيييش قييال5/349(، والبيهقييي فييي البيييوع )14652رواه عبييد الييرزا  فييي البيييوع ) -4
 ة، فخذ قرض  واردد إليه هديته.الجهاد فآتى العرا  فأقرض  قال: إن  بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجال فأهد  إلي  هدي

(: عيين ابين سيييرين، قييال: اسيتقرض رجيي  مين ابيين مسييعود 21068(، وابين أبييي شيييبة فيي البيييوع واألقضيية )14658رواه عبيد الييرزا  فيي البيييوع ) -5
 دراهم فقضاه، فقال له: الرج : إني تجاوزت ل  من جيد عطائي، فكره ذل  ابن مسعود وقال: مث  دراهمي.

فيال تهيدين هديية كراعيا، وال  (: عن ابن عباس قيال: إذا أقرضيت قرضياا 21058(، وابن أبي شيبة في البيوع )14650بد الرزا  في البيوع )رواه ع -6
 ركو  دابة.
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ر اليدين وهيو ،1بالكيالى  الكيالى  بييع عين ونهى  إليى ريعيةذ ألنيه الميؤخ ر؛ باليدين الميؤخ 
يييمج يسيييقطان ألنهميييا يمتنيييع، ليييم حيييال ين اليييدينان كيييان فليييو النسييييئة، ربيييا  وفيييي ذم تهميييا، مييين ايعا

 تأجيليه، مقابلية فيي منهميا واحيد كي     ذمية فيي الدين تضاعف إلى ذريعة: عنها المنهي الصورة
 .2(بعينها الن سا  ربا مفسدة وهذه

 خطر فقه الحيل على البنو  اإلسالمية:

 أو( الشيرعية الحيي ) عمي  مين وغييرهم، الحنفيية بعيض عين ُيحَكيى ميا سيتغر ن كنيا وقد
مييات، تحييريم ميين أو الواجبييات، وجييو  ميين النيياس بعييض بهييا ليييتخل ص( الفقهييية)  وكييان المحر 

 ميين عصييرنا فييي بأعيننييا رأينييا حتييى خصييومهم، ميين للتشيينيع عليييهم ُمفتييرا   ذليي  ييير   َميين منييا
يييَيالا  يبتكييير َمييين سيييالميين،اإل اإلقتصييياديين أو الشيييرعيين العلميييا   ،القديمييية الحيييي  تلييي  مثييي  ح 
 هيي سيالمية،اإل البنيو  أو المصيارف بهيا تقيوم يالتي الحديثية، المعامالت صور بعض إلجازة
يي الربوييية، البنييو  بييه تقييوم مييا نفييس والجييوهر المعنييى فيي  هييذه يحر  مييون  وهييم ونتيجيية، اوأثييرا  اروحا

ره امعروفايي ااتجاهايي - يدالشييد لألسييف - هييذا وأصييب  .تليي  ويحلُّييون  د معروفيية مجموعيية يقيير    تهييد  
هها استمر إذا بالخطر، اإلسالمية البنو   .ُيقاَوم ولم وتفاقم، هذا توجُّ

 األحكييام، بتعلييي  ويقولييون  الظاهرييية، مييذه  علييى ينكييرون  العلمييا  هييؤال  أن والعجييي 
َكما  مقاصد للشارع بأن ويؤمنون   كيان وربما .المعامالت في اوخصوصا  يشرعه، ما ك     في اوح 

 الحييي  بهييذه ويفتييون  ذليي ، يتجيياهلون  التطبييي  عنييد ولكيينهم ،ذليي  فييي محاضييرات أو كتيي  لهييم
 فضييلة ي  إلي شيكا فقد .نفسها البنو  أصحا  ومن ،العلما  من كثير منها ضج   التي الجديدة،
 اليييدولي، يالفقهيي المجمييع رئيييس نائيي  الكبييير، الباكسيييتاني العييالم العثميياني تقييي محمييد الشييي 
 مين اإلسالمية، المالية والمؤسسات للبنو  العامة المحاسبة هيئة في الشرعي المجلس ورئيس
 للمقصيد اوزناي يقييم وال والشيكلية، الصيورية يعتمد الذ  إخواننا، بعض تبن اه الذ  االتجاه خطر

 مواجهتيه، وأ الموقيف لتيداول لالجتمياع مينهم اعيددا  أو العلميا  أدعو أن من  ي وطل  والمعنى،
ر ولم  .بعد ذل  لي يتيس 

                                                           

(، قيييال الحيياف  فيييي التلخييييص 5/290(، والبيهقيييي فييي البييييوع )5132ثييار )(، والطحيياو  فيييي معييياني اآل22566ع )رواه ابيين أبيييي شيييبة فيييي البييييو  -1
يا: لييس فيي هيذا  -بن عبيدة الر َبذ   موسى - (: قال أحمد بن حنب : ال تح   عند  عنه3/26) الرواية، وال أعرف هذا الحدي، عن غيره، وقيال أيضا

  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.

 . 308، 307إغاثة اللهفان صي -2
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ييس البركيية، بنييو  مجموعيية رئيييس كاميي  صييال  الشييي  صييديقنا دعييا سيينوات ومنييذ  ومؤس  
 إليى دعيا سينة، ثالثيين مين يقير  ما استمر ت التي السنوية، اإلسالمية االقتصادية البركة ندوة
 والرقابيييية الفتييييو   لجييييان بعييييض تبن تييييه الييييذ  ،(المصييييرفي التييييورُّ  ) لتواجييييه رمضييييان، فييييي نييييدوة

. مينهم واحيدا كنيت العلما ، من غفير جم   وحضر ،(المبار  التورُّ  ) وسم ته وأجازته الشرعية،
موا م ،التصيييرُّف هييذا عليييى لليييرد    قي  ميية ومناقشيييات ابحوثاييي وقييد   صيييال  الشيييي  العالمييية أخونييا وقيييد 

ييد ،أصيييالا  ابحثايي الحصييين  تسييم ى معييامالت ميين فيييه اإلسييالمية البنييو  بعييض تييور   مييا فيييه يفن  
 (.ربوية) حقيقتها في وهي ،(إسالمية)

 فيي هللا يتقيوا أن: الشيرعية الرقابية هيئيات أعضا  من إخواني في أصرخ وأنا سنين ومنذ
 وأمسييت المسييلمون، ابهيي ووثيي  أعنيياقهم، فييي أمانيية أصييبحت التييي اإلسييالمية، المصييارف هييذه
رهموأُ  يوم، بعد ايوما  سعتت    فيالعبرة والجيوهر، بيالرو  ال والعنيوان، باالسم سالميةإ تصب  أن حذ  

 بعييييض فييييي جييييا  وقييييد والعنيييياوين، لألسييييما  ال والمضييييامين سييييم ياتللمُ  وشييييريعته سييييالماإل فييييي
 .1البيع باسم الربا فيه يستحلُّون  زمان الناس على يأتي أنه: اآلثار

ييي تيييذمُّ  2أحاديييي، جيييا ت كميييا  عليييى تضييير  ،اسيييمها بغيييير يسيييمُّونها الخمييير يشيييربون  اقوما
 .وخنازير قردة هللا يمسخهم والمعازف، القيان رؤوسهم
 بهيييا كييياد التيييي الشييييطان، مكاييييد مييين الشيييريعة فيييي الحيييي  إدخيييال القييييم ابييين اعتبييير وقيييد
سقا  هللا، حر م ما تحلي  تتضم ن فهي وأهله، اإلسالم  .ونهيه أمره في ومضادته فرضه، ما وا 
َ  يَُخااِدُعو َ }: فقيال الكفير، ويبطنيون  اإليميان، هرون يظ الذين المنافقين القرآن ذم   وقد  اّللَّ

ااادَُعو َ  َوَماااا آََمنُاااوا َوالَّاااِذينَ  اااعُُرو َ  َوَماااا أَن فَُساااُهم   إِلَّ  يَخ   ال ُمنَاااافِِقينَ  إِ َّ }: وقيييال ،[9:البقيييرة] {يَش 

َ  يَُخاِدُعو َ   .[148:النسا ] {َخاِدُعُهم   َوُهوَ  اّللَّ
 .مسلم ح     إبطال في الحي  من شي  يجوز ال: أحمد اإلمام قال

 فقييال( العينيية) بيييع باسييم المعييروف البيييع عيين كالهمييا ماليي  بيين وأنييس عبيياس ابيين وسييئ 
 .ورسوله تعالى هللا حر م امم   هذا! ُيخَدع ال تعالى هللا إن  : كالهما

                                                           

1 -  
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 أتَييوا فلييو! الصييبيان يخييادعون  كمييا هللا يخييادعون : المحتييالين فييي السييختياني أيييو  وقييال
 .علي   أهون  كان ا،َعيانا  ألمرا

 !الفجور كتا  هو: الحي  كتا  في غيا، بن حفص وقال
 !يخدعه هللا يخادع َمن: المحتالين في هللا عبد بن شري  وقال

 فييي الحريييرة يضييعون  المحتييالين أن: يريييدون  الحريييرة، بيييع: العينيية بيييع يسييمُّون  والعلمييا 
 ابين األمية َحبير قال ولذا للمشتر ، وال للبائع دةمقصو  غير وهي الحرام، بها ليستحلوا الصفقة
 .1حريرة وبينهما بدراهم دراهم: عباس

 اليييذ : حل  ييي بالمُ  والميييراد النكيييا ، فيييي( ليييه حل ييي المُ )و( حل  ييي المُ ) بلعييين السييينة وردت وقيييد
 حتيى ليه تحي ُّ  فيال كبير ، بينونية زوجهيا مين بانيت والتيي ثالثيا، المطلقية الميرأة لتحليي  ُيستخدم

يي  تيينك ييه كيي ُّ  الييذ  هييذا أمييا طبيعييي، حقيقييي نكييا  هنييا والمقصييود غيييره، ازوجا  يجامعهييا أن هم  
ة وال سيكينة زوجتيه وبيين بينه ينعقد ولم ا،زوجا  فليس لزوجها، ليحل ها  كيان وليذا رحمية، وال ميود 
َي  من  .النبو   بالنص    المحر مة الح 

يبيعي، إسيحا  أبو رواه الذ  العينة، بيع ومثله  عليى دخليت أنهيا العاليية، امرأتيه عين الس 
 أرقيم بين زييد من فبعتها جارية لي كانت المؤمنين أم يا: فقالت امرأة فسألتها ،نسوة في عائشة
 مئية  ثميان علييه وكتبيت ،مئية السيت فنقدتيه مئية، بسيت منيه اشيتريتها ثم أج ، إلى مئة بثمان
، ما وهللا بئس: عائشة فقالت  أبطي  قيد أنيه أرقم بن زيد أخبر   ،  اشتر  ما وهللا وبئس اشتريت 
 إن أرأيييت: لعائشيية المييرأة فقالييت !يتييو  أن إال ،سييلم و عليييه هللا صييلى هللا رسييول مييع جهيياده
ِعَظاة   َجااَءهُ  فََمن  }: قالت الفض   عليه ورددتُ  مالي رأس أخذتُ   َماا فَلَاهُ  فَاان تََهى َرب ِاهِ  ِمان   َمو 

ااااُرهُ  َساااالَفَ  ِ  إِلَااااى َوأَم  ااااتُم   َوإِ   }: قاليييت أو ،[275:رةالبقيييي]{ اّللَّ َُاااام   تُب  َُم   ُرُءو ُ  فَلَ ااااَواِل  اآلييييية {أَم 
 .2[279:البقرة]

 (:اإلعالم) في القيم ابن اإلمام يقول

                                                           

 (.20527رواه ابن أبي شيبة في األقضية ) -1

وليم أقيف علييه فيي المطبيوع،  –(، كالهما في البيوع، وعزاه الزيلعي: إلى مسند أحمد وسا  سنده 3/52(، والدارقطني )14812رواه عبد الرزا  ) -2
ن كيان الشييافعي قيال: ال يثبييت مثليه عين عائشيية، وكيذل  الييدارقطني،  –فيي أطيراف المسييند البين حجير وال  وقييال: قيال فييي التنقيي ، هيذا إسييناد جييد، وا 

ذا م أن هيقال في العالية: هيي مجهولية، ال يحيتج بهيا، فييه نظير، فقيد خالفيه غييره، وليوال أن عنيد أم الميؤمنين علميا مين رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيل
ي اميرأة معروفية محرم لم تستجز أن تقول مث  هذا الكالم باالجتهاد، انتهى. وقال ابن الجوز : قالوا: العالية امرأة مجهولة ال يقبي  خبرهيا، قلنيا: بي  هي

 (.4/16  الراية ). نصفقال: العالية بنت أيفع بن شراحي  امرأة أبي إسحا  السبيعي سمعت من عائشة ،جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في الطبقات
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تها، يصي ُّ  لهيا، تيابع   وهيو وق واميه، ولبُّيه العمي  ُرو  النيية)  والنبييي بفسيادها، ويفسيد بصيح 
 إنميييا: "قوليييه وهميييا العليييم، كنيييوز وتحتهميييا َتا،وَشيييفَ  َكَفتَيييا كلمتيييين قيييال قيييد وسيييلم علييييه هللا صيييلى

نمييا بالنيييات، األعمييال  إال يقييع ال العميي  أن: األولييى الجمليية فييي فبييي ن ،1"نييو   مييا امييرئ  لكيي     وا 
 عمليه مين ليه لييس العامي  أن: الثانيية الجملية في بي ن ثم ،بنية إال عم  يكون  ال ولهذا بالنية،
 .واألفعال العقود وسائر والنذور، انمَ واألي   لمعامالت،وا العبادات يعمُّ  وهذا نواه، ما إال

 ذليي  ميين يعصييمه وال الربييا، لييه  َصييحَ  الربييا عقييد بييالبيع نييو   َميين   أن   علييى دلييي  وهييذا 
 عقييد صييورة ذليي  ميين يخرجييه وال حل  ييال،مُ  كييان التحلييي  النكييا  بعقييد نييو   َميين وأن البيييع، صييورة
نميا ذلي ، نيو   قيد ألنيه النكا ؛  والثانيية بالوجيدان، معلومية األوليى ميةفالمقد    نيو ؛ ميا الميرئ  وا 
 نيواه، ميا ليه كان الخمر حصول( العن  عصر) بالعصر نو   فإذا هذا وعلى .بالنص    معلومة
ذا اللعنة، استح    ولذل   فإنيه نيواه؛ ميا ليه كان ورسوله هللا حر مه ما على التحيُّ  بالفع  نو   وا 
 الفعيييي  بييييين المحيييير م علييييى التحيُّيييي  فييييي فيييير   وال ه،تحصيييييل فييييي مقييييدوره وفعيييي  المحيييير م قصييييد

 ولهيذا .شيرع فيي وال عقي  فيي ال ليه، ذريعية ُجعي  إذا لغييره الموضوع الفع  وبين له الموضوع
 ُنهيي ميا لينفس متنياوال ُعيد   تناوله على فتحي   منه، وحماه يؤذيه عما المريَض  الطبي ُ  نهى لو
 عقوبتيه مين يعصيمهم ولم هللا، حر مه ما فع  على حي لوات لما قردة اليهود هللا مس  ولهذا ،عنه

ييلوا لمييا المبييا  الفعيي  إظهييار  بييأن الجنيية أصييحا  عاقيي  ولهييذا محارمييه، ارتكييا  إلييى بييه توس 
لوا لما ثمارها حرمهم  اليهيود لعين ولهيذا المسياكين، نصيي  إسيقا  إليى مصيبحين بجيذاذها توس 
يي  يعصييمهم ولييم أكلييه، عليييهم هللا حيير م مييا ثميين أكلييوا لمييا  وأيضييا ،البيييع بصييورة ذليي  إلييى التوسُّ
 وتنتقي  االسيم، يفارقهيا اإلذابية بعد فإنها بإذابتها، عنها الشحوم اسم إزالة ينفعهم لم اليهود فإن
 .2(ذل  ينفعهم لم االسم بإزالة استحاللها على تحي لوا فلما ،(الَوَد ) اسم إلى

  مصرفي:مجلة القتصاد اإلسالمي تنتقد التورق ال

 - اإلسييالمي دبييي بنيي  يصييدرها يالتيي( اإلسييالمي االقتصيياد مجليية) مجليية أصييدرت وقييد
يي اعييددا  - المتحييدة العربييية األمييارات فييي  اإلسييالمي الفقييه مجمييع) مييؤتمر انعقيياد بمناسييبة اخاص 

( 339) العيدد هيو. اإلميارات دولية فيي الشيارقة بإميارة ارا ميؤخ   عشيرة التاسيعة دورته في( الدولي
 .م2009 يونيو - هي1430 األخرة اد جم في
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 المهمية الموضيوعات بيين ومين: قولهيا( المصيرفي التيور  ) عين المجلية أثارتيه مما وكان
 بعيييض تمارسيييه اليييذ  المييينظم التيييور   أو المصيييرفي، التيييور   موضيييوع: الميييؤتمر ناقشيييها يالتييي

 نواتالسيي فييي خاصيية ،الفقهييا  اهتمييام مثييار كييان الييذ  الموضييوع ذاهيي اإلسييالمية، المصييارف
 بمكيية اإلسييالمي العييالم لرابطيية التييابع اإلسييالمي الفقييه مجمييع أصييدر أن بعييد خاصيية األخيييرة،
 .عشرة والتاسعة عشر الخامسة دورتيه في بتحريمه اقرارا  المكرمة
 الموضيوع، حيول مطولية مناقشيات الدولي اإلسالمي الفقه لمجمع الدورة هذه شهدت وقد

م بضيييوابطه، ليييه ُمجييييز وبيييين تحريميييه ىعلييي مؤك  يييد بيييين ابحثاييي 15 نحيييو فييييه وقيييدم  مييين كييي    وقيييد 
 .المعاملة هذه حول الشرعية أسانيده الفريقين

 أن أكيد اليذ  الزحيليي، وهبية لليدكتور بحي، التيور   حول قدمت التي البحو، أبرز ومن
 لحاجتييه دراهييم مقصيوده بيي  فعيالا، الشييرا  لييس المشييتر   مقصيود إن حييي، للربيا، حيليية التيور  
 .ثمنها ويأخذ ليبيعها سلعة فيشتر   ا،سلما  أو اقرضا  يستسلف أن عليه تعذ ر وقد إليها

 فهيييي ا،شيييرعا  الممنوعييية الحيييي  مييين وهيييي محظيييورة حيلييية هيييذه أن الزحيليييي اليييدكتور وأكيييد
 ابيين لقييول الربييا عقييود ميين بكثييير أعلييى بفائييدة تموييي  التييور   إن بيي  الحييرام، الربييا علييى تشييتم 
 بشييرا  الكلفيية زيييادة مييع بعينييه، فيهييا موجييود الربييا حييرم ألجلييه الييذ  المعنييى: هللا رحمييه تيمييية
 .منه أعلى هو ما وتبي  األدني الضرر تحرم ال فالشريعة فيها، والخسارة وبيعها السلعة

 المصيييييارف بعيييييض تمارسيييييه اليييييذ  المييييينظم التيييييور   أن إليييييى الزحيليييييي اليييييدكتور وأشيييييار
 والمصيرف التقليدية، البنو  في المصرفية ةالفائد من بكثير أعلى بفائدة تمويالا  يعدُّ  اإلسالمية

 الصييور ، والتسييلم والتسييليم والشييرا  البيييع هييو صييور   عقييد ميين كييامالا؛ بالييدور يقييوم الييذ  هييو
 األعميييييال بممارسييييية البنييييي  وتوكيييييي  األورا  عليييييى التوقييييييع عليييييى دوره فيقتصييييير العميييييي  وأميييييا

 . المطلوبة
 االصيييطال ؛ فيييي العينييية عييين يختليييف التيييور   أن إليييى الزحيليييي وهبييية اليييدكتور وخليييص

 شيرا  هيو والتور  . نقد  بثمن األصلي البائع إلى وبيعها أج ، بثمن سلعة شرا  هي: فالعينة
 النقيد عليى للحصيول منيه اشيتريت من غير إلى بيعها ثم مرابحة، أو مساومة آج  بثمن سلعة
ييي  بيييثمن  والربيييا لعينيييةا بييييع يشيييم  وذلييي  الربيييا، ذرائيييع مييين الواقيييع فيييي وكالهميييا. حيييال أو معج 

 إميا) الجاهليية لقاعيدة تطبيي  هيو اليذ  ذل  ونحو الدين قل  أو بالدين الدين وفس  الصري ،
ما تقضي أن  الفقهيا  مين جماعية دفع ثانية مرة له يباع الذ  الشخص واختالف(. ُتربي أن وا 
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 حييال فييي بجييوازه القييول ورجحييت المصييرفي، ال العيياد  والتييور   العينيية بمشييروعية القييول إلييى
 . هي أ. الربا على التحي  به يقصد ال حي، النادرة أو القصو   الضرورة

 المجمع يقرر تحريم التورق المصرفي المنظم: 

 فييي الصييحي  جيياهاالت    ىتبن يي قييد اإلسييالمي، الفقييه مجمييع أن  : عليييه تعييالى هللا أحمييد وممييا
 غفيير إخواننييا بعييض عنهييا يييدافع التييي والصييورية، الشييكلية وقيياوم ،اإلسييالمية المصييارف مسييرة
 .المنظم المصرفي التور   بتحريم التاريخي قراره وأصدر لهم، هللا

 . قب  من اإلسالمي العالم لرابطة الفقهي المجمع قرره ما بذل  وأكد
 :المجمع قرار نص وهذا
 والمصيييرفي المعيييروف الفقهيييي) أنواعيييه حقيقتيييه،: التيييور  : بشيييأن( 5/19)179 رقيييم قيييرار

 :يلي ما قرر( المنظم
 :وأحكامها التور   أنواع: أوال
 مين مؤجي  بيثمن سيلعة( المسيتور  ) شخص شرا  هو: الفقها  اصطال  في التور   -1
. النقييد علييى الحصييول بقصييد منييه اشييُتريت ميين غييير إلييى اغالبايي أقيي  بييثمن انقييدا  يبيعهييا أن أجيي 
 . اشرعا  المقررة البيع لشرو  امستوفيا  يكون  أن شر  ا،شرعا  جائز التور   وهذا
 المحليية األسيوا  مين سلعة المستور   شرا  هو: المعاصر االصطال  في المنظم التور   -2
ييي  بيييثمن شيييابهها ميييا أو الدوليييية أو ل) البيييائع يتيييولى مؤج   أو بنفسيييه إميييا بيعهيييا، ترتيييي ( المميييو 

 .اغالبا  أق  حال بثمن وذل  ذل ، على البائع مع المستور   بتواطؤ أو غيره بتوكي 
 المؤسسييية هيييو المسيييتور   كيييون  ميييع نفسيييها المييينظم التيييور   صيييورة هيييو: العكسيييي التيييور   -3

 .العمي  هو والممول
ل بييين اتواطييؤا  فيهمييا ألن وذليي ( والعكسييي الميينظم) التورقييان يجييوز ال: ثانيييا  والمسييتور ، الممييو  

 .ربا وهو الذمة في منه بأكثر الحاضر النقد لتحصي  تحايالا  ا،عرفا  أو اضمنا  أو صراحة
 : يلي بما ويوصي

 والتمويي  االسيتثمار صيي  باسيتخدام اإلسيالمية الماليية والمؤسسيات المصيارف عليى التأكد -أ
ميية الصييي  وتجنُّيي  أعمالهييا، جميييع فييي المشييروعة يي والمشييبوهة المحر   الشييرعية بالضييواب  االتزاما

 مين يعياني اليذ  للعيالم اإلسيالمي االقتصياد فضييلة ويجليي الغيرا ، الشريعة مقاصد يحق  بما
 .األخر   تلو المرة االقتصادية والكوار، قلباتالت
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نشييا . للتييورُّ   للجييو  للمحتيياجين الحسيين القييرض تشييجيع -   اإلسييالمية المالييية المؤسسييات وا 
 .1الحسن للقرض صنادي 
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(3) 

 القاعدة الثالثة: تحريم أكل أموا  النا  بالباطل

 هييذا وأسيياس بالباطيي ، اسالنيي أمييوال أكيي  تحييريم: المعييامالت لفقييه الحاكميية القواعييد وميين
 صييلى هللا رسيول سينة مين مستفيضية أحاديي، عين فضيالا  ،تعيالى هللا كتيا  مين آيتيان التحيريم

َُم   تَأ ُكلُوا لَ  آََمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا}: تعيالى قال. وسلم عليه هللا َوالَ َُم   أَم  انَ َُاو َ  أَ    إِلَّ  بِال بَاِطالِ  بَي   تَ

َُم   تََراض   َعن   تَِجاَرةً  َُم   تَق تُلُوا َولَ  ِمن  َ  إِ َّ  أَن فَُس َُم   َكا َ  اّللَّ  اآليية فجمعيت .[29:النسا ] {َرِحيًما بِ
نميا الخمس، األساسية الضروريات من وكالهما النفس، وحف  األموال، حف  بين  حفي  قيدم وا 

 رخطيي علييى دلييي  بالباطيي ، المييال أكيي  علييى اليينفس قتيي  عطييف وفييي. السيييا  القتضييا  المييال
 .واإلجتماعية والدنيوية الدينية وحياته المسلم، المجتمع كيان على منهما ك    

َُم   تَأ ُكلُوا َولَ }: تعالى وقال  اَوالَ َُم   أَم  انَ ََّاامِ  إِلَاى بَِهاا َوتُاد لُوا بِال بَاِطالِ  بَي   فَِريقًاا ِلتَاأ ُكلُوا ال ُح

ااَوا ِ  ِماان   ث مِ  النَّاااِ   أَم  ِ ااتُم   بِاااإل   أحكييام) فييي العربييي ابيين اإلمييام قييال .[188:البقييرة] {و َ تَع لَُماا َوأَن 
 هيذه: أربعية وهيي عليهيا، ينبنيي المعاوضات وأساس المعامالت، قواعد من اآلية هذه(: القرآن
  .اآلية

ُ  َوأََحااالَّ : }تعييالى وقولييه اااعَ  اّللَّ مَ  ال بَي  بَاااا َوَحااارَّ  واعتبيييار الغييرر، وأحاديييي، ،[275:البقييرة]{ الر ِ
 . 1ل والمصا المقاصد
د عييينهم بقوليييه اليهيييود القيييرآن عيييا  كميييا : لهيييم هللا عقوبيييةَ  اسيييتوجبت التيييي جيييرائمهم ُيعيييد  

ِذِهمُ } بَا َوأَخ  ِلِهم   َعن هُ  نُُهوا َوقَد   الر ِ َوا َ  َوأَك   مين اكثييرا  ذم   وكميا ،[161:النسيا ] {بِال بَاِطلِ  النَّاِ   أَم 
بَااارِ  ِماانَ  َكثِيااًرا  َّ إِ }: تعييالى بقولييه الكتييا  أهيي  ميين والرهبييان األحبييار َح  بَااا ِ  األ  ه   لَيَااأ ُكلُو َ  َوالرُّ

َوا َ  ِ  َسبِيلِ  َعن   َويَُصدُّو َ  بِال بَاِطلِ  النَّاِ   أَم   .[34:التوبة] {اّللَّ
 .امجازا  باألك  عنه عبر واالستيال ، والتعاطى األخذ(: األك )بي والمراد

 نهييى الشييرع ألن ا؛مقصيودا  يفيييد وال ،اشييرعا  يحي  ال مييا: )العربيي ابيين قييال كميا الباطيي  والميراد 
 ففيييي فييييه، فائيييدة ال ميييا والباطييي  ونحوهميييا، والغيييرر كالربيييا تعاطييييه، وحيييرم منيييه، ومنيييع عنيييه،

 . امقصودا  يفيد ال عما عبارة الشرع وفي. المعدوم عن عبارة هو المعقول
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َُم تَااأ ُكلُوا َولَ }ومعنييى ااَوالَ  قييال كمييا بعييض، الميي بعضييكم يأكيي  ال :أ  ،[188:البقييرة] {أَم 
َُم   تَق تُلُوا َولَ }: تعالى ي بعضيكم يقتي  ال: أ  ،[29:النسيا ] {أَن فَُس َُم   تَل ِماُلوا َولَ } .ابعضا  {أَن فَُسا

ييي بعضيييكم يلميييز ال: أ  ،[10:الحجيييرات]  أخيييا أن االمتيييزا  هيييذا ووجيييه: العربيييي ابييين قيييال. ابعضا
 مثيي ": السييالم عليييه فقولييه األثيير أمييا ؛ والنظيير األثيير عليييه والييدلي  الحرميية؛ فييي كنفسييه المسييلم

 سيائره تيداعى ،منيه عضيو اشيتكى إذا الجسيد كمثي  ،وتعياطفهم وتيوادهم تراحمهم في المسلمين
 اآلدمييييية وشييييفقة تقتضيييييه الجنسييييية رقيييية فييييألن النظيييير وأمييييا ،1عليييييه متفيييي " والسييييهر بييييالحمى
 .اإلنساني المشتر  إلى فنظر .اهي2(تستدعيه
 يأكيييي  ال: الميييراد أن. اليييرأ  نفيييس إلييييى اآليييية تفسيييير يفييي رضييييا رشييييد العالمييية وذهييي  
 ،نفسيييه ميييال اإلنسيييان بأكييي  يصيييد  وهيييو (أميييوالكم) لفييي  اختيييارو ): قيييال بعيييض ميييال بعضيييكم

 االحتيرام عيين هيو وحفظيه غيير  ميال احتيرام أن على وللتنبيه وتكافلها، األمة بوحدة شعارلإل
 للضييييياع مييييال كيييي  يعييييرض حيييي  بغييييير المييييال وأخييييذ  التعييييد    اسييييتحالل ألن لماليييي ، والحفيييي 
 يأكيي  ال :قييال كأنييه الحكييم، لحكميية وبيييان للنهييي، تعلييي  البليغيية ضييافةاإل هييذه ففييي والييذها ،
 علييى جناييية هييو حييي، ميين اآلكيي ، نفييس علييى جناييية ذليي  ألن بالباطيي ، بعييض مييال بعضييكم
 لهباسيتحال فهيو عليها، تقع جناية ك  من سهم يصيبه أن بد ال أعضائها، أحد هو يالت األمة
 وميا! ازااليجي هيذا أبلي  فميا االسيتطاعة، عنيد ماليه أكي  اسيتحالل عليى غييره جير  ئ يُ  غييره مال
 .عجازاإل بوصف الكلمة هذه أجدر

 أن اإلنسييان علييى يجيي  أنييه علييى التنبيييه وهييو بعضييهم قالييه آخيير معنييى ضييافةاإل وفييي
  .3(المحرمة الباط  ُسُب  في يضيعه ال وأن الح  سبي  في نفسه مال ينف 

 بغييير بعييض مييال بعضييكم يأكيي  ال: والمعنييى): اآلييية تفسييير فييي القرطبييي اإلمييام وقييال
 نفيييس بيييه تطيييي  ال وميييا الحقيييو ، وجحيييد والغصيييو  والخيييداع القميييار: هيييذا فيييي فييييدخ . حييي 

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

                                                           

 ( عن النعمان بن بشير.2586(، ومسلم في البر والصلة )6011رواه البخار  في األد  ) - 1

 (.1/97أحكام القرآن ) - 2

 (.2/195تفسير المنار ) - 3
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 ضييمير إلييى األمييوال وأضيييفت. (النسييا ) سييورة فييي بيانييه يييأتي مييا علييى هبيية، كأنييه الغييبن ألن
َُم   تَق تُلُو َ }: قال كما عنه، اومنهي   امنهي   منهما واحد ك ُّ  كان لما ،المنهي     . [85:البقرة] {أَن فَُس

َُم   تَاااأ ُكلُوا َولَ } باآليييية لميييرادا: قيييوم وقيييال اااَوالَ َُم   أَم  ااانَ  فيييي :أ  ،[188:البقيييرة] {بِال بَاِطااالِ  بَي 
 .المالكين ضمير إلى المال إضافة هذا على فيجي  ؛والبطالة والشر  والقيان المالهي

 ومييين بالباطييي ، أكلييه فقيييد الشيييرع إذن وجييه عليييى ال غيييره ميييال أخيييذ ميين: القرطبيييي وقييال
 حيييالالا  يصيييير ال فيييالحرام مبطييي ، أنييي  تعليييم وأنيييت لييي  القاضيييي يقضيييي أن :بالباطييي  األكييي 
 . األموال في إجماع وهذا ،بالظاهر يقضي إنما ألنه القاضي، بقضا 
 ،إليي   تختصيمون  إنكيم: "وسيلم علييه َّللا   صلى َّللا   رسول قال :قالت سلمة أم عن األئمة ورو  
 فمييين ،أسيييمع مميييا نحيييو عليييى ليييه فأقضيييي ،بعيييض مييين تيييهج  بحُ  ألحييين يكيييون  أن بعضيييكم ولعييي 

 – رواييية فييي – نييار ميين قطعيية لييه أقطييع فإنمييا ،يأخييذه فييال ،اشيييئا  أخيييه حيي     ميين لييه قضيييت
 فيي نيص وهيو ،الفقهيا  وأئمية العلميا  جمهيور الحيدي، بهيذا القيول وعلى. 1"يذرها أو فليحملها

 .2(الباطن حكم يغير ال الظاهر على الحاكم حكم أن
 مقابليية فييي يكيين لييم مييا فهييو الباطيي ، وأمييا: )المنييار تفسييير فييي رضييا رشيييد العالميية قييال

 أخييذ الشييريعة حرمييت فقييد والخسييار، الضييياع: أ  والييبطالن، البطيي  ميين وهييو حقيقييي، شييي 
 وجيييه غيييير فيييي إنفاقيييه وكيييذل  منيييه، يؤخيييذ مييين ورضيييا  بهيييا، يعتيييد حقيقيييية مقابلييية بيييدون  الميييال
 .نافع حقيقي

ن يكفييه، كسي    عليى القيادر عليى قةالصيد تحيريم ذلي  ومين: اإلمام األستاذ قال  تركيه وا 
َميت   كميا إنهيا: ونقول السؤال، على ااعتمادا  الفقر به نزل حتى َطياَ هُ  َحر  َميت   إ ع   األخيذَ  علييه َحر 
، أعطاه هو إذا  إال للمضيطر وال إليهيا، مضيطر وهيوغير صيدقة يقبي  أن لمسلم يح  فال ُمع   
 . 3(وكسبه بسعيه اضطراره إزالة عن اعاجزا  كان إذا

 معاوضية أو مخياطرة أو جهيد مين مقاب  بال عليها يستولي أن(: بالباط  أكلها: )معنىف
نما ،إر، أو تبرع أو  االحتكيار، أو الربيا، أو الخيانة، أو السرقة، أو بالمغالبة، اظلما  يأخذها وا 

                                                           

(، 1339(، والترميذ  فيي األحكيام )3583(، وأبو داود في األقضيية )1713(، ومسلم في األقضية )2458رواه الجماعة: البخار  في المظالم ) - 1
 (.2317(، وابن ماجه في األحكام )5401والنسائي في آدا  القضا  )

 (.2/338انظر: الجامع ألحكام القرآن ) - 2

 (.2/195تفسير المنار ) - 3
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 أوغيييره، طفيييف،الت أو والخييداع، الغييش    أو الفيياحش، الَغييبن أو الر  شييوة، أو ،(القمييار) الميسيير أو
 .إجارته يجوز ال ما إجارة أو بيعه، يجوز ال ما بيع أو َغرر، أو ظلم فيه ما ك     من

 باالشيعاع، الملوثية واألغذيية صيالحيتها، أمد انتهى التي واألدوية األغذية بيع ذل  ومن
يييي. بييييأخر   أو بصييييورة لألضييييرار المسييييببة أو  المسييييكرات بيييييع ذليييي  ميييين. للسييييرطان اوخصوصا

 التبيي  أنييواع وسييائر السييجائر مثيي  بييب  ، أو بسييرعة تقتيي  التييي السييموم أنييواع وكيي  والمخييدرات
َُم   تَق تُلُوا َولَ }: تعالى قوله في يدخ  الذ  َ  إِ َّ  أَن فَُس َُم   َكا َ  اّللَّ  .[29:النسا ] {َرِحيًما بِ

 مباسي المشيعوذون  لهيا ييرو  التيي والتعاوييذ، واألحجبية والتميائم الخيرزات ذل  في ويدخ 
 .الحكام وتهاون  العلما ، وسكوت العوام، جه  مستغلين الدين،

 كمييا واالحتيييال والغييش التعييد  ضييرو  سييائر): – المنييار تفسييير فييي كمييا – فيييه ويييدخ 
 السييلع للنيياس يزينييون  إذ والتييدليس، التلبيييس مييذاه  ميين فيييه يييذهبون  فيمييا السماسييرة ميين يقييع

لون  الُمز جاة، والبضائع الردئية،  .1شرائها في فيورطونهم لهم وُيسو  
 يسيتأجر أن للمسيلم يجوز فال وافقهم، وَمن الحنفية ير   كما األموال، في داخلة والمنافع

 يييييدفع وال بركوبهييييا، وينتفييييع سيييييارة يركيييي  أو لمالكهييييا، أجرتهييييا يييييدفع وال بسييييكناها، وينتفييييع ادارا 
 وال الموظ يييف أو  العامييي يسيييتخدم أو األجييير، ييييدفع وال الهييياتف يسيييتعم  أو المسيييتحقة، األجيييرة
د،المُ  الموعد في عليه المت ف  أجره يعطيه ره أو أجره، دون  يعطيه أو حد   .موعده عن يؤخ  

 عليييه هللا صييلى قييال وقيد بالباطيي ، للمييال أكي  وهييو والمنكييرات، المحر ميات ميين كلُّييه فهيذا
: البخيار   اهرو  اليذ  القدسيي الحيدي، وفيي 2"عرقيه يجيف   أن قبي  أجيره، األجيير أعطوا: "وسلم

 يعطيه وليم منيه فاسيتوفى أجييرا اسيتأجر ورجي  - منهم وذكر - القيامة يوم خصمهم أنا ثالثة"
 .3"أجره

 يييدفع أن دون  المنييافع يسييتح ُّ  الغيير  ديييار فييي المسييلمين بعييض أن: هنييا المؤسييف وميين
 فييي هييذا بيي  مالييه، يبييا  كييافر كيي  فليييس مرفوضيية، دعييو   يوهيي كفييار، أنهييم بييدعو   أجرتهييا،

 معاهييدات تييربطهم معاهييدون، وهييؤال . وأمييوالهم المسييلمين دمييا  يسييتبي  الييذ  الحربييي، فرالكييا
 أن يجيييي  بأمييييان دارهيييم ووصييييلت حييييربيين، كيييانوا لييييو حتييييى بالمسيييلمين، دبلوماسييييية وعالقيييات

                                                           

 (.2/196تفسير المنار ) - 1

 (، عن ابن عمر.1980(، وصححه األلباني في صحي  ابن ماجه )2443رواه ابن ماجه في الرهن ) -2

 (، عن أبي هريرة.2442(، وابن ماجه في الرهن )2227خار  في البيوع )رواه الب -3
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 وواجي . يحترميوه أن علييهم ويج  نصونه، أن علينا يج  بأمان دارنا دخلوا لو كما تحترمه،
 وعهييد بأمييان الييبالد دخيي  ألنييه معهييم؛ بعهييوده يفييي أن بالدهييم فييي يعيييش مسييلم فييرد كيي  علييى

 يأكي  وال إلييهم، أمانياتهم ويؤد    نظامهم، يحترم أن بد فال اإلقامة، أو الدخول تأشيرة تتضم نه
ال حقوقهم،  .عليه ائُتمن لما اخائنا  لعهده، اناكثا  كان وا 

 تحريم أخذ األجرة بالباطل:

ذا  أو العيييادل، األجييير تعطييييه وال اإلنسيييان، تسيييتأجر أن اطييي بالب الميييال أكييي  مييين كيييان وا 
ره  األجيرة تأخيذ أن: بالباطي  األكي  مين فإنيه أجرتيه، تيدفع وال بالشيي  تنتفيع أو وقتيه، عين تؤخ  
 أو الرميي ، يضيير  كالييذ  والجهيي ، الييوهم إال للنيياس، حقيقييية منفعيية معييه تقييدم لييم شييي  علييى
 أو اإلنسيان، جسيم مين الجن إخرا  يدعي أو و ،الغي ومعرفة الكهانة يدعى أو الكتا ، يفت 
 محتيا  غيير وهيو اأجيرا  الشيعائرية العبيادات على يأخذ أو بالقرآن، المرضى لعال  عيادة يفت 
 مجتمعييييات فييييي -لألسييييف - شيييياع مميييا ذليييي  غييييير إلييييى غيييييره، مييين منييييتظم كسيييي  ولييييه إلييييه،

 والدينييية، العلمييية األمييية فيهييا تنتشيير التييي الييبالد ميين ونحوهييا، القيير   فييي سيييما وال المسييلمين،
 .والدجالين والعرافين الكهنة سو   فيها وترو  الخرافة، فيها وتشيع

قه فسييأله، اكاهنايي أو اعرافايي أتييي َميين: "الحييدي، فييي جييا  وقييد  بمييا كفيير فقييد قييال، بمييا فصييد 
 .1"وسلم عليه هللا صلى محمد على ُأنزل

 أو بياع مين كي : )المنيار تفسيير في عنه نق  فيما عبده، محمد اإلمام األستاذ قاله ومما
 وهميه وانقلي  الخفاييا عيرف ليو بحي، صحة، وال له حقيقة ال ما اآلخر بإيهام امستعينا  اشتر  
 .بالباط  لماله آك  فهو اشتر ، لما أو باع لما علما

 القيييرآن، وختميييات العيييزائم وكيييذا والتميييائم، 2والتنييياجيس التيييوالت باعييية الميييوه مين هيييؤال  ومييين
 كييان أن بالييدين هييؤال  هييزؤ ميين بليي  وقييد األذكييار، بعييض أو( يييس) سييورة ميين معلييومال والعييدد
 ميرات يقرؤهيا األميوات، لرحمية أو الحاجيات لقضيا ( ييس) سيورة يبييع مينهم المشيهورين بعض
 منيه وأخيذ القيرا ة، ابتيياع طالي  جيا ه إذا حتيى يحمليه، خيي  فيي عقيدة ميرة لكي  ويعقيد كثيرة،
: رشيييد الشييي  قييال. العييدد ميين يطليي  مييا بقييدر العقييد، تليي  ميين لييه يحيي ُّ  المسيياومة، بعييد الييثمن

                                                           

 (.551(، وصححه األلباني في المشكاة )3904( وقال مخرجوه: حسن. وأبو داود في الط  )9532رواه أحمد ) - 1

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

 مضيى وقيد بالباطي ، الناس ألموال أك  فهو عبادة على يؤخذ أجر ك  إن: األستاذ قال
 األول القيرن  أه  كالم في يوجد وال ا،معروفا  ما عبادة على األجر أخذ يكن ولم األول الصدر
 إنمييا تحققهييا ألن بيياألجرة؛ وتحصيي  العبييادة تحق  يي  أن يعقيي  ال ثييم بييذل ، تشييعر كلميية والثيياني
رادة بالنية يكون   شيائبة النيية هيذه شيا  ومتيى أميره، بامتثيال مرضياته وابتغا  تعالى هللا وجه وا 
 كيييان ميييا إال يقبييي  ال تعيييالى وهللا هلل، خالصييية عبيييادة كونيييه عييين العمييي  خييير  اليييدنيا حييي     مييين

 .والشوائ  الحظوظ من اخالصا 
 أخيذ فأجياز تعليميه،و  القيرآن قيرا ة بيين الفقهيا  بعيض فير   وقيد: رضا رشيد العالمة قال
 الوجييوه مين للكسيي  التفيرغ عين يصييد بيالتعليم االشييتغال ألن   العليم؛ كتعلييم تعليمييه عليى األجيرة

 زمننييا وليييس األوالد، لتعليييم يتصييد   ميين نجييد أن علينييا يتعسيير المعلييم نجييز لييم فييإذا األخيير ،
فادته العلم لنشر الناس فيه يتفرغ السلف كزمان  .إليه وتقربا هلل تعبدا وا 

 ثيوا  ال واألجيرا  الصيناع كسيائر فهو باألجرة والدين العلم علم من: اإلمام األستاذ قال
 . يعلمهم لمن والنص  فيه واإلخالص إتقانه على ب  العم ، أص  على له

 يعطيى اليذ  للمعليم ينبغي: يقول آخر وقت في سمعته أننى وأذكر: المنار صاح  قال
ي كيان إذا يأخذ أن الخيرية األوقاف من اراتبا   عليى األجيرة يقصيد ال الحاجية، سيد    ألجي  امحتاجا

 فيال استغنى، هو إذا يستعفف أن وعالمته نفسه، بالتعليم تعالى هلل اعابدا  يكون  وبذل  التعليم،
 القصيد مين فييه وييأتي القيرآن، معليم فيي قيالوا ما مث  المؤذن في وقالوا ا،شيئا  الوقف من يأخذ
 عييين السييائ  جييوا  عليييى األجييرة أخييذ جييواز عيييدم فييي خييالف وال. المعلييم فيييي ذكيير مييا والنييية
 ولبسي . علييهم محيرم العلم وكتمان العارفين، على فريضة اإلجابة إذ له، تعرض دينية مسألة
 .آخر موضع األحكام هذه

 رضيى بغيير للميال أخيذ ك  في يتحق  بالباط  الناس أموال أك  أن: القول وجملة: قال
 هييذه فييه تعيرض وممييا. فييه الضيرر أو الغييش أو اليوهم أو لجهي ل شييائبة ال منيه، الميأخوذ مين

 غيييره أو الجيين، ضييرر دفييع أو المييوتى، ألجيي  بيياألجرة القييرآن قييرا ة: أكثرهييا أو كلهييا الشييوائ 
 أو الميييت لنفيع اسيببا  تكيون  أنهيا ويتيوهم ذلي ، يجهيي  عليهيا األجيرة يعطيى واليذ  األحييا ، عين
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 فييي بالشييرع والجاهيي (. مييثال) الييدنيا فييي الجيين وأ اآلخييرة، فييي العييذا  ضييرر دفييع أو الحييي،
 فييي القيرآن إقيرا  كيذل  وليييس والمحتيالين، اليدجالين مين والغييش اإليهيام لقبيول عرضية المسيألة
 بسيطناه اليذ  العليم كتعلييم هيذا بي  بسماعه، اإليمان شعور وتقوية أهلها، ات  عاظ ألج  البيوت

 .األجرة صفة بغير القرا  إكرام يكون  أن وينبغي ا،آنفا 
 لميا العيام، فيي دخوله مع عنه، بالنهي خصه منه انوعا  بي ن ثم ا،عام   مجمالا  األك  ذكر

 فييي الشييارع نائيي  هييو الييذ  الحيياكم أن   بعضييهم يعتقييد إذ النيياس، لييبعض فيييه الشييبهة ميين يقييع
 ميين يكيون  وال لييه يحي  فإنيه حيي ، بغيير ولييو بشيي    إلنسيان حكييم إذا الشيرع، ومنفييذ الحي  بييان
ََّااام إِلَااى بَِهااا َوتُااد لُوا}: تعييالى فقييال اطيي ،الب ُح  الحكييام إلييى بهييا ُتلقييوا وال: أ  ،[188:البقييرة] {ال 

اَوا ِ  ِمان   فَِريقًاا ِلتَاأ ُكلُوا}: لهيم رشوة ث مِ  النَّااِ   أَم  ِ اتُم   بِااإل   لهيذا إبطياالا  ،[188:البقيرة] {تَع لَُماو  َوأَن 
 الحيياكم علييى وليييس نفسييه فييي ثابييت هييو بيي  الحيياكم، بحكييم يتغي يير ال الحيي  أن ليييعلم االعتقيياد،

يصاله بيانه، إال  شيخص عين عبيارة الحاكم إن: اإلمام األستاذ قال ب  بالعدل، مستحقه إلى وا 
يي أو خطييأ الحيي  بغييير نطيي  فييإذا: أ . هييي أ منييه أحييد لكيي     بمييا النيياط  العييدل  فقييد لهييواه، اات  باعا
 إليزام وكيذل  ا،شييئا  عنيه يغنيى ال يعرفيه ميا غير له للمحكوم وتعريفه ومعناه، حقيقته عن خر 

 عرضيت الحي  صاح  أنه يعتقد الواقع في بالباط  له المحكوم كان إن نعم،. التنفيذ خصمه
ي كيان إذا يعيذر وال بحكميه، يأكليه فيميا امعيذورا  يكيون  الحاكم له وحكم له  محي  غيير بأنيه اعالما
 . 1(فق  الظاهر على القاضي حكم ألن

 ات بين المسلمين واللجوء إلى المحاكم: المخاصم كثرة

 الميال ييأكلون  مين ذميت يالتي الكريمية، اآليية هيذه عليى عبده محمد اإلمام به عل  ومما
: قوليه يعلميون  وهيم ثمبياإل الناس أموال بعض ليأكلوا كم،والمحا الحكام إلى به ويدلون  بالباط 

 والخصيام، التقاضيي كثيرة مين مصير، بيالد فيي سييما وال العصر، هذا في المسلمون  عليه ما)
 ولعلييه المحكميية، بواسييطة إال بحقيه غريمييه يطاليي  ال ميين مينهم أن حتييى الحكييام، إليى واإلدال 

ن وااليييذا  االنتقييام لمحييض اآلخيير يحيياكم ميين وميينهم التقاضييي، إلييى احتييا  لمييا طالبييه لييو  وا 
 .بنفسه أضر
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 فرقيت، وجماعية ،أُهينيت ونفيوس خربيت، وبييوت نفيدت، ثيروة مين وكيم: رشيد الشي  قال
 النيياس هييؤال  تييأد   ولييو الحكييام، إلييى بالمييال واإلدال  الخصييام، إال سييب  ميين لييذل  كييان ومييا

 تقيياطعهم ويمنييع حقييوقهم، يحفيي  مييا هدايتييه ميين لهييم لكييان إليييه ينتسييبون  الييذ  الكتييا  بييآدا 
نيي  والييتالحم، التييزاحم محيي  والييتالحم، التييراحم فيييهم ويحيي  وعقييوقهم،  ميين مأذكيييائه ميين تيير   وا 

 بالفسيي  فهييم االرزا ، ميين بتركييه أصييابهم عمييا عمييوا وقييد أغنيييا ، الييدين هييد  عيين أنهييم يييزعم
 هييييم إنهييييم أال شييييي  علييييى أنهييييم ويحسييييبون  ويتناقييييدون  ويتناقييييذون  ويتحاسييييدون، يتنابييييذون  عنييييه

 .1(الكاذبون 
 تفاوت اإلثم في أكل الما  بالباطل:

 بيين ميا اإلثيم، فيي تتفياوت اإلسيالم فيي المحر ميات ولكين حيرام، كليه بالباطي  المال وأك 
ميييه ميييا فيييبعض. والصيييغيرة الكبييييرة  الغيييرر، بييييوع مثييي  الصيييغائر، بيييا  فيييي ييييدخ  اإلسيييالم حر 
 تعيالى قيال وقيد. اشيرعا  البييع لقبول الالزمة الصحة، شرو  بعض فقدت التي الفاسدة، والبيوع
تَنِبُاوا إِ   }: الذنو  من الصغائر هذه شأن في ََف ِار   َعن اهُ  تُن َهاو  َ  َماا َكبَاائِرَ  تَج  َُم   نُ َُم   َعان   َساي ََِاتِ

َُم    كمييا الكبييائر بييا  فييي يييدخ  اإلسييالم حرمييه مييا وبعييض ،[31:النسييا ] {َكِريًمااا ُمااد َخاًل  َونُااد ِخل 
ااَوالَُهم   ال يَتَاااَمى َوآَتُااوا}: تعييالى قييال ااَوالَُهم  أَ  تَااأ ُكلُوا َولَ  بِالطَّي ِاا ِ  ال َخبِيااثَ  تَتَبَاادَّلُوا َولَ  أَم   إِلَااى م 

َُم   َواِل  .[2:النسا ] {َكبِيًرا ُحوبًا َكا َ  إِنَّهُ  أَم 
د اإلسييالم حرمييه مييا أعظييم وميين   والموبقييات اإلثييم كبييائر ميين واعتبييره تحريمييه، فييي وشييد 
 وقيييال. 2وشييياهديه وكاتبيييه وموكليييه آكليييه الرسيييول لعييين اليييذ . الربيييا: وللجماعييية للفيييرد المهلكييية
َحااقُ }: تعييالى ُ  يَم  بَااا اّللَّ بِااي الر ِ اادَقَاتِ  َويُر  ُ  الصَّ  وفيييه ،[276:البقييرة] {أَثِاايم   َكفَّااار   ُكاالَّ  يُِحاا ُّ  لَ  َواّللَّ
َ  اتَّقُااوا آََمنُااوا الَّااِذينَ  أَيَُّهااا يَااا}: وقييال المرابيي، إلييى إشيارة بَااا ِماانَ  بَِقاايَ  َمااا َوذَُروا اّللَّ ااتُم   إِ    الر ِ  ُكن 

ِمنِينَ  ِ  ِمانَ  بَِحار     فَأ ذَنُوا واتَف عَلُ  لَم   فَِإ   *  ُمؤ   القيرآن يقي  وليم ،[279 ،278:البقيرة] {َوَرُساوِلهِ  اّللَّ
 .الربا شأن في إال القول هذا مث 

نميا لذاتيه، الميال يليد ال الميال أن  : الربيا شيأن فيي التغليي  اهيذ وأسياس  المييال يليد اليذ  وا 
يي  العاميي  مشيياركة أو العميي ، هييو  بييذل وهييذا مالييه، بييذل فهييذا معييه، المخيياطرة مسييؤولية وتحمُّ
 فيي الميال ألن ،بماليه الميال ور ُّ  بعمليه، العامي : فييه الطرفيان ربي  المشيروع رب  فإذا .جهده

                                                           

 (.2/201تفسير المنار ) - 1

 (، عن جابر بن عبد هللا. 14263(، وأحمد )1598رواه مسلم في المساقاة ) - 2



 44 

ذا مختييزن، عميي  ثمييرة هييو الغاليي  يي  المشييروع خسيير وا   المييال فيير ُّ  فيييه، الخسييارة الطرفييان تحم 
ييييالمَ  فييييي ركانيشييييت وبهييييذا ،وجهييييده عملييييه يخسيييير والعاميييي  المتوق ييييع، ربحييييه أو مالييييه يخسيييير  منَ غ 
 االميال فير ُّ  الرأسيمالى، النظيام أميا .الشيريعة به جا ت الذ  المحكم العدل هو وهذا .مرَ غ  والمَ 
ييي رابييي  ييي  وال ا،دائما  وال( %10) أو( %7: )محيييددة فوائيييد أو بربيييا ييييدفع ألنيييه خسيييارة، أي ييية يتحم 
 وليييس الُغيينم، أبييدا هفليي دائمييا، لربحييه ضييامن فهييو خسيير أم المييال فييي العاميي  ربيي  إن لييه شييأن
 .ُغرم يوما عليه

رت ولهذا  العيدل أليوان مين الونا  تمث    يوه ،بالُغنم الُغرم: الشهيرة الفقهية القاعدة هذه تقر 
ا ِ  النَّاا ُ  ِليَقُومَ } رسله؛ به وبع، كتبه، به وأنزل ،عباده به هللا أمر الذ   ،[25:الحدييد] {بِال ِقس 
 وعلييى حييين، كيي     فييي الُغيينم: التعاميي  أو التعاقييد فييي رفينالطيي ألحييد يكييون  أن العييدل ميين وليييس
 .الدهر أبد الُغرم اآلخر الطرف وعلى حال، ك    

نما  وأسياس صياحبه ميع بالتسياو   يغيرم، وأن يغينم أن قيابالا  منهميا ك    يكون  أن العدل وا 
 سيلطان ذا الميال صاح  يكون  أن يقضى الربا .1"بالضمان الخرا : "المعروف الحدي، هذا،
م اليييذ  فهيييو والحاجييية، الفاقييية أهييي  مييين ليييه، ميييال ال َمييين   عليييى  ييييده، فيييي ورقبيييتهم فييييهم، ييييتحك 

 .الضعيف على القو   حكم. يشا  التي بالزيادة شا ، ما يعطيهم
 أكل الما  بالباطل يدخل في التبرعات:

يي التبرُّعييات فييي يييدخ  بيي  المعاوضييات، علييى الباطيي  المييال أكيي  يقتصيير وال  فييال ا،أيضا
يالمُ  الثمانيية األصيناف مين كيان إن إال الزكياة أميوال مين يأخذ أن يجوز  ذكيرهم اليذين تحق  ين،س 
ادَقَاتُ  إِنََّما}: التوبة سورة في هللا  قُلُاوبُُهم   َوال ُمَؤلَّفَاةِ  َعلَي َهاا َوال عَااِمِلينَ  َوال َمَسااِكينِ  ِلل فُقَاَراءِ  الصَّ

قَااا ِ  َوفِااي ِ  َساابِيلِ  َوفِااي َوال غَاااِرِمينَ  الر ِ ِ  ِماانَ  فَِريَضااةً  السَّاابِيلِ  َواب اانِ  اّللَّ ُ  اّللَّ اايم   َعِلاايم   َواّللَّ َِ  {َح
ال ،[60:التوبيييية]  وسييييائر والمسيييياكين الفقييييرا  حيييي    يأكيييي  هييييذا فييييي وهييييو بالباطيييي ، المييييال أكيييي  وا 

ي أشيدُّ  الضيعفا  مال وأك ُ  ستحق  ين،المُ   هياأكل فيي الوعييد اشيتد   وليذا ،األقوييا  ميال أكي  مين اإثما
 .غيرها من ثرأك

                                                           

(، وقييال: هييذا إسييناد 3510، 3509، 3508ا إسييناد ضييعيف، وأبييو داود فييي اإلجييارة )وهييذ ،(، وقييال مخرجييوه: حييدي، حسيين24224رواه أحمييد ) -1
قييال (، و 4442(، وابيين ماجييه فييي التجييارات )4490(، وقييال: حييدي، حسيين صييحي ، والنسييائي فييي البيييوع )1285ليييس بييذا ، والترمييذ  فييي البيييوع )

، وصييححه الترمييذ ، وابيين خزيميية، وابيين الجييارود، وابيين حبييان، والحيياكم، رواه الخمسيية، وضييعفه البخييار  وأبييو داود :135الحيياف  فييي بلييوغ المييرام صييي
 وابن القطان.
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 والحاجية، الفقير أهي  مين يكين ليم إذا منهيا يأخيذ أن له يجوز ال التطوُّع، صدقة حتى ب 
ال ونحيييوهم، الغييارمين أو  أو نصييييبه، مييين األخيييذ يسييتح ُّ  َمييين ويحيييرم غييييره، حيي    يأخيييذ فإنيييه وا 

يير ة لييذ  وال ،لغنييي   الصييدقة تحيي ُّ  ال: "الحييدي، وفييي. يأخييذه أن يمكيين كييان مييا تقلييي   .1"  سييو  م 
 ميين كيان إذا إال األوقياف أميوال مين يأخيذ أن يجيوز وال. الكسي  عليى قيادر الجسيم، قيو  : أ 

 ليه يجيوز ال العليم، طلبية عليى الوقيف كيان فيإذا. الواقف عليها نص   التي المستحقة األصناف
 علييى الوقييف كييان أو أهلييه، مين ليييس وهييو العلييم، بطليي  يتظياهر كييان إذا الوقييف ميين يأخيذ أن

ي  وهو الوقف، من له لُيصرف يتمارض، أن له يح  فال المرضى،  .معافى َصح 
 التشديد في أكل أموا  الضعفاء:

د وقييد يي بالباطيي ، األمييوال أكيي  فييي اإلسييالم شييد   اليتييامى مثيي  الضييعفا ، أمييوال اوخصوصا
 وميييين اإلثييييم، كبييييائر ميييين أكلهييييا فيييياعتبر وأمييييوالهم، أمالكهييييم عيييين الييييدفاع يسييييتطيعون  ال الييييذين

َوا َ  يَأ ُكلُو َ  الَِّذينَ  إِ َّ }: تعيالى وقال ،بعالس الموبقات  بُُطاونِِهم   فِي يَأ ُكلُو َ  إِنََّما ُظل ًما ال يَتَاَمى أَم 

ااالَو  َ  نَااااًرا ه .[10:النسيييا ] {َساااِعيًرا َوَسيَص   الموبقيييات) مييين وسيييلم علييييه هللا صيييلى النبييييُّ  وعيييد 
 .2(السبع

 عليهيا، اعتيد  فَمين الجماعية، ملي  هيي التيي العامية واألموال األوقاف أموال ذل  ومث 
 .كل  ها الجماعة على اعتد  فقد حق  ها، بغير وأخذها

 عبيد فعين ،ُتقسيم أن قبي  الغنيمية من غ    لَمن الشديد بالوعيد األحادي، جا ت هنا ومن
َكيرة: ليه يقيال رجي  سيلم و علييه هللا صيلى النبيي َثَقي  على كان: قال عمرو بن هللا  .فميات ،َكر 
 قيد عبيا ة فوجيدوا ،إلييه ينظيرون  فيذهبوا" النيار في هو: "سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
 .3غل ها

 وعظ مييه، الُغلييول فييذكر وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييول فينييا قييام: قييال هريييرة أبييي وعيين 
 ليه رسفي رقبتيه وعلى ُثغا ، لها شاة رقبته على القيامة يوم أحدكم ألفين   ال: "فقال أمره، وعظ م

 رقبتيييه وعليييى ،أبلغتُييي  قيييد ا،شييييئا  لييي  أملييي  ال: فيييأقول أغثنيييي، هللا، رسيييول ييييا: يقيييول َحمَحمييية،
                                                           

(، كالهميييا فيييي الزكييياة وحسييينه 652(، والترميييذ  )1634(، وقيييال مخرجيييوه: إسيييناده قيييو ، رجاليييه رجيييال الشييييخان، وأبيييو داود )6530رواه أحميييد ) -1
 عمرو. (، عن عبد هللا بن1444الترمذ ، وصححه األلباني في المشكاة )

 (، عن أبي هريرة: "اجتنبوا السبع الموبقات ... وأك  مال اليتيم".89(، ومسلم في اإليمان )2766متف  عليه: رواه البخار  في الوصايا ) - 2

َقيي  بفييت  (، عيين عبييد هللا بيين عمييرو، والث  2849(، وابيين ماجييه فييي الجهيياد )6493(، وأحمييد فييي المسييند )3074رواه البخييار  فييي الجهيياد والسييير ) -3
 الثا  والقاف: العيال، وما يثق  حمله من األمتعة.
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 قيد شييئا، هللا مين لي  أملي  ال: فيأقول أغثنيي، هللا، رسيول يا: فيقول (فضة أو ذه ) صامت،
 ليي  أمليي  ال: فييأقول أغثنييي، هللا، رسييول يييا: فيقييول (ثيييا )َتخف   ر قيياع رقبتييه علييى أو ،أبلغتُيي 
 .1"أبلغُت  قد شيئا

ديُ  وكيييان  وشييينار القيامييية ييييوم أهليييه عليييى عيييار الغليييول إن  : "ويقيييول ا،جيييد   الُغليييول فيييي شيييد  
 .2"ونار

 التشديد في توبة أكل الما  الحرام:

 يطليي  :أ  منييه، يتحل يي  أو صيياحبه، إلييى هيييرد   حتييى الحييرام، المييال آكيي  توبيية تقبيي  وال
ال ،َقب ييي  فيييإن منيييه، أخيييذ فيميييا مسيييامحته ه حتيييى عنقيييه، فيييي اإلثيييم بقيييي وا   أو سيييتحق  ه،مُ  إليييى ييييرد 
ذا والتقرييي ، باالجتهيياد ولييو ،وتوبتييه ني تييه صييد  علييم إذا عنييه، هللا فيعفييو ذليي ، عيين يعجييز  وا 
، صاح  مات  .ثتهرَ وَ  إلى الردُّ  فعليه الح   

ذا  ازمناي ظي    اليذ  التياجر مثي  َصيون،ُيح   وال ُيعرفيون  ال ميالهم وأك  ظلمهم الذين كان وا 
 جيار اليذين النياس يعيرف وال ذلي ، نحيو أو ميزانيه، أو كيليه فيي يطف  ف أو بضاعته، في يغشُّ 
 .الصدقة ثوا  ولهم منهم، أخذ ما بمث  عنهم يتصد   أن فعليه عليهم،

 صييحي  فيي جيا  كميا ن،ي  الييد   إال كلُّهيا ذنوبيه تكف ير هللا سيبي  فييي ُقتي  اليذ  الشيهيد حتيى
  .3"الدين إال ذن  ك ُّ  للشهيد فرُيغ  : "قال وسلم عليه هللا ىصل نبيال أن   مسلم،

 بيييه يبنيييي أو بعضيييه، أو كل يييه بيييه آكليييه يتصيييد   أن بالباطييي  الميييال آكييي  عييين يغنيييي وال
ييي يكفييي  أو ا،مسيييجدا   حتيييى ماليييه لييييس ألنيييه منيييه، ُيقبييي  ال فهيييو ا،خيري ييي امشيييروعا  يقييييم أو ا،يتيما
 ا،طي  بايي إال يقبيي  ال طي  ي  هللا إن: "والسييالم الصيالة عليييه قييال وقيد التصييرُّف، هيذا فيييه يتصير ف

ن ُسالُ  أَيَُّهاا يَااا}: فقيال المرسيلين بيه أمير بميا الميؤمنين أمير تعيالى هللا وا   الطَّي ِبَاااتِ  ِمانَ  ُكلُاوا الرُّ

َملُااوا  َرَزق نَاااُكم   َمااا بَاااتِ َطي ِ  ِماان   ُكلُااوا آََمنُااوا الَّااِذينَ  أَيَُّهااا يَااا}: وقييال ،[51:المؤمنييون ] {َصاااِلًحا َواع 

َُُروا ِ  َواش  اتُم   إِ    ّلِلَّ  أغبيَر، أشيع،َ  السيفر، يطيي ُ  الرجي  ذكير ثيم ،[172:البقيرة] {تَع بُادُو َ  إِيَّااهُ  ُكن 

                                                           

(، عييين أبيييي هرييييرة، 9503(، كميييا رواه أحميييد فيييي المسيييند )1831(، ومسيييلم فيييي اإلميييارة )3073متفييي  علييييه: رواه البخيييار  فيييي الجهييياد والسيييير ) -1
اليييذه  والفضييية، وقوليييه: "رقييياع تخفييي " أ : تقعقيييع والثغيييا : صيييوت الشييياة، والحمحمييية: صيييوت الفيييرس عنيييد العليييف وهيييو دون الصيييهي ، والصيييامت: 

 وتضطر ، والمراد بها الثيا  التي غل ها. 

 (. 2300(، عن عبادة بن الصامت، وصح حه األلباني في صحي  ابن ماجه )2850رواه ابن ماجه في الجهاد ) -2

 (، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص.1886رواه مسلم في اإلمارة ) -3
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، يا: يقول السما ، إلى يده يرفع  فيأن ى بيالحرام،  وُغيذ    حرام، وملبسه حرام، ومأكله ر     يا ر   
 .1"لذل   ُيستجا 

 اإلسالم ابن تيميه:تأصيل شيخ 

يي  ،(النورانييية الفقهييية القواعييد) كتابييه فييي قييو   كييالم تيميييه ابيين اإلسييالم ولشييي   فيييه فص 
له بالباط ، المال أك  حول القول  :هللا رحمه فقال ،عادته على تأصيالا  وأص 
 األحبار وذم   ،بالباط  بيننا أموالنا أك  كتابه في حر م هللا أن  : ذل  في واألص )

 عنه، هوانُ  وقد الربا أخذهم على اليهود وذم   بالباط ، الناس أموال يأكلون  الذين لرهبانوا
 وما والتبرُّعات، المعاوضات في بالباط  يؤك  ما ك    يعمُّ  وهذا بالباط  الناس أموال وأكلهم
 .واالستحقا  المستح     رضا بغير يؤخذ

 والميسيير الربييا: همييا كتابييه فييي هللا ذكرهمييا نوعييان، المعاوضيية فييي بالباطيي  المييال أكيي  و
 والييروم، عمييران، آل وسييور البقييرة، سييورة آخيير فييي الصييدقة ضييدُّ  هييو الييذ  الربييا، تحييريم فييذكر

ثر،  .المائدة في الميسر تحريم وذكر النسا ، سورة في عليه اليهود وذم   والمد 
ي  وسيلم، عليييه هللا صيلى هللا رسيول إن   ثيم  هللا صييلى فنهيى ،كتابيه فيي هللا جمعييه ميا فص 
 هيو: والغرر 2عنه هللا رضي هريرة أبي عن وغيره، مسلم رواه كما ،الغرر بيع عن وسلم عليه

 إذا البعيييير أو الفيييرس أن: وذلييي  .القميييار هيييو اليييذ  الميسييير مييين بيعيييه فيييإن ،العاقبييية المجهيييول
 إنفيي ،بكثييير ثمنييه بييدون  المشييتر   فيشييتريه مخيياطرة، يبيعييه فإنمييا باعييه إذا صيياحبه فييإن شييرد،
ن ،قليييي  بيييثمن ميييالي وأخيييذتَ  قمرتنيييي،: البيييائع قيييال ليييه حصييي  : المشيييتر   قيييال يحصييي  ليييم وا 
 العيداوة إيقياع هيي التيي الميسير، مفسيدة إليى فيفضيي ،عيوض بال مني الثمن وأخذتَ  قمرتني،

 ظليم الغيرر بييع ففيي ،الظليم مين نيوع هيو اليذ  بالباط ، المال أك  من فيه ما مع والبغضا ،
 .وبغضا  وعداوة

                                                           

 (، عن أبي هريرة.2989(، والترمذ  في التفسير )8348(، وأحمد )1015في الزكاة ) رواه مسلم -1

(، ثالثتهم في البيوع، وابين ماجيه فيي 4518(، والنسائي )1230(، والترمذ  )3376(، وأبو داود )8884(، وأحمد )1513رواه مسلم في البيوع ) -2
 وبيع الغرر.(، بلف : نهي رسول هللا عن بيع الحصاة، 2194التجارات )
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 والمالقييييييي  1الحبليييييية َحَبيييييي  بيييييييع ميييييين وسييييييلم، عليييييييه هللا صييييييلى النبييييييي عنييييييه نهييييييى ميييييياو 
 ،5والمنابييذة المالمسيية وبيييع ،4صييالحه بييدو قبيي  الثميير وبيييع ،3السيينين بيييع وميين ،2والمضييامين

 .الغرر نوع من كلُّه: ذل  ونحو
َ  اتَّقُااوا آَمنُاوا الَّاِذينَ  أَيَُّهاا يَااا}: تعيالى قيال ولهيذا ،أشيد القيرآن فيي فتحريميه: الربيا وأميا  اّللَّ

با ِمنَ  بَِقيَ  َما َوذَُروا اتُم   إِ    الر ِ ِمنِينَ  ُكن  ِ  ِمانَ  بَِحار     فَاأ ذَنُوا تَف عَلُاوا لَام   فَاِإ    * ُماؤ   {َوَرُساوِلهِ  اّللَّ
 .[279 ،278:البقرة]

 أبييي عيين الصييحيحين، فييي خر جيياه كمييا الكبييائر، فييي وسييلم عليييه هللا صييلى النبييي وذكييره 
 بظلمهيييم، لهيييم تحل يييأُ  طيبيييات هيييادوا اليييذين عليييى حييير م أنيييه هللا وذكييير ،6عنيييه هللا رضيييي هرييييرة

هم  أنيييه سيييبحانه وأخبييير ،7بالباطييي  النييياس أميييوال وأكلهيييم ،الربيييا وأخيييذهم هللا، سيييبي  عييين وصيييد  
 .8الناس عند جر  مُ  أمر وكالهما ،قاتدَ الص   ُيربي كما الربا، يمح 

ال المحتييا ، بييه يتعاميي  إنمييا أصييله الربييا أن: وذليي   بييألف حال يية ألفييا يأخييذ ال فالموسيير وا 
لة ومائتين نما .األلف لتل  حاجة له يكن لم إذا ،مؤج   َمين أجي  إلى وزيادة بمثله المال يأخذ وا 

ييي الزييييادة تلييي  فتقيييع إلييييه، محتيييا  هيييو  غيييير فييييه المظليييوم فيييإن الميسييير بخيييالف للمحتيييا ، اظلما
 المسييتقب  فييي وجييد إذا الظلييم، عيين صييوره بعييض تخلييو وقييد العقييد، إلييى محتييا  هييو وال ن،معييي  

 فيإن ،الصيدقة ضيد   كيان ولهيذا .لمحتا  محق   ظلم فيه والربا ظن اها، التي الصفة على المبيع
 اليدين فيي والفقيير الغنيي مصيلحة فيإن الفقيرا ، إعطيا  علييهم أوجي  حتيى األغنيا  َيَدع لم هللا

                                                           

(، كالهميا فيي البييوع، عين ابين عمير" أن رسيول هللا نهيى عين حبلية الحبلية...". وحبي  الحبلية 1514(، ومسيلم )2143متف  عليه: رواه البخار  ) -1
 هو: أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحم  التي نتجت.

(: رواه الطبرانيي فييي الكبيير والبيزار وفيييه إبيراهيم بيين 4/188ي المجمييع )(، وقييال الهيثميي في11/230(، والطبرانيي )4828رواه البيزار فيي مسيينده ) -2
إسييماعي  بيين أبييي حبيبييية، وثقييه أحمييد وضيييعفه جمهييور األئميية، عييين ابيين عبيياس "أن رسييول هللا نهيييى عيين بيييع المضيييامين والمالقييي  وحبيي  الحبلييية"، 

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

 (، عن جابر، وبيع السنين: أن يبيع ثمر3375(، وأبو داود في البيوع )14320(، وأحمد )1536اه مسلم في البيوع )رو  -3
 أو أكثر. أو أربعاا  نخيله سنين ثالثاا 

دو (، كالهميييا فيييي البييييوع، عييين ابييين عمييير: "أن رسيييول هللا نهيييى عييين بييييع الثمييير حتيييى يبييي1534(، ومسيييلم )2194متفييي  علييييه: رواه البخيييار  ) -4
 صالحه...".

(، عن أبيي هرييرة: أن رسيول هللا نهيى عين المالمسية، والمنابيذة". 1511(، ومسلم في البيوع )584متف  عليه: رواه البخار  في مواقيت الصالة ) -5
 يه.المنابذة: وهي طر  الرج  ثوبه بالبيع إلى الرج  قب  أن ُيَقل  َبُه، أو ينظر إليه، والمالمسة: لمس الثو  ال ينظر إل

 (، عن أبي هريرة: "اجتنبوا السبع الموبقات ... وأك  الربا".89(، ومسلم في اإليمان )2766متف  عليه: رواه البخار  في الوصايا ) -6

م  َعيين  َسييب ي   َّللا    -7 ه  ل ييت  َلُهييم  َوب َصييد   َنييا َعَلييي ه م  َطي  َبييات  ُأح  م  يَن َهيياُدوا َحر  ييَن ال ييذ  ييَواَل قييال تعييالى: }َفييب ُظل م  م  ييم  َأم  ل ه  ُم الر  َبييا َوَقييد  ُنُهييوا َعن ييُه َوَأك  ه  ييذ   َكث يييراا و َوَأخ 
{ ]النسا :  [. 160الن اس  ب ال َباط   

َدَقات  َوَّللا ُ اَل ُيح  ُّ ُك   َكف ار  َأث يم { ]البقرة: -8 ب ي الص  َحُ  َّللا ُ الر  َبا َوُير   [.276قال تعالى: }َيم 
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 وَظَلَميه دينيه فمنعيه ديين رجي  عليى ليه َمن بمنزلة فهو عه،م أربى فإذا .بذل  إال تتمُّ  ال والدنيا
 صيلى النبيي لعين: ويعظميه .الظليم أنيواع أشيد    مين فهيذا ،دينه إلى محتا  والغريم أخر ، زيادة
 وكاتبيييه، وشييياهديه الزييييادة، المعطيييي المحتيييا  وهيييو كليييهؤ وم األخيييذ، وهيييو آكليييه وسيييلم علييييه هللا

 .عليهم إلعانتهم
يي أشيييا  حيير م وسييلم عليييه هللا صييلى النبييي إن ثييم  إلييى إلفضييائها الفسيياد، فيهييا يخفييى امم 
 الحكمية فيإن ،الفضي  ربيا مثي  ،1كثيرهيا إلى يدعو ألنه: الخمر قلي  حر م كما حق  ،المُ  الفساد
ييي يبييييع ال العاقييي  إذ تخفيييى، قيييد فييييه  اليييدرهم كيييون  مثييي  الصيييفات، الخيييتالف إال بيييدرهمين ادرهما

 .ذل  ونحو ناف ، نقد من أو ا،وغا مُص  الدرهم كون  أو ،مكسورين والدرهمين ا،صحيحا 
يي بييه يييروا فلييم وغيرهمييا، 3ومعاوييية 2عبيياس ابيين علييى تحريمييه حكميية خفيييت ولييذل    ابأسا
 النبييي بتحييريم - وغيرهمييا سييعيد وأبييي الصييامت بيين كعبييادة - األكييابر الصييحابة أخبييرهم حتييى
 .الفض  لربا وسلم عليه هللا صلى
ميا ،السينين وبييع الَحَبَلية، كَحَبي  المعيدوم، إما: أنواع ثةثال فإنه: الغرر أما و  المعجيوز وا 
مييا ،الشيييارد كييالفرس تسيييليمه، عيين  قيييدره، أو جنسيييه المجهييول المعيييي ن أو المطليي ، المجهيييول وا 
 .عبيد  بعت  أو بيتي، في ما بعت  أو ا،فرسا  بعت : كقوله

 اليذ  الثيو  بعتُي : كقوليه ،صيفته أو نوعيه المجهيول وقيدره، جنسيه المعليوم المعيي ن فأما
 األعييان بييع مسيألة وتغلي  .مشيهور خيالف ففيه: ذل  ونحو أملكه الذ  الفرس أو ُكم  ي، في

 ،الجدييد الشيافعي كقيول بحيال، بيعيه يصي ُّ  ال: إحداهن روايات، ثال، فيه أحمد وعن ،الغائبة
ن يصيي ُّ : والثانييية  عيين رو   وقييد ،نيفييةح أبييي كقييول رآه، إذا الخيييار وللمشييتر   يوصييف، لييم وا 
 الصييفة، بييدون  يصيي ُّ  وال بالصييفة، يصيي ُّ  ال أنييه: المشييهور وهييي والثالثيية، ،لييه خيييار ال: أحمييد

 .مال  قول وهو الذم ة في الذ  كالمطل 

                                                           

(، 1865(، وقييال األلبياني: حسيين صيحي ، والترمييذ  )3681(، وقيال مخرجييوه: صيحي  لغيييره وهيذا إسييناد حسين، وأبيو داود )14703د )رواه أحمي -1
 (، ثالثتهم في األشربة، عن جابر بن عبد هللا: "ما أسكر كثيرة؛ فقليله حرام".3393وقال: حسن غري ، وابن ماجه )

(، عين أسيامة بين زييد: "ال ربيا إال فيي النسييئة"، وفييه قصية جيرت بيين 1596(، ومسلم في المسياقاة )2178متف  عليه: رواه البخار  في البيوع ) -2
 أبي موسي وابن عباس. 

(، ثالثتهم فيي البييوع، عين عبيادة 4563(، والنسائي )1240(، والترمذ  )3349(، وأبو داود )22729(، وأحمد )1587رواه مسلم في المساقاة ) -3
 معت رسول هللا ينهى عن بيع الذه  بالذه ، والفضة بالفضة ..." وفيه قصة جرت بين عبادة ومعاوية.بن الصامت: "إني س
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 تحريميه فيإن ،منيه الحاجية إلييه تيدعو فيميا رخيص فليذل  ،الربيا مين أقي ُّ  الغيرر مفسدة و
ن جملييية، العقيييار بييييع مثييي  ا،غيييررا  كونيييه ضيييرر مييين اضيييررا  أشيييدُّ   الحيطيييان دواخييي  يعليييم ليييم وا 

ن المرضييع، أو الحاميي  الحيييوان بيييع ومثيي  ،واألسيياس ن اللييبن، أو الحميي  مقييدار يعلييم لييم وا   وا 
 بييدو بعييد الثمييرة بيييع وكييذل  األكثييرين، عنييد اللييبن وكييذل  ،امفييردا  الحميي  بيييع عيين ىنهيي قييد كييان

 كماليي  الجمهييور، إليييه وذهيي  ،1السيينة عليييه دل ييت كمييا اإلبقييا  مسييتح  يصيي  فإنييه صييالحها،
ن وأحمد والشافعي  .بعد تخل  لم بها الصال  يكم  التي األجزا  كانت وا 
ز و  ،2ثمرتهيا المبتياع يشيتر  أن: ُأب  يرت قيد نخيالا  بياع إذا وسلم عليه هللا صلى النبي جو 
 .لألص  البيع وجه على لكن صالحها، بدو قب  ثمرة اشتر   قد فيكون 

 .3(غيره من يجوز ال ما ا،وتبعا  اضمنا  اليسير الغرر من يجوز أنه فظهر

                                                           

(، عن ابن عمير: "ال تبتياعوا الثمير حتيى يبيدو صيالحه وتيذه  عنيه 1543(، ومسلم في البيوع )1486متف  عليه: رواه البخار  في في الزكاة ) -1
 اآلفة"، قال: يبدو صالحه حمرته وصفرته.

 (، كالهما في البيوع: "َمن باع نخال قد أبرت، فثمرتها للبائع، إال أن يشتر  المبتاع".1543(، ومسلم )2204متف  عليه: رواه البخار  ) -2

 . 140، 139القواعد النورانية صي -3
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(4) 

 القاعدة الرابعة: ل ضرر ول ضرار 

يييية الحاكميييية القواعييييد وميييين  الحييييدي، وأصييييلها ،(ضييييرار وال ضييييرر ال) قاعييييدة: هنييييا والمهم 
 ميييين وهييييو .1ُطُرقييييه بمجمييييوع العلمييييا  صييييححه وقييييد ،"ضييييرار وال ضييييرر ال: "المشييييهور النبييييو  
 (.الرجبيه) والخمسين( نوويهال) األربعين أحادي،

 .والضيرار الضيرر عين الناهيية الكثييرة القيرآن آييات مين مسيتنب  ألنه به، مقطوع ومعناه
 القواعيييد مييين القاعيييدة هيييذه أن عليييى ،والنظيييائر األشيييباه أو الفقهيييية، القواعيييد كتييي  اتفقيييت ولهيييذا
 ميين وهييي. دالقواعيي كيي  عيين بهييا االكتفييا  يمكيين أنييه إلييى بعضييهم ذهيي  بيي  .األساسييية الخمييس
 اليييدين نجيييم المعيييروف الحنبليييي العيييالم بيييال  وقيييد .المرسيييلة المصيييلحة عليييى االسيييتدالل ركيييائز
 الضيييرر نفيييي منيييه واسيييتنب  (النووييييه األربعيييين) مييين للحيييدي،، شيييرحه فيييي( هيييي716) الطيييوفي
ه ما إال عام، نفي   وهو ا،شرعا  والمفاسد  الحيدي، هيذا مقتضيى تقديم يقتضى وهذا الدلي ، خص 
 فييي وأطييال ،المصييلحة وتحصييي  ،الضييرر نفييي فييي بييه وتخصيصييها الشييرع، أدل يية عجمييي علييى

م أنييه النيياس بعييض منييه فهييم ممييا هييذا، علييى التييدلي   وهييو ،القطعييي اليينص    علييى المصييلحة يقييد  
 .وتجاوزات إبهامات كالمه بعض في ولكن 2كلُّه كالمه ُقرئ  إذا صحي  غير َفهم

 .أوالشخص ي بالش يلح  الفساد أو األذ : هو روالضر 
يرر: أعنيي - اللفظتيين بيين هي : واختلفيوا: )رجي  ابين العالمة قال  فير    -والضيرار الض 

 وهييذا) فرقايا، بينهميا أن   والمشيهورُ  التأكييد، وجيه عليى واحيد بمعنيى هميا: قيال مين فمينهم ال  أم
                                                           

(، عين أبيي سيعيد 3/77فيي البييوع )(، عين ابين عبياس، واليدارقطني 2381(، وقال مخرجوه: حسن، و ابن ماجه في األحكام )2865رواه أحمد ) -1
، ورواه ماليي  فييي الموطييأ الخييدر ، وقييال النييوو  فييي األربعييين )الحييدي، الثيياني والثالثييون(: حييدي، حسيين، رواه ابيين ماجييه والييدارقطني وغيرهمييا مسيينداا 

ضييا، قييال ابيين رجيي  فييي جييامع مرسييال عيين عمييرو بيين يحيييى عيين أبيييه عيين النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم فأسييق  أبييا سييعيد، ولييه طيير  يقييو  بعضييها بع
قبليه العلوم والحكم في شرحه للحدي،: وقال أبو عمرو بن الصال : هذا الحدي، أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقو  الحيدي، ويحسينه، وقيد ت

وقيال ابين الملقين فيي  .، وهللا أعليمجماهير أه  العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من األحادي، التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غيير ضيعيف
(: وقيد اسيتدل اإلميام 2/210(: وصيححه إمامنيا )أ  الشيافعي( فيي حرملية. وقيال ابين رجي  فيي جيامع العليوم والحكيم )2/438خالصة البدر المنير )

 أحمد بهذا الحدي، فقال: قال النبي صلي هللا عليه وسلم" ال ضرر وال ضرار". 

(، نشيير مؤسسية الريييان، بيييروت. وممييا قالييه فييي هييذا السييا  عيين اليينص: وأمييا اليينص، فهييو إمييا 280 -234للطييوفي ) التعييين فييي شيير  األربعييين -2
داللتيه، متواتر أو آحاد، وعلى التقديرين فهو إما صري  في الحكم، أو محتم ، فهي أربعة أقسام، فإن كان متواترا صريحا فهو قاطع مين جهية متنيه و 

. فيإن فيرض عيدم احتماليه مين جهية العميوم أو اإلطيال ، ونحيوه، مطلقياا  عموم أو إطال ، وذل  يقيد  فيي كونيه قاطعياا لكن قد يكون محتمال من جهة 
ن كييان آحيياداا   وحصييلت فيييه القطيعيية ميين كيي  جهيية بحييي، ال يتطيير  إليييه احتمييال بوجييه.منعنا أن مثيي  هييذا يخييالف المصييلحة، فيعييود إلييى الوفييا . وا 

ال احتمياال فيي داللتيه بوجيه، لفيوات قطيعتيه مين أحيد طرفييه إميا متنيه أو سينده( أهيي،  صيريحاا  ، أو آحاداا محتمالا  واتراا فال قطع، وكذا إن كان مت محتمالا 
 .96)الدين والسياسة( صيكتابنا فهو هنا يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي داللته: المصلحة. انظر: 
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يررا إن  : قيي  ثيم( التأكيد على حمله من أولى التأسيس على الكالم حم  ألن الراج ؛ هو  لض 
ييرار االسييم، هييو ييرر أن   فييالمعنى الفعيي ،: والض   ييرع، فييي نتييف  مُ  نفَسييه الض  دخييال الش  ييرر وا   الض 
 .كذل  ح     بغير

 عليى ييدخ  أن: والضيرار بيه، هيو ينتفيع بميا اضيررا  غييره على يدخ  أن: الضرر: وقي 
 القيول هيذا رجي و  الممنوع، به ويتضرر يضره ال ما منع كمن به، له منفعة ال بما اضررا  غيره

 .الصال  وابن البر، عبد ابن منهم طائفة،
 علييى بييه أضيير قييد بميين يضيير أن: والضييرار ،يضييره ال بميين يضيير أن: الضييرر: وقييي 

 .1(جائز غير وجه
 .المعنو   أو الماد  اإلذ  من نوع بأ     النفس إيذا : بالضرر المراد أن لي يبدو وقد

 هييذا كييان وأي ييا قييدره، أو األذ  هييذا نييوع كييان اأي يي بييالغير، األذ  يقيياعإ: بالضييرار والمييراد
 مثييي  الجمييياد، ييييدخ  قيييد بييي  ،احيواناييي أم اإنسيييانا  مسيييلم، غيييير أم امسيييلما  ا،بعييييدا  أم اقريباييي الغيييير،
 اإلخييالل أو البيئيية، إفسيياد فييي يييدخ  ممييا ذليي  ونحييو التربيية، إفسيياد أو الهييوا  أو المييا  تلوييي،
 .العالم ذاه عليه هللا أقام الذ  الكوني، بالتوازن 

يير وبعضييهم  والحييدي، ،جييزا  يضيير ه بييأن والضييرار ،ابتييدا ا  أخيياه يضيير   بييأن: الضييرر فس 
 .وجزا ا  ابتدا ا  ضرره يمنع

يي ر،اضيير  أو ضييرر كيي    تعييمُّ  النفييي، سيييا  فييي نكييرة" ضييرار وال ضييرر ال: "وقولييه  اخاص 
 افوري ي ا،مسيتقبلي   أو اآني ي ا،معنوي ي أو امادي ي ا،جزئي ي أو اكلي ي ا،جماعي ي أو كان افردي   ا،عام   أو كان
 ولكين محالية، ال النياس فيي واقعيان والضرار الضرر ألن النهي؛ معناه هنا والنفي .اجا متدر    أو

 .الزجر في أبل  لكونه النفي، صورة في النهي فجا  ،حر مانمُ  فهما الشرع، إذن بغير
 

 التركيل على ضرر الغير دو  ضرر النفس:

 أن ذكير ،القاعيدة هذه شر  أو الحدي، هذا لشر  تعرضوا نمم   الفقها  من اأحدا  أرَ  ولم
نمييا اليينفس، ضييرر يشييم  الضييرر نفيى يي وا   العلييم مييع جييزا ، أو ابتييدا  ،الغييير ضييرر ىعليي زوارك 
 وقيد صيورة، بيأ     الضيرر عليهيا يجلي  أو نفسه، يؤذ  أن منهي   المسلم أن: عليه المجمع أن
َُم   ل قُواتُ  َولَ }: تعالى قال ََةِ  إِلَى بِأَي ِدي لُ َُم   تَق تُلُوا َولَ }: تعالى وقال ،[195:البقرة] {التَّه   إِ َّ  أَن فَُسا
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 َ َُااام   َكاااا َ  اّللَّ  فيييي يعيييدُّ  اليييذ  االنتحيييار مثييي  الفيييور   القتييي  يشيييم  وهيييذا ،[29:النسيييا ] {َرِحيًماااا بِ
 أن اإلنسيييان عليييى حيييرم اهنييي ومييين البطيييي ، االنتحيييار يشيييم  كميييا الكبيييائر، أكبييير مييين اإلسيييالم
 .شابهه وما التدخين فيه ويدخ  ا،مختارا  يضرُّه ما يتناول

لهيياويُ  نفسييه، رهيي يُ  أن اإلنسييان علييى يحييرم كمييا  ولهييذا بالعبييادة، ولييو ُتطييي ، مييا فييو   حم  
ُ  يُِريدُ }: تعيالى وقال عباده، عن اتخفيفا  الرُّخص هللا شرع َُمُ  اّللَّ ارَ  بِ َُا يُِريادُ  َولَ  ال يُس  ارَ  مُ بِ  {ال عُس 

 لجسيييد  فيييإن: "تعبُّيييدهم فيييي بيييالغوا اليييذين أصيييحابه ليييبعض الكيييريم الرسيييول وقيييال ،[185:البقيييرة]
ََل ِافُ  لَ }: تعيالى هللا وقيال ،1"حق ا علي  ُ  يُ اعََها إِلَّ  نَف ًساا اّللَّ : شيأنه جي    وقيال ،[286:البقيرة] {ُوس 
َ  فَاااتَّقُوا} ااتََطع تُم   َمااا اّللَّ : قييي " نفسييه يييذل   أن لمسييلم ينبغييي ال: "الحييدي، وفييي ،[16:التغييابن] {اس 

 .2"يطي  ال لما البال  من يتعر ض: "قال نفسه  يذلُّ  وكيف
 كالم ابن رج  قار  ولم يصل:

 هيييذا قيييار  ،"ضيييرار وال ضيييرر ال: "حيييدي، شييير  فيييي رجييي  ابييين العالمييية وجيييدتُ  ولكييين
يي: )قييال حييين المعنييي  لييم هللا أن" ضييرر ال: "وسييلم هعلييي هللا صييلى قولييه عمييوم فييي يييدخ  اومم 

 ومييا ودنييياهم، دييينهم صييال  عييين هييو بييه يييأمرهم مييا فييإن البتيية، يضييرهم مييا فعيي  عبيياده فيكل  يي
 فيييي لهيييم ضيييار هيييو بشيييي  عبييياده ييييأمر ليييم لكنيييه ودنيييياهم، ديييينهم فسييياد عيييين هيييو عنيييه نهييياهم
يي أبيدانهم ُ ا يُِرياادُ  َمااا}: وقييال المييريض، عين بالمييا  الطهييارة أسييق  ولهييذا ،اأيضا عَاالَ  ّللَّ َُم   ِليَج   َعلَااي 

ُ  يُِرياادُ }: وقييال والمسييافر، المييريض عيين الصيييام وأسييق  ،[6:المائييدة] {َحااَر    ِماان   َُاامُ  اّللَّ اارَ  بِ  ال يُس 

َُاامُ  يُِرياادُ  َولَ  اارَ  بِ  عميين ونحييوه كييالحل  اإلحييرام، محظييورات اجتنييا  وأسييق  ،[185:البقييرة] {ال عُس 
 قيي : قيال عبياس، ابين عين ،(المسيند) وفيي .بالفديية وأمير رأسيه، مين أذ  به أو ا،مريضا  كان

 وميين 3"السييمحة الحنيفييية: "قييال هللا  إلييى أحيي  األديييان أ ُّ : وسييلم عليييه هللا صييلى هللا لرسييول
 .4"سمحة بحنيفية أرسلت إني: "قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عائشة، حدي،

                                                           

(، مين حيدي، 2391(، والنسيائي فيي الصييام )2391(، كالهميا فيي الصيوم، كميا رواه أحميد )1159(، ومسلم )1975ه: رواه البخار  )متف  علي -1
 عبد هللا بن عمرو بن العاص.

 (، وقيال: حسيين غريي ، وابين ماجييه2254والترميذ  ) ،إسيناده ضيعيف ميين أجي  عليي بيين زييد بين جييدعانوقيال مخرجييوه: (، 23444رواه أحميد ) -2
 (، عن حذيفة.7797(، كالهما في الفتن، وصححه األلباني في صحي  الجامع الصغير )4016)

 (.220(، وقال األلباني: حسن لغيره، صحي  األد  )287(، وقال مخرجوه: صحي  لغيره، والبخار  في األد  المفرد )2107رواه أحمد ) -3

 (.2/43، وحسن إسناده الحاف  في التغلي  )(، وقال مخرجوه: حدي، قو  24855رواه أحمد في المسند ) -4
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 رأ : وسييلم عليييه هللا صييلى النبييي أن: أنييس عيين الصييحيحين فييي مييا المعنييى هييذا وميين
 وفييي ،"فليركيي  مشيييه، عيين لغنييي   هللا إن  : "فقييال ا،ماشيييا  يحييج   أن نييذر إنييه: قييي  يمشييي، رجييالا 
 .1"نفسه هذا تعذي  عن لغني   هللا إن  : "رواية

 صيلى النبيي فقيال البييت، إليى تمشيي أن نذرت أخته أن   عامر بن عقبة عن السنن وفي
 .3(2"فلترك  شيئا أخت  بشقا  يصنع ال هللا إن  : "وسلم عليه هللا

 هولكني ل م،َسيمُ  وهيذا بعبياده، يضيرُّ  ميا قي  يشيرع ليم تعالى هللا أن  : رج  ابن كالم ومعنى
 الحيييدي، ولفييي  ،نفسيييه يضييير   أن للمكل يييف يجيييوز ال أنيييه وهيييو اآلخييير، المعنيييى إليييى يتطييير    ليييم

 .يقتضيه
 ابتيدا ا  أكيان سيوا  ذكرنيا كميا الغيير، ار ةَضيمُ : بيه والمقصيود( ار ةَض المُ  أو) الضرار وأما 

 تضيارُّهن، أو تضيارُّ  أو يضيارُّ  الفعي  بصيغة اأحيانا  وفيرة، والسنة القرآن من فدالئله جزا ، أم
 (.اضرارا ) المصدر أو ،(مضار  ) الفاع  اسم أو

لُااود   َولَ  بَِولَااِدَها َواِلاادَة   تَُضااارَّ  لَ }: تعييالى قولييه مثيي  : وقولييه ،[233:البقييرة] {هِ بَِولَاادِ  لَااهُ  َمو 
َُوُهنَّ  َولَ }: وقولييييه ،[282:البقييييرة] {َشااااِهيد   َولَ  َكاتِاااا    يَُضااااارَّ  َولَ } ِساااا  {ِلتَع تَاااادُوا ِضااااَراًرا تُم 
وُهنَّ  َولَ }: تعييالى وقييال ،[231:البقييرة]  فييي تعييالى وقييال ،[6:الطييال ] {َعلَااي ِهنَّ  ِلتَُضااي ِقُوا تَُضااارُّ

ِ  ِمنَ  َوِصيَّةً  ُمَضار    َغي رَ  دَي ن   أَو   بَِها يُوَصى َوِصيَّة   دِ بَع   ِمن  }: المواري، تقسيم  .[12:النسا ] {اّللَّ
يييَي  للغيييير واإلييييذا  الضيييرار منيييع ييييأتي وأحيانيييا  كتحيييريم حصيييرها، يسيييه  ال ،  أخييير  بص 

 أو الزوجييييات، إلييييى واإلسييييا ة إمييييال ، خشييييية أو إمييييال ، ميييين األوالد وقتيييي  الوالييييدين، عقييييو  
 وحرمييان أحسيين، هييي التييي بغييير قربانهييا أو أمييوالهم، علييى والتعييد    اليتييامى، روقهيي األزوا ،
يذا  حقوقهم، من والمساكين الفقرا   مين البيرآ  واتهيام اآلمنيين، وتروييع لسيان، أو بييد النياس وا 
نكار الناس،  الجب يارين وميواالة الظيالمين، وا عانية اليزور، وشيهادة األمانيات، وخيانية الحقو ، وا 
 عليى األسيعار وا غيال  النياس، إلييه يحتيا  ميا وكي     األقيوات واحتكيار األرض، فيي ينالمستكبر 
ييذا  والمييزان، الكيي  وتطفييف التجيارة، في والغش    األسوا ، في والتالع  الخل ،  الميؤمنين وا 

                                                           

(، والترمييذ  3301(، وأبييو داود )12889اه أحمييد )(، كمييا رو 1642(، ومسييلم فييي النييذر )6701متفيي  عليييه: رواه البخييار  فييي األيمييان والنييذور ) -1
 (، ثالثتهم في األيمان والنذور.3852(، والنسائي )1537)

(، وقييال: حسيين، والنسييائي 1544(، والترمييذ  )3293دي، صييحي ، وهييذا إسييناد ضييعيف، وأبييو داود )(، وقييال مخرجييوه: حيي17291رواه أحمييد ) -2
 (.464(، ثالثتهم. وضعفه األلباني في ضعيف ابن ماجه )3815)

 (.224-2/223جامع العلوم والحكم ) -3
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ذُو َ  َوالَّااِذينَ }: تعييالى قييال كمييا والمؤمنييات ِمنِينَ  يُااؤ  ِمنَاااتِ  ال ُمااؤ  تََساابُواا َمااا بِغَي اارِ  َوال ُمؤ   فَقَاادِ  ك 

تََملُوا تَانًا اح   .[58:األحزا ] {ُمبِينًا َوإِث ًما بُه 
يييي يقتصيييير وال  مالمُ  رارالض    اسييييالما مُ  دام مييييا المسييييلم، غييييير يشييييم  بيييي  المسييييلم، علييييى حيييير 

 َمين: "الحيدي، فيي كما عدو ا، عليهم يظاهر وال ديارهم، من يخرجهم وال يقاتلهم، ال للمسلمين،
ُ  يَن َهااُكمُ  لَ }: تعالى هللا قال وقد .1"الجنة رائحة َيَر  لم امعاهدا  قت   يُقَااتِلُوُكم   لَام   الَّاِذينَ  َعانِ  اّللَّ

ينِ  فِااي ِرُجااوُكم   َولَاام   الااد ِ وُهم   أَ    ِديَاااِرُكم   ِماان   يُخ  َ  إِ َّ  إِلَااي ِهم   َوتُق ِسااُطوا تَبَاارُّ  {ال ُمق ِسااِطين يُِحاا ُّ  اّللَّ
 .[8:الممتحنة]

 والطييييير الحيييييوان يشييييم  بيييي  النيييياس، علييييى العييييدوان أو اإليييييذا  تحييييريم يقتصيييير ال بيييي 
 وال أطعمتهييا، هييي فييال حبسييتها، هيير ة فييي النييار امييرأة دخلييت: "الحييدي، وفييي وغيرهييا والحشييرات

 .2"األرض خشاش من تأك  تركتها هي
 الضرر والضرار المنفي هو ما كا  بغير حق:

 حي ، بغيير كيان إذا والضيرار الضيرر نفيى مياإن وسيلم علييه هللا صيلى فيالنبيُّ  حال وبك    
 .رج  ابن قال كما

 جريمتيه، بقيدر فيعاقي  هللا، حيدود  تعيد   لكونه إما بح ، أحد على الضرر إدخال فأما)
 .اقطعا  مراد غير فهذا بالعدل، مقابلته المظلوم فيطل  غيره، ظلم كونه أو

نما   :نوعين على وهذا ح ، بغير الضرر إلحا : المراد وا 
 قبحيه فيي ريي  ال فهيذا الغيير، بيذل  الضرر سو   غرض ذل  في يكون  ال أن: حدهماأ

 :مواضع في المضارة عن النهي القرآن في ورد وقد وتحريمه،
 منع المضارة في الوصية: -1

اادِ  ِماان  }: تعييالى هللا قييال الوصييية، فييي منهييا  {ُمَضااار    َغي اارَ  دَي اان   أَو   بَِهااا يُوَصااى َوِصاايَّة   بَع 
 .[12:النسا ]

 .اآلية هذه تال ثم ،3الكبائر من الوصية في اإلضرار: عباس ابن وقال

                                                           

 (، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص.2686(، وابن ماجه في الديات )4750(، والنسائي في القسامة )3166رواه البخار  في الجزية ) -1

 (، عن ابن عمر.2242(، ومسلم في السالم )3318متف  عليه: رواه البخار  بد  الخل  ) -2

 (: رجاله ثقات.5/359(، وقال الحاف  في الفت  )11026رواه النسائي في الكبر  في التفسير ) -3
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 الييذ  فرضييه علييى بزيييادة الورثيية بعييض يخييص بييأن يكييون  تييارة الوصييية فييي واإلضييرار
 إن: "وسييلم عليييه هللا صييلى النبييي قييال ولهييذا بتخصيصييه، الورثيية بقييية فيتضييرر لييه، هللا فرضييه
 .1"لوار، ةوصي   فال ه،حق   ح     ذ  ك  أعطى قد هللا

 النبييي قييال ولهييذا الورثيية، حقييو   فتيينقص الثليي،، علييى بزيييادة ألجنبييي يوصييي بييأن وتييارة
 .2"كثير والثل، الثل،: "وسلم عليه هللا صلى

 بإجيييازة إال بيييه وصيييى ميييا ينفيييذ ليييم الثلييي،، عليييى بزييييادة ألجنبيييي أو ليييوار، وصيييى ومتيييى
 بالثلي،، ألجنبيي بالوصيية رةالمضيا قصيد إن وأميا يقصيد، ليم أم المضيارة قصيد وسيوا  الورثة،
 عطيييية ابييين حكيييى ال  أو بيييإقراره ذلييي  ثبيييت إذا وصييييته تيييردُّ  وهييي  المضيييارة، بقصيييده ييييأثم فإنيييه
 .أحمد مذه  قياس إنه: وقي  ترد، أنها مال  عن رواية

 
 
 

 جعة للمطلقة:ر  منع المضارة في ال  -2

َُوُهنَّ }: تعيييالى قيييال النكيييا ، فيييي الرجعييية فيييي: ومنهيييا ِسااا ااا فَأَم  ُحوُهنَّ  أَو   ُروف  بَِمع   َساااار ِ

َُوُهنَّ  َولَ  بَِمع ُروف   ِس : وقيال ،[231:البقيرة] {نَف َساهُ  َظلَامَ  فَقَاد   ذَِلا َ  يَف عَال   َوَمن   ِلتَع تَدُوا ِضَراًرا تُم 
ِهنَّ  أََحقُّ  َوبُعُولَتُُهنَّ } اَلًحا أََرادُوا إِ    ذَِل َ  فِي بَِرد ِ  كيان مين أن   على ذل  فدل   ،[228:البقرة] {إِص 

يحَ  قبي  اإلسيالم أول فيي كيانوا كميا وهيذا بذل ، آثم فإنه المضارة، بالرجعة قصده  الطيال  رص 
 ثيييم يراجعهيييا، ثيييم عيييدتها، انقضيييا  تقيييار  حتيييى يتركهيييا ثيييم امرأتيييه، الرجييي  يطلييي : ثيييال، فيييي

 ذلييي ، هللا فأبطييي  َسيييكة،ُمم   وال مطلقييية ال الميييرأة فييييدع نهايييية، بغيييير اأبيييدا  ذلييي  ويفعييي  يطلقهيييا،
 .مرات ثال، في الطال  وحصر

 منع المضارة في اإليالء وتر  الجماع بغير عذر:  -4

                                                           

(، ثالثييتهم فييي 2713(، وقييال: حسيين، وابيين ماجييه )2120(، والترمييذ  )2870و داود )(، وقييال مخرجييوه: إسييناده حسيين، وأبيي22294رواه أحمييد ) -1
(، 2670(، وصيححه األلبياني فيي الجيامع الصيغير )3/202تلخييص الحبيير )ال(، وحسن الحاف  إسيناده فيي 6/212الوصايا، والبيهقي في الفرائض )

 عن أبي أمامة الباهلي.

(، عين سيعد 3627(، والنسيائي فيي الوصيايا )1440(، كالهما في الوصيايا، كميا رواه أحميد )1628لم )(، ومس2742متف  عليه: رواه البخار  ) -2
 بن أبي وقاص.
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 امتنياع عليى الرجي  حليف إذا أشيهر أربعية الميؤلي ميدة جعي  هللا فيإن   اإليال ، في ومنها
 توبتيه، ذلي  كيان اليو  ، إليى ورجيع فيا  فيإن أشيهر، أربعية ميدة ليه يضير  فإنه زوجته، و  
ن  :والخلف للسلف قوالن وفيه ذل ، من يمك ن لم االمتناع على أصر   وا 

 .المدة هذه بمضي    عليه تطل  أنها: أحدهما 
ال فا ، فإن يوقف، أنه: والثاني   .بالطال  أمر وا 
: أصيحابنا مين كثيير فقيال أشهر، أربعة مدة يمين بغير اإلضرار لقصد الو   تر  ولو 
 .أحمد كالم ظاهر هو: وقالوا ذل ، في المؤلي حكم حكمه

 فير   الفرقية، طلبيت ثيم عيذر، لغيير أشيهر أربعية اليو   تير  إذا: منهم جماعة قال وكذا
 قصيييد ليييذل  يعتبييير هييي : واختلفيييوا واجييي ، الميييدة هيييذه فيييي عنيييدنا اليييو   أن عليييى بنيييا  بينهميييا

 يفسيي  فإنييه عييذر، غييير ميين الييو   تيير  إذا وأصييحابه ماليي  ومييذه  يعتبيير  ال أم اإلضييرار
 .المدة يرتقد في اختالفهم مع نكاحه،

 وأحمييييد ماليييي  فقيييال ،فييييأبى قدومييييه، امرأتيييه وطلبييييت عيييذر، غييييير ميييين السيييفر أطييييال وليييو
سحا  سحا  أشهر، بستة أحمد رهوقد   بينهما، الحاكم   ر   فَ يُ : وا   .سنتين بمضي وا 
 
 

 منع المضارة في الرضاع:  -5

لُااا َولَ  بَِولَاااِدَها َواِلااادَة   تَُضاااارَّ  لَ }: تعيييالى قيييال الرضييياع، فيييي: ومنهيييا  {بَِولَاااِدهِ  لَاااهُ  ود  َمو 
 ترضييعه أن أمييه يمنييع ال: قييال {بَِولَااِدَها َواِلاادَة   تَُضااارَّ  لَ }: قولييه فييي مجاهييد قييال ،[233:البقييرة]

 بييه يرضييى مييا رضيييت إذا: وغيييرهم والسييد  وسييفيان والزهيير   وقتييادة عطييا  وقييال ،1ليحزنهييا
: وقيي  اليزو  حبيال فيي األم كانيت ولو أحمد، عن المنصوص هو وهذا ،به أح  فهي غيرها،

 غيرهييا، ميين ارتضيياعه يمكيين ال أن إال إرضيياعه، ميين منعهييا فلييه الييزو ، حبييال فييي كانييت إن
 تييوفير بييه الييزو  قصييد كييان إذا ذليي  يجييوز إنمييا لكيين أصييحابنا، وبعييض الشييافعي، قييول وهييو

 .عليها الضرر إدخال مجرد ال لالستمتاع، الزوجة

                                                           

 (.4974رواه الطبر  في جامع البيان ) -1
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لُااود   َولَ }:وقولييه  بييأجرة ولييدها إرضيياع طلبييت إذا المطلقيية أن   فيييه يييدخ  ،{بَِولَااِدهِ  لَااهُ  َمو 
 أحميد، اإلميام منصوص هذا يوجد لم أو غيرها وجد وسوا  ذل ، إلى إجابتها األ  لزم مثلها،
 يليزم ليم المثي ، بيأجرة يرضيعه مين األ  ووجيد كثييرة، زييادة مثلهيا أجيرة عليى زييادة طلبيت فإن
 .أحمد اإلمام عليه نص   وقد ارة،المض تقصد ألنها طلبت، ما إلى إجابتها األ 

 منع المضارة في البيع:  -6

 .المضطر بيع عن النهيُ  دَ رَ وَ  وقد البيع، في: ومنها
 منيه ليشيتر   المضطر حاجة استغالل: يعنى) ربا الضرورة بيع: معق  بن هللا عبد وقال

  هيو كييف: ليه فقيي  فكرهيه، المضطر، بيع عن أحمد ئ سُ : حر  وقال ،(بخس بثمن الشي 
 إن: ألحميد قيي : طالي  أبيو وقيال ،بعشيرين عشيرة يسياو   ميا فتبيعه محتا ، وهو يجيئ : قال
ن ذل  فكره خمسة  بالعشرة رب   بغيبن فباعيه يمياكس، أن يحسين ال مسترسيال المشتر   كان وا 

 فييي النيياس يتغييابن ال فيمييا يغبنييه أن وهييو الخييداع،: الخالبيية: أحمييد قييال أيضييا يجييز لييم كثييير،
 .بذل  الفس  خيار له يثبت أنه وأحمد مال  ومذه  ،1بخمسة ادرهما  يساو   ما يبيعه مثله؛

 ذمتيه، فيي أجي  إلى بثمن سلعةا  فاشتر   يقرضه، ن  مَ  يجد فلم نقد، إلى امحتاجا  كان ولو
 روايية، فيي فييه أحمد صورخ   للسلف، قوالن فيه فهذا ثمنها، ليأخذ السلعة، تل  بيع ومقصوده

 عليى السيلف فيأكثر ليه، بائعهيا من السلعة باع فإن ا؛مضطر   يكون  نأ أخشى: رواية في وقال
 .وغيرهم وأحمد حنيفة وأبي مال  مذه  وهو ذل ، تحريم

نمييا ا،جييد   كثيييرة األحكييام فييي الضييرر ومسييائ : رجيي  ابيين قييال  وجييه علييى هييذا ذكرنييا وا 
 .المثال

 فيييي الكاتييي  مضيييارة: القيييرآن عنهيييا نهيييى التيييي المضيييارة أنيييواع ومييين(: القرضييياو  ) أقيييول
 َولَ  َكاتِاا    يَُضااارَّ  َولَ }: المداينيية آييية فييي تعييالى قييال فقييد البيييع، وفييي وبييه، فيييه والشيياهد الييدين،

َُم   فُُسوق   فَِإنَّهُ  تَف عَلُوا َوإِ    َشِهيد    .[282:البقرة] {بِ
 يقاع الضرر بالغير:النوع الثاني: من إ

                                                           

ا في التمثي  للغبن، فعصرنا يعتبر ما دون ذل  بكثير غبنا فاحشا. ألن هيذا يحسيبونه  -1 مائية(، وعصيرنا % )خمسيمائة فيي ال500هذا مبال  فيه جد 
 يعتبر خمسين في المائة غبنا فاحشا.
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 فيي فيتصير   أن مثي  صيحي ، آخير غيرض ليه يكيون  أن: الثياني والنيوع: رجي  ابين قال
 بملكييه االنتفيياع ميين غيييره يمنييع أو غيييره، ضييرر إلييى ذليي   فيتعييد   لييه، مصييلحة فيييه بمييا ملكييه
 .بذل  الممنوع فيتضرر له، اتوفير  

 غييير علييى كييان فييإن ،غيييره إلييى ضييرره  يتعييد   بمييا ملكييه فييي فالتصييرُّ  وهييو :األول فأمييا
 متعييد فإنييه يليييه، مييا فيحتيير   عاصييف، يييوم فييي انييارا  أرضييه فييي جيييؤج    أن مثيي  المعتيياد، الوجييه
ن .الضمان وعليه بذل ،  :مشهوران قوالن للعلما  ففيه المعتاد، الوجه على كان وا 

 .وغيرهما حنيفة وأبي الشافعي قول وهو ذل ، من يمنع ال: أحدهما
 أن: ذليي  صيور فميين الصيور؛ بعييض فيي ماليي  ووافقيه أحمييد، قيول وهييو المنيع،: والثياني

 يسيتره، وال جياره عليى يشيرف اعالياي بنيا  يبنيي أو جاره، على مشرفة العالي بنائه في كوة يفت 
 ميينهم الروييياني قييال الشييافعي، أصييحا  ميين طائفيية ووافقييه أحمييد، عليييه نييص   بسييتره، يلييزم فإنييه
: قييال الفسيياد، وقصييد ت،التعنُّيي لييه ظهيير إذا ويمنييع ذليي ، فييي الحيياكم يجتهييد: الحلييية كتييا  فييي

 .والقمر الشمس ومنع البنا  إطالة في القول وكذل 
 ميذه  ظياهر فيي ُتَطيمُّ  فإن هيا ماؤهيا، فييذه  جاره، بئر من بالقر  ابئرا  يحفرَ  أن :ومنها

 .وأحمد مال 
 ُيمنييع فإن ييه ونحوهمييا، د     أو هييز    ميين جيياره، بمليي  يضييرُّ  مييا ملكييه فييي يحييد، أن   :ومنهييا

ان، يضيرُّ  كيان إذا وكيذا ،للشيافعية الوجيوه أحيدُ  وهو وأحمد، مال  مذه  ظاهر في منه يك   بالسُّ
  .ذل  ونحو خبيثة رائحة   له كما

رُ  غيره، أرض في مل    له يكونَ  أن   :ومنها  أرضيه، إلى بدخوله األرض صاح ُ  ويتضر 
 .1(الدخول ضررُ  به ليندفعَ  إزالته، على برُ ُيج   فإن ه

 قاعدة أساسية في الفقه:

 إحيييد  وهيييي اإلسييالمي، الفقيييه فيييي كبيير   أساسيييية قاعيييدة( ضييرار وال ضيييرر ال) وقاعييدة
 األمييييور: األخيييير   القواعييييد عيييين ُتغنييييي أن يمكيييين أنهييييا بعضييييهم ذهيييي  حتييييى الخمييييس، القواعييييد

 .بالش  يزال ال واليقين محكمة، والعادة التيسير، تجل  والمشقة بمقاصدها،

                                                           

 (، بتصرف يسير.218 -2/212جامع العلوم والحكم ) -1
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 هييال وتشييهد الشييريعة، أركييان ميين - الزرقييا ىمصييطف العالميية ييير   كمييا - القاعييدة وهييذه
، الفعييي  لمنيييع أسييياس وهيييي والسييينة، الكتيييا  فيييي كثييييرة نصيييوص  فيييي نتائجيييه وترتيييي  الضيييار  
 ،المفاسيد ودر  المصيال  جلي  فيي االستصال  لمبدأ سند أنها كما والعقوبة، المالي التعويض

ة وهي  .للحواد، الشرعية األحكام تقرير طري  في وميزانهم وعمدتهم الفقها  عد 
يي -أ  ،والعيييام الخييياص الضييرر ويشيييم  ا،مطلقايي منعيييه فيوجيي  ا،نفياييي الضييرر ينفيييي هاونصُّ
 التيدابير مين يمكين بميا الوقيوع بعد ورفعه الممكنة، الوقاية بطر   الوقوع قب  دفعه ذل  ويشم 
ي وتيدلُّ  .تكيراره وتمنيع آثياره تزي  التي  أعظمهميا، ليدفع الشير ين أهيون  اختييار وجيو  عليى اأيضا
 .ابتاتا  منعه يمكن ال عندما للضرر اتخفيفا  ذل  في ألن

ن القاعيييدة، هييذه ينيييافي ال بيييالمجرمين المشييروعة العقوبيييات إنيييزال كييان ثيييم وميين  ترت ييي  وا 
 .وأعظم أعم لضرر اودفعا  عدالا  فيها ألن بهم، ضرر عليها

 يفييد وال الضيرر، فيي يزييد الذ  المحض، الثأر فكرة نفي: الضرار بمنع والمقصود - 
 هيييدفا يكيييون  أن يجيييوز ال - المقابلييية سيييبي  عليييى وليييو - راراإلضييي ألن دائراتيييه؛ توسييييع سيييو  

ييي امقصييودا  نمييا عامييية، اوطريقا  التالفيييي طييير   مييين غيييره يكيييون  ال عنيييدما ا،اضييطرارا  إلييييه يلجيييأ وا 
 .وأنفع منه أفض  والقمع

 بيال للضيرر توسييع ذلي  ألن ماليه، بيإتالف يقاب  أن يجوز ال مثالا  غيره مال أتلف فَمن
ييي فييييه فيييإن أتليييف، ميييا قيمييية المت ليييف نتضيييمي منيييه وأفضييي  منفعييية،  المضيييرور، بتعيييويض انفعا
 وا عطيياؤه مالييه إتييالف :إليييه بالنسييبة سييي ان فإنييه المعتييد ، حسييا  إلييى نفسييه الضييرر وتحوييي 
 .حماقة جر دمُ  باإلتالف اإلتالف مقابلة فأصبحت ،األول الضرر لترميم للمضرور
 ومين ُيقتي ، قتَي  فَمين القصياص ييهف شيرع امم ي والبيدن الينفس على الجناية بخالف وذل 

 فييي أنييه الجيياني يعلييم كييي جنسييها، ميين عقوبيية   إال يقمعهييا ال الجنايييات هييذه ألن   ُيقطييع، َقَطييعَ 
 أو نفيس مين فقيد ميا علييه للمجنيي تعييد ال أخير   عقوبية وكي ُّ  ،نفسيه على يعتد  كَمن النهاية
 والفسيياد الييويالت ذيييول ورا هييا وتجييرُّ  الثييأر، إلييى تنييدفع كامنيية النفييوس حييزازات فتظيي ُّ  عضييو،
 .وأقمع أعدل ألنه أنفع، واألعضا  النفوس على الجنايات في القصاص طري  فيبقي

 اإلتيييالف مقابلييية دون  المفييييد السيييديد التيييدبير هيييو فييييه التضيييمين فيييإن الميييال، إتيييالف أميييا
 .باإلتالف

 :أنه روافقر   األبوا ، شت ى من تحصي ال اأحكاما  الفقها  بنى القاعدة هذه وعلى
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ة انتهييييت لييييو -1  يييييد فييييي تبقييييى الييييزرع، يستحصييييد أن قبيييي  الزراعييييية األرض إجييييارة مييييد 
 .أوانه قب  الزرع بقلع المستأجر لضرر امنعا  يستحصد، حتى المث  بأجر المستأجر
 اليثمن نقيد قبي  المشيتر   وغيا  ميثال، كالفواكيه الفسياد إلييه يسيرع امم ي اشييئا  باع ولو -2
ييي غييييره، مييين ويبييييع البييييع، يفسييي  أن فللبيييائع اده،فسييي وخييييف المبييييع، وقيييبض  رد   ) لضيييرره ادفعا
 (.البيوع متفرقات من المختار
 ليه يسيوغ ليه اعيذرا  هيذا يعتبير فييه، قديم عي  على لعاط   ثم وآجره، اشيئا  اشتر   ولو -3
ه من ليتمك ن اإلجارة، فس   .باألعذار تفس  واإلجارة نفسه، عن للضرر إزالةا  بائعه، على رد  

 يعتبييير ال حيييي، - إذنيييه بيييال الغيييير عييين اليييدين دفيييع إليييى االضيييطرار صيييور وجمييييع -4
ي تيهذم   عين دفعيه بميا الميدين عليى الرجيوع ليه يحي ُّ  ب  ا،متبر  عا  الدافع  نفسيه، عين للضيرر امنعا
م كما  .والنظائر األشباه كت  ذكرتها كثيرة فروع إلى 1القاعدة هذه فروع من هي – تقد 

 عليهيا تتفيرع والمعيامالت، العبيادات فيي مهم ية أخر   فرعية قواعد عليها الفقها  بنى وقد
 :القواعد هذه من شت ى تطبيقية جزئية أحكام
 قاعدة: الضرر يدفع بقدر اإلمَا . -أ

 والجهيييات الصيييحة وزارات بيييه تقيييوم لميييا الشيييرعي أو الفقهيييي األسييياس هيييي القاعيييدة وهيييذه
 الصيحية اإلجيرا ات باتخياذ المعديية، األميراض مين وسيالمتها الجمياهير، عافية عن المسؤولة
يي الميييرض، انتشييار بمنيييع الالزميية  ليييم إذا الماليييين، تهيييدد التييي األوبئييية، حيياالت فيييي اوخصوصا
 .الكافية الوقائية باألحتياطات تواجه

 الكييون  فييي هللا سيينة وفيي  العييدو ، انتشييار ميين وسييلم عليييه هللا صييلى تحييذيره ذليي  يؤي  ييد
 أن: مسيلم صيحي  وفيي ،2"األسيد مين فيرار  المجيذوم من فر  : "حدي،ال في ص    كما. والناس
 فأرسي  مجيذوم، رجي  فييهم كيان الطيائف، مين وسيلم علييه هللا صيلى علييه وفيد حين ثقيف وفد
 . 3!"بايعنا  فقد ارجع: "وسلم عليه هللا صلي النبي إليه

                                                           

 (.291، 2/290المدخ  للفقهي العام ) -1

(، 7/135بيييه، والبيهقيييي فيييي النكيييا  ) ( مجزومييياا 5707) ( وقيييال مخرجيييوه: صيييحي ، وهيييذا إسيييناد ضيييعيف، والبخيييار  تعليقييياا 9722رواه أحميييد ) - 2
 (، عن أبي هريرة.783حه األلباني في الصحيحه )صح

 (، عن عوف بن مال .2867(، وابن ماجه الجهاد )460(، كالهما في الزكاة، والنسائي في الصالة )1642(، وأبو داود )1043رواه مسلم ) - 3
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يي والحيييوان اإلنسييان العييدو   ميين لالحتييراز النبوييية التوجيهييات شييملت قييد بيي   فقييال ا،جميعا
ر  ُيوَرد اَل : "والسالم الصالة عليه  المريضية، االبي  صياح : والمميرض ،1" ُمص      َعَلى ضُمم 

 األحييواض إلييى بهييا يييأتي عنييدما: أ ( يوردهييا) ومعنييى. الصييحيحة اإلبيي  صيياح : والمصيي 
 يتييييأذ  والعييييدو ، باالحتكييييا  المييييرض إليهييييا فتنقيييي  بالصييييحيحة، المريضيييية يخليييي  ال لسييييقيها،
 .واإلهمال التفري  بسب  المال ويضيع ان،الحيو 

 رسيول ييا: قليت: قيال خزامة، أبي حدي، من ماجه وابن والترمذ  أحمد اإلمام رو   وقد
 وتعييالى تبيار  هللا قيدر مين أتيرد ،نتقيهيا وتقييى ،بهيا نسيترقي ورقيى ،بيه نتيداو   دوا  أرأييت هللا،
 وضيع ا،حاسيما  اجواباي السيالم علييه بيهجوا فكيان. 2"وتعيالى تبار  هللا قدر من إنها" :قال  شيئا

 وهللا. هللا قييدر ميين المسييب بات أن كمييا هللا، قييدر ميين األسييبا  أن وبييي ن موضييعها، فييي الحقيقيية
 بقييدر الجييوع قييدر اإلنسييان فيييدفع بقييدر، قييدر دفييع سيينته ميين وجعيي  بأسييبابها، المسييب بات قييد ر

 وكي    لهيم، العيدة إعيداد بقيدر متربصييينال األعيدا  قيدر وييدفع. الدوا  بقدر الدا  وقدر الغذا ،
 .هللا قدر والمدفوع الدافع من

 الصييحابة، ميين عييدد ومعييه الشييام إلييى الخطييا  بيين عميير المييؤمنين أمييير ذهيي  وحينمييا
يي وبييا ا  بالشييام أن   وعلييم  فييي النييار انتشييار فيييهم انتشيير بقييوم نييزل إذا الييذ  الطيياعون  هييو ا،ُمخيفا

 إليييى اليييرأ  وانتهيييى قيييريش، ومشييييخة واألنصيييار، جرينوالمهيييا الصيييحابة عمييير فشييياور. الهشييييم
 ميين أتفييرُّ : الجييرا  بيين عبيييدة أبييو فقييال. الخطيير مييواطن عيين بهييم اُبعييدا  معييه، بميين عميير رجييوع
 هللا قييدر ميين أفيير نعييم!! عبيييدة أبيا يييا قالهييا غييير  لييو: عمير فقييال! المييؤمنين  أمييير يييا هللا قيدر
 سيمعه ميا لهيم فيرو   - اغائباي وكيان - عيوف بين الرحمن عبد ذل  بعد جا  وقد. هللا قدر إلى
 أرض، فيي بالطياعون  سيمعتم إذا: "قيال أنيه الطياعون  فيي وسيلم علييه هللا صلى هللا رسول من
ذا عليه، تدخلوا فال  . 3"منه افرارا  تخرجوا فال بها، وأنتم بأرض وقع وا 

                                                           

 (، عن أبي هريرة.2220(، ومسلم في السالم )5771متف  عليه: رواه البخار  في الط  ) - 1

( كالهمييا فييي الطيي ، وقييال 3437( وقييال: حييدي، حسيين، وابيين ماجييه )2065( وقييال مخرجييوه: إسييناده ضييعيف، والترمييذ  )15472واه أحمييد )ر  - 2
 "كي  ميسير لميا خلي  ليه" :والذ  يشهد لهذا الحدي، بالصحة قوله صيلى هللا علييه وسيلموقال:  141، ورواه البيهقي في االعتقاد صي ضعيف :بانيلاأل
 او  أو استرقى أو اتقى فبتقدير هللا وتيسيره أمكنه ذل  ، ولو لم يقدره لم يتيسر منه فع  ذل .فهو إذا تد. 

 (.2219(، ومسلم في السالم )5729متف  عليه: رواه البخار  في الط  ) - 3
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يي  مييا وأمييا : مرادفييال ،1"عييدو   ال: "حييدي، وهييو( العييدو   سيينة) نفييي فييي بعضييهم بييه يتمس 
 ربطهيييا فقيييد والحيييياة، الكيييون  فيييي وسييينته. تعيييالى هللا بتقيييدير بييي  بيييذاتها، تعيييد  ال األميييراض أن

 بعضييها النصييوص نضيير  ال حتييى السييديد الفهييم هييو وهييذا. والمسييب بات األسييبا  ميين بشييبكة
 .ببعض

. الييوم عنهيا العيالم يتحيد، التي( الخنازير انفلونزا) من السليم الشرعي الموقف هو وهذا
 . الدين أو الدنيا نعط  أن دون  منها، الوقاية وضرورة االحتراز وجو  وهو

 وجيو  عين تعبير: القاعيدة وهيذه المجلة، من( 3) رقم بالمادة تحد دت التي القاعدة وهي
 المرسيييلة، المصيييال  لقاعيييدة اقيييف  وَ  والكافلييية، الكافيييية الوسيييائ  بكييي  وقوعيييه، قبييي  الضيييرر دفيييع

 مييين خيييير وقايييية درهيييم: بعضيييهم قيييال بييي  العيييال ، مييين خيييير   الوقايييية ألن الشيييرعية؛ والسياسييية
 .2"يوقه الشر   يتو    وَمن: "الشريف الحدي، وفي العال ، من قنطار

 والوقيييت الجهيييد تبيييذل أن بيييدل :أ  ،(الرفيييع عليييى ممقيييد   اليييدفع) قاعيييدة أخيييذت هيييذا ومييين
 كراتالمسييييي مييييين اإلدميييييان عييييال  بيييييدل .وقوعيييييه قبييييي  تمنعييييه أن حييييياول الشييييير، إلزالييييية والمييييال

 .اأساسا  نمنعها والمخدرات،
ََل ِافُ  لَ } ،الوسيع حسي  عليى الشيرعي التكلييف ألن اإلمكيان، بقيدر وذل  ُ  يُ  إِلَّ  نَف ًساا اّللَّ

ااعََها َ  فَااااتَّقُوا} :وقوليييه ،[286] {ُوس  اااتََطع تُم   َماااا اّللَّ  سييييدنا عييين القييرآن وحكيييى ،[16:التغييابن] {اس 
ااَل َ اإل ِ  إِلَّ  أُِريدُ  إِ   }: قوله شعي  اتََطع تُ  َماا ص   بيأمر أميرتكم إذا: "الحيدي، وفيي ،[88:هيود] {اس 
 :شتى تطبيقات ولذل  ،3"استطعتم ما منه فأتوا

 ففى ميدا  المصالح العامة:

ااتََطع تُم   َمااا لَُهاام   َوأَِعاادُّوا}: قييال كمييا األعييدا ، شيير    لييدفع لييه واإلعييداد الجهيياد شيرع  ِماان   اس 

ة   ِهبُااو َ  ي االِ ال خَ  ِربَاااطِ  َوِماان   قُااوَّ ِ  َعاادُوَّ  بِااهِ  تُر  ُكم   اّللَّ يي ُ  اإلعييداد فهييذا ،[60:األنفييال] {َوَعاادُوَّ  ُير ه 
 وتعيازير، احيدودا  العقوبيات ووجبيت. المسيلمين عليى العيدوان في التفكير من فيمنعهم األعدا ،

                                                           

 (، عن أبي هريرة.2220(، ومسلم في السالم )5717متف  عليه: رواه البخار  في الط  ) - 1

وحسيينه األلبيياني فييي الصييحيحة (، 5/174(، وأبييو نعيييم فييي الحلييية )2103(، والطبرانييي فييي مسييند الشيياميين )47الييدنيا فييي الحلييم )رواه ابيين أبييي  -2
(342 .) 

(، والنسيائي فيي 7367(، كميا رواه أحميد فيي المسيند )1337(، ومسلم في الحج )7288متف  عليه: رواه البخار  في االعتصام بالكتا  والسنة ) -3
 (، عن أبي هريرة.2619حج )مناس  ال
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 إليى أنواعيه، جمييع مين وأبوابيه الفساد ذرائع سدُّ  ووج  الداخلي، األمن وصيانة ،اإلجرام لقمع
 .وقوعها دونه والحيلولة والخيانة ورالشر  لدفع زمةالال التدابير من ذل  غير

 أو( التبي ) زراعية يمنيع وقوعه، قب ( التدخين) ضرر دفع: المجال هذا في هنا ونضيف
 .استيراده أو صناعته

 بييي  فيهيييا، التجيييارة أو اسيييتيرادها أو صيييناعتها يمنيييع والمخيييدرات، المسيييكرات منيييع وكيييذل 
 ثييم جيهييا،مرو    ومعاقبيية ذليي ، بعييد محاربتهييا ثييم لهييا، األبييوا  فييت  بييدل إليهييا الييذرائع سييد وجييو 
 .مدمنيها معالجة

 موحير   الكثيير، إليى ضيف  يُ  ال حتى منها القلي  فمنع السموم، هذه ضرر الشارع دفع وقد
 ليصييير العني  يعصير اليذ  عاصيرها، حتيى عشييرة، الخمير فيي ولعين موائيدها، عليى الجليوس

 الطريي  لسيد    وشياهد؛ كاتي  مين الربيا عليى يعيين من ك  ولعن .ذل  طال  ومعتصرها ا،خمرا 
 .امجتمعا  أو افردا  اإلنسانب لضررها إال هللا حر  مهايُ  لم التي حر مات،المُ  إلى

 الشيير    ميين فييوقى التنييازع ميين إليييه ؤد   تُيي أن يمكيين لمييا الغييرر، بيييوع عيين الشييرع ىنهيي وقييد
 .وقوعه قب 

 وكييذل  لييه، شييرع مييا غييير فييي اسييتعماله ميين اياييتوق    الفتنيية، فييي السييال  يييعب حيير م وكييذل 
 .الذريعة سد و الوقاية با  من الشر، في تستخدم أن يتوقع سلعة، ك  ترويج

 الميرور، نظيام يوجبيه مميا الطريي ، فيي والميار ة للسييارات السيير قواعيد وضيع: ذلي  ومن
 مجيياوزة وعييدم فرعييى، شييارع ميين الخييرو  عنييد والوقييوف الحمييرا ، اإلشييارات عنييد الوقييوف ميين

 متفاوتيييييه غراميييييات ووضيييييع السيييييائدة، باألنظمييييية العمييييي  والتيييييزام للطريييييي ، المحيييييدوده السيييييرعة
يييي ذليييي  كيييي ُّ  للمخييييالفين،  بعييييض، مييييع بعضييييها المركبييييات اصييييطدام ضييييرر ميييين يتوق ييييع لمييييا ادفعا
 .فيه ما واألموال األروا  في الخسائر من ذل  وفي بالمار ة، واصطدامها
 إال العيادة فيي ينالهيا ال ،(للقييادة رخصية) على السيارة سائ  حصول اشترا : ذل  ومن

 البلدييية مين تييرخيص عليى الحصييول اشيترا : ومنيه .امتحانهييا فيي ونجيي  القييادة، فيين   أتقين َمين
 وال سييكانه يضيير ال معييين، أسيياس علييى يبنييى حتييى منهييا، بييد ال أمييور تييوافر يتضييمن بالبنييا ،
 أو النييياس بحيييياة متعلقييية مهنييية أيييية مزاولييية فيييي الشيييهادة، أو الرخصييية اشيييترا : ومنيييه. جيرانيييه

تهم،  أن قبيي  والمفسييدة الضييرر مين ووقييايتهم لحمييايتهم هييذا كي  .ومصييالحهم بييأموالهم أو بصيح 
 .تقع
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 وفي ميدا  الحقوق الخاصة:

 .الجوار وسو  المل  في شترا اال ضرر دفع منها لمقاصد، الشفعة ح  ُشر عَ 
 .وأسرته نفسه عن تصرفاته سو  ضرر لدفع ،السفيه على رالَحج   ُشر عَ و 
 قاعدة )الضرر يلا (: -  

 ألن(: )الحكييييام درر) فييييي المجليييية شييييار  قييييال ،المجليييية ميييين( 20) المييييادة نييييصُّ  وهييييي 
قيرار إيقاعيه، عدم والواج  وغدر، ظلم هو الضرر  أيضيا، وممنيوع حيرام ظلميه عليى الظيالم وا 
 .1(إزالته فيج 

 األحكيام فمين الفقيه، أبوا  من كثير القاعدة هذه على وُيبنى: ُنجيم بنوا السيوطي وقال
هيييا اشيييتراها، التيييي السيييلعة فيييي اعيباييي وجيييد َمييين :أ  بالعيييي ، اليييردُّ : عليهيييا ُبنييييت التيييي  عليييى يردُّ

 .العي  هذا بسب  صاحبها
 وخييييار الشييير ، وخييييار المجليييس، خييييار مثييي : )الخييييار أنيييواع بجمييييع اليييردُّ  :ذلييي  ومييين
 (.الفاحش الَغبن وخيار الرؤية،

 والحجيير لصيالحهما، والمجنييون  الصيغير علييى الحجير: أنواعييه بسيائر الحجيير: ذلي  ومين
 أجيي  ميين المييدين، علييى والحجيير تصييرُّفه، سييو  ميين مالييه علييى واإلبقييا  لصييالحه السييفيه علييى
 .الدائنين حقو  

 سيييمةق ضيييرر ليييدفع للشيييري ، فإنهيييا وللجيييار، للشيييري ( الشيييفعة) حييي     تقريييير: ذلييي  ومييين
 :الشاعر قال كما السو ، الجار ضرر لدفع وللجار الواحد، العقار

 !وترخص الديار تغلو بجيرانها  فإنما المالم كفوا: لهم فقلت

 تيييال المنكييرات ارتكييا  عيين زجيير ميين فيهييا لمييا والحييدود، القصيياص شييرعية: ذليي  وميين
يييكر، ةواليييرد   الطريييي  وقطيييع والسيييرقة والقيييذف والزنيييى القتييي  مييين هللا، حر مهيييا ييي والسُّ  عليييى احفاظا

 .والمال والعق  والنس  والنفس الدين من برعايتها الشريعة جا ت التي الضروريات
ن وحقيوقهم، أميوالهم النياس عليى تضييع ال حتيى المتلفيات، ضيمان شيرعية: ذلي  ومن  وا 

ال النياس، ضيرارإ مين يمنعيه أن هولي  ي عليى فيجي  ا،مجنوناي أو اصيبي   المتلف كان  ميا ضيمن وا 
 .تلفهأ
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ن المشييتر ، المييال قسييمة علييى الشييري  رُ ب ييجَ : ذليي  وميين  تأخيرهييا؛ يريييد بعضييهم كييان وا 
 .ونحوهم كالورثة الشركا ، لضرر ادفعا 

 ال إذ فوضيى، األمير يصيير ال حتيى النياس، عليى األمير ووالة األئمية نصي : ذل  ومن
 أمرا  من للناس بد

الهمجُ  إذا َسَراة وال  لهم َسَراة ال فوضى الناس يصل  ال  سادوا ه 

يي والعييدل، بالشييرع النيياس بييين ليحكمييوا القضيياة، نصيي : ومثلييه يي للتنييازع، ادفعا  رو  لَجيي اومنعا
ي الضييعيف، عليى القيو      والييذ  وهيذا. حيي     بغيير آخييذيها أو جاحيديها، مين للحقييو   اواستخالصا
 .الضرر إزالة في يدخ  كما الضرر دفع في خ يد قبله

تيه سيتعم ي اليذ  الصيائ ، دفيع: ذل  ومن  أميوالهم أو النياس أنفيس عليى العيدوان فيي قو 
 أمكيين إن بالسييف يقاتي  أن يجيوز فيال كفييت، إن الوسيائ  بيأخف    مقاومتيه فيجي  رمياتهم،حُ  أو

ال بالعصا ردعه ، منها األشد    إلى انتق  وا   .بقتله ولو ه،شرُّ  يندفع حتى فاألشد  
 عليييى إلجبيييارهم ال المسيييلمين، نعييي شييير  هم ليييدفع ُشيييرع فقيييد المشيييركين، قتيييال: ذلييي  ومييين
ِ  َساابِيلِ  فِااي َوقَاااتِلُوا}: تعييالى قييال وقييد الزاعمييون، يييزعم كمييا اإلسييالم، فييي الييدخول  الَّااِذينَ  اّللَّ

َُم   َ  إِ َّ  تَع تَادُوا َولَ  يُقَااتِلُونَ َُاو َ  لَ  َحتَّاى َوقَااتِلُوُهم  } ،[190:البقييرة] {ال ُمع تَاِدينَ  يُِحا ُّ  لَ  اّللَّ  فِت نَااة   تَ

َُو َ  ينُ  َويَ ِ  الد ِ ا فَِإ ِ  ّلِلَّ تََللُاوُكم   فَاِإ ِ } ،[193:البقيرة] {الظَّااِلِمينَ  َعلَى إِلَّ  ُعد َوا َ  فَاَل  ان تََهو   فَلَام   اع 

ا يُقَااتِلُوُكم   َُمُ  َوأَل قَااو  ُ  َجعَاالَ  فََمااا السَّاالَمَ  إِلَااي  َُاام   اّللَّ  لَ } :تعييالى وقييال ،[90:النسيا ] {َساابِياًل  َعلَااي ِهم   لَ
َراهَ  ينِ  فِي إِك  دُ  تَبَيَّنَ  قَد   الد ِ ش   .[256:البقرة] {ال غَي   ِمنَ  الرُّ
 .هللا أمر إلى يفيئوا حتى بغيهم، لرد    ُيقاَتلون  الُبغاة وكذل  
 عين عب  رتُ  القاعدة هذه(: )الفقهي مدخله) في القاعدة هذه شر  في الزرقا العالمة وقال 
 .الوقوع بعد آثاره وترميم الضرر رفع وجو 

 يضييييرُّ  بحييييي، الطرييييي ، علييييى ميزابييييه اإلنسييييان سييييل   إذا العاميييية، الحقييييو   ميييييدان ففييييي
 .أحدثه الذ  للضرر أتلف، ما َض وَ ع   المتلف يضمن بالمار  ين؛
ذا  أو رفعهيييا كل ييفيُ  فأضييير ته، جيياره دار علييى وتيييدل ت لشييخص، شيييجرة أغصييان طالييت وا 
 .قطعها
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 المتعاقييدين، أحييد علييى الواقعيية األضييرار إلزاليية قييودالع فييي الخيييارات ميين كثييير شييرع وقييد
 .1(الصفة تفري  وخيار بالتغرير، الغبن وخيار العي ، كخيار
 الضرر ل يلا  بالضرر: – 

 ال ولكين ييزال، الضيرر: )قولهم على يعود كعائد وهو: السبكي ابن قال: )السيوطي قال
 صيد  لميا بالضيرر، أزيي  ليو ألنيه سيوا ، هميا بي  األعيم ميع األخيص شأن فشأنهما ،(بضرر

 .أولى با  من منه بأكبر وال بمثله يزال ال الضرر أن   :دوالمقصو (. ُيزال الضرر)
 ومن فروع هذه القاعدة:

نميا ،الشيري  على العمارة وجو  عدم  اسيتيفا  إليى العيين واحيبس أنفي : لمرييدها يقيال وا 
 وهييو ذنييه،بإ كييان إن والثيياني ضييي،القا إذن يييربغ كييان إن فيياألول. أنفقتييه مييا أو البنييا ، قيميية

 .له جدار على  أ ،الجذوع وضع على جاره الجار إجبار وعدم. المعتمد
 َمين عليى ويجي . سيوا  االضيطرار في هما إذ آخر، مضطر طعام المضطر يأك  وأال  

 كيان إن: نفسيه مين فليذة قطيع وال فخيذه، مين فلذة قطع وال ولده، قت  له يح  وال له، بذله معه
 .أكثر أو األك  تر  من كالخوف القطع، نم الخوف

 األرش صيييياحبه وعلييييى ُكسييييرت بكسييييرها، إال يخيييير  ولييييم محبييييرة، فييييي دينييييار وقييييع ولييييو
 .شي  فال المحبرة صاح  بفع  كان فلو التعويض
 فهيو معهيا، صياحبها كيان فيإن بكسيرها، إال يخر  ولم ق در، في رأسها بهيمة أدخلت ولو
 مأكوليية، أو اليينقص، أرش وعليييه القييدر، ُكسييرت مأكوليية، رغييي كانييت فييإن الحفيي ، بتيير  مفيير   
ن وجهييان ذبحهييا ففييي يي القييدر، صيياح  فيير   فييإن معهييا، يكيين لييم وا  ال أرش، وال ت،رَ ُكس   فلييه وا 

 .األرش
 يتليف ليم األخير ، بيإتالف إال واحيدة تخلييص يمكين وليم شياه ، عليى دابتان التقت ولو

 .ضمن دابته صوخل   صاحبه دابة ألقى َمن ب  منهما، واحد
ن َقَتليييه، اسيييتمر فييييإن جيييري ، علييييى سيييق  وليييو  ألن يسييييتمر؛: فقيييي  غيييييره، قتييي  انتقيييي  وا 
 حكييم ال(: الحييرمين إمييام أ ) اإلمييام وقييال ،لالسييتوا  يتخي يير: وقييي  بالضييرر، ُيييزال ال الضييرر

 .المسألة هذه في فيه
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 صيحة ورةصي فيي الرجيوع للبيائع فلييس فييه، بنيى أو غيرس، أو المبييع، المفلس رهن ولو
 ألنيه للمفليس، والبنيا  الغيرس ويبقيى الغيرس، صيورة فيي وال بيالمرتهن، اإضيرارا  فييه ألن الرهن؛
 .والغرما  بالمفلس ويضرُّ  قيمتها، ينقص

 .اضررا  أعظم أحدهما كان لو ما: ذل  من ُيستثنى: السبكي ابن قال
 .وأغلظهما ألخف  هما النظر من بد ال: الكتاني ابن وعبارة
 الصيييائ ، ودفيييع الطريييي ، قييياطع وقتيييال البغييياة، وقتيييال والحيييدود، القصييياص عُشييير  ولهيييذا
 وأخيذ الواجبية، والنفقية اليديون، قضيا  عليى واإلجبيار والنكيا ، المبييع، بعيي  والفس  والشفعة،
 بطين وشي  داره، هيوا  فيي حصلت إذا الغير شجرة وقطع عليه، وقتاله غيره، طعام المضطر
 بنسيييا  سيييواتتر   إذا الكفيييار ورميييي حياتيييه ُترجيييى وليييد بطنهيييا فيييي كيييان أو ،مييياالا  بليييع إذا المييييت

 .المسلمين بأسر   أو وصبيان،
 األكثيييير صيييياح  وطليييي  آلخيييير، والبيييياقي للسييييكنى، يصييييل  ال دار عشيييير لييييه كييييان ولييييو
، في أجي  القسمة، ن األص     .شريكه ضرر فيه كان وا 

 اسيييتنقاذ وكيييذا يهم،إلييي الميييال دفيييع جييياز بهيييم، مقاومييية وال بالمسيييلمين، الكفيييار أحيييا  وليييو
 أ ) واصيييطالمهم أييييديهم، فيييي بقيييائهم مفسيييدة ألن   بغييييره؛ يمكييين ليييم إذا بالميييال مييينهم األسييير  
 .المال بذل من أعظم للمسلمين( إبادتهم

ممُ  منه إنقاذها ألن يحرم، ال الحيض في والخلع ة تطوي  مفسدة على قد   .عليها العد 
 عليى الصيبر مين علييه أهيون  ورآه يغرقيه؛ بميا  إال يخليص وليم تحرقيه، نيار في وقع ولو
 .األص     في إليه االنتقال فله النار، لفحات
: بقولييه المجليية ميين( 25) المييادة لهييذه شييرحه فييي حيييدر علييي التركييي عالمييةال لييذل   ومث يي

يي أن لييو)  الكسيياد أوجبييت بصييورة لجانبييه، المشييترين أكثيير وجليي  سييو ، فييي احانوتايي فييت  اشخصا
 أُنييه بييدعو   المتيياجرة، عيين التيياجر ذليي  بمنييع يطييالبوا أن للتجييار يحيي  فييال التجييار، بيياقي علييى
 الحاصيي  الضييرر بقييدر بييه، ضييرر   هييو التجييارة عيين التيياجر ذليي  منييع ألن بمكاسييبهم، يضيير
 . 1اآلخرين للتجار

                                                           

التجيار  عنيد -وليو بخسيارة  –أضف إلى ذل  أنه في منعه اعتدا  على حريية السيو ، وهيذا ميا ليم يبيع التياجر البضياعة بأقي  مين سيعرها المعتياد  -1
 ا يفع  اليهود الرأسماليون.اآلخرين، حتى يتحكم هو في السو  بعد ذل ، كم
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 إزالييية الشيييركا  بيييين القسيييمة جيييوزت قيييد وليييذل  ضيييرر، هيييي األميييوال فيييي الشيييركة كيييذل  
 المييييال كييييان إذا أمييييا. ارا ب ييييجَ  الشييييركا  بييييين بالمقاسييييمة ميحكيييي اإليجييييا  عنييييد والحيييياكم. للضييييرر
 الشيركا  ضيرر يوجي  الطياحون  تقسييم فألن تقسيمه، الشركا  أحد وطل ( اطاحونا ) المشتر 
 قييد يكييون  حييي، المقاسييمة علييى الشييركا  يجبيير ال فالحيياكم المقاسييمة، يرفضييون  الييذين اآلخييرين

 الييثمن وتوزيييع بييالبيع الشيييوع هييذا يييزال: يييومال القييانون  وفييي. )منييه بييأكثر أو بمثلييه الضيرر أزال
 (.الشركا  على

يي الهييال   تحق يي لميين يجييوز كييذل   نفسييه عيين الهييال  بييه يييدفع مييا غيييره ميين يأخييذ أن اجوعا
ييغَ  يي المييال صيياح  كييان لييو لكيين ا،با ص  يير  عَ مُ  يصييب  منييه وبأخييذه لييه كاحتياجييه إليييه امحتاجا  اضا

ييي للهيييال   امسييياويا  لغييييره اضيييررا  يجلييي  ضيييرره بيييدفع نيييهأ إذ منيييه، يأخيييذه أن ليييه يحييي  ال ا،أيضا
 .لضرره
 قييديم عييي  لوجييود المبيييع رد لييه يحيي  ال المشييتر   عنييد عييي  المبيييع فييي ظهيير إذا كييذل  
 المبييع قيمية بيين بيالفر   أ  اليثمن، بنقصيان البيائع عليى يرجيع أن للمشيتر   يحي  أنه إال فيه،
 .الحاد، عيبه مع المبيع برد يرض لم ما. 1(العي  من اسالما  وقيمته معيبا

 .مثله فقيرا كان إذا قريبه على للفقير النفقة تفرض ال أنه: ذل  ومن
 مهالييهوا   إنظيياره يجيي  بيي  عسييرته، مييع بييه اليي يط ال ني ييدَ  عليييه ميين أن: أيضييا ذليي  وميين

عَلُ }: تعالى قال وقد سرة،ي  مَ  تواتيه حتى ُ  َسايَج  ار   بَع ادَ  اّللَّ اًرا ُعس   ميرأ ميا وهيذا. [7:الطيال ] {يُس 
اَرة   ذُو َكاا َ  َوإِ   }: تعالى قوله في القرآن به  هيذا وعليى ،[280:البقيرة] {َمي َساَرة   إِلَاى فَنَِظاَرة   ُعس 

 .شري  عن رو   لما اخالفا  العلما ، جمهور
، ملكيييه مييين خروجيييه فيييي علييييه مميييا يقضييييَ  أن الميييدينُ  ُيكل يييفُ  وال  ومسيييكنه كثيابيييه ضيييرر 
 مييذه  هييذا عيالييه ونفقيية ل نفقتييه بييه التجييارة إلييى يحتييا ُ  مييا وال كييذل ، وخادمييه إليييه، المحتييا 
 .2أحمد اإلمام
ل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: -د  يُتَحمَّ

 أعظمهمييا راعييىيُ  فإنييه مفسييدتان أو ضييرران تعييارض إذا مييا القاعييدة، هييذه ميين وُيسييتثنى
يييا الضيييررين أحيييد كيييان إذا وكيييذل  أخف  هميييا، بارتكيييا  ا،ضيييررا  يييا، واآلخييير خاص  : قيييالوا فهنيييا عام 
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 بمثلييه ُيييزال ال الضييرر: لقييولهم مقي  ييد وهييذا ،العييام الضييرر دفييع ألجيي  الخيياص، الضييرر ُيتحم يي 
 الخياص، مثي  لييس العيام فيإن   ذلي ، ونحيو والعيدد القيدر فيي مثليه يكيون  أن: بمثله يراد أن إال

 .األخف مث  ليس واألشد األدنى، مث  ليس واألعلى
 بأسير   أو بصيبيانهم أو بنسيائهم تتر سيوا كفيار إليى الرمي جواز: منها: كثيرة فروع وعليه
 .المسلمين

يي مالكييه؛ علييى العاميية طرييي  إلييى َمييالَ  مملييو  حييائ  نقييض وجييو : ومنهييا  للضييرر ادفعا
 .العام

: ثيال، فيي - هللا رحميه حنيفية أبي عند - الحر    العاق  البال  على رالحج   جواز: ومنها
ي المفليس؛( واألشييا  األشيخاص نقي  متعهيد) المكيار  و  الجاهي ، والطبي  الماجن، المفتي  ادفعا
ييي المفتيييي فيييي :العيييام للضيييرر ييي الطبيييي  وفيييي األدييييان، لضيييرر ادفعا  وفيييي األبيييدان، لضيييرر ادفعا
 .الضروريات من وكلُّها األموال، لضرر ادفعا  المكار  

يي الفتييو ؛ وعليييه( ومحمييد يوسييف أبييي عنييد :أ ) عنييدهما السييفيه علييى جييوازه: ومنهييا  ادفعا
ن ألنيييه العيييام؛ لضيييررل  أضييياف وليييذا الجماعييية، بميييال يضيييرُّ  نفسيييه، ميييال فيييي يتصييير ف كيييان وا 

تُوا َولَ }: قيال حين الجماعة إلى السفها  أموال القرآن َُمُ  السُّفََهاءَ  تُؤ  َوالَ ُ  َجعَالَ  الَّتِي أَم  َُام   اّللَّ  لَ

 .قلنا لما المخاطبين إلى األموال فأضاف ،[5:النسا ] {قِيَاًما
يي دينييه، لقضييا  عنييدهما المحبييوس المييديون  مييال بيييع: ومنهييا  الغرمييا ، عيين للضييرر ادفعا

 .المعتمد وهو
 عييين الضيييرر ليييدفع فييياحش، بغيييبن بيعيييه فيييي الطعيييام أربيييا  تعيييد    عنيييد التسيييعير: ومنهيييا

 .الناس عموم
يي البيييع؛ ميين وامتناعييه الحاجيية عنييد عليييه ارا ب ييجَ  المحتك يير طعييام بيييع: ومنهييا  للضييرر ادفعا

 .العام
رهم ،(الثيييييا  باعيييية) البييييز ازين بييييين للطييييب  حييييانوت اتخيييياذ منييييع: هيييياومن  بالييييدخان لتضييييرُّ
 منظومية شير  فيي وتماميه وغييره الكيافي فيي كيذا عام  ، ضرر ك     وكذا ،1المطب  من المنبع،

 .الدعو   من وهبان ابن
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 تمنحهيا ال وهيي البلديية، من برخصة إال البنا  من عصرنا في القوانين تمنعه ما: ومنها
 يمنيع المنياط  بعيض ففيي فيهيا، يبنيي التي المنطقة بنوع تتنو ع معي نة اشروطا  استوفى لَمن إال

 بعضييييهم الجيييييران بييييين مسيييياحة تيييير  يفييييرض بعضييييها وفييييي معييييي ن، بمقييييدار إال البنيييييان تعلييييية
 .العام للضرر ادفعا  وغيرها، الصناعية المحالت أو المخابز، تمنع بعضها وفي وبعض،

 يكيون  ال الخياص الضيرر أن بما: )الشار  يقول المجلة من( 26) لمادةا هذه شر  وفي
 المياجن، والمفتيي الجاهي ، الطبيي  فمنيع بيه، العام الضرر فيدفع دونه، ب  العام الضرر مث 

 ُتركيييوا ليييو ولكييين بهيييم، خييياص   أنيييه إال لهيييم، ضيييرر صيييناعتهم مزاولييية مييين المفليييس، والُمَكيييار  
 الطبيي ، بجهي  النياس مين كثيير كيإهال  عيام، ضرر صناعتهم مزاولتهم من يحص  وشأنهم
 .المكار   من الناس وغش    المفتي، بمجون  الدين في كثير تشويش مع العباد وتضلي 

 .النار لسراية امنعا  الحري  أمام يكون  الذ  البيت هدم جواز وكذل 
 مييين اخوفاييي هيييدمها عليييى صييياحبها يجبييير واالنهيييدام، للسيييقو  آيلييية أبنيييية كانيييت إذا كيييذل 

 .المار ة على وقوعها
 تضيرُّ  زييادة األربيا ، زييادة فيي التجار طمع عند المأكوالت أسعار تحديد يجوز أنه كما
 .العامة بمصال 

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

 لضرر األخف:هـ ـ يلا  الضرر األشد با

ييي القاعيييدة تقيييييد  زالُيييي األشيييد   فيييإن   اآلخييير؛ مييين اضيييررا  أعظيييم أحيييدهما كيييان ليييو بميييا ا،أيضا
،  .الواجبات والنفقات ن،ي  الد   قضا  على اإلجبار ذل  فمن باألخف  

ين بخيالف وليده؛ عليى اإلنفيا  عين امتنيع ليو األ  حيبس: ومنها  اميدينا  كيان إذا :أ  اليد 
 .الدين سداد بخالف اإلنسان لبقا  ضرورية النفقة ألن الدين، سداد أج  من يحبس ال لولده،

 أكثيير البنييا  قيميية كانييت فييإن بنائييه؛ فييي وأدخلهييا خشييبة، :أ  سيياجة، غصيي  لييو: ومنهييا
ن بالقيمة، صاحبه يملكها  .عنها المال  ح ُّ  ينقطع لم قيمته، من أكثر قيمتها كانت وا 
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ي أكثير األرض قيمة كانت إنف غرس؛ أو فيها فبنى اأرضا  غص  لو: ومنها  وُرد ت، اقلعا
ال  .قيمتها له ضمن وا 

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

 بهيييدم إال إخراجيييه يمكييين وليييم فيهيييا، فكبييير داره، فيييي غييييره فصيييي َ  أدخييي  ليييو هيييذا وعليييى
 أصيحابنا ذكير هكيذا إخراجيه، فتعيذر النحياس مين قيدر فيي رأسيه البقير أدخي  لو وكذا الجدار،
 .الغص  كتا  في الزيلعي ذكره كما هللا، رحمهم

يي  فييإن الحفيي  بتيير  مفيير    فهييو معهييا، البهيميية صيياح  كييان إن: فقييالوا الشييافعية؛  وفص 
ن وجهييان ذبحهييا ففييي مأكوليية أو اليينقص، أرش وعليييه القييدر، ُكسييرت مأكوليية غييير كانييت  لييم وا 
ال أرش، وال ُكسرت، القدر صاح   فر   فإن معها، يكن  .األرش فله وا 

 إال يخييير  وليييم غييييره، محبيييرة فيييي دينييياره سيييق  ليييو ميييا البقيييرة، بمسيييألة يلحييي  أن وينبغيييي
 .بكسرها

 منييه طلبييه لييو أنييه صيياحبه وخيياف فيييه، متاعييه سييق  إذا غيييره بيييت دخييول جييواز: ومنهييا
 .ألخفاه

 .دينه بجنس الظفر مسألة: ومنها
 .حياته ُترجى كانت إذا الولد إلخرا  الميتة؛ بطن ش     جواز: ومنها
 إذا مييا بخييالف: قييالوا( الملييتق ) فييي كمييا الولييد فعيياش هللا، رحمييه حنيفيية أبييو بييه أميير وقييد

 .المال حرمة من أعظم اآلدمي حرمة ألن   بطنه؛ يش  ال فإنه فمات، لؤلؤة ابتلع
 .الش     جواز في بينهما الشافعية وسو   
ر ة وقيمة: واإلباحة الحظر من( نسيالقال تهذي ) وفي ن تركتيه، فيي اليدُّ  اشييئا  يتير  ليم وا 

 (.انتهى) شي  يج  ال
ر؛ وشريكه القسمة، األكثر صاح  طل : ومنها  عليى ُيجيا  الكثير صاح  فإن يتضر 

  .بها شريكه ضرر من أعظم القسمة عدم في ضرره ألن األقوال؛ أحد
 إزالتييه تجييوز الضييرر أن   يعنييي: )الشييار  قييولي المجليية ميين( 27) المييادة هييذه شيير  وفييي
يي مييا حسيي  منييه، بأشييد أو بمثلييه يييزال أن يجييوز وال منييه، أخييف يكييون  بضييرر  بييالمواد حناوض 
 .السابقة
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( بالشييفعة يسييتحقُّه جييار لييه الييذ : يعنييى) المشييفوع العقييار فييي المشييتر   أحييد، إذا: مثييال
 للشيييفيع، المشيييفوع العقيييار وتسيييليم قلعهيييا، عليييى - هيييذه والحالييية - المشيييتر   أجبييير فليييو أبنيييية،
ر  اليييذ  البنيييا  قيمييية دفييع ميييع المشيييفوع أخييذ عليييى الشيييفيع ُأجبييير إذا أنييه كميييا المشيييتر ، يتضيير 
ر المشيتر ، أحدثه ي يتضير   قيمية عين زييادة المحيد،، للبنيا  اثمناي نقيود دفيع عليى بإجبياره ا،أيضا

 إذ البنييا ، قلييع علييى نيياهأجبر  لييو فيمييا المشييتر   ضييرر ميين أخييف الضييرر هييذا أن إال المشييفوع،
: يدفعييه الييذ  الييثمن مقابيي  يأخييذ فإنييه الشييفيع بخييالف مقابيي ، بييال البنييا  علييى أنفقييه مييا يضيييع
 الشييفيع ذليي  ويكلييف فيختييار المشييتر ، ضييرر ميين أخييفُّ  الشييفيع فضييرر اإذا . الشييجر أو البنييا 
 فيي رأسيه نييهج أليف قيمتيه تسياو   فيرس أدخي  إذا كيذل . للمشيتر   القيمية ودفيع ،األبنيية بأخذ
 بكسيييره، إال اإلنيييا  مييين الفيييرس رأس إخيييرا  يمكييين وال جنيييية، مائييية قيمتيييه تسييياو   شيييخص إنيييا 
 مين اضيررا  أخيفُّ  ذلي  ألن ويكسيره؛ لصاحبه اإلنا  قيمة صاحبه يدفع الفرس موت من افخوفا 
 .1(يخفى ال كما الفرس موت

 درء المفاسد أولى من جل  المصالح: -و 

 فييإذا ،المصييال  جليي  ميين أولييى المفاسييد در : يوهيي أخيير ؛ قاعييدة القاعييدة هييذه ونظييير
م ومصييلحة، مفسييدة تعارضييت  ميين أشييدُّ  بالمنهيييات الشييرع اعتنييا  ألن ا؛غالبايي المفسييدة دفييع ُقييد  
ذا اسييتطعتم، مييا منييه فييأتوا بشييي    أمييرُتكم إذا: "السييالم عليييه قييال ولييذا بالمييأمورات، اعتنائييه  وا 
 .2"فاجتنبوه شي  عن نهيتكم

 خصوصا المنهي ات على اإلقدام في يسام  ولم للمشق ة، ادفعا  الواج  تر  جاز ثم   ومن
 .الكبائر

 اسيتوع  حتيى األمير، عليى راجي    النهيي أن  : األصوليون  ذكره ما: أيضا ذل  أدل ة ومن
 .التكرار األمر يقتض   ولم األزمان، النهي

مييية األنقييياض إزالييية نييير   الواقيييع عيييالم وفيييي  بقاييييا مييين األرض وتنظييييف البنيييا ، عليييى مقد 
م القديمة، الزراعة مية ةالتخليي نر   السلو  عالم وفي يدة،الجد البذور وضع على مقد   عليى مقد 
 .التحلية
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 وُتكيره مسينونة، واالستنشيا  المضمضية فيي المبالغية: العبيادات با  في ذل  فروع ومن
مييييية للصيييييائم الفطييييير مفسيييييدة دفيييييع ألن للصيييييائم؛  واالستنشيييييا  المضمضييييية مصيييييلحة عليييييى مقد 
ئ  .للمتوض  
 والمفسيييدة كبييييرة، المصيييلحة كانيييت بيييأن المفسيييدة؛ عليييى بتهيييالَ لغَ  المصيييلحة تراعيييى وقيييد 
 االسيتقبال، أو السيتر أو الطهيارة مين شروطها، من شر  اختالل مع الصالة ذل  فمن. يسيرة
 علييى إال ينيياجى ال أن فييي تعييالى، هللا بجييالل اإلخييالل ميين فيييه لمييا مفسييدة ذليي  كيي     فييي فييإن
 لمصيييلحة اتقيييديما  بدونيييه، الصيييالة جيييازت ذلييي  مييين شيييي  علييييه تعيييذ ر ومتيييى ،األحيييوال أكمييي 
 .المفسدة هذه على الصالة

ميية، مفسييدة الكييذ  أن: المعييامالت بييا  فييي ومنييه  مصييلحة جليي  تضييم ن متييى وهييو محر 
 فيييي والكيييذ  إلصيييالحها، الزوجييية وعليييى النييياس، بيييين لإلصيييال  كالكيييذ  جييياز، علييييه تربيييو

 أخييييف    ارتكييييا  إلييييى راجييييع النييييوع وهييييذا. 1الحييييدي، بييييه صيييي    مييييا وهييييو ،خدعيييية فإنهييييا الحيييير ،
 .2الحقيقة في المفسدتين
 أصينام مين الخيار ، من استيرادها أو حر ماتالمُ  في التجارة منع اشرعا  يج  هذا وعلى)

رات،ومُ  ومسييكرات ثيية وأغذييية خييد   يي فيهييا أن ولييو صييالحيتها، أمييد انتهييى أو باإلشييعاع ملو   اأرباحا
 .اقتصادية ومنافع

 .منفعة فيها له كان ولو جاره، نسا  مقر    على تط ُّ  نافذة فت  من الدار مال  وُيمنع
فا  ملكه في يتصر ف أن من جار ك ُّ  ُيمنع وكذا  أو معصيرة كاتخياذ بجيرانيه، يضيرُّ  اتصرُّ

 .الدخان أو بالرائحة الجيران ذيانؤ  يُ  فرن 
 اسييتعمال فييي التعسييف منييع) الحديثيية، القييوانين فييي الفكيير   التطييور إليييه ارتقييى مييا وهييو 
  .اإلسالمي الفقه به سب  ما وهو ،(الح    

  .بها معتَرف جامعة من معتمدة شهادة يحم  ال الذ  الطبي  على ويحجر

                                                           

(، ومسييلم 3029أشييار إلييى الحييدي، المتفيي  عليييه: عيين أبييي هريييرة قييال: "سييمى رسييول هللا صييلي هللا عليييه وسييلم الحيير  خدعيية" رواه البخييار  ) -1
الحيير   :(، كالهمييا فييي الجهيياد. وكييذل  حييدي، أم كلثييوم بنييت عقبيية قالييت: " ولييم أسييمعه يييرخص فييي شييى  ممييا يقييول النيياس إال فييي ثييال،1740)

(، وأبييو داود فييي األد  27313(، وأحمييد )2605وحييدي، الرجيي  امرأتييه وحييدي، المييرأة زوجهييا" رواه مسييلم فييي البيير والصييلة ) ،سواإلصييال  بييين النييا
(4920.) 

 وينظر: كتابنا فقه الجهاد. .89 -87، وانظر: أشباه السيوطي صي91-87األشباه والنظائر البن نجيم صيي -2



 75 

 .1(السابقة القاعدة في تقدم كما األسعار في والتعد    االحتكار ويمنع
 فساد والتلوث:هذه القاعدة تحمي البيَة من اإلتالف واإل

،، والتلييف الفسياد ميين( البيئيية) لحمايية ضييمان   فيهييا( ضيرار وال رضيير  ال) وقاعيدة  والتلييوُّ
 األرض بيي  والنبيات، والحيييوان اإلنسيان ميين حي ية، كائنييات مين فيهييا وميا بالبيئيية يضيرُّ  مييا وكي ُّ 
 َييير عَ  وليم فييه، تجيياوز إذا اإلنسيان، عمي  مين الكييوني بيالتوازن  يخي ُّ  ميا كيي ُّ  بي  والهيوا ، والميا 

 َوَوَضااعَ  َرفَعََهااا َوالسَّااَماءَ }: تعييالى قولييه فييي القييرآن إليييه أشييار الييذ  ،(العييام الكييوني الميييزان)

ا أَلَّ *  ال ِميااااَلا َ  غَااااو  ااااَوز  َ  َوأَقِيُمااااوا*  ا ال ِمياااالَ  فِااااي تَط  اااا ِ  ال  ِسااااُروا َولَ  بِال ِقس   {ال ِميااااَلا  تُخ 
 .[9 -7:الرحمن]

 البيئيية لرعاييية األخالقييية، وتوجيهاتييه الفقهييية، وقواعييده القانونييية هبتشييريعات اإلسييالم جييا 
 بهيا، اإلحسيان المطلو  ب  إليها، ويسي  يضرُّها ما ك     من ناتها،مكو    بك     عليها والمحافظة

 والجيييار القربيييى ذ  والجيييار والمسييياكين واليتيييامى القربيييى وبيييذ  بالواليييدين اإلحسيييان طلييي  كميييا
 .السبي  وابن الجن 
 عليهييا دل   ،(اإلسييالم شييريعة فييي البيئيية رعاييية) كتابنييا ضييم ناها روائييع ذليي  فييي إلسييالمول
ِض  فِي تُف ِسدُوا َولَ }: تعالى قوله َر  اَلِحَها بَع دَ  األ   .[56:األعراف] {إِص 

رَ  تُِطيعُوا َولَ } ِرفِينَ  أَم  ِض  فِي يُف ِسدُو َ  الَِّذينَ *  ال ُمس  َر  اِلُحو َ  َولَ  األ   ،151:الشيعرا ] {يُص 
152]. 

ُموا لَ } ُ  أََحلَّ  َما َطي ِبَاتِ  تَُحر ِ َُم   اّللَّ َ  إِ َّ  تَع تَدُوا َولَ  لَ  .[87:المائدة] {ال ُمع تَِدينَ  يُِح ُّ  لَ  اّللَّ
َُم   ُخااذُوا آَدَمَ  بَنِااي يَااا} اادَ  ِزينَااتَ ااِجد   ُكاال ِ  ِعن  ااَربُوا َوُكلُااوا َمس  ااِرفُوا َولَ  َواش   يُِحاا ُّ  لَ  إِنَّااهُ  تُس 

ِرفِينَ   .[31:األعراف] {ال ُمس 
 .2"شي  ك     على اإلحسان كت  هللا إن  : "وسلم عليه هللا صلي هللا رسول وقال
ي يزرع أو ا،غرسا  يغرس مسلم من ما: "وقال  بهيمية، أو إنسيان أو طيير منيه فيأكي  ا،زرعا

 .3"صدقة به له كان إال

                                                           

 (. بتصرف. 2/996المدخ  الفقهي العام ) -1

(، والنسيييائي فيييي 1409(، والترميييذ  فيييي اليييديات )2815(، وأبيييو داود فيييي الضيييحايا )17139(، وأحميييد )1955رواه مسيييلم فيييي الصييييد واليييذبائ  ) -2
 (، عن شداد بن أوس.3170(، وابن ماجه في الذبائ  )4405الضحايا )

(، عيين 1382(، والترمييذ  فييي األحكييام )2195واه أحمييد )(، كمييا ر 1553(، ومسييلم فييي المسيياقاة )2320متفيي  عليييه: رواه البخييار  فييي الحيير، ) -3
 أنس.



 76 

" عنهيا جي    و عيز   هللا سيأله إال حق  ها، ربغي فوقها فما اعصفورا  قت  إنسان من ما: "وقال
 .1"بها يرمى رأسها يقطع وال فيأكلها، يذبحها: "قال حقُّها  وما هللا، رسول يا: قي 

 ييذبحها فلمياذا بهجية، الجيو وتميأل تغيرد التيي الجميلية المخلوقات بهذه للعب، إنكار وهذا
 بها  واالنتفاع ألكلها يكن لم إذا

 رأسيه هللا صيو  ( النبي  وهيو سيدر شيجرة) سيدرة قطيع َمين: "سيالموال الصيالة علييه وقال
 مين وييأكلون  ظل  هيا، إليى النياس ييأو   الباديية، في المنفعة غاية في األشجار فهذه ،2"النار في

 .المناخ وتحسين الجو، تلطيف في أثرها ولها ثمارها،
م العالم يحرص ولهذا  القطيع، ومين ئي الحرا مين الغابيات حمايية عليى عصيرنا فيي المتقد  

 يضيرُّ  مما تخل  فه وما الصناعية الحياة آثار وتقلي  المناخ، اعتدال في بالغة أهمية من لها لما
 فيي اإلسيالمي والتشيريع اإلسيالمي الفقيه أثر عن كتبُته مما اشيئا  هنا أنق  أن بأس وال .بالبيئة
 .وحمايتها البيئة حف 

 خيييالل الحيييياة، مسييييرة يضيييب  اليييذ  الحيييي بالتشيييريع األمييية يميييدُّ  اإلسيييالمي الفقيييه كيييان)
 الفيييذ المرجيييع هيييو كيييان إذ اإلسيييالمي، العيييالم أنحيييا  شيييتى فيييي اإلسيييالمية، الحضيييارة عصيييور
 - العزييز عبيد وابين الخطيا  ابين - نري  مَ العُ  مث  الراشدين الخلفا  رأينا وقد والحكام، للقضاة

 مييين الحاسيييمة ميييواقفهم فيييي أينيييار  كميييا النييياس، حيييياة فيييي ويراقبونهيييا الشيييرعية األحكيييام نف  يييذون يُ 
لوا أن القضيياة عليى توجيي ُ  الفقييه كتيي  رأينيا وكمييا بييالحيوان، والرفيي  اإلحسيان  الظلييم لرفييع يتييدخ 

ن المظلوم، عن  .البهائم مث  إليهم، مظلمته رفع يستطع لم وا 

 يحبسييها التييي الطيييور عيين يييدافع المغربييي المييالكي الرحييال علييي أبييي الشييي  مثيي  ورأينييا
 فقهنيا روائيع مين عرضيناه ميا آخير إليى وتضييع فتهلي  عنهيا، يغفليون  وقيد بها، ه ون ويتل الناس
 .الحياة أحدا، مع المتجاو  الواقعي

 تشريعات مقننة في المحافظة على البيَة:

 العصييير فيييي البيئييية عليييى المحافظييية فيييي( قن نيييةمُ  تشيييريعات) نجيييد أن نسيييتطيع أننيييا عليييى
ة اإلسييالمي طنالييو  حكمييت التييي العثمانييية للدوليية األخييير  المقن نيية التشييريعات وهييذه ،قييرون  لعييد 

                                                           

(، وصييححه ووافقييه الييذهبي، 4/233(، والحيياكم فييي الييذبائ  )4349(، وقييال مخرجييوه: إسييناده ضييعيف، والنسييائي فييي الصيييد )6551رواه أحمييد ) -1
 (، عن عبد هللا بن عمرو.1092وقال األلباني: حسن لغيره، صحي  الترغي  والترهي  )

 (، عن عبد هللا بن حبشي.614(، وصححه األلباني في الصحيحة )8557في السير ) (، والنسائي في الكبر  5239األد  )واه أبو داود في ر  -2
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 الميذه  على المدني القانون  قن نت التي الشهيرة،( العدلية األحكام مجلة) في تتمث   مواد، في
ة مجاالت في البيئة، بحماية المتعل  قة المواد من كثير وفيه الحنفي،  .عد 

 .لمذكورةا( المجلة) مواد من مادتين أو بمادة هنا وأكتفي
 دفع الضرر الفاحش بأي وجه كا :

ييها، يقييول والتييي ،(1200) رقييم المييادة: إحييداهما  مجليية شيير  الحكييام درر) فييي كمييا نصُّ
 .1(األحكام
 أو حييداد دكييان دار اتصييال فييي ات خييذ لييو مييثالا  كييان، وجييه بييأ     الفيياحش الضييرر يييدفع)
 أو اليييدار، تلييي  لبنيييا  ن  َوَهييي الطييياحون، دوران أو الحدييييد، طييير   مييين يحصييي  وكيييان ا،طاحوناييي
ييه فيهيا، السيكنى اليدار صياح  يسيتطيع ال بحيي، معصيرة، أو افرنا  أحد،  أو اليدخان مين لتأذ  
 كييان لييو وكييذا كييان، وجييه بييأ     األضييرار هييذه فتُييدفع فيياحش، ضييرر كلُّييه فهييذا الكريهيية، الرائحيية
 فحصي  طاحونيه،ل منهيا الميا  فيهيا وأجير   قنياة، فيهيا وشي    آخير، بيدار متصيلة عرصية لرج 
 فأضيير   عليهييا القماميية وألقييى مزبليية، جيياره جييدار أسيياس فييي أحييد ات خييذ أو الييدار، لحييائ  وهيين

 آخيير، دار قيير  فييي ابيييدرا  أحييد، لييو وكييذل . الضييرر دفييع طليي  الجييدار فلصيياح  بالجييدار،
 فيييدفع الييدار فييي السييكنى يسييتطيع ال أصييب  بحييي، البيييدر، غبييار ميين الييدار صيياح  وتييأذ  
 ألنيه فييزال اليري ، مهي    وسيد   آخير، بييدر ر ُقي في امرتفعا  بنا ا  أحد أحد، لو أنه اكم ضرره،
يي أحييد أحييد، لييو كييذل  فيياحش، ضييرر    يصييي  المطييب  دخييان وكييان البييزازين، سييو   فييي امطبخا
 جيياره، دار إلييى وجيير   أحييد دار بييالوع انشيي    لييو وكييذل  الضييرر، فيييدفع ويضييرُّها، جيياره أقمشيية
صيييالحه الميييذكور، البيييالوع تعميييير فيجييي  فييياحش، ضيييرر ذلييي  فيييي وكيييان  دعيييو   عليييى بنيييا ا  وا 
 (.الجار

 حيييدر علييي السيييد شييارحها ذكيير وقييد البيئيية،ب االهتمييام علييى الدالليية واضييحة مييادة هييذه
 .منها اعددا  نختار الحنفي الفقه من مصادرها إلى مسندة عليها، متفر  عة مهم ة مسألة عشرين

ا فييي جييوار دار آخيير، بعييد أو نجييار أو طاحونايي لييو ات خييذ أحييد دكييان حييداد مييثالا  .1
إنشا  تل  الدار، فحص  من طر  الحدييد، أو مين شيغ  النجيارة، أو مين دوران الطياحون 

ا كفيرن السيو ، أو أحيد، ا دائمي يوهن لبنا  تل  الدار، أو أحد، بجوار الدار المذكورة فرناي

                                                           

 (.277 - 3/274درر الحكام ) -1
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ييييه مييين اليييدخان  معصيييرة أو مصيييبنة، بحيييي، ال يسيييتطيع صييياح  اليييدار السيييكنى فيهيييا، لتأذ  
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 

الييييدار. )الطحطيييياو  فييييي مسييييائ  شييييتى ميييين القضييييا ، واألنقييييرو  فييييي ميييين السييييكنى فييييي 
 الحيطان(.

 الفييرن  أمييا السييو ، فييرن  أو الييدائمي الفييرن  هيو الفييرن  ميين المقصييود بييأن شييرحا أشييير وقيد
 (.البزازية على المحتار رد) جائز فهو للدار اخصيصا  يت خذ الذ 

ر للجيييران السييتخرا  الحرييير، وكييان فييي ذليي  ضيير  كييذل  لييو نصيي  أحييد منييواالا  .2
 من الدخان، ومن رائحة الديدان، يمنع )علي أفند  عن القنية(.

ييإذا اتخيذ أحييد داره حم   .3 ا، وحصيي  ضييرر فياحش للجيييران ميين دخانييه، يمنييع مييا اما
 لم يكن دخان الحمام بقدر دخان الجيران )الهندية(.

يي .4 ا قيير  دار أحييد القديميية، وكييان دخييان المطييب  يييدخ  إلييى إذا بنييى أحييد مطبخا
 ا )أبو السعود المصر (.ح  الدار، فيدفع إذا كان الضرر فاحشا دار صا
ا فييييي قييير  أحيييد المسييياجد، وتييييأذ   المصيييلون مييين رائحيييية إذا أنشيييأ أحيييد مسيييلخا  .5

ل َم القاضي ذل  يمنعه )علي أفند (.  الحيوانات المذبوحة، ومن أرواثها الكريهة، فإذا أُع 
  الجيران يمنيع، أميا إذا أجير  إذا استمر  أحد في إجرا  الدباغة في داره، وتأذ   .6

 ا فال يمنع )الدر المختار(.هذه الصنعة نادرا 
ا فيييي مزرعتيييه، وتجييياوزت الميييياه إليييى مزرعييية الجيييار فأفسيييدتها، إذا زرع أحيييد رز   .7

يمنع، وكذل  لو اتخذ أحد داره الواقعة في طري  غير نافذ زريبة لألغنام، وتيأذ   الجييران 
 ن من الرعاة، يمنع )الخانية(.من رائحة الرو،، ومن عدم األما

يي .8 ييإذا كييان الطيياب  السييفلي ميين دار مملوكا ا آلخيير، ا ألحييد، والعلييو  منهييا مملوكا
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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لة في أساس جدار جاره، وألقى القمامية إذا اتخذ أحد في عرصته المملوكة مزب .9
ر الحيييائ ، فلصييياح  الحيييائ  أن يطلييي  دفيييع ضيييرره  عليهيييا أو كيييوم التيييرا  فيهيييا، وتضييير 

 )على أفند (.
إذا اتخيييذ أحيييد أصيييحا  الطريييي  الغيييير النافيييذة مزبلييية فيييي أسييياس حيييائ  جييياره،  .10

 وكان في ذل  ضرر فاحش يمنع )التنقي (.
ر أحييد، وكييان غبييار البيييدر يييؤذ  صيياح  ر  داا ُقييوكييذل  لييو أحييد، أحييد بيييدرا  .11

 الدار مما يجعله بدرجة ال يستطيع السكنى في الدار، فيدفع ضرره )علي أفند (.
ي .12 ازين، وكيان دخيان المطيب  يصيي  أقمشية ا فيي سيو  البيز  إذا أحد، أحيد مطبخا

 جاره، يدفع الضرر )علي أفند (.
صيال  وكذل  لو انش   بالوع دار أحيد، وسيال فيي دار الجيار، في .13 جي  تعميير وا 

 ا.ا فاحشا البالوع، بنا  على دعو  الجار لكونه ضررا 
ة أشيخاص تحييت الطرييي  العييام وانييدفعت منييه  .14 إذا خير  البييالوع الييذ  أحدثييه عييد 

كل  فييوا أصييحا  البييالوع بإصييالحه، أو أن األقييذار إلييى الطرييي ، وتييأذ   المييار ة، فللمييارة أن يُ 
 .1(يمتنعوا من إسالة أوساخهم )علي أفند 

 قيييد - اإلسييالمي الفقييه مييين المسييتمد – القييانون  أن عليييى بجييال  تييدلُّنا كلُّهيييا المسييائ  هييذه
ثهيا َمين كي     ومنع وحمايتها، البيئة، بمسألة ُعني  قاعيدة عليى مبنيية وهيي عليهيا، يتعيد   أو يلو  
يي كييان إذا الضييرر وأن ،(ضييرار وال ضييرر ال) ذا وجييه، بكيي     يييزال افاحشا  ام ُيتسيي ايسيييرا  كييان وا 
 .فيه

 تقييول كييذل ، بالبيئيية تتعل يي  وهييي ،(1212) المييادة هييي هنييا نييذكرها التييي الثانييية والمييادة
ييي أحيييد أنشيييأ إذا: )الميييادة ييي أو اكنيفا  فييييدفع البئييير، تلييي  ميييا  وأفسيييد أحيييد، ميييا  بئييير قييير  ابالوعا

 .3(2البالوعة أو الكنيف فيردم ما، بوجه الضرر دفع ممكن غير كان فإذا الضرر،
 مع الفقهي اإلسالمي الدولي حو  البيَة:قرار المج

                                                           

 (. 277-3/274داد )انظر: درر الحكام شر  مجلة األحكام لعلي حيدر، تعري  المحامي فهمي الحقبي. منشورات مكتبة النهضة. بيروت ي بغ -1

 (. 3/339،340انظر: درر الحكام ) -2

 ، نشر دار الشرو ، القاهرة255 -252انظر: رعاية البيئة في الشريعة اإلسالمية صي -3
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 بالشيارقة المنعقيدة عشيرة التاسعة دورته في الدولي اإلسالمي الفقهي المجمع أصدر وقد
 :يأتي ما قرر إسالمي منظور من عليها والحفاظ البيئة: بشأن ،(11/19)185 رقم قرار

لييزام العييام بقيياع ميين بقعيية أ  علييى ضييارة نفايييات أ  إلقييا  تحييريم -1  المنتجيية الييدول وا 
 الييييدول التييييزام مييييع بالبيئيييية، يضيييير ال نحييييو وعلييييى بالدهييييا فييييي بهييييا بالتصييييرف النفايييييات لهييييذه

 .النفايات هذه دفن أو لتلق ي امكانا  بالدها جع  عن باالمتناع اإلسالمية
 مثي  إليهيا، إسيا ة أو بالبيئية أضيرار أية تحم  التي والتصرفات األفعال كافة تحريم -2
 تسيتخدمها أو الميوارد تسيتهدف أو البيئيي، التيوازن  اختالل إلى تؤد    التي اتوالتصرف األفعال
 الخاصيييية الشييييرعية بالقواعييييد عمييييالا  المسييييتقبلية، األجيييييال مصييييال  يراعييييي ال ا،جييييائرا  ااسييييتخداما 
 .الضرر إزالة بضرورة
 ييؤد    ميا كي  وحظير اليدول، جمييع مسيتو   عليى الشيام  اليدمار أسلحة نزع وجو  -3

 القواعيد إليى ااسيتنادا  البيئية، وتلويي، األوزون  طبقية ثقي  توسييع فيي تسياعد غيازات  تسيرُّ  إلى
 .الضرر بمنع الخاصة اليقينية

 :يلي بما ويوصي
 .والفضائية والمائية األرضية عناصرها بمختلف البيئة حماية على الوقف تشجيع -1
 اليييدولي مياإلسيييال الفقيييه بمجميييع إسيييالمي منظيييور مييين البيئييية لدراسيييات لجنييية إنشيييا  -2
 .بالبيئة المتصلة والمشكالت واالتفاقيات الدراسات كافة برصد تختص
 تلويثهيا، ومنيع البيئية حمايية سيبي  فيي الصيور بمختليف اليدولي المجتميع ميع التعياون -3

 بالبيئية، واإلضيرار التليو، لمنيع اليدول تعقيدها التيي الدوليية والعهيود االتفاقيات إلى واالنضمام
 .اإلسالمية بالدول اأضرارا  تحم  أو اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتعارض أال شريطة
 المييؤتمر منظمية أوجييدتها التيي البيئييية المنظميات تفعييي  عليى اإلسييالمية اليدول حي، -4

 العربييييي التعييياون  مجليييس ميييع الوثييييي  التعييياون  ضيييرورة ميييع لهييييا، التابعييية والهيئيييات اإلسيييالمي
 .بها المهتم الخليجي التعاون  مجلس وكذل  بالبيئة، الخاص
 .الممكنة الطر   بكافة ودعمها( البيئة صديقة) الصناعات من اإلكثار-5
 إصيييييدار فيييييي االسيييييتمرار عليييييى اإلسيييييالمي الميييييؤتمر منظمييييية أعضيييييا  اليييييدول حييييي، -6

 القييييانون  بسييييلطة االسييييتعانة مييييع تلويثهييييا، ميييين والمانعيييية للبيئيييية المنظميييية والقييييوانين التشييييريعات
 مختليييييف عليييييى الرقابييييية أجهيييييزة وتشيييييديد بالبيئييييية، ضيييييراراإل عليييييى العقوبيييييات بتوقييييييع الجنيييييائي
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 الهيوا  أو الميياه: البيئية عناصير مين عنصر بأ     اإلضرار تحم  قد التي واألفعال التصرفات
 .التربة أو

 األئمييية بتزوييييد اإلسيييالمية اليييدول فيييي الدينيييية بالشيييؤون  المعنيييية المؤسسيييات مطالبييية -7
 .عليها الحفاظ ووسائ  بالبيئة المتعلقة والدراسات األبحا، ونشر البيئية، بالمعلومات والدعاة
 ميين وحمايتهييا البيئيية نظافيية إلييى تييؤد  التييي الوسييائ  بمختلييف البيئييية الثقافيية نشيير -8
 :طري  عن المخاطر كافة

 .اإلعالم وسائ  في البيئة لمخاطر المنظم الب، -أ
 .مراحلها لفبمخت الدراسة مناهج في أو المنازل داخ  سوا  السوية، التربية - 
 والدراسيييييات الشيييييريعة بكلييييييات اإلسيييييالمي الفقيييييه دراسيييييات مييييين البيئييييية بفقيييييه االهتميييييام- 
 .اإلسالمية
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(5) 

 القاعدة الخامسة: التخفيف والتيسير ل التشديد والتعسير

 ال والتيسيير، التخفييف مراعاة: وهي المعامالت، لفقه الحاكمة الكلية القواعد إحد  وهذه
 .والتعسير التشديد
 الرسيول سينة ومين الكيريم، القيرآن مين مستفيضية كثييرة نصوص من مأخوذة قاعدة هيو 
 .والتقريرية والفعلية القولية وسلم، عليه هللا صلي

 فيهيييا راعيييت اإلسيييالمي، الفقيييه أبيييوا  فيييي شيييت ى أحكيييام اسيييتقرا  مييين ةميييأخؤذ نهييياأ كميييا
 أميييور فيييي لتخفيفييياتوا اليييرخص، فشيييرعت علييييهم، والتيسيييير المكل فيييين، عييين التخفييييف الشيييريعة
ة بمناسيييييبات شيييييت ى  والخطيييييأ واإلكيييييراه، والضيييييعف والمطييييير، والخيييييوف والسيييييفر، كيييييالمرض عيييييد 

 .وغيرها والنسيان،
ي كيان لَمن الفطر في رخ ص أن بعد تعالى قوله فحسبنا القرآن من النصوص أما  امريضا

ُ  يُِريدُ }: سفر ىعل أو َُمُ  اّللَّ رَ  بِ َُمُ  يُِريدُ  َولَ  ال يُس  رَ ال   بِ  .[185:البقرة] {عُس 
ُ  يُِريادُ  َماا} :الطهيارة آية في مالتيمُّ  في رخ ص أن بعد تعالى وقوله عَالَ  اّللَّ َُم   ِليَج   ِمان   َعلَاي 

ن   َحَر    َِ َرُكم   يُِريدُ  َولَ َُم   نِع َمتَهُ  َوِليُتِمَّ  ِليَُطه ِ َُم   َعلَي  َُُرو َ  لَعَلَّ  .[6:المائدة] {تَش 
ذا  .لىأو   والمعامالت العادات في فالتيسير العبادات، فرائض شأن في هذا كان وا 
ُ  يُِريادُ }: للنياس ذلي  بعيد أبيا  وما النسا ، من حر ماتالمُ  ذكر أن بعد تعالى قال  أَ    اّللَّ

َُم   يَُخف ِفَ  ن َسا ُ  َوُخِلقَ  َعن  ِ  .[28:النسا ] {َضِعيفًا اإل 
ِفياااف  تَ  ذَِلااا َ }: القصييياص فيييي العفيييو شيييرع أن بعيييد تعيييالى وقيييال َُااام   ِمااان   خ  َماااة   َرب ِ  {َوَرح 

تَبَااُكم   ُهوَ }: كل  يه الدين شأن في سبحانه وقال .[178:البقرة] َُم   َجعَالَ  َوَماا اج  ينِ  فِاي َعلَاي   ِمان   الاد ِ

 [.78:الحج] {َحَر   
: والسيييالم الصيييالة علييييه قوليييه مثييي  األحاديييي،، مييين عيييدد منهيييا القوليييية ففيييي السييينة وأميييا

روا" روا روا،عس   تُ  وال يس    .1"نف  رواتُ  وال وبش  
ييرا: "اليييمن إلييى بعثهمييا حييين ومعيياذ موسييى ألبييي وقولييه ييرا،تُ  وال يس   ييراوبَ  عس    1"نف  ييراتُ  وال ش  

رين،مُ  عثتمبُ  إنما: "وقوله رينمُ  بعثواتُ  ولم يس    كميا رخصيه، ؤتىتُ  أن ح ُّ يُ  هللا إن  : "وقوله ،2"عس  
                                                           

(، وأبييو داود فيييي األد  13175(، كمييا رواه أحميييد فييي المسيييند )1734(، ومسييلم فيييي الجهيياد والسيييير )69متفيي  عليييه: رواه البخيييار  فييي العليييم ) -1
 (، عن أنس. 4794)
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 ؤتىتُييييي أن يحييييي ُّ  كميييييا رخصيييييه، ؤتىتُييييي أن حييييي ُّ يُ  هللا إن: "وقوليييييه ،3"معصييييييته تىؤ تُييييي أن يكيييييره
 .4"عزائمه

 هللا إلييى األديييان أحيي ُّ : "قييال هللا  إلييى أحيي ُّ  األديييان أ ُّ  هللا، رسييول يييا: ئ ُسيي وقييد وقولييه
ني فسحة، ديننا في أن   يهود لتعلم: "وقوله ،5"السمحة الحنيفية  .6"سمحة بحنيفية عثتُ بُ  وا 

 .8"أيسره دينكم خير إن   أيسره، دينكم خير إن  : "وقوله ،اثالثا  7"يسر هللا دين إن  : "وقوله
 تجليي  المشييق ة: المشييهورة بالقاعييدة الوجهيية هييذه عيين المتبوعيية المييذاه  علمييا  عب يير وقييد
ي قواعيد عليهيا وفر عوا الشهيرة، الخمس القواعد حد إ وهي. التيسير  العبيادات فيي كثييرة اوفروعا

ن. بعد عنها نتحد، أو إليها، سنشير. والمعامالت  هيو هيذا بحثنيا في منها يهمنا الذ  كان وا 
 .المعامالت
 القييرن  علمييا  ميين مصيير ، وكالهمييا الحنفييي، ُنجيييم وابيين الشييافعي، السيييوطي ذليي  ذكيير
ن ،العاشر  (.هي970) أواخره في توفي نجيم وابن ،(هي911) ئلهاأو  توفي السيوطي كان وا 

 عنييييه ينقيييي  نجيييييم وابيييين األصيييي ، هييييو 9لقواعييييدا قسييييم فييييي السيييييوطي كتييييا  أن والحقيقيييية
ن بالحرف، ر لم وا   .الحنفية به تفر د ما يزيد ثم ذل ، إلى ُيش 
ن السييوطي أن   كما عيى فقيد أصيوله، فيي اشيافعي   كيان وا   فيي وأل يف المطلي ، االجتهياد اد 

 .10دعواه عليه أنكر َمن على يردُّ  اقي  ما  كتابا ذل 
 مظاهر التيسير والتخفيف:

                                                                                                                                                                                     

 (، عن أبي موسى. 19742(، كالهما في الجهاد، كما رواه أحمد في المسند )1733(، ومسلم )3038متف  عليه: رواه البخار  ) -1

(، والنسييائي فيييي 147(، والترميييذ  فييي الطهيييارة )380(، وأبييو داود فيييي الطهييارة )7255(، وأحميييد فييي المسيييند )220رواه البخييار  فيييي الوضييو  ) -2
 (، عن أبي هريرة. 56لطهارة )ا

ؤو : إسيناده قيو ، ا(، وقيال األرني2742(، وابن حبان فيي الصيالة )2027جوه: صحي ، وابن خزيمة في الصيام )(، وقال مخر   5866رواه أحمد ) -3
 عن ابن عمر.

 (.11/323والطبراني ) ،ؤو : إسناده صحي ا(، وقال األرن354في البر واإلحسان ) رواه ابن حبان -4

 (.11/227(، وقال األلباني: حسن لغيره، والطبراني )287جوه: صحي  لغيره، والبخار  في األد  المفرد )(، وقال مخر   2107رواه أحمد ) -5

(، عين 2/43ن إسناده الحاف  ابن حجر فيي تغليي  التعليي  )وهذا سند حسن، وحس   ،جوه: حدي، قو  (، وقال مخر   24855رواه أحمد في المسند ) -6
 ائشة. ع

(، وحسيين إسييناده الحيياف  فييي الفيييت  17/146(، والطبرانييي )6863جييوه: حسيين لغيييره، وأبييو يعلييى فييي مسيينده )(، وقييال مخر   20669رواه أحمييد ) -7
 (، عن عروة الفقيمي.1/174)

ليذ  سيمع رسيول هللا صيلى (، عين األعرابيي ا1/174جيوه: إسيناده حسين، وصيح  إسيناده ابين حجير فيي الفيت  )(، وقيال مخر   15936رواه أحمد ) -8
 هللا عليه وسلم.

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

 جتهاد في ك  عصر فرض(، وقد نشر في بيروت بتحقي  الشي  خلي  الميس.ى َمن أخلد إلى األرض وجه  أن االوهو كتا  )الرد عل -10
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 :منها الفقه، أه ُ  يعرفها ودالئ  مظاهر تيسيرولل
 ص والتخفيفات:خَ قبو  الرُّ 

 يقبلوهيا، أن عبياده مين يحي ُّ  وهيو بعبياده، هللا مين رحمية اليرخص فهيذه ،الرخص شرعية
 كميييا رخصيييه، تيييؤتى أن يحييي  هللا إن: "وسيييلم علييييه هللا صيييلى رسيييوله قيييال وليييذا يرفضيييوها، وال

 عيين وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييول عنييه هللا رضييي عميير وسييأل. 1"عزائمييه تييؤتى أن يحيي 
 ،2" صييدقته فيياقبلوا عليييكم بهييا هللا  تصييد   صييدقة: "فقييال األميين، حاليية فييي السييفر فييي القصيير
 . 3"السفر في الصيام البر    من ليس: "الصيام في الفطر رخصة في وقال

 النلو  على حَم الضرورات:

. أحكامهييييا لهييييا الضييييرورات فييييإن   ،رهالضييييرو  حكييييم علييييى النييييزول: التيسييييير مظيييياهر وميييين
مَ  إِنََّما}: تعيالى قال وقد المحظورات، تبي  والضرورات َُمُ  َحرَّ امَ  َوالادَّمَ  ال َمي تَةَ  َعلَي   ال ِخن ِليارِ  َولَح 

اارِ  بِااهِ  أُِهاالَّ  َوَمااا ِ  ِلغَي  ااُطرَّ  فََماانِ  اّللَّ ااهِ  إِث اامَ  فَاااَل  َعاااد   َولَ  بَااا    َغي اارَ  اض  َ  إِ َّ  َعلَي   {َرِحاايم   َغفُااور   اّللَّ
 منزليية تنييزل قييد الحاجيية أن علييى. أثييم فقييد مييات حتييى الضييرورة حكييم رفييض وميين. [173:البقييرة]

 وميا للضيرورة، يبيا  لذاتيه حيرم ما: هنا قالوا وقد. قالوا كما عامة، أو كانت خاصة الضرورة،
 .للحاجة يبا  الذريعة لسد حرم

 يجا  والتحريم:التضييق في اإل

 فيي سييما وال األوليى، القاعدة في أشرنا كما ،التكاليف في التقلي : سيرالتي مظاهر ومن
الليزام بيه، هللا يليزمهم لم بما الناس تلزم فال. المحرمات وتحريم الواجبات، ايجا   ال هللا مين وا 

 لييم مييا دييينهم فييي للنيياس نشييرع ال حتييى. صييري  صييحي : أ . جلييي   ثابييت بيينص يكييون  أن بييد
 .لهم هللا أح    ما يهمعل نحرم أو. به هللا يأذن

 إليى يرتقيي فيال األحكيام، في به يعم  ال الضعيف الحدي، أن   على العلما  أجمع ولهذا
يي يوجيي  أو ا،ََ حييراما  يحيير  م أن يية يصييل  ال شييبهة، فيييه نييص   أو حييدي، أ ُّ  بيي  ا،فرضا  فييي ُحج 

 . والتحريم الفرضية إثبات
 عدم الضيق بالخالف:

                                                           

 (.11/323ؤو : إسناده صحي . والطبراني )ا(، وقال األرن354في البر واإلحسان ) رواه ابن حبان - 1

(، والنسيييائي فيييي تقصيييير الصيييالة 3034(، والترميييذ  فيييي التفسيييير )1199(، وأبيييو داود فيييي الصيييالة )686رواه مسيييلم فيييي صيييالة المسيييافرين ) - 2
 (. 1065(، وابن ماجه في إقامة الصالة )1433)

( 2262(، والنسييائي )2407(، وأبييو داود )14426(، كالهمييا فييي الصييوم، كمييا رواه أحمييد )1115( ومسييلم )1946تفيي  عليييه: رواه البخييار  )م - 3
 كالهما في الصوم، عن جابر بن عبد هللا.
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د للخالف، عمت س وجود: التيسير مظاهر ومن  الواحيدة، المسيألة فيي النظير وجهيات وتعدُّ
 يوجي  ال وهيذا يسيتح ، وهيذا ُيوجي ، هيذا المنهييات، وفي. يبي  وهذا يكر ه، وهذا يحرم، فهذا
ر ولهذا(. العفو) دائرة في األمر ويتر  يستح ، وال  رحمية العلميا  اخيتالف أن: المحققيون  قير 

 .قاطعة حجة إجماعهم أن   كما. واسعة
. وَسيَعة ورحمية ضيرورة: والعلمية الفقهية آرائهم في العلما  اختالف أن: باألدلة بي نا قدو 
 وال لبيئية، يصيل  قيد ا،رأياي أو اميذهبا  أن نجيد وفقههيا، الشيريعة بهيا تتمي يز التيي السعة هذه وفي

 .آلخر يصل  وال لبلد ويصل  ألخر ، يصل  وال لفئة ويصل  ألخر ، يصل 
 قمقييييم ميييين يخيييير  أن: النيييياس معييييامالت فييييي يبحيييي، معاصيييير فقيييييه كيييي  يلييييزم هنييييا وميييين

 ثيروة فيهيا فسييجد المختلفة، واتجاهاتها بمذاهبها. الرحبة الشريعة باحة إلى( الضيقة المذهبية)
 .ويجول فيها يصول
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 سع:إذا ضاق األمر ات  

 لقيو  وهيو القاعيدة، هيذه بمعنيى وهيو المقيام، هذا في الفقها  قرره ما: التيسير فروع ومن
 :مواضع ثالثة في بها أجا  وقد: السيوطي قال. اتسع األمر ضا  إذا: الشافعي اإلمام

 بيين يييونس قييال ،يجييوز رجييالا  أمرهييا فولييت سييفر فييي وليهييا المييرأة فقييدت إذا فيمييا :أحييدها
 .سعات   األمر ضا  إذا :قال  هذا كيف :له فقلت :عبداألعلى
 ضييا  إذا :فقييال  منهييا الوضييو  يجييوزأ ،بالسيرجين المعموليية الخييزف أوانييي فييي :الثياني 
 .البحر في حكاه .اتسع األمر
 غيائ  على يجلس الذبا  عن ئ سُ  ،الشافعي أن   المختصر شرا  بعض حكى :الثال، 

ال   ،رجيياله فيييه يجييف مييا طيرانييه فييي كييان إن :فقييال ،الثييو  علييى يقييع ثييم  ضييا  إذا فالشييي  وا 
 .سعات  

 .ضا  مراأل سعات   إذا :القاعدة هذه عكس ولهم
 ضيياقت إذا أنهييا علييى األصييول فييي األشيييا  وضييعت :تعليقييه فييي هريييرة أبييي ابيين قييال 

ذا سعتات    ،بيه سيوم  ،إلييه اضيطر لما الصالة في العم  قلي  أن تر   أال .ضاقت سعتات   وا 
 .وكثيره البراغي، قلي  وكذل  ،به يسام  لم حاجة به يكن لم لما وكثيره
 إليى انعكيس حده عن تجاوز ما ك  :بقوله :القاعدتين بين (اإلحيا ) في الغزالي وجمع 
 ،االبتيدا  فيي يغتفر ال ما الدوام في يغتفر :قولهم التعاكس في القاعدتين هاتين ونظير .ضده
  .1(الدوام في يغتفر ال ما االبتدا  في يغتفر :وقولهم

 وط:األحاأليسر على  تقديم

 .األحو  الرأ  على األيسر الرأ  ترجي  :نتبن اها التي التيسير قاعدة في يدخ  ومما
حييون  العلمييا  ميين كثييير فهنييا   كيي     ومييع البيئييات، ولكيي     األوقييات، كيي     فييي االحتيييا  يرج  

ييييلون  النيييياس  مييييدعاة باأليسيييير األخييييذ ويعتبييييرون  ،بييييالرخص ال بييييالعزائم النيييياس أخييييذ اأبييييدا  ويفض  
 .اشيئا  اشيئا  األحكام من الناس النفالت

وحييييات عليييى المادييييات فييييه غلبيييت اليييذ  - وعالمنيييا بعصيييرنا األوفييي  أن  : أراه واليييذ   الرُّ
ة باأليسر األخذ هو - األخالقية االعتبارات على النفعية واالعتبارات  :أدل ة لعد 
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ييي التخفييييف مظن ييية الضيييعف ألن النييياس، مييين بالضيييعفا  ليييىأو   األيسييير أن  : أوال  كميييا ادائما
ُ  يُِريدُ }: بقوله القرآن ذل  إلى أشار َُم   يَُخف ِفَ  أَ    اّللَّ ن َسا ُ  َوُخِلقَ  َعن  ِ  .[28:النسا ] {َضِعيفًا اإل 

ي بالشيريعة األلييي  هيو األيسير أن  : الثياني ُ  يُِرياادُ }: بصيراحة كتابهيا قييال التيي حة،م  الس   اّللَّ

َُمُ  رَ  بِ َُمُ  يُِريدُ  َولَ  ال يُس  رَ  بِ  .[185:البقرة] {ال عُس 
: عائشية قاليت فقيد وسيلم، علييه هللا صيلى هللا رسيول ةسين   هيو األيسر اختيار أن: الثال،

 .1"اإثما  يكن لم ما أيسرهما اختار اال أمرين بين وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول ي  رخُ  ما
دوا الييذين أصييحابه عن ييف وسييلم، عليييه هللا صييلى النبييي أن  : الرابييع   فييي النيياس علييى شييد 
 أنيت انأفت  ! معاذ  يا أنت أفت ان! معاذ  يا أنت أفت ان: "اذلمع فقال ،القرآن تالوة وفي الصالة،

 .2!"معاذ  يا
 الصييالة، فييي بهييم يطييي  أنييه كعيي ، بيين ُأبييي   الجلييي  ئ القييار  الصييحابة بعييض شييكا وحييين

 ،نف  يرينمُ  منكم إن: "وقال ،الصحابة من الواقعه راو   قال كما مثله، يغض  لم اغضبا  غض 
 .3"الحاجة وذا والكبير الضعيف فيهم فإن   ،زيتجو  فل بالناس ىصل   ما كمفأيُّ 

 عموم البلو : العسر و

 عميومو  العسير) قاعدة أو فرع: والتيسير التخفيف قاعدة عن نبثقةالمُ  المهم ة الفروع ومن
: عنصيييرين ميين اباييمرك   التخفيييف أسيييبا  ميين السييب  أو العييذر هيييذا السيييوطيُّ  فجعيي  (.البلييو  
 عمييوم علييى الكييالم ويبقييى. القاعييدة أصيي  علييى مبنييي   فهييو العسيير أمييا. البلييو   وعمييوم العسيير
 .البلو  

رالمُ  فمن  .األحكام في التيسير إلى الداعية( خف  فاتالمُ ) من البلو   عموم أن   قر 
يي مييا، أميير   جييواز إلييى يييذهبون  المييذاه  مختلييف ميين الفقهييا  رأينييا مييا اوكثيييرا   ىعليي اخروجا
 .البلو   به عم ت أمر ألنه األص ،

                                                           

(، عين 4785(، وأبيو داود فيي األد  )24549(، كميا رواه أحميد )2327(، ومسيلم فيي الفضيائ  )3560متف  عليه: رواه البخار  فيي المناقي  ) -1
 عائشة.

(، والنسيائي 600(، وأبيو داود فيي الصيالة )14190(، كميا رواه أحميد )465(، ومسيلم فيي الصيالة )6106متف  عليه: رواه البخار  فيي األد  ) -2
 (، عن جابر.835في اإلمامة )

(، عين 5860(، والنسيائي فيي الكبير  فيي العليم )17065(، كميا رواه أحميد )466(، ومسلم فيي الصيالة )90متف  عليه: رواه البخار  في العلم ) -3
 أبي مسعود.
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 هيم حيياتهم، فيي مصلحة لهم حق   يُ  وأنه إليه، الناس حاجة دلي  بالشي ، البلو   عمومو 
ال ت،نَ وعَ  ضي  يصيبهم وبدونها إليها، مفتقرون   .فيهم وفشا بينهم انتشر ما وا 

 كتابييه فييي كليهمييا الحنفييي ُنجيييم ابيين والعالميية الشييافعي، السيييوطي العال ميية نجييد ونحيين
 .أورداها التي السبعة خف  فاتالمُ  من( البلو   مومع) يجع ( والنظائر األشباه)

ثا (: التيسيير تجلي  المشيق ة) لقاعيدة وتفصييله شرحه أثنا  - السيوطي اإلمام يقول  امتحيد  
( والجهي  والنسييان، واإلكيراه، والميرض، السيفر، بعد) التخفيف أسبا  من السادس السب  عن

يي تطبيقييات لهييا وذكيير ،(البلييو   عمييوم: )السييادس  الييذ  ولكيين والمعييامالت، العبييادات فييي ةجم 
 .فيها ذكره ما على سنقتصر ولذا المعامالت، هو البح، هذا في يعنينا

( الرجيال عليى المحير م) الحريير ليبس جيواز) - البليو   عموم بسب  - التخفيف هذا فمن
ة  .والقتال( الجر  مرض) للحك 

يالذ فيي الموصيوف بييعو  قشيرة، فيي والبييض الرميان نحيو وبيع ي وهيو ةم   النهيي ميع م،لَ الس 
 .الَغَرر بيع عن

ييبرة، ظيياهر برؤييية واالكتفييا   أ ) المتماثيي  وُأنُمييوَذ  ،(ونحوهييا الحبييو  ميين الكوميية) الصُّ
ها عن الدار وبارز ،(منه الَعي  نة  .ُأس  

،رَ تَيي غييير ميين اغالبايي يقييع البيييع كييان لمييا الخيييار، ومشييروعية  فيشيي ُّ  النييدم، فيييه ويحصيي  و  
ي ليه وشيرع مجلسه، في الفس  بجواز عليه، ذل  الشارع فسه   قد،العا على  ثالثية شيرطه اأيضا
 .1(أيام

يي للمشييتر ، الشيير  خيييار مشييروعية فهييذه  للمماطليية، دفعييا الييثمن، نقييد وخيييار للنييدم، ادفعا
ي الحنفيي نجيم ان قال كما ( الوفيا  بيع)بيي ىسيم  المُ  األمانية، بييع: القبيي  هيذا ومين: )وزاد ا،أيضا
 إميا الفياحش، الَغيبن لخييار بيالرد المتيأخرون  أفتيى ذل  ومن ،توسعة وبخار   بل  مشاي  زهجو  
 .2(المشتر   على رحمة ،غرر فيه كان إذا أو ا،مطلقا 

 والضييمان، والييرهن، والَحَواليية، واإلقاليية، التحييالف، ومشييروعية بالعييي ، الييرد ومشييروعية)
ييي والقيييرض، واإلبيييرا ، ييي ركة،والش   والمزارعييية، والمسييياقاة، واإلجيييارة، والوكالييية، والحجييير، ل ،والصُّ
 وال ملكيه، هيو بميا إال ينتفيع ال أحيد كي    أن   فيي العظيمية للمشق ة والوديعة، والعارية، والقراض،

                                                           

 .87األشباه والنظائر للسيوطي صي -1

 . 79الشباه والنظائر البن نجيم صي -2



 89 

 األمير فسيه  بنفسيه، إال أميوره يتعياطى وال بكماليه، إال يأخيذه وال حقيه، علييه نمم   إال يستوفي
 بيييالغير وباالسيييتعانة القيييراض، أو اإلعيييارة، أو اإلجيييارة، بطريييي  الغيييير، بملييي  االنتفييياع بإباحييية
يييداعا  وكاليية، يي وشييركة، ا،وا   وبييالتوثي  َحواليية، المييديون  غييير ميين وباالسييتيفا  ومسيياقاة، ا،وقراضا
 .إبرا  كل  ه أو ا،لحا ُص  الدين بعض وبإسقا  وحجر، وكفي ، وضامن، ،برهن   الدين على

، لزومهيييا ألن   الجيييائزة، العقيييود جيييواز: التخفييييف ومييين  تعاطيهيييا، لعيييدم اسيييببا  ويكيييون  يشييي ُّ
ال منها، الالزم ولزوم  .غيره وال بيع يستقر   لم وا 

 .والمعالجة والمعاملة، واإلشهاد، وللتعليم، الخطبة، عند النظر إباحة: ومنه
 ال التيي المشيق ة مين اشيتراطه فيي لميا نظير، غيير مين المنكوحية عليى العقيد جيواز: ومنه
 لعييدم التيسييير فناسيي  خاطيي ، كيي     نظيير ميين: وأخييواتهم بنيياتهم فييي النيياس ميين كثييير يحتملهييا
 .1(ومشق ة عسر إلى يفضي ال فيه الرؤية اشترا  فإن المبيع، بخالف اشتراطه،
يع ثيم ومين: )قوليه الحنفيي الميذه  على بنا ا  هنا نجيم ابن وزاد  – النكيا  أ  - فييه وس 

زه هللا، رحميه حنيفية أبيو  بالشييرو  يفسيده وليم الشيهود، عدالية اشيترا  غيير وميين وليي، بيال فجيو 
 للحيييال، العيييين ملييي  يفييييد بميييا ينعقيييد: قيييال بييي  ،والتيييزويج النكيييا  بلفييي  يخصيييه وليييم المفسيييدة،
 النسيا ، وبعبيارة الصيحو، بعيد يذكرونيه وسيكار   وناعسيين، العاقيدين، ابني بحضور وصح حه
ز يي ذليي  كيي ُّ  وامييرأتين رجيي  بحضييرة فانعقييد فيييه، شييهادتهن   وجييو   يترت يي  ومييا الزنييى، لمشييق ة ادفعا
 .2(!يزني لحنفي عجبتُ : قي  هنا ومن ،عليه

 النسييا  وعلييى الرجييال، علييى اتيسيييرا  واحييدة علييى يقتصيير فلييم نسييوة، أربييع إباحيية: ومنييه)
، اأيضا   .وغيره القسم في الزوجين على المشق ة من فيه لما أربع على يزد ولم لكثرتهن 

 .التنافر عند المشق ة من الزوجية على البقا  في لما الطال ، مشروعية ومنه
 .ونحوه بالعي  والفس  واالفتدا ، لعالخُ  مشروعية وكذا

ة فييي والرجعيية  علييى ويشيي ُّ  والجيير ، الخصييام فييي بغتيية اغالبايي يقييع الطييال  كييان لمييا العييد 
يي تشييرع ولييم تطليقتييين، فييي الرجعيية لييه فشييرعت التزامييه، النيياس  علييى لمشييق ةا ميين فيييه لمييا ا،دائما
 .ُنس  ثم اإلسالم أول في ذل  كان كما والطال ، بالرجعة إضرارها قصد إذا الزوجة
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 أربعييية مضيييي    بعيييد أ ) الُميييولي فيييي الطيييال  أو اليييو   عليييى اإلجبيييار مشيييروعية: ومنيييه
 (.أشهر

 موجي  التيزام في لما كل فين،المُ  على اتيسيرا  واليمين، الظهار في ارةالكف   مشروعية: ومنه
 .الندم عند المشق ة من ل ذ

ره، 1اليميين كفارة في التخيير مشروعية وكذا  والجمياع والقتي  الظهيار كفيارة بخيالف لتكيرُّ
 .عنها الزجر المقصود وألن وقوعها؛ درةلنُ 

 بالنيييذور االلتيييزام فيييي لميييا والكفيييارة، التيييزم ميييا بيييين: اللجيييا  رذ  َنييي فيييي التخييييير ومشيييروعية
 .المشقة من الجاجا 

 الجييياني عليييى األمييية هيييذه عليييى اتيسييييرا  والديييية القصييياص بيييين التخييييير وعيةمشييير : ومنيييه
 .دية وال امتحت  ما  القصاص السالم، عليه موسى شرع في وكان عليه، نيوالمج  

 .قصاص وال الدية السالم، عليه عيسى شرع وفي
 سييدال فيرغ  العسر، من فيه لما الر     دوام من العبد ليتخل ص الكتابة، مشروعية: ومنه

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

ي علييه، زاد ميا دون  الثل، في له وفس   فيي المشيق ة ودفيع التيسيير فحصي  الورثية، لضيرر ادفعا
 .2(الجانبين
 بقييية إجييازة علييى وأوقفناهييا الييوار،، عييدم عنييد بييالجميع، أجزناهييا حتييى: )جيييمنُ  ابيين قييال

 .لوار، كانت إذا الورثة
 .عليه رحمة منها، حوائجه تقضى حتى احكما  الميت مل  على التركة وأبقينا

 
 .3(الفاسدة بالشرو  نبطلها ولم بالمعدوم، زناهافجو   الوصية في األمر عناووس  
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، باالكتفييا  عليييهم والتيسييير الخطييأ فييي تهييدينالمج عيين اإلثييم إسييقا : ومنييه)  ولييو بييالظن  
 .1(إليه الوصول رسُ وعَ  لش    باليقين األخذ ُكل  فوا

ع: )جيمنُ  ابن قال  فصيح  : اتيسييرا  والشيهادة القضيا  بيا  فيي هللا، رحميه حنيفية أبيو ووس 
نميا يعزليه، ال فسقه إن  : وقال ،الفاس  تولية يحَ  لشيهود،ا تزكيية يوجي  وليم يسيتحقه وا   لحيال الا م 

دالمُ  الجر  يقب  ولم الصال ، على المسلمين  .الشاهد في جر 
ييع  ،بهمييا يتعل يي  فيمييا قولييه علييى والفتييو   والوقييف القضييا  فييي هللا، رحمييه يوسييف أبييو ووس 

ز ز الشياهد، تلقيين للقاضي وجو   يشيتر  وليم سيفر، غيير مين القاضيي إليى القاضيي كتيا  وجيو 
 المشياع، ووقيف تنقطيع، جهية وعليى الينفس، عليى الوقف وصح   اإلمام، شرطه مما اشيئا  فيه
ز القاضي، حكم وال المتول  ي إلى التسليم يشتر  ولم  شير ، بيال إلييه الحاجية عند استبداله وجو 

زه  .المسلمين على اوتيسيرا  الوقف، في اترغيبا  الشر  مع وجو 
 .2(هالفق ا أبو  غال  إليها يرجع القاعدة هذه أن: بهذا بان فقد

 حاجة النا  في عصرنا إلى التيسير:

يي  التيسييير إلييى يكونييون  مييا أحييو  عصييرنا فييي النيياس جمهييور أن  : االتجيياه هييذا يؤك  ييد اومم 
 بيه ابتليوا وميا اليقيين، وضيعف الدين، رق ة من أكثرهم على غل  وما لظروفهم، رعايةا  والرف ،
 أن واليييدعوة الفقيييه أهييي  عليييى كيييان ولهيييذا. الخيييير عييين والمعوقيييات بييياإلثم، المغرييييات كثيييرة مييين
ييروايُ   كيييان وَمييين .األصييول قضيييايا فييي يتسييياهلون  ال حييين عليييى الفييروع، مسيييائ  فييي علييييهم يس  

 كييان َميين أمييا ،المييؤمنين ميين العييزم وأُلولييي لنفسييه، ذليي  كييان إذا حسيين فهييذا بيياألحو ، يعميي 
 التعسييير، ال التيسييير رهشييعا يكييون  أن فينبغييي كاف يية، للجميياهير يكتيي  أو عاميية، النيياس ُيفتييي

ييي التنفيييير، ال والتبشيييير  حيييين موسيييى، وأبيييي لمعييياذ وسيييلم علييييه هللا صيييلى النبيييي    لوصيييية ااتباعا
ييرا: "فقييال ،اليييمن إلييى بعثهمييا ييرا،تُ  وال يس   ييراوبَ  عس   : قييال أنييه أنييس عنييه رو   وكمييا ،3"نف  ييراتُ  وال ش  

روا" روا، وال يس   روا تعس    .4"تنف  روا وال وبش  
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ر رخصييه، تييؤتى أن حيي ُّ يُ  هللا فييإن   الييرُّخص، يستحضيير الفقيييه يجعيي  وهييذا  األعييذار ويقييد  
ُ  يُِرياادُ } العاميية، عيين والتخفيييف الحيير ، ورفيع التيسييير عيين ويبحيي، والضيرورات،  يَُخف ِاافَ  أَ    اّللَّ

َُم   ن َسا ُ  َوُخِلقَ  َعن  ِ  .[28:النسا ] {َضِعيفًا اإل 
 تكييفهييا يحتميي  البلييو ، بهييا عم ييت معامليية فييي ظييروان إذا السييابقين علما نييا رأينييا ولهييذا

حيون يُ  نجيدهم ،الحظير جهية إليى واآلخير اإلباحية، جهية إليى يميي  أحيدهما: وجهين  االتجياه رج  
 (.اإلمكان بقدر المسلمين لمعامالت اتصحيحا ) العبارة بهذه علل  ينمُ  والترخيص، التخفيف إلى

 أحيييدهما: متكافئييان رأيييان هنييا  كييان فييإذا الجمهيييور، إفتييا  فييي لنفسييي اخترتُييه مييا وهييذا
 .باأليسر الناس عموم ُأفتي أحو ، واآلخر أيسر،

 التيسير على األقليات المسلمة:

ذا يي عصيرنا فييي النيياس كيان وا   أوربييا فييي المسييلمة األقلييات فييإن   التيسييير، إليى أحييو  ةعام 
 .مسلم غير مجتمع في تعيش ألنها انظرا  إليه، حاجة أشد وغيرها،
 وعييدم الخليي ، بحقييو   والقيييام الشييرع، بأحكييام االلتييزام علييى الفييرد يعييين المسييلم جتمييعوالم
 فيييي يعيييذر: العلمييا  قيييال هنيييا وميين ،(اإلسيييالم دار) خييار  يعييييش َمييين بخييالف الحيييدود، تعييد   
 .اإلسالم دار في يعيش َمن به يعذر ال ما األحوال، بعض

 بيا  فيي سييما وال المسلمين، نم غيره من والرخص والتيسير بالتخفيف أولى كان ولهذا
 .المعامالت

 المراد بالتيسير:

 الثابتيية، القواعييد علييى نجتييرئ  أو المحكميية، النصييوص أعنييا  نلييو   أن هييذا معنييى وليييس
 تحوجنييا شييريعتنا أن   أحسيي  ومييا ذليي ، إلييى نقصييد أن هللا فمعيياذ النيياس، علييى التيسييير بييدعو  
يي  - مييرج  حين أو منشييئين - نجتهييد حييين رنييااعتبا فييي نضييع أن: أعنيييه الييذ  ولكيين إليييه، ايوما

 .وجه أكم  على لتحقيقها إال شرعه هللا ينزل لم التي وحاجاتهم، الناس مصال 
 فييي المعب  ييرة الجمليية هييذه المعتبييرة المييذاه  كتيي  وفييي أئمتنييا، فقييه فييي نجييد أن غييرو وال
 .بالناس أرف  هذا: بعض على األقوال بعض ترجي 

 فيييي: مجييياالت ثالثييية فيييي اإلمامييية ليييه انعقيييدت كبيييير إلميييام ةكلمييي هنيييا أذكييير أن ويسيييرُّني
ة وأتباع مذه  له كان حي، الفقه،  .انقرضوا ثم الزمن، من لمد 

 (.الحدي، في المؤمنين أمير) سم ىيُ  كان حي، والرواية، الحدي، وفي
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 الثيور   سيعيد بين سيفيان اإلميام بيه وأعنيي التقيو ، أئمية من ُعد   حي، والزهد، الورع وفي
ماتمُ  في النوو   اإلمام عنه رو   فقد هللا، حمهر   العليم إنميا): المضيئة الكلمة هذه المجموع قد  

 !!1(أحد ك ُّ  فيحسنه التشديد أما ثقة، من الرخصة عندنا

                                                           

 (. 1/46المجموع للنوو  ) -1
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 (6) 

 القاعدة السادسة: رعاية الضرورات والحاجات 

 بهييا أبييا  لتيييا الضييرورات أحكييام مراعيياة: المعييامالت لفقييه الحاكميية الكلييية القواعييد وميين
 .الضرورات منزلة أحياناا تنزل التي الحاجات وكذل  .المحظورات الشرع

 أوليو مالئكية هيم كأنميا الناس تعام  ال واقعية، شريعة - هللا أنزلها كما - الشريعة فهذه
 ،األسيوا  فيي ويمشيون  الطعيام ييأكلون  بشر أنهم على تعاملهم ب  ورباع، وثال، مثنى أجنحة
بها التي وغرائزهم، هواتهموش مطالبهم لهم ي  عليى تخفى ال لحكمة   فيهم، هللا رك   قيال كميا ،متأم  

 .[8:األنبيا ] {َخاِلِدينَ  َكانُوا َوَما الطَّعَامَ  يَأ ُكلُو َ  لَ  َجَسدًا َجعَل نَاُهم   َوَما}: تعالى
روتُ  ن َسا َوُخِلقَ }: تعيالى قال كما عامة، بصفة اإلنسان فَ ع  َض  الشريعة قد   ِ  {َضاِعيفًا ا ُ اإل 

 حاجييية إليهيييا، يحتيييا  التيييي الضيييرورات أميييام - خاصييية بصيييورة – ضيييعفه رقيييد   وتُ  ،[28:النسيييا ]
 رخ صييييت بيييي  الظييييروف، هيييذه أمييييام كالصييييخر جامييييدة تقيييف فلييييم يعيييييش، ال وبييييدونها أساسيييية،

عة حالة في عليه ظرحُ  ما تناول في فللمكل    .واالختيار الس 
ييز ولييم المطيياعم، ميين أشيييا  فالمكل يي علييى اإلسييالم حيير م هنييا وميين  ولكنييه لييه، تناولهييا ُيج 
 .االختيار حالة في عليه حر م ما االضطرار ساعة له فأبا  الضرورة، حالة استثنى

 وأخرييييان والنحييي ، األنعيييام فيييي: مكيتيييان اثنتيييان القيييرآن، مييين آييييات أربيييع فيييي ذلييي  وجيييا 
 .والمائدة البقرة في: مدنيتان

مَ  إِنََّما} :البقرة سورة في تعالى يقول َُمُ  َحرَّ امَ  َوالدَّمَ  ال َمي تَةَ  َعلَي   بِاهِ  أُِهالَّ  َوَماا ال ِخن ِليارِ  َولَح 

ِ  ِلغَي رِ  ُطرَّ  فََمنِ  اّللَّ َ  إِ َّ  َعلَي هِ  إِث مَ  فَاَل  َعاد   َولَ  بَا    َغي رَ  اض   .[173:البقرة] {َرِحيم   َغفُور   اّللَّ
: أ  {َعاااد   َولَ }: ومعنييى لييه، ظييالم أو أحييد علييى بيياغ غييير :أ  ،{بَااا    َغي اارَ }: ومعنييى

 .الضرورة قدر تدع  مُ  غير
: األنعيام سيورة فيي الخامسية واآليية الثال،، وأخواتها اآلية هذه من العلما  أخذ هنا ومن

االَ  َوقَااد  } َُاام   فَصَّ مَ  َمااا لَ َُم   َحاارَّ تُم   َمااا إِلَّ  َعلَااي  ااُطِرر   اعييدتينق منهييا أخييذوا ،[119:األنعييام] {إِلَي ااهِ  اض 
 :أساسيتين

مييات هييذه متنيياول علييى إثييم فييال المحظييورات، تبييي  الضييرورات أن: األولييى  سيياعة المحر 
َ  إِ َّ  َعلَي هِ  إِث مَ  فَاَل } :القرآن قال كما الضرورة،  .{َرِحيم   َغفُور   اّللَّ
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 ،{َعااد   لَ وَ  بَاا    َغي ارَ }: تعيالى قوليه يفييده كميا بقدرها ُيقد ر للضرورة أبي  ما أن  : والثانية
ييع لكيييال وذليي   أن يجييوز ال واالسييتثنا  اسييتثنا ، أنهييا فيهييا فاألصيي  الضييرورة، فييي النيياس يتوس 
 .األص  هو يصب 

 التفاق على هذه القاعدة:

ن القاعيييدة، هيييذه عليييى والميييدارس الميييذاه  جمييييع مييين الفقهيييا  ات فييي  وقيييد  فيييي اختلفيييوا وا 
 .عليها التطبيقات بعض

ري الشيافعي السيوطي فنجد ن القاعيدة، هيذه( األشيباه) فيي قير    قاعيدة عليى يفر  عهيا كيان وا 
 .ذل  في حر  وال( ُيزال الضرر)

سيياغة المخمصيية، عنييد الميتيية أكيي  جيياز ثييم   وميين: )قييال  بكلميية والييتلفُّ  بييالخمر، اللقميية وا 
 ودفييييع إذنييييه، بغييييير ني  الييييد   أدا  ميييين الممتنييييع مييييال وأخييييذ المييييال، إتييييالف وكييييذا لإلكييييراه، الكفيييير
 فإنييه انييادرا  إال حييالل فيييه يوجييد ال بحييي، ا،ُقطييرا  الحييرام عييم   ولييو. قتلييه إلييى أد   ولييو ائ ،الصيي
 .الضرورة على يقتصر وال إليه، يحتا  ما استعمال يجوز

، وأك  التبسُّ ، إلى يرتقي وال: اإلمام قال  .الحاجة قدر على يقتصر ب  المالذ  
 فأما المستقب  في المال صاح  معرفة عيتوق   أن: المسألة وفرض: السالم عبد ابن قال

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

 فييي أو القبليية يييرلغ أو غسيي ، بييال ُدفيين بييأن للضييرورة، دفنييه بعييد الميييت ونييبش ،عليييه يقيياتلون 
 .2(محترم حيوان جر  لخياطة الخي  وغص  مغصو  ثو  أو أرض

 .السيوطي ذكره ما الحنفي ُنجيم ابن وأقر  
ها أخير   سيبي  وجييدتُ  وأال بالفعي ، الضيرورة تتحق يي  أن: األميور هيذه مثيي  فيي المهيم  لسييد  

 .منها لتحقُّ ل الثالثة، األمور هذه في التدقي  من بد   وال هللا، حر مه ما إال
 ميين امليونايي عشييرين الربييو   البنيي  ميين يسييتلف ألن مضييطر إنييه: سييائ  مييرة سييألني فقييد
 .الرياالت
 المبل   هذا إلى الضرورة وجه وما لماذا : سألُته فلما

                                                           

 انظر: كتابنا )فقه الجهاد( البا  السادس الفص  األول. - 1

 . 93األشباه والنظائر للسيوطي صي -2
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 .النفقات لتغطية تكف   لم ثروته ولكن ا،دورا  عشرين من – اُبرجا  أو - عمارة بنيتُ : قال
 ا معا  العائد أو الرب  وتتقاسمان مع ، امليئا  غنيا اواحدا  تشر  ال ولماذا: قلتُ 
 .متاعبها لها فإن الشركة، أح ُّ  ال: قال
كماليه بنائيه عليى تقيدر ميا وتبنيي األصيول، هيذه بعيض تبييع ال ولمياذا: قلتُ   معي  بميا وا 

 .حالل من
 .اجوابا  يجد ولم سكت وهنا
 .غيره آخر بيالا س يجد لم لَمن إال بالربا، االستقراض بجواز يفتى ال ولهذا
 :أربعة شرو  فهي
 .دعو   دمجر   وليست حقيقة، الضرورة تكون  أن -1
 .عليها يزيد وال الضرورة بقدر يستقرض أن -2
 .بالربا االستقراض غير أخر   وسيلة يجد أال -3

 .عليه القدرة جر دبمُ  ذل  من يتخل ص أن -4
 ضرورات األفراد وضرورات األمة:

 .األمة كذل  وتشم  األفراد، تشم  الضرورات وأحكام
 والمالبييس واألدوييية والمشييار  المآكيي  ميين األفييراد ضييرورات علييى رك  ييزيُ  النيياس فييبعض
ييي يعيييير ال ولكنيييه ونحوهيييا، والمسييياكن  ا،ودوائياييي ا،غيييذائيا  اكتفائهيييا مثييي  األمييية، لضيييرورات ااهتماما
 حاجتهيييا، يكفيييي ميييا ،والدوائييية والكسيييائية الغذائيييية المنتجيييات ميين ليييديها يكيييون  بحيييي، ا،وكسييائيا 
 .غيرها عن ويغنيها طلباتها، ويلب  ي

 فييي العسييكرية المراكيي  وميين والجييو ، والبحيير   البيير   السييال  ميين حاجتهييا: ذليي  ومثيي 
 أن نسيتطيع بحيي، عليهيا، المعتيدين عيدوان ورد    حيدودها، لحماية يكفي ما: كل  ها الجوان  هذه
 .منها بأقو   أو بمثلها أسلحتها على نرد  

اتََطع تُم   َماا لَُهام   َوأَِعادُّوا}: تعيالى هللا لقول األمة تستجي   وبذل ة   ِمان   اس   ِربَااطِ  َوِمان   قُاوَّ

ااالِ  ِهبُاااو َ  ال َخي  ِ  َعااادُوَّ  بِاااهِ  تُر  ُكم   اّللَّ ُ  تَع لَُماااونَُهمُ  لَ  دُونِِهااام   ِمااان   َوآََخاااِرينَ  َوَعااادُوَّ  {يَع لَُمُهااام   اّللَّ
 فيي والمجنيزرات واليدبابات المصيفحات: هيو عصيرنا فيي خيي ال مقيام يقيوم والذ . [60:األنفال]

 فيي ذلي  نيابي   كميا الجيو، في والطائرات البحر، في الحربية والسفن والزوار   واصاتوالغ   البر،
 (.الجهاد فقه) كتابنا
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: يلزميييه مييا وكيي     مسييتوياته، وبكيي     بأنواعييه، التسيييلُّ  هييذا حق  قييون المُ  العلمييا  اعتبيير ولهييذا
 .جمعا  األمة أثمت ا،جزئيا  أو كلي ا أهملته إذا األمة، على كفاية فرض

يي  بحييي، الجانيي ، هييذا فييي وتتضييامن تتكافيي  أن: اإلسييالمية األميية وعلييى  بعضييهم يكم  
 .بعض عن بعضهم ويذود بعضا، بعضهم ويقو     بعضا،

 .عليه ومنصوص العسكر ، الجان  في ل مسَ مُ  وهذا
ي ينهار حتى دولة أو بلد ُيتَر  أن وزيج ال االقتصاد ، الجان  في ومثله  ويسيق  ا،تماما

خوانه والجوع، الوهن من  .حوله من وا 
ِمنُو َ  إِنََّما}: ويقول إخوة، المؤمنين يعتبر والقرآن َوة   ال ُمؤ   .[10:الحجرات] {إِخ 
ِمنُو َ }: ويقول ِمنَاتُ  َوال ُمؤ  ِليَاءُ  بَع ُضُهم   َوال ُمؤ   .[71:التوبة] {بَع ض   أَو 
 إلييى وجياره شييبعان، بيات َمين بمييؤمن لييس: "وسييلم علييه هللا صيلى الكييريم الرسيول قيولوي
 ،2بعضيييا بعضيييه يشيييدُّ  كالبنييييان المسيييلم المجتميييع الرسيييول ويصيييو  ر ،1"يعليييم وهيييو جيييائع جنبيييه

 .3كلُّه اشتكى بعضه اشتكى إذا الواحد، وكالجسد
 اليذ  السيال  بيه شتر  ت ما المال من تمل  ال التي للدولة العلما  بعض أجاز هنا ومن
 الضيرور ، بالقيدر حاجتهيا، يسيدُّ  ميا بمقيدار الربويية بالفوائيد تستقرض أن: أعدائها من يحميها
ة  .الربوية الديون  عن يتستغن حتى األحوال، تحسين في تسعى أن وعليها الضرورية، وللمد 

 .اعيةالزر  البالد في الر   مشروعات مث  األساسية، االقتصادية المشروعات ومثله
 .ونحوها والتليفونات والمجار   والكهربا ، الما  من ،(التحتية البنية) مشروعات وكذل 
 باالسيييتقراض إال لشييعبها الضيييرورية المشييروعات هيييذه تقيييم أن تسيييتطيع ال التييي فالدوليية

 حتيى ذلي ، فيي ويتكيافلوا يتعياونوا أن المسيلمين وعليى. الضيرورة بحكيم جيائز فهيذا غيرها، من
 فيميييا ويكتفيييوا يتكييياملوا أن يمكييين وبيييذل  قيييوة، االتحييياد فيييإن   وزنهيييا، لهيييا( اقتصيييادية قيييوة) يكونيييوا
 . الكبيرة التكتالت بلغة يتكلم عالم في سيما وال بينهم،

 الحاجات تنل  منللة الضرورات:

                                                           

يي ،(: رواه الطبرانييي والبييزار8/305(، وقييال الهيثمييي فييي المجمييع )1/259رواه الطبرانييي ) -1 سييناد البييزار حسيين، وحس  ن إسييناده ابيين حجيير فييي القييول وا 
 (.1/21المسدد )

 عن أبي موسى. (،2585(، ومسلم في البر والصلة )2446متف  عليه: رواه البخار  في المظالم ) -2

 (، عن النعمان بن بشير. 2586(، و مسلم في البر والصلة )6011متف  عليه: رواه البخار  في األد  ) -3
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ره ما: القاعدة هذه فروع ومن  أن ومعيروف الضرورة، منزلة نز لتُ  الحاجة أن: العلما  قر 
 بيدونها، العييش يسيتطيع ميا فهيي الحاجية وأميا ،بدونيه العييش اإلنسيان يسيتطيع ال ما الضرورة
عة للناس وأراد والعسر، الحر  برفع جا  قد والدين ،وعسر ومشق ة حر  مع ولكن  واليسر، الس 
 .خاصة أو كانت عامة الضرورة، منزلة تنز ل الحاجة: قالوا هنا فمن

 في السيوطي ولكن ،الخاصة الضرورة منزلة ز لتن العامة الحاجة: قال من العلما  ومن
يي أشييباهه فييي الحنفييي ُنجيييم وابيين أشييباهه، را اأيضا  تنييز ل خاصيية أو كانييت عاميية الحاجيية أن  : قيير 
 .العامة الحاجة بالحاجة المراد إن  : ذل  يقرران نجدهما التطبي  في ولكن الضرورة، منزلة

 عليى ُجيو  زت ونحوهيا والَحوالية الية،عَ والجَ  اإلجيارة مشيروعية: األوليى مين: )السيوطي قال
 أن يعنييي) معدوميية، منييافع علييى العقييد ورود ميين( اإلجييارة) :األولييى فييي لمييا القييياس؛ خييالف
 (.أشخاص) إجارة أم( أشيا ) إجارة كانت سوا  العقد، بعد إال تتحق   ال اإلجارة منافع
 لعميوم باليدين، الدين بيع من( والةالحَ ) الثالثة وفي ،الجهالة من( الَجعالة) :الثانية وفي 
 (.قلناه لما تقرير هذا وفي. )كالضرورة كانت عم ت إذا والحاجة ذل ، إلى الحاجة

َر  ضمان: ومنها  ميا لييس نفسه، مل  باع إذا البائع إذ القياس؛ خالف على ُجو  ز ،1الد 
 وال يعرفونيه، ال َمين معاملية إلى الناس الحتيا  ولكنه يضمن، حتى عليه ادينا  الثمن من أخذه
 .مستحق ا المبيع خرو  ُيؤمن

باحييية الصيييل ، مسيييألة: ومنهيييا  مثييي ) ونحوهيييا، للمعاملييية( األجنبيييية الميييرأة إليييى) النظييير وا 
 عنيد شيكاالا إ ذلي  أثار وقد للتعليم، النظر جواز النوو   اإلمام رقر   ب  .2(ذل  وغير ،(التداو  
 .قينوالمعل    ا الشر  

 لو وحيا. بعضيهم دهوأي ي اليرأ ، بهيذا انفيرد إنيه: وقيالوا النيوو ، فعيةالشا بعُض  خالف وقد
 .3غيره دون  وتعليمه، تعلمه يج  فيما النظر يجوز: بقوله القولين بين التأليف بعضهم

 أو ادينيايي واجي ، غيير أو كييان اواجباي كليه، للمييتعلم النظير جيواز هييو بعصيرنا يليي  واليذ 
ي ا،روعا ومش انافعا  اتعليما  دام ما ا،دنيويا   وفيي المدرسيي، الصيف فيي الجمياعى التعلييم اخصوصا
 .خلوه توجد ال حي، الجامعة، قاعة

                                                           

 ضمان الدر : رد الثمن للمشتر  عند استحقا  المبيع. -1
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 حشيييمة مييين والميييرأة، الرجييي  مييين لكييي     بالنسيييبة اإلسيييالمية بييياآلدا  االلتيييزام وجيييو  ميييع
 قييال كمييا. وغيرهييا والنظيير يوالمشيي والحركيية، الكييالم فييي التجيياوز ومنييع الخلييوة، ومنييع الملييبس،
ِمنَاتِ  َوقُل  }: تعالى نَ  ِلل ُمؤ  فَظ نَ  أَب َصاِرِهنَّ  ِمن   يَغ ُضض   َماا إِلَّ  ِزينَاتَُهنَّ  يُب اِدينَ  َولَ  فُاُروَجُهنَّ  َويَح 

ِرب نَ  ِمن َها َظَهرَ   .[31:النور] {ُجيُوبِِهنَّ  َعلَى بُِخُمِرِهنَّ  َول يَض 
ييي بييييع جيييواز: ذلييي  ومييين  لحاجييية ادفعييي ،1المعيييدوم بييييع لكونيييه القيييياس خيييالف عليييى م،لَ الس 

 .الناس
 شيي  صيناعة طلي : بيه والميراد) للحاجية،( االستصيناع) جيواز: ومنهيا: )مي  ُنَجي ابين قال

 ذليييي  ونحييييو أثييييا،، أو مبنييييى، أو سيييييارة، أو مكتيييي  أو حييييذا  أو ثييييو : صييييانعه ميييين نمعييييي  
 لحاجية الحنفيية فقهيا  أجيازه ولكن معدوم، على عقد فهو عليه، مت ف  بثمن نة،معي   بمواصفات

 البيواخر يشيم  االستصيناع أصيب  عصيرنا وفيي .(نكيير غيير مين به التعام  ولجريان س،النا
 .وغيرها والمستشفيات والجامعات كالمدارس الكبر ، تآوالمنش والطائرات
 ميين يسييتعمله ومييا فيييه، مكثييه جهاليية مييع الحمييام، دخييول: نجيييم ابيين ذكيير كمييا ذليي  وميين

 (.االستحسان با  من جعلوه وقد فيه، والتسام  به، العرف لجريان وذل ) مائه،
 فيي تفياوتهم ميع معليوم، بيثمن ييرويهم، بميا الناس يسقي الذ  وهو) السق ا ، شربة: ومنه

 (.فيه بالتسام  العرف جر   ولكن يرويهم، ما مقدار
 كييالم ميين نقلنييا ممييا شييرحه قبيي  ميين ميير   وقييد: أقييول( الوفييا  بيييع) بصييحة اإلفتييا : ومنهييا

 بيييع) سييم وه وقييد بمصيير، وهكييذا بخييار ، أهيي  علييى ني  الييد   كثيير ينحيي الزرقييا مصييطفى األسييتاذ
( القنيييية) وفيييي( المليييتق ) فيييي بيييه سيييماه وهكيييذا ،(المعييياد اليييرهن) يسيييمونه والشيييافعية ،(األمانييية

 .اهي 2(بالرب  االستقراض للمحتا  يجوز(: البغية)و
 المتبييادر هيمالف ينفيي بميا القاعييدة، هيذه فيي والخصيوص العمييوم الزرقيا العالمية فسير وقيد
 االحتيييا  يكييون  أن خاصيية بكونهييا والمييراد: )فقييال الفردييية الخاصيية بالحاجيية المييراد أن منهييا،
 الميراد ولييس. والخياص العام العرف معنى في تقدم ما تظير حرفة، أو بلد كأه  منهم لطائفة

 . فردية تكون  أن بخصوصها
                                                           

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

 .92، 91األشباه والنظائر البن نجيم صي -2
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 حييييييياالت عليييييييى قتصيييييييرت ال االسيييييييتثنائية التشيييييييريعية التسيييييييهيالت أن: القاعيييييييدة ومعنيييييييى
 كميا أيضيا، االستثنائية التسهيالت توج  الضرورة دون  مما الجماعة حاجات ب  الضرورات،

 : التالية التفاريع من تتض 
 االسييتثنا  قبييي  ميين أحكييام األصييلية الشييريعة بنصييوص ُشييرعت األسيياس هييذا فعلييى -1

: والسييالم الصيالة علييه لنبيييا أن   السينة فيي مييثالا  ورد فقيد. إليهيا لالحتيييا  العامية قواعيدها مين
يلمَ  فيي ورخيص ،1اإلنسيان عنيد لييس ميا بييع عين نهى يَلم، فيي الشيريعة فتيرخيص. 2الس   ميع الس 
 بييييع إليييى النيياس مييين كثيييير لحاجيية انظييير  هييو إنميييا العيييام، اليينص منعيييه اليييذ  المعييدوم بييييع أنييه

 تعجيييي  فييييه ر اشيييت وليييذا اإلنتيييا ، عليييى لالسيييتعانة إنتاجهيييا قبييي  أثمانهيييا واسيييتالف منتوجييياتهم
 .الثمن

يي األسيياس هييذا وعلييى -2  تتالحيي  التييي الثمييار بيييع االجتهادييية األحكييام فييي الفقهييا  زجييو   اأيضا
ن العاهييية، وأمييين بعضيييها بيييدا متيييى الظهيييور فيييي  انظيييرا  بعيييد، يبيييد ليييم امعيييدوما  معظمهيييا كيييان وا 

 .للحاجة
 مقيدار وجهالية خص،الشي سييمكثها التي المدة جهالة مع بأجر الحمام نزول اأيضا  زواوجو   -3

 .اأيضا  للحاجة انظرا  سيستهلكه، الذ  الما 
 .اأيضا  للحاجة القواعد من استثنا  الوفا  بيع زواوجو   -4
 أحكامهيييا ُتقيييرر إنميييا فسييياده أو الزميييان رلتغيُّييي تبيييدلها الفقهيييا  قيييرر التيييي األحكيييام وجمييييع -5

 . للحاجة اتبعا  وتتبدل الجديدة
ييي العيييرف واعتبييار -6 ييي وأ كيييان اعاما  ليييداعي اسيييتجابة هيييو إنميييا األحكيييام، فييي وتحكيميييه ا،خاصا

 .الحاجة
 :افتراق الضرور عن الحاجة من ناحيتين

 يفترقيان أنهميا والحاجية الضيرورة عين الفقهيا  يوردهيا التيي األمثلية بقيية ومين ذلي  من يتض  
 :ناحيتين من الحكم في

                                                           

( وقييال: العميي  علييى هييذا الحييدي، عنييد 1232(، والترمييذ  )3503ي اإلجييارة )( وقييال مخرجييوه: صييحي  لغيييره، وأبييو داود فيي15311رواه أحمييد ) - 1
(، عين حكيييم بيين 2867(، وصيححه األلبيياني فيي المشييكاة )2187( كالهميا فييي البييوع، وابيين ماجييه فيي التجييارات )4613أكثير أهيي  العليم، والنسييائي )

 حزام.

 (، عن ابن عباس.1604اة )(، ومسلم في المساق2239متف  عليه: رواه البخار  في السلم ) - 2
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 بخالف. للجماعة أم لفردل حاصالا  االضطرار أكان سوا  المحظور، تبي  الضرورة أن   -أ
 حاجيييية كانييييت إذا إال العاميييية األحكييييام ميييين االسييييتثنائية التييييدابير توجيييي  ال فإنهييييا الحاجيييية،
 لكي  ريقير   أن يمكين وال غييره، عين ومختلفية دةمتجد    حاجات فرد لك     ألن   وذل . الجماعة

 .وقاسرة نادرة حالة فإنها الضرورة بخالف. به خاص تشريع   فرد
 ممنيييوع لمحظيييور موقتييية إباحييية هيييو الضيييرورة عليييى يتوقيييف اليييذ  االسيييتثنائي مالحكييي أن -  

 .المضطر بالشخص دوتتقي   االضطرار، بزوال اإلباحة هذه تنتهي الشريعة، بنص   
ييي تصييييادم ال فهيييي الحاجييية عليييى بنييييا  تثبيييت التيييي األحكيييام أميييا  القواعييييد تخيييالف ولكنهيييا ا،نصا

 .وغيره المحتا  منها يستفيد دائمة عامة بصورة تثبت وهي والقياس،
  فرق آخر بين الضرورة والحاجة:

 حيرم ميا أن: المحققيون  قيرره ميا وهيو والحاجية، الضيرورة بيين آخير افرقا ( القرضاو  ) هنا وأزيد
 بييالتحريم مقصييود لذاتييه حييرم فمييا. للحاجيية يبييا  الذريعيية لسييد    حييرم ومييا للضييرورة، يبييا  لذاتييه
يي ال أصييالا   الحاجييية فكلفييت أهييون، فتحريمييه اآلخيير، بخييالف. رةلضييرو  إال يييب  لييم فلييذل  ا،تبعا

 . الفض  وربا النسيئة ربا مث . باحتهإل
ي الخياص العيرف عين الحاجية تفتير   وبيذل : الزرقيا قال  بيالعرف يثبيت اليذ  الحكيم ألن ا،أيضا

 بتصيييرف القواعيييد عليييى هللا رحميييه واليييد  شييير  مييين. فقييي  العيييرف أهييي  عليييى يقتصييير الخييياص
 .ايضا أ

 يدة للقاعدة:اقترا  صياغة جد

 بأنهيا وهلية ألول ييوهم فيهيا( خاصية الحاجية) لفي  أن القاعدة هذه صياغة على ويالح : قال
ييي بينيييا كميييا المقصيييود بينميييا الفرديييية، الحاجييية  جمييييع هيييوليس النييياس، مييين طائفييية حاجييية هيييو اآنفا
 .الناس
 عاميييةال المصيييلحة) :(األحكيييام قواعيييد) كتابيييه فيييي السيييالم عبيييد بييين العيييز العالمييية الشيييي  يقيييول

يييييي) 1...(الخاصيييييية كالضييييييرورة . الغييييييياثي أو األمييييييم غيييييييا، كتابييييييه فييييييي الحييييييرمين إمييييييام لهاوأص 
 :يلي كما تصاغ أن هذه والحالة القاعدة هذه صياغة في فاألفص (. القرضاو  
 يشييم  مييا بأنهييا حينئييذ العاميية الحاجيية وتفسيير الخاصيية، الضييرورة منزليية تنييزل العاميية الحاجيية
 . مثالا  بلد أو حرفة كأه  منها، طائفة أو األمة جميع
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 الشريعة في الرئيسية ماتالس    من وهو الحر ، رفع مبدأ ُتبرز أنها دلةالمع   الصيغة هذه ومزي ةُ 
 وهييو الفردييية، الضييرورة حاليية فييي االسييتثنائية األحكييام فييي األسيياس هييو حييي، ميين اإلسييالمية،

 .  انتهي 1(العامة الحاجة با  في هنا األساس نفسه
 الغير: ل يُبطل حقَّ ضطرار ال

نمييا): الزرقييا قييال  علييى التجيياوز عقوبيية ميين وتعفييي اإلثييم تسييق  معييذرة االضييطرار يعييدُّ  وا 
 .الح  إلبطال ضرورة وال الغير، ح 

 .قيمته ضمان عليه فإن غيره طعام ياك  أن نفسه عن الهال  لدفع اضطر فمن
 باشيير ميين علييى لالمييا قيميية ضييمان فييإن الغييير مييال إتييالف علييى بملجييئ أكييره ميين أمييا
 .2(الت بعة بتحم  الفاع  من أولى ألنه اإلكراه،

 ما أُبيح للضرورة يقدَّر بقدرها:
 ُأبيي  ميا) قاعيدة وهيو قبي ، مين علييه نب هنيا ميا: الضيرورات قاعيدة عليى العلميا  فير ع وقيد
يييع الحظييير، أصييي  نسييييان للضيييرورة اإلباحييية معنيييى فلييييس ،(بقيييدرها يقيييد ر للضيييرورة  فيييي والتوسُّ

، وغيييير اميييذكورا  الحظييير أصييي  يكيييون  أن يجييي  بييي  إلباحييية،ا  النييياس يستسيييلم ال حتيييى منسيييي  
 اإليمييييان أهييي  مييين المطليييو  بيييي  منهيييا، الخيييرو  إليييى يسييييَعوا وال ،أصيييالا  ويعتبروهيييا للضيييرورة
 .األحوال لتحسين ادائما  والسعي االجتهاد
 ميين يأكيي  ال المضييطر: فروعهييا وميين: )القاعييدة هييذه ذكيير بعييد هللا رحمييه السيييوطي قييال

 .الرم  سد    قدر إال الميتة
 إلييى يعييدل ولييم - ليي  يصييل  ال: كقولييه - بييالتعريض اكتفييى خاطيي ، فييي استشييير وَميين
 (.المحرمة للغيبة ابا تجن   أ .)التصري 

 .يعلفها لَمن لبيعه أخذه يجوز وال البهائم، لعلف الحرم نبات أخذ ويجوز
 وصييي  فيييإذا للضيييرورة، ُأبيييي  ألنيييه الحاجييية، سيييبي  عليييى ُيؤخيييذ الحييير  دار فيييي والطعيييام

ها بقايا معه ومن امتنع المسلمين عمران  .رد 
 منيييه بيييد ال ميييا إال ُيكَشيييف وال سييياعدها، جميييع تسيييتر أن وجييي : اميييرأة أجنبيييي فصيييد ولييو
 .لالستمسا 

                                                           

 لم بدمش .ق( طبعة دار ال1008 -2/1005المدخ  الفقهي العام للزرقا ) - 1

 لم بدمش .ق( طبعة دار ال2/1005المدخ  الفقهي العام للزرقا ) - 2
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 .لالستمسا  منه بد ال ما إال الصحي  من تستر ال أن يج  والجبيرة
 .بها الحاجة الندفاع ة،واحد من أكثر تزويجه يجوز ال والمجنون 

 يصيطاد اليذ  القيدر عليى زييادة يقتنيي أن ليه يُجز لم: للصيد الكل  اقتنا  له جاز وَمن
 .1(به

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

 .الغنيمة إلى رد فض  وما ال، منها الخرو  وبعد قسمة بال ودهن وسال  وحط 
 األوانييي فييي ضييرورة ال ألنييه األوانييي، دون  الثيييا  فييي السيينور بييول عيين بييالعفو اوأفتييو  
 .بتغطيتها  :أ بتخميرها العادة لجريان
 ألنيه للضيرورة؛ قليليه عين فيعفيى الفليوات، آبيار بيين البعير فيي المشياي  من كثير   وفر   
 بخييالف ة،الضييرور  لعييدم األمصييار آبييار وبييين حولهييا، تبعيير واإلبيي  حيياجزة، رؤوس لهييا ليييس
 والمنكسيير، الصييحي  وبييين واألمصييار، الفلييوات آبييار بييين الفيير   عييدم المعتمييد ولكيين. الكثييير
 .واليابس الرط  وبين

 النجاسيية رواييية وعلييى المسييتعم ، المييا  ميين أصييابها إذا المتوضييى  ثيييا  عيين ويعفييى 
 .لعدمها غيره ثو  يصي  عما يعفى وال للضرورة،
 .الضرورة لعدم غيره ح     في نجس نفسه، ح     في طاهر الشهيد ودم 
 مين ينظير إنميا والطبيي  ،منيه بيد ال ميا بقيدر إال الصيحي  مين تسيتر أال يج  والجبيرة 
 . الحاجة بقدر العورة
 الحاجيية النييدفاع واحييدة ميين أكثيير تزويجييه يجييوز ال المجنييون  أن: عليهييا الشييافعية عوفيير   

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

                                                           

 . 94األشباه والنظائر للسيوطي صي -1

 .86األشباة والنظائر البن نجيم صيي - 2
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(7) 

 : مراعاة العادات واألعراف فيما ل يخالف الشرعالسابعة القاعدة

: مييذاهبهم بمختلييف الفقهييا  عليهييا اتفيي  التييي المعييامالت، فقييه فييي الحاكميية القواعييد وميين
 الفقهيية القواعيد مين جعليوا ولهيذا. الشيرع يخيالف لم فيما وعاداتهم، الناس أعراف إلى االحتكام
 (.مةمحك   العادة: )قاعدة يهاعل عمَ ج  المُ  الكلية والشرعية

 :الفقه في الناظم قال وقد الجماعة، عادة هو والعرف
 يدار قد الحكم عليه لذا  اعتبار له الشرع في والعرف

 هللا عنييد فهييو احسيينا  المسييلمون  رآه مييا: مسييعود ابيين بقييول القاعييدة هييذه علييى وااسييتدلُّ  قييدو 
 .1ي قب هللا عند فهو اقبيحا  المسلمون  رآه وما ا،حسنا 

 .مسنده في أحمد رواه موقوف أنه والصوا  مرفوع، حدي، أنه على بعضهم أورده وقد
ن – معنياه ولكين  المييؤمنين رؤيية يير   اليذ  الشييرع، مييزان فيي صيحي  - اموقوفايي كيان وا 

َملُاااوا َوقُااالِ }: يقيييول تعيييالى فييياهلل والقيييد ، الميييد  فيييي هللا عنيييد معتبيييرة ُ  فََسااايََر  اع  َُااام   اّللَّ  َعَملَ

ِمنُااو َ  ُسااولُهُ َورَ   رسييوله و هللا رؤييية علييى معطوفيية المييؤمنين رؤييية فجعيي  ،[105:التوبيية] {َوال ُمؤ 
ً  َكبُاارَ }: تعييالى قييال كمييا للعميي ، اادَ  َمق تااا ِ  ِعن  اادَ  اّللَّ  مقييت فجعيي  ،[35:غييافر] {آَمنُااوا الَّااِذينَ  َوِعن 

 فيييي هللا شيييهدا  أنيييتم: "وسيييلم علييييه هللا صيييلى النبيييي وقيييال. هللا مقيييت عليييى معطوفيييا الميييؤمنين
 .2"األرض

ييي والمعيييامالت العبيييادات فيييي إليهيييا يرجيييع( ميييةمحك   العيييادة) القاعيييدة وهيييذه  وليسيييت ا،جميعا
 والمعييامالت، العييادات فييي إليهييا يحتييا  مييا أكثيير الواقييع فييي ولكنهييا المعييامالت، علييى مقصييورة

 إليى الدنيويية مفاتهوتصيرُّ  النياس، معيامالت على تأثير من السائدة والعادات القائم، للعرف لما
 .أق  تأثيرها فإن   العبادات، بخالف كبير، حد  

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

                                                           

(، وحسين إسيناده 3602(، واألوسي  )9/112جيوه: إسيناده حسين، والطبرانيي فيي الكبيير )ا عليى ابين مسيعود، وقيال مخر   ( موقوفا 3600رواه أحمد ) -1
 (.533األلباني في الضعيفة )

 (، عن أنس.1932(، والنسائي في الجنائز )12837(، كالهما في الجنائز، كما رواه أحمد )949(، ومسلم )1367متف  عليه: رواه البخار  ) -2
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 الزميييان ربتغيُّييي رتتغي يي كميييا العيييرف، ربتغيُّيي رتتغي ييي الفتيييو   أن علييى المحققيييون  نيييص   ولهييذا
 ملييييزم أنييييه إال لفتييييو ، ا ميييين نييييوع هييييو القاضييييي قضييييا  إذ القاضييييي، قضييييا  وكييييذل . والمكييييان

ن قضا ، ملزمة ليست والفتو   للمتقاضيين،  .ديانة ملزمة كانت وا 
 بليد، كي  فيي السيائد للعيرف المفتيي مراعياة ضيرورة عليى الراسيخون  العلما  نب ه هنا ومن

 القرافيي اليدين شيها  اإلميام ذلي  عليى نب يه نومم ي. الحقيقية عين ضي ي ال حتى زمن، ك  وفي
 فييي عقييده الييذ  الفصيي  فييي الحنبلييي القيييم ابيين اإلمييام ذليي  علييى هنب يي كمييا. هللا رحمييه المييالكي

 والعيييرف، والحيييال والمكيييان الزميييان رتغيُّييي وهييي الفتيييو ، رتغيُّييي موجبيييات عييين( الميييوقعين إعييالم)
 .نزاع بال الموجبات هذه أحد والعرف

 المعروفية، رسيالته عابيدين ابن الشامية، الديار فقيه الحنفية من المتأخرين عالمة وكت 
يي كمييا(. الُعيير ف علييى مبناهييا األحكييام بعييض أن   فييي الَعيير ف نشيير: )سييماها التييي  ذليي   سنفص  
ي( العيرف) و( العيادة) بيي الفقهية بحوثهم في العصر علما  اهتم وقد. يأتي فيما  بيواورت   لوهاوأص 

يي قواعييدَ  عليهييا  العملييي، المسييتو   وعلييى النظيير ، المسييتو   علييى وتأثيرهييا خطرهييا لهييا اوأحكاما
 فهميي أحميد اليدكتور الشيي  ،  األزهير  العالمية شييخنا رسالة: المجال هذا في قدم ما أهم ومن
 مين) العالميية شيهادة عليى للحصول رسالة وكانت ،(الفقها  عند والعادة العرف عن) سنة أبو

 عيين الزرقييا ىمصييطف الشييي  العالميية الفقيييه وبحيي، بيياألزهر، الشييريعة كلييية ميين( أسييتاذ درجيية
 العييرف مبحيي، كييان وقييد. الثيياني جزئييه ميين( العييام الفقهييي المييدخ ) كتابييه فييي( العييرف نظرييية)

 لييه قييدم وقييد دوراتييه، إحييد  فييي( الييدولي اإلسييالمي الفقهييي المجمييع) طلبهييا التييي المباحيي، ميين
 .إليها الرجوع ويمكن جلته،م نشرتها مستفيضة بحو،

 عام وخاص: ىانقسام العرف إل

 اللفي  أو والفعي  القيول: ومنهيا والخصيوص، العموم: منها كثيرة باعتبارات العرف ينقسم
 .والعم 

 :اأيضا  أقسام والخصوص والعموم
 أعيراف وهنيا  العيرا ، أو الشيام أو مصير كأهي  ن،معيي   قطر بأه  خاص عرف فهنا 

 .القطر هذا من مدينة أو قليمإ بك  خاصة
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 هييذا أو البحيير ، الوجييه أهيي  عييرف وليييس مصيير، فييي الصييعيد أهيي  عييرف هييذا: فنقييول
 بغيداد بأهي  خياص عيرف هيذا أو ،ميثالا  القاهرة أه  يعرفه وال األسكندرية، بأه  خاص عرف
 .حل  أو حماة أه  عرف وليس دمش ، بأه  خاص عرف وهذا. الموص  أه  يعرفه وال

ييخا اعرفايي ونجييد  الفالحييين، عييرف هييذا :فنقييول. غيييرهم يشييم  وال معينيية، حرفيية بأهيي  اصا
ما ا،عموما  إما . المغير  فيي أو السيودان فيي الفالحيين عيرف هذا :فنقول. بلد في اخصوصا  وا 

 .البلد ناحية ومن الحرفة، ناحية من: ناحيتين من هنا الخصوصية فتكون 
ي لدبب اخاصا  أو ا،عاما  الجواهرجية أو الصاغة عرف وهذا يالن عيرف هيذا أو. اأيضا  ارينج 

يي المختلفيية، الحييرف أصييحا  ميين وغيييرهم. الخييياطين أو ائينالبن يي أو الحييدادين أو  وهييذا ا،عموما
 .عرفهم لهم بلد ك  في صنعة أه  فك  الغال ، وهو اخصوصا  أو نادر،

 معيين، بليد فيي خصوصيا أو نيادر، وهيو عموما الدولة، موظفي أو التجار عرف وكذل 
 .غال ال وهو

 العرف العام:

يي النيياس بييين عمومييه يكييون  وقييد المسييلمين، بييين عمومييه يكييون  قييد العييام، والعييرف  ا،جميعا
 . مسلمهم وغير مسلمهم

يمُ  إليى اليزاو  فيي المهير تقسييهم: المسلمين جماهير بين الجار   العام العرف فمن   ،عج 
لييى ييالمُ . رمييؤخ   وا   عنييد إال عييادة بييه يطاليي  ال روالمييؤخ  . الييدخول قبيي  عييادة المييرأة تقبضييه  عج 

 .الموت أو الطال 
يي النيياس بييين العييام العييرف وميين يي علييى المكتييو  أن  : اجميعا  يكفييي د،محييد   ثميين ميين لعةالس  

 فيي وهذا. عاطاةالمُ  با  من ب  بول،وقَ  إيجا  دون  ف،وتنصر   السلعة وتأخذ الثمن، تدفع أن
 آخير سيعر إليى المكتيو  األصيلي سيعرها مين السيلعة بتخفييض التنزي  وأن. العالم بالد سائر

 يليييزم نأ التنزيييي  ميييدة فيييي يجيييوز وال المخفيييض، بالسيييعر يبييييع بيييأن البيييائع يليييزم منيييه، أخفيييض
 .القديم بالسعر المشتر  
 علييه فأخيذ المفعيول، سيار   صيحي  يرسم سفر جواز معه من أن عليه المتعارف ومن

 .التأشيرة بهذه خولهاد في الح  له يصب  دولة، أ     من( دخول تأشيرة) حامله
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 معلوميية وأمسييت ا،وغربايي اشييرقا  المعاصيير العييالم عليهييا اصييطل  كثيييرة، اأعرافايي نجييد وهكييذا
 ميييع تتعيييارض ال داميييت ميييا األعيييراف، هيييذه تقييير أنهيييا اإلسيييالمية الشيييريعة كيييموحُ . النييياس عنيييد

 .الناس بين للتعام  اتيسيرا  أحكامها، وال أصولها
 العرف قولي وعملي:

 ميييا: هيييو اللفظيييي أو فيييالقولي. وعمليييي – لفظيييي أو – قيييولي إليييى لعيييرفا ينقسيييم وكيييذل 
 .والمعامالت باألفعال يتعل  ما: هو والعملي. والمصطلحات واأللفاظ بالكلمات يتعل 

 مصيييطلحات لهيييم مدينييية أو قلييييمإ أو ُقطييير أو جماعييية فكييي  حكميييه، ليييه القيييولي والعيييرف
 األقيييياليم أو والبلييييدان الجماعييييات عيييين تختلييييف مقاصييييدهم، عيييين بهييييا رون يعب  يييي قولييييية أو لفظييييية
 قيوم كي  ليد  بيه المعميول أو به رفتَ ع  المُ  المصطل  أو اللفظي العرف رعاية ويج . األخر  

ن النياس مين فئية أو  علييى ميةقد  مُ ( العرفيية الحقيقية) ألن الشيرعي؛ أو اللغيو   الوضيع خيالف وا 
 (.الشرعية الحقيقة) و( اللغوية الحقيقة)

ن الييذكر، االبيين عيين( الولييد) لمييةبك يعبييرون  الييبالد فييبعض  معناهييا( الولييد) كلميية كانييت وا 
َُمُ }: القييرآن فييي جييا  مييا وهييو البنييت، تشييم  كمييا االبيين تشييم  اللغييو   ُ  يُوِصااي َلِدُكاام   فِااي اّللَّ  أَو 

ُن ثَيَي نِ  َحظ ِ  ِمث لُ  ِللذََّكرِ  قَ  نَِساءً  ُكنَّ  فَِإ    األ   فَلََهاا َواِحادَةً  َكانَات   َوإِ     َ تَارَ  َماا ثُلُثَاا فَلَُهانَّ  اث نَتَاي نِ  فَو 

فُ  َُل ِ  َوأِلَبََوي هِ  الن ِص  ا السُّدُ ُ  ِمن ُهَما َواِحد   ِل َُن   لَم   فَِإ    َولَد   لَهُ  َكا َ  إِ    تََر َ  ِممَّ  َوَوِرثَاهُ  َولَاد   لَهُ  يَ

ااهِ  أَبَااَواهُ  َلِدُكاام  } فييي فقولييه ،[11:النسييا ] {الثُّلُااثُ  فَِِلُم ِ  إِ   }: وقولييه ،واإلنييا، ذكوراليي يشييم  ،{أَو 
َُن   لَم   إِ   } أو {َولَد   لَهُ  َكا َ   .بنت وال ذكر ابن له ليس: يقصد {َولَد   لَهُ  يَ

 جيار   هيو ميا ونحوهيا، األوقياف حجيج وفيي الوصيايا، وفيي األيمان، في راعىيُ  أن فيج 
. اشييرطا  كالمشييرو  اعرفايي المعييروف: يقولييون  الفقهييا  جعيي  مييا وهييذا العييرف، فييي بييه ومعمييول
 .بالنص كالتعيين بالعرف التعيين

 بداللية تتير  الحقيقية: ثيال، قواعيد اللفظيي أو القيولي العيرف على المتفرعة القواعد ومن
 كيان ربميا بي  باللسيان، ينطي  ميا مث  بالقلم يكت  ما  :أ. كالخطا  الكتا : وقاعدة. العادة

 فيي آيية أطيول ذلي  فيي نيزلأو  ن،ي  اليد   بكتابية هللا أمير ولهيذا المنطو ، من أهم اأحيانَ  المكتو 
 (.ةنَ ايَ دَ المُ  آية) باسم المعروفة ،القرآن

 والقاعدة الثالثة: اإلشارات المعهودة لِلخر  كالبيا  باللسا .
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م   لغة: عرفنا في ذل  ومث  . شياراتإ لغة وهي للصم، تعلم والتي عليها، المصطل  الصُّ
 بلغييتهم للصييم يترجمهييا ميين هنييا  ليفزيونيييةالت القنييوات بعييض فييي األخبييار نشييرات بعييض وفييي

 .المعهودة
 .المعروفة( المجلة) قواعد من كلها هنا ذكرناها يالت الثال، والقواعد

 الَلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد األعراف:

 ومييين. يتيييداولونها مييين أعيييراف بحسييي  مختلفييية ميييدلوالت لهيييا يكيييون  قيييد الواحيييدة، والكلمييية
 .ومفهومها معناها في واحدة فهي لفظها في واحدة دامت ما بأنها الظن الخطأ

ل يية) كلميية خييذ  ميين مختلفيية جماعييات ومصييطلحات أعييراف فييي مشييتركة الكلميية فهييذه( ع 
 .اآلخر يقصد ما غير منها يقصد ك ُّ  والمتخصصين، العلما 

 العليية غييير المحييدثين، عنييد العليية غييير الفالسييفة، عنييد العليية غييير األطبييا ، عنييد فالعليية
 .النحويين عند العلة غير وليين،األص عند

 العييام المعنييى هييو وهييذا. عليييالا : المييريض يم   ُسيي ومنييه المييرض، هييي األطبييا  عنييد فالعلية
 .والشائع

 مادييية، باعثيية وعليية غائييية، وعليية فاعليية، عليية: أقسييام أربعيية تنقسييم الفالسييفة عنييد والعليية
 .صورية وعلة

 وأ اعتبارهيا عليى يترتي  متنيه، أو ي،الحيد سيند فيي ةخفي   آفة: يه المحدثين عند والعلة
 .قادحة وغير قادحة، علة: نوعان يوه بوله،قَ  أو الحدي، رد عدمه،

 والمعلييول المعلييول، وهييو الشييرعي، الحكييم عليهييا يييدور التييي هييي األصييوليين عنييد والعليية
 .المعلول دمعُ  العلة متد  عُ  فإذا ا،وعدما  اوجودا  علته مع يدور

 بينهميا، مشيتركة لعلية بأصي  فيرع إلحيا  هيو والقيياس لقيياس،ا مدار عندهم اأيضا  ةوالعل
 .األصول علم في األبحا، أد     من العلة وأبحا،. رعايتها يج  شرو  القياس في وللعلة

 واليييواو، األليييف،: الييثال، العلييية حييروف فهنيييا  بييالحروف، تلحييي  النحييويين؛ عنيييد والعليية
 . واليا 

 أو. وربييييى سييييعى: مثيييي  النيييياقص، يسييييم  وي اآلخيييير المعتيييي  منييييه: المعتيييي  الفعيييي  وهنييييا 
 .ووزن  وعد: مث  المثال، ويسمى األول أو. وباع صام: مث  األجوف، ويسمى األوس ،

 بين بين البالد بعضها وبعض:  ياختالف العرف القول
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 مشيكالت ظهور في اأحيانا  وبعض بعضها البالد بين القولى العرف اختالف يسب  وقد
 عيرف حسي  اآلخير اهيويفهم بليده، عيرف حسي  بكلمة يتكلم نهمم واحد ك  ألن   التعام ، في
 .شتبا اال أو االرتبا  يحد، هنا ومن. هو بلده

يي فييدخلوا القيياهرة، زاروا الجزائييريين الشييبا  ميين مجموعيية أن حكييى مييا: ذليي  ميين  ا،مطعما
 مييين فكيييان لزبائنيييه، يحضيييرها يالتييي الوجبيييات مييين عنيييده بميييا قائمييية المطعيييم عامييي  إلييييهم مفقيييد  
 مناسيييبة، أكليييه هيييذه: فقيييالوا العصيييافير، تعنيييي الجزائيييريين عيييرف فيييي والفيييراخ الفيييراخ،: ئميييةالقا

 عاميي  اسييتكثر وقييد فرخية، عشييرة اثنتييى  :أ فيراخ، ثالثيية ميينهم واحييد كي  فطليي  أربعيية، وكيانوا
 .طلبهم على ون مصرُّ  أنهم له كدواأو  ذل ، في وناقشهم ذل ، المطعم

 ففيييييوجئ دجاجييييية، أ  فرخييييية عشيييييرة اثنتيييييا عليهيييييا صيييييينية العامييييي  أحضييييير فتيييييرة، وبعيييييد
. عليييه وأصييررتم طلبتمييوه مييا هييذا: قييال هييذا  مييا: فقييالوا. أمييامهم وضييع الييذ  بهييذا الجزائريييون 

نما ادجاجا  نطل  لم نحن: قالوا  عنيدنا الفيراخ إميا: قالوا. عندنا الفراخ هذه: قال! افراخا  طلبنا وا 
 !العصافير فهي

 تكيييون  وقييد. والييبعض بعضييها الييبالد بييين سيييمياتالت الخييتالف ا،كثيييرا  يحييد، هييذا ومثيي 
 .آخر قطر في اوشتما  اوذما  األقطار، أحد في امدحا  الكلمة

 مين. ذلي  تحمي  ال آخير   بالد وفي الذم، معنى تحم  البالد بعض في لفظة تكون  وقد
. أطلقيييت إذا سيييا ةإ أو ذم  أ تحمييي  ال الخلييييج بيييالد فيييي( اميييرأة) بمعنيييى( َميييرة) كلمييية أن ذلييي 
 !والشتم الس  مقام في إال تقال ال مصر في الصفة بهذه جدهان نحي على

 عيتسيير   وال األعييراف، هييذه راعييىيُ  أن حكييم، إذا والقاضييي أفتييى، إذا يالمفتيي علييى ويجيي 
 ميا ويوجي  يثبيت، أن يجي  ميا ينفيي أو نفيى،يُ  أن يجي  ميا يثبيت ال حتى ت،يتثب   ب  ذل  في
 .السائد بالعرف ه الج نتيجة واج ، هو ما ويسق  بواج ، ليس

 :القاعدة بهذه( األحَام مجلة) اهتمام

 بالغيية عنايية عنييت وقيد. فيهييا( 36) رقيم وتحمي  ،(المجلية) قواعييد أهيم مين القاعيدة وهيذه
 .ألحكامها الموضحة األمثلة بضر  احهاشر   ينوعُ  عليها، وبتفريعاتها بتأصيلها،
ي تجعي  خاصية أو اميةع العادة إن  : بقولها المادة هذه المجلة أوضحت وقد  إلثبيات اَحَكما

ي تجعي  إنميا والعيادة العيرف أن  : حيدر يعل المجلة شار  نبي   قد و. شرعي حكم  إلثبيات احكما
 وال بموجبيه، عمي  النص دَ رَ وَ  فإذا إثباته، المراد الحكم ذل  في نص   يرد لم إذا الشرعي الحكم
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 ميين أقييو   واليينصُّ  النصييوص، تغيييير  ُّ حيي للعبياد ليييس ألنييه ،بالعييادة والعميي  اليينص    تيير  يجيوز
 نيصُّ  أميا(. 37) المادة شر  في سيأتي كما باط  على ا،ستندا مُ  يكون  قد العرف ألن   العرف؛
ييي يجيييوز فيييال الشيييارع  العمييي  ألجييي  القيييو ُّ  يتييير  ال فليييذل  باطييي ، عليييى امبنياييي يكيييون  أن امطلقا

 .بالضعيف
 تقسيم العرف:

 :وجهين على يكونان والعادة والعرف: الشار  قال
 :أقسام ثالثة إلى يقسم :األول

 :العام العرف -1 
 غييير وواضييعه طبقاتهييا، ميين بطبقيية مخصييوص غييير هيئيية عييرف هييو: العييام العييرف تعريييف 

 قبلييه والييذ  زماننيا، حتييى الصيحابة عهييد منيذ الجييار   العييرف هيو عنييدنا العيام والعييرف. متعيين
 الزميان يشيم  هنيا العميوم جعي  أنيه يالحي و . )للقيياس امخالفا  كان ولو به، وعملوا المجتهدون 
 (.المكاني العموم هنا بالعموم المراد أن المفهوم أن مع ا،جميعا  والمكان

 دخيي  سييوا  ،يحنيي، فييالن، دار فييي قييدمي أضييع ال وهللا: قييائالا  شييخص حلييف إذا: ذليي  مثييال 
 وضيع ألن ،؛يحني ال ييدخلها أن دون  اليدار فيي قدميه وضع لو أما ا،راكبا  أو اماشيا  الدار تل 
  .الدخول بمعنى العام العرف في القدم
 :الخاص العرف - 2
( الرفييع لفظيية) النحييو علمييا  كاسييتعمال شييي  علييى مخصوصيية طائفيية اصييطال  هييو: تعريفييه 

  (.النقد) كلمة األد  وعلما 
 :الشرعي العرف - 3
 لمعنيييىا فيييي فباسيييتعمالها والحيييج، والزكييياة كالصيييالة الشيييرعية، االصيييطالحات عييين عبيييارة هيييو 

 .اللغو   معناها أهم  الشرعي
لي . فر   الخاص والعرف العام بالعرف الحكم وفي هذا  :التفصي  وا 
 فيي قيدمي أضيع ال: )فقيال شيخص حليف ليو: ذلي  مثيال. عيام حكيم العيام بالعرف يثبت

 يثبيت( أدخي  ال) العيام العيرف وفيي( رجليي أضيع ال) اللغية في ذل  معنى أن فبما( فالن دار
 . عمومال ح  في ذل 



 111 

 بلييدة فييي عييورفتُ  لييو: ذليي  مثييال. فقيي  خيياص حكييم بييه يثبييت فإنييه الخيياص، العييرف أمييا
 .فق  فيها المنقول ذل  وقف بصحة حكميُ  غيرها، في وقفه المتعارف غير المنقول وقف

 . القولي والعرف( 2) العملي العرف( 1: )قسمين إلى اأيضا  يقسم الثاني والوجه
 شيخص وكي  فليو. القمي  خبيز أو نأالض لحم أك  مثالا  ةبلد أه  كتعود: العملي العرف

ي أو اخبيزا  ليه يشيتر   بيأن آخر البلدة تل  من  جمي  لحيم للموكي  يشيتر   أن للوكيي  فلييس ا،لحما
 اعرفايي) يسييمى الحنفييية عنييد العييرف وهييذا اإلطييال ، هييذا علييى ااسييتنادا  شييعير، أو ذرة خبييز أو
 امقيدا  اعرفا  أ ( امخصصا  اعاما 

 حتيى مخصيوص، معنى في يستعملونه لف  على جماعة اصطال  هوو : القولي العرف
يييي العييييرف وهييييذا. سييييماعه بمجييييرد أحييييدهم ذهيييين إلييييى معنيييياه يتبييييادر  الحنفييييية عنييييد يسييييميُ  اأيضا

 (.امخصصا  اعرفا ) والشافعية
 .لها ذكر بدون  البيع في تدخ  عادة البيع في تدخ  التي األشيا  أن :ذل  من
 . أخذه للمشتر   يذكر لم ولو َسنهرَ  الفرس بيع ضمن يدخ : ذل  مثال 
ييي ييييدفع المطلييي  البييييع فيييي بليييدة فيييي العيييرف كيييان إذا وكييذل  ييي المبييييع ثمييين يعتبييير اطا مقس   اطا مقس 
 (.576) المادة انظر العرف، حس 
 عليى أحيدهما يشيتر  وليم تعلمهيا بقصيد صينعة صياح  عنيد وليده رج    وضع إذا وكذا 
 ،البليدة بعيرف يعمي  بياألجرة اآلخير منهميا ك    طال  الصنعة الولد تعلم أن وبعد. أجرة اآلخر
ن عليهيا، جبيريُ  المعل  يم عليى عادة األجرة كانت فإذا  عليى جبيريُ  الميتعلم الصيبي    عليى كانيت وا 

ن ،للمعليييم دفعهيييا  الميييادة انظييير بمقتضييياها، يحكيييم منهميييا كييي     عليييى تقضيييي ال العيييادة كانيييت وا 
(569.) 

ييي  وضيييع( واألشيييخاص األشييييا   بنقييي المتعهيييد) المكيييار   عليييى يجييي  كيييذل   م   داخييي  الح 
 (. 575) مادة انظر ا،متعارفا  ذل  كان إن المخزن، أو الدار

 فاسيدة إجيارة األصي  فيي أنهيا ميع والعيادة، بيالعرف عميالا  جيائز المرضيع استئجار كذل 
 .المنفعة لجه 

 قواعد متفرعة على هذه القاعدة:

 الكبييييرة، القاعيييدة هيييذه عليييى ةالفرعي ييي دالقواعييي أو األحكيييام مييين جملييية( المجلييية) رتبيييت وقيييد
 :منها



 112 

 ة يج  العمل بها: جَّ استعما  النا  حُ 

 المليي  علييى دلييي    فيييه فوالتصييرُّ  شييي  علييى اليييد وضييع أن: يعنييي(. 37) المييادة وهييي
ن العموم، ح     في ةج  حُ  يعدُّ  اعاما  كان إن الناس استعمال أو اظاهرا  ي كان وا   ميثالا  ببليدة اخاص 
 العيرف من حينئذ ويكون  البلدة، تل  في ةج  حُ  يرونه فإنهم بل ، لمشاي  اخالفا  ،حجة يكون  ال

 .خاص   حكم به فيثبت ناه،بي   الذ  الخاص
يييُ  الفقهييا  وليينص    للشييرع المخييالف غييير النيياس اسييتعمال أن   والحاصيي   كييالبيع حجيية، دعُّ

 إلييه، الحاجية مسيت لميا ازهجيو  عليى النياس وأجميع الفقهيا  اتفي  فقد ،مثالا  السلم وبيع بالوفا ،
 .جائز غير األص  في أنه مع

 طليييي  والشييييرا  البيييييع وقييييوع وبعييييد مييييال، شييييرا  علييييى شييييخص اسييييتعان إذا: ذليييي  مثييييال 
 مثيي  فييي امعتييادا  كييان فييإذا السييو ، أهيي  تعاميي  إلييى فينظيير أجييرة، المسييتعين ميين بييه المسييتعان

ال المستعين، من ةالمثلي   ،األجرة   أخذ به فللمستعان أجرة ذُ أخ   الحال هذه  . فال وا 
 يييرد ألنييه الصييحن، ردُّ  يجيي  صييحن، فييي مييثالا  كالتفييا  اشيييئا  شييخص أهييد  لييو وكييذل 

 .عادة
 . الس   رد    بعدم العادة لجريان لصاحبه،  ُّ الس   ردُّ يُ  ال َس    في اعنبا  أو ابلحا  أهد  ولو 

 ميين العميي  قيتو  فتعيييين ا،يومياي بسييتانه فيي لييه ليعميي  عيامالا  شييخص اسيتأجر لييو وكيذل 
 .البلدة تل  في والعادة العرف إلى عائد اليوم

 والمصياحف والعلميية الشيرعية الكتي  كوقيف ،المنقيول وقيف بلدة في عورفتُ  لو وكذل  
 بجيوازه، كيمحُ  والميدفع، والبندقيية والحربية واليرم  كالسييف ،الخفيفية األسيلحة وقيف أو الشريفة،
 .صحي  غير األص  في المنقول وقف أن مع ا،صحيحا  الوقف ويكون 

يحُ  يكيون  والعيادة العرف إن   ي يكين ليم إذا ةج   كميا المتعاقيدين، ألحيد شير  أو لينص    امخالفا
 فلييييس نييية،معي   بيييأجرة فقييي  العصييير إليييى الظهييير مييين ليييه يعمييي  ألن آخييير شيييخص   اسيييتأجر ليييو

 بيي  كييذل ، البليدة عييرف أن بييداعي المسيا  إلييى الصيبا  ميين العميي  األجيير يلييزم أن للمسيتأجر
 .بينهما المعينة المدة يتبع
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 العييرف علييى امبنيايي كييان إذا أنييه: اليينص فييي يوسييف أبييي اإلمييام اجتهيياد أن هنييا ونييذكر
 والبيير والشييعير والمليي  ،الموزونييات ميين أنهمييا والفضيية الييذه  فييي 1الييوارد كالحييدي، - والعييادة
 والفضية فاليذه  .األزمان لبتبدُّ  لتتبد   إذا ،والعادة العرف إلى ويصار يتر  - المكيالت من
 أن كييادا والشييعير والقميي  وزنيييين، أصييبحا والمليي  والتميير عييدديين، يكونييا أن يقربييان زماننييا فييي

 . وزنيين يصيرا
 يعيد وليم بيالوزن، شيتر  وتُ  باعتُ  أصبحت عهدنا في المكيالت ك (: القرضاو  ) أقول ب 
 البيييع فييي األشيييا  ذههيي بييين التسيياو   طلبييت فييإذا .البيئييات بعييض فييي انييادرا  إال الكييي  يسييتعم 
 .النص في جا  كما الكي ، وليس يوسف، أبي عند الوزن  في التساو   فهو والشرا 

 إلييى يصييار وال اليينص، فيعتبيير والعييادة، العييرف علييى مسييتند غييير اليينص كييان إذا وأمييا
 كيفميييا الييينص يعتبيييران فإنهميييا هللا، رحمهميييا ومحميييد حنيفييية أبيييي لإلميييام اخالفاييي والعيييادة، العيييرف
 2يوسيييف أبيييي قيييول للمجلييية والمختيييار األزمييان، ربتغيُّييي األحيييوال رتغيُّييي بيييداعي يتركانيييه وال ،كييان
 .انتهي

 يطير   أن المسيافر والسالم الصالة عليه نهيه: رتغي   عرف على المبنية النصوص ومن
نما ،ليالا  أهله صيلى  النبيي أن : "جيابر عين الشييخان رو   فقيد. عشية أو غدوة عليهم يدخ  وا 

 البخيار   رو   ،3"  يتخيونهم أو يطلي  عثيراتهم ،الرجي  أهليه لييالا  يطير   أننهى هللا عليه وسلم 
 أو غيدوة إال ييدخ  ال كيان أهليه يطير   ال سيلم و علييه هللا صلى أنه: "أنس حدي، من ومسلم
 .4"عشية

 إذا زوجهيييا، للقيييا  متهيئييية تكيييون  ال الميييرأة بيييأن النهيييى هيييذا األحاديييي، بعيييض علليييت وقيييد
 .ةاألزمن تل  في السفر ظروف على مبني   وهذا الزمن، من مدة غائ  وهو ا،قادما  فاجأها

 وال وله،وصيي بموعييد ويخبرهييا بسييهولة، بزوجتييه يتصيي  أن يسييتطيع الييزو  فييإن اليييوم، أمييا
 علييى سييفره فييي يكييون  هييذا زمننييا فييي الرجيي  أن الواقييع بيي . انهييارا  أو ليييالا  يصيي  أن عليييه حيير 

                                                           

والشيعير بالشيعير،  ،يشير إلى الحدي، الصيحي  اليوارد فيي بييع الربوييات بعضيها بيبعض، ونصيه: "اليذه  باليذه ، والفضية بالفضية، والبير بيالبر -1
ا بييد". رواه مسيلم فيي المسياقاة فيإذا اختلفيت هيذه األصيناف فبيعيوا كييف شيئتم إذا كيان ييدا  ،ا بييد بمث  سيوا  بسيوا  ييدا الا والتمر بالتمر، والمل  بالمل  مث

 (، ثالثتهم في البيوع، عن عبادة بن الصامت.4563(، والنسائي )1240(، والترمذ  )3349(، وأبو داود )1587)

 (.1/42انظر: درر الحكام شر  مجلة األحكام ) - 2

 (.2776(، وأبو داود في الجهاد )14191(، كما رواه أحمد )715(، ومسلم في اإلمارة )1801متف  عليه: رواه البخار  في العمرة ) - 3

 (.1928(، ومسلم في اإلمارة )1800متف  عليه: رواه البخار  في العمرة ) - 4

http://english.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9588&idto=9591&bk_no=52&ID=2926#docu#docu
http://english.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9588&idto=9591&bk_no=52&ID=2926#docu#docu
http://english.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9588&idto=9591&bk_no=52&ID=2926#docu#docu
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 وتسييتطيع كييان، حيثمييا معييه يحملييه الييذ  ال،النق يي الهيياتف طرييي  عيين بيتييه بأهيي  دائميية صييلة
 اإلنسيييان، مكيييانإ فيييي تعيييد ليييم والوصيييول السيييفر مواعييييد أن   عليييى. سيييربيُ  بيييه االتصيييال الزوجييية
 الطيائرات بمواعييد ميرتب  هيو ب . ناقته على المسافر اقديما  يفع  كان كما يشا ، حي، يكيفها
 ال وهييو نهييار، أو لييي  ميين سيياعة أ     فييي وصييولها موعييد يكييون  فقييد. النقيي  وسييائ  ميين وغيرهييا
 . لها الخضوع إال يمل 

 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة: 

 كالمسيتحي  اليدعو   فييه تسيمع ال دةا عيا اسيتحال ما أن :ومعناها ،(38) رقم المادة يوه
يي منييه اسييتدان بأنييه بييالغنى رفُعيي ميين علييى بييالفقر رفُعيي ميين عييىاد   إذا ،عقييالا  ييوز ال امبلغا  تج 
 .لمثله مثله يولد وال ابنه ازيدا  أن   عىاد   لو وكما ،الدعو   فيه تسمع ال: مثله وقوع العادة

 ر األحَام بتغير األزما : ل ينَر تغيُّ 

 هييي األزمييان ربتغيُّيي رتتغي يي التييي األحكييام أن  : الشييار  نبييي   كمييا ذليي ( 39) المييادة يوهيي
 عليى وبنيا  النياس، احتياجات رتتغي   األزمان ربتغيُّ  ألنه والعادة العرف على المستندة األحكام
يي ليتبييد   رَُ التغيييَ  هييذا  حسييبما األحكييام رتتغي يي والعييادة العييرف رَُ وبتغيييَ  والعييادة، العييرف اأيضا

ييي أوضيييحنا  العيييرف عليييى تيييبن ليييم التيييي الشيييرعية، األدلييية عليييى المسيييتندة األحكيييام بخيييالف ا،آنفا
 . تتغير ال فإنها والعادة،

 العييرف علييى يسييتند لييم الييذ  الشييرعي الحكييم فهييذا القتيي ، العمييد القاتيي  جييزا : ذليي  مثييال
 .األزمان ربتغيُّ  ريتغي   ال والعادة
 كميا والعيادة العيرف عليى المبنيية هيي فإنميا األحكيام مين األزميان ربتغيُّ  ريتغي   الذ  أما 
لي  قلنا،  : األمثلة وا 

 وعنييد بيوتهييا، بعييض برؤييية اكتفييى ادارا  أحييد اشييتر   إذا أنييه المتقييدمين الفقهييا  عنييد كييان
 دليي ، إليى امسيتندا  لييس االخيتالف وهيذا. حدتيه عليى منهيا بييت ك  رؤية من بد ال المتأخرين

 فيي اقيديما  العيادة أن   وذلي  والبنيا ، اإلنشيا  أمير في ةوالعاد العرف اختالف عن ناشئ هو ب 
 رؤيية هيذا عليى فكانيت واحيد، طراز وعلى متساوية بيوتها جميع تكون  أن وبنائها الدور إنشا 
 اليييدار بيييأن العيييادة جيييرت فيييإذ العصييير هيييذا فيييي وأميييا سيييائرها، رؤيييية عييين نييييغ  تُ  البييييوت بعيييض
. االنفيراد عليى منهيا كي  رؤيية البييع عنيد ليزم والحجيم، الشيك  فيي مختلفية بيوتهيا تكون  الواحدة
 ومين المشيتر ، عنيد بيالمبيع كياف عليم حصيول وأمثالهيا المسيألة هيذه فيي اليالزم الحقيقية وفي
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نميا الشيرعية، للقاعيدة اتغيييرا  المذكورة المسألة هذه مث  في الواقع االختالف يكن لم ثم  تغيير وا 
 .فق  الزمان أحوال ربتغيُّ  فيها الحكم

 مبنييان الوقيف وميال اليتييم ميال غاصي  الضيمان وليزوم ا،وعلناي اسيرا  الشيهود زكيةت وكذا
 فيييي الشيييهود تزكيييية ليييزوم عيييدم( حنيفييية وأبييي أ ) األعظيييم اإلميييام رأ  وقيييد. القاعيييدة هيييذه عليييى
 الصياحبان أميا زمانيه، فيي الناس صال  :ذل  وسب . فيهم الخصم يطعن لم ما المال دعو  
يتف ،زمنيه غيير ازمناي شهدا وقد . اوعلناي اسيرا  الشيهود تزكيية ليزوم فرأييا الفاسيدة، األخيال  فييه تش 

 .الشهود تزكية وأوجبت بقولهما، أخذت قد والمجلة
 الحقيقة تتر  بدللة العادة

 إال يشيتر   ال وليمية طعيام بشيرا  اإنسيانا  وكليت ليو: يعني. المجلة من( 40) المادة وهي
 .يؤك  ما ك  ال مثلها في المعتاد الطعام
مييا ،حقيقييي معنييى لييه يكييون  أن إمييا اللفيي  أن اسييابقا  أوضييحنا اكنيي  معنييى لييه يكييون  أن وا 
 . الكنائي المعنى وهو اثالثا  معنى للف  أن   البيان علما  نبي   وقد ،مجاز  

 مين المسيتفتي كيان إذا علييه يج  مسألة عن ىستفتيُ  عندما المفتي أن   الفقها  ذكر وقد
 .المستفتي بلدة في به المستفتى للف  المستعم  المعنى لميع أن قب  يفتي ال أن أخر   بلدة

 ردت أو غلبت:إنما تعتبر العادة إذا اطَّ 

 فلييو الغالبيية العييادة علييى إال العييرس جهيياز يكييون  أن يلييزم ال يعنييي(. 41) المييادة وهييي 
 .عليه قاسيُ  وال عتبريُ  ال الغالبة العادة من بأكثر عروس جهزت

 - معتبييرة تكييون  لكييي - العييادة فييي تشييتر  المييادة وهييذه تبيير،عتُ  أن يجيي  العييادة نإ: قلنييا
 علييى فتتخل ي ال فإنهيا ا،أحيانايي فيتتخل   إن :أ  غالبية أو تتخلييف، ال أن :أ  ردة،ط يمُ  تكيون  أن

 يجي ، والعيادة العيرف عليى حمي يُ  اليذ  الشيي  أن  (: األشيباه) صياح  ذكير وقد هذا :األكثر
 قيبالا  وضيع اليذ  الشيي  حمي يُ  أن ال  اليتلفُّ  وقيت وجيودالم العيرف عليى حمليه يكون  أن: أوالا 
 .اوطارئا  ارا متأخ    يكون  أال :أ  اومقارنا  اسابقا  العرف يكون  أن: اثانيا . ارا مؤخ   حد، عرف على

 ذلي  فيي الجنيية وكيان ،مصير   جنييه بمائية اعقيارا  سينة مائية منيذ شخص باع لو: مثال 
 حياد، عيرف هيذا ألن الحيالي اليورقي الجنيية ىعلي حمليه يجيوز ال اليذهبي، الجنيية هيو الوقت
 .الوقت ذل  في

 العبرة للغال  الشائع ل للنادر:
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يي يصييب  الييذ  األميير هييو الشييائع أن: ومعناهييا ،(42) المييادة وهييي يي للنيياس امعلوما  اوذائعا
 الشيائع السين هيو ألنيه سينة، عشيرة خميس العمير مين له من ببلوغ يحكم أن: ذل  مثال. بينهم
ن ،للبلييوغ  فيييال نيييادر أنيييه إال. عشييرة الثامنييية أو عشيييرة السيييابعة فييي إال يبلييي  ال اليييبعض انكييي وا 
 علييى مبنيييُّ  البنييت لحضييانة وتسييع الصييبي حضييانة لمييدة سيينين بسييبع الحكييم كييذل . إليييه ينظيير
 لباسييه فييي لييه عيين  مُ  عيين يسييتغني عميره ميين السييابعة بليي  إذا الصيبي أن   ميين المتعييارف الشيائع
 الغاليييي  فييييي مشييييتهاة تصييييب  سيييينوات تسييييع عمرهييييا صييييار إذا البنييييتو  .مييييثالا  واسييييتنجائه وأكلييييه

 المعتبييير بييي  ليييه، عبيييرة ال واإلقلييييم التربيييية بتيييأثير اونقصيييانا  زييييادةا  اليييبعض فيييي النميييو واخيييتالف
 .الغال  الشائع ألنه للبنت والتسع للصبي سنوات السبع

 ا: ا كالمشروط شرطً المعروف عرفً 

 بييالعرف الثابييت: )المعنييى بهييذا أخيير   بيياراتع الفقهييية الكتيي  وفييي(. 43) المييادة وهييي
 كالثابيييت بيييالعرف الثابيييت) و ،(اشيييرعا  كالمشيييرو  اعرفاييي المعيييروف)و( شيييرعي بيييدلي  كالثابيييت
. والعييادة العييرف فنيياعر   أن لنييا سييب  وقييد( بيياللف  كالمشييرو  بييالعرف المعييروف) و ،(بييالنص
 :القاعدة هذه على األمثلة فإلي 
 يشيتغ  كيان إن: للعامي  ينظير األجيرة، عليى يتقياوال ليمو  ا،شييئا  آلخر شخص اشتغ  لو 
ال والعادة، بالعرف عمالا  له المث  أجرة دفع على العم  صاح  برج  يُ  عادة باألجرة  .فال وا 

 النييوع إلييى يرجييع الليييرة نييوع نعييي   يُ  ولييم ليييرات بعشيير اشيييئا  آخيير ميين شييخص اشييتر   إذا كييذل  
 وقييع التييي هييي فتعتبيير مييثالا  العثمانييية الليييرة فالمتعييار  يكييون  نأكيي البلييدة، تليي  فييي المتعييارف

  !بينهما  الفر   أعظم وما ورقية  ليرة أو ذهبية ليرة هي وه . 1ذكرت لو كما العقد عليها
 فييي هفالجنييي ،مييثالا  هجنييي بييألف سييلعة رجيي  اشييتر   لييو عصييرنا وفييي(: القرضيياو  ) أقييول

 لنيدن وفيي السيوداني، هيالجن إلى ينصرف السودان وفي المصر ، هالجني إلى ينصرف مصر
 مييا إلييى سينصييرف زميين كيي  وفييي .بلييد كيي  عييرف يوجبييه كمييا اإلنكليييز ، هالجنييي إلييى ينصييرف

 إليى ينصيرف ميا، معاملية فيي ذكير إذا هالجنيي كيان عشير التاسيع القيرن  ففيي فييه، المعهود هو
 حقيييو   فيهيييا قضيييية رفعيييت فليييو معتميييدة، عملييية اليييورقي أصيييب  قيييد يكييين ليييم إذ اليييذهبي، هالجنيييي
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 فييراد الييوم أميا. بيقين الذه  من وهو حينئذ، المعروف هالجني إال له معنى فال هبالجني يمةقد
 .الورقى هالجني ذكر إذا هبالجني
: ينظير ردهيا وأراد و ،حُلي غيير أنهيا شيرائها بعيد ليه ينفتب ي بقيرة، شيخص اشيتر   ليو كذا 

ن اليرد، ليه يجوز ال ا،ابا قص   يكون  كأن للذب  يشتر   نمم   أنه امعروفا  الشخص هذا كان إن  وا 
 .ردتُ  بحليبها االنتفاع ألج  يشتر   نمم   كان

 أو ملييي ، تأويييي  وبيييدون  إذنيييه، بيييدون  لألجيييرة معيييدة آلخييير ادارا  شيييخص   سيييكن ليييو كيييذل  
 سيكناه حيين نفسيه عليى شيرطها السياكن كيأن ويكيون  ا،عرفاي المثي  أجيرة دفيع يلزمه: عقد تأوي 
 . للدار

 العييرف ألن األجييرة، دفييع عليييه يجيي  الحمييام، فييي والمغتسيي  الفنييد  فييي ينييام الييذ  وكييذا
ن دفعها توج  والعادة  . تذكر لم وا 

 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم: 

ن(. 40) المادة وهي  .السابقة المادة عين هي المادة هذه وا 
 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص:

 بيالعرف المتقييدة المطلقية اإلعيارة: امنه فروع، المادة هذه من رعويتف  (. 45) المادة وهي
 . والعادة

 أو ُيرك بهييا أن للمسييتعير يجييوز ال مطلقيية، إعييارة ةداب يي آخيير شييخص   أعييار لييو: ذليي  مثييال
ييي بهيييا سيييل  أو احدييييدا  حملهيييا فليييو. المتعيييارف المعتييياد غيييير حم لهيييايُ   تحميييي  وكيييان ا،وعيييرا  اطريقا

 .يضمن معتاد، غير الطري  تل  وسلو  الحديد
 اضيييير  مُ  فهتصييييرُّ  يكييييون  ال بييييأن عييييادة تعتبيييير مطلقيييية وكاليييية شييييي  ببيييييع لوكييييي ا كييييذل  

،  بيييثمن الميييال ذلييي  يبييييع أن فليييه مطلقييية، وكالييية شيييي  ببييييع آخييير شيييخص وكييي  فليييو بالموكييي   
 أبعييد ألجيي  يبيعييه أن لييه يجييوز وال ،التجييار بييين التأجييي  متعييارف أجيي  إلييى جيي ؤ  مُ  أو جيي ،ع  مُ 
 .المعتاد من

 إن بعضيه يبييع أن ليه يحي  ال( 1499) ميادة فيي جيا  كميا شيي  يعب في وكله لو كذا 
  انتهي1عادة ضرر تبعيضه في كان

 ر العرف في عصرنا:تغيُّ 

                                                           

 ( مع تصرف وزيادة. 46 -1/40حيدر ) يالحكام لعل انظر: مجلة األحكام، وشرحها: درر - 1
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 واليدوام، الثبيات شيأنه مين ولييس ر،للتغيُّي قاب  السي   أنه يجد وحركته العرف في والناظر
ن  .بب   ريتغي   اأحيانا  كان وا 

 ر،تغي ي واإلنسيان رت،تغي ي الحيرارة ودرجية رت،تغي ي البيئة ر،تغي   شئ ك  عصرنا في ولكن
مكاناتييه، قدراتييه وتغيييرت وأسيياليبه، مناهجييه رتتغي يي لييذل  وتبعييا وأفكيياره، معارفييه رتتغي يي  فييال وا 
 .وعاداته أعرافه رتتغي   أن وَ ر  غَ 

 عصيير فييي نحيين جيلنييا فييي بيي  - قبلنييا الييذ  الجييي  فييي اليييومي الحييياة نظييام إلييى انظيير
 هيو هي  ا،ضيروريا  اوتطيورا  ،هيائالا  ارا تغيُّي تجيد بعيدنا، مين وأحفادنيا أوالدنا وجي  وجيلنا - باالص   
  أاألسو  إلى أو األحسن إلى

يي عهييد فييي جيلنييا كييان  ويسييتيق  الفجيير، قبيي  الحييياة ويبييدأ العشييا ، صييالة بعييد ينييام باالص  
 تلوثيييه أن قبييي  ،هللا ييييد مييين طييياهرا نقييييا الصيييبا  فيلقيييى البكيييور، فيييي البركييية أن معتقيييدا مبكيييرا،
 .متأخرين إال يستيقظون  ال الذين العصاة أنفاس

 كمييا اليييوم تبييدأ فييال متييأخرا، وتسييتيق  ونحييوه، التليفزيييون  مييع طييويال تسييهر اليييوم وأجيالنييا
 يتفي  ليم فيإذا تعقيد، يالتي العقيود عنيد ذلي  يراعى أن يج  فلهذا. الماضي الجي  في يبدأ كان
 .الناس عرف يراعى أن بد الف كذا، الساعة من اليوم بد  على

 العرف والشرع:

نما ال حاجات، من حاجةا   يمث    ألنه العرف، راعىيُ  وا   .عليه تعارفوا ما وا 
 الشيييرع جيييا  التيييي مصيييالحهم مييين جيييز  هيييي يالتييي للحاجيييات رعايييية ليييه، الشيييرع فرعاييييةُ 

 .والمضار المفاسد من أضدادها طاردويُ  ميها،وين    ليحفظها
 العبيياد، مصييال  لتحقييي  هللا، أنزلهييا إنمييا – الشييريعة أو – الشييرع أن   عليييه فيي المت   فميين
 .وتحسينات وحاجات، ضرورات، :منها ثال،، مرات  والمصال 

 أعراف مصادمة للشرع: 

 الشيرع، تصيادم ليم ميا – الحاجيات فيي ثليةم  المُ  – األعيراف هيذه يراعييُ  إنميا الشرع ولكن
 فميا وحكمتيه، تعيالى هللا عيدل  يمث  ي الشرع ألن   باإلتباع؛ أولى الشرع كان الشرع صادمت فإن

اااَواَءُهم   ال َحاااقُّ  اتَّبَاااعَ  َولَاااوِ }: تعيييالى قيييال وقيييد الهيييو ، أو الجهييي  إال  يمث  ييي ال فهيييو صيييادمه،  أَه 

ضُ  السََّمَواتُ  لَفََسدَتِ  َر   .[71:المؤمنون ] {فِيِهنَّ  َوَمن   َواأل 
 دفع الما  من المرأة للرجل الراغ  بلوجها:
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 – أباهييا أو – المييرأة أن وهييو وبينجالدش، وباكسييتان الهنييد فييي الجيار   العييرف: ثالميي خيذ
 وفقيره، األ  غنيى حس  كثيرة أشيا  أو مبال  له وتدفع. جهايتزو   أن يريد لمن تدفع يالت يه

 .ذل  نحو أو( فيال  ) أو منزالا  له تدفع أو سيارة له تدفع فقد. وعسره ويسره
 صيدقة، أو اصيداقا  أو امهيرا  الميرأة ييؤتي أن الرجي  عليى  أوج  الذ للشرع مصادم وهذا

 ومحبوبييات مرغوبييات بييأنهن   شييعارهن  ا  و  النسييا ، أنفييس لتطيييي  ،لهيين   هدييية أو عطييية أو لييةح  ن  
 َوآَتُااوا}: تعييالى يقييول العكييس، وليييس المييرأة، ورا  يييركض الييذ  هييو الرجيي  وأن   ونات،ومُصيي

لَةً  َصدُقَاتِِهنَّ  الن َِساءَ  َُم   ِطب نَ  ِإ   فَ  نِح  ء   َعن   لَ َُلُوهُ  نَف ًسا ِمن هُ  َشي   .[4:النسا ] {َمِريًَا َهنِيًَا فَ
 أصيييبحت أن علييييه ترتييي  اليييذ  والسييينة، للقيييرآن المخيييالف العيييرف هيييذا إقيييرار يجيييوز فيييال
 أربييع عنييده أن   ييعنيي أربييع، أو بنييات ثييال، عنييده ميين وأصييب  األسييرة، علييى اكبيييرا  اعبئايي البنييت
 مين مسيتمد عيرف هيذا أن والحي . يتيزوجن حتيى يوليدن يوم من همهن يحم  ته،حيا في باليا

 أن المسييييلمين علييييى يجيييي  وكييييان(. الدوطيييية) للييييزو  يييييدفع مييييا ون سييييم  ويُ  الهندوسييييية، الجاهلييييية
ييي  قبوليييه، عليييى أنفسيييهم ويكي فيييوا ليييه، يستسيييلموا أن ال القيييديم الجييياهلي العيييرف هيييذا عليييى ردوايتم 

 . ر المخا له يوجدوا أن ويحاولوا
 الباكسييييتاني الييييرئيس حضييييره باكسييييتان، فييييي 1للعلمييييا  اجتميييياع فييييي شيييياركت أنييييى وأذكيييير

 كيي  تواجييه يالتيي( الدوطيية) لمشييكلة فيييه عييرض وقييد هللا، رحمييه الحيي  ضيييا  الييرئيس الراحيي ،
 مين الباكسيتاني اليرئيس طالي  وقيد بنيات، وبهيا إال أسيرة توجيد وقل ميا بنيات، ليديها مسلمة أسرة

 .الزكاة أموال من المشكلة لهذه حالا  يوجدوا أن المشاركين العلما 
 ألحييد ييدعها ليم ثمانيية، أصيناف فيي الزكياة مصيارف دحيد   قيد تعيالى هللا أن  :  رد وكيان

 فيييي مواردهيييا ونصيييرف الزكييياة، مصيييارف فحييير   نُ  أن لنيييا يجيييوز وال نفسيييه، للرسيييول وال غييييره،
 .البنات لمشكلة خرآ ح  عن البح، ويج . المحدودة الشرعية مصارفها غير مصارف

 عليى يتعياونوا أن( والهنيد بنجالدش في وكذل ) باكستان في المسلم المجتمع على يج 
ن التسييليم، إال أمامييه يملكييوا ولييم لييه، الجميييع رقييا  أخضييع الييذ  الغاليي  العييرف هييذا وقييف  وا 
 .العالمين ر  شريعة خالف

 وقف اآلباء أمالكهم على الذكور دو  اإلناث:

                                                           

ه كان اجتماع الهيئة العليا لعلميا  الرقابية الشيرعية فيي اتحياد البنيو  اإلسيالمية، وقيد كيان رئيسيها الشيي  محميد خياطر مفتيي مصير األسيب  رحمي - 1
 هللا، وكنت نائبه في ذل  الوقت.
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 دون  اليذكور على أمالكهم اآلبا  يقف أن وهو الوقف، في عرف ساد البالد بعض وفي
 ختييام فييي وقييال. تفصيييال وفصييلها كتابييه، فييي هللا بينهييا يالتيي الميييرا، أحكييام محييرفين اإلنييا،،
َُام   أَق اَر ُ  أَيُُّهام   تَد ُرو َ  لَ  َوأَب نَاُهُكم   آَبَاُهُكم  }: األحكيام لهذه األولى اآلية ِ  ِمانَ  فَِريَضاةً  نَف عًاا لَ  اّللَّ

َ  إِ َّ  يًمااا َعِليًمااا َكااا َ  اّللَّ َِ ِ  ِماانَ  َوِصاايَّةً }: الثانييية اآلييية ختييام فييي وقييال ،[11:النسييا ] {َح ُ  اّللَّ  َواّللَّ

ل ا َ }: والرابعية الثالثية اآليتيين فيي وقال ،[12:النسا ] {َحِليم   َعِليم   ِِ ِ  ُحادُودُ  ِت َ  يُِطاعِ  َوَمان   اّللَّ  اّللَّ

ااهُ يُد خِ  َوَرُسااولَهُ  ااِري َجنَّااات   ل  تَِهااا ِماان   تَج  َن َهااارُ  تَح  زُ  َوذَِلاا َ  فِيَهااا َخاِلااِدينَ  األ   َوَماان  *  ال عَِظاايمُ  ال فَااو 

َ  يَع ِص   . [14-13:النسا ] {ُمِهين   َعذَا    َولَهُ  فِيَها َخاِلدًا نَاًرا يُد ِخل هُ  ُحدُودَهُ  َويَتَعَدَّ  َوَرُسولَهُ  اّللَّ
 العر :إستجار راقصة إلحياء ليلة 

 أحيييد زوجيييت إذا أعراسيييها، فيييي األخيييير اليييزمن فيييي المسيييلمة األسييير بعيييض اعتيييادت وقيييد
 الحقيقية فيي يوهي. زعمهيم يف( العرس ليلة يحيتُ ) راقصة تستأجر أن: بناتها إحد  أو أبنائها
 عيرف وليذل . هللا بمعصيية ويميوت هللا، بطاعية يحييا إنميا اليزمن ألن تحييهيا، وال تميتهيا، إنما

نميييييا( القيييييدر ليلييييية إحييييييا ) المسيييييلمون   واليييييدعا  هللا وذكييييير القيييييرآن وتيييييالوة بالصيييييالة يحيونهيييييا وا 
 .الخيرات وفع  والصدقات واالستغفار
ي القيرآن اعتبرهيا يوالتي الخبائي،، أم الخمير بشير  األعيراس ُتحييا أن ذل  من وشر    ارجسا

 .الشيطان عم  من
 ا:ما مستنده عرف أو وضع لم يعد قائمً 

ي كيان وضيع أو عيرف إليى يسيتند ميا الفقيه فيي عليهيا وصالمنصي األحكام ومن  فيي اقائما
 العيرف هيذا رتغي ي ثيم رين،المتيأخ    أو المتقيدمين من ديهممقل    زمن في أو المجتهدين األئمة زمن
 فييي يأكيي  وأ الييرأس، مكشييوف الطرييي  فييي شييييم ميين شييهادة كإسييقا  زمننييا، يفيي الوضييع أو

ييوعَ  العييرف، بييه رتغي يي ممييا ذليي ، ونحييو لغنييا ا يسييمع ميين أو اللحييية، حلييي  أو الشييارع،  بييه تم 
يي هييؤال  شييهادة ونسييق  األولييون، عليييه نييص   مييا علييى نجمييد فهيي  عصييرنا، فييي البلييو    ا،جميعا
يي األحكييام هييذه نعتبيير أم الخليي   مصييال  ونعطيي   شيي  ال تتجاوزهمييا  ال وبيئتهييا بزمنهييا ةخاص 

 األميور، هيذه إليى الزميان ربتغيُّي رتتغي ي المجتميع نظيرة أن شي  ال إذ .الصيحي  هيو الثياني أن  
:  أ العداليية سيياق  أنييه اللحييية حلييي  أو  العيياد الغنييا  مسييتمع علييى يحكييم المجتمييع عيياد فمييا

 بيي  المييرو ة، سيياق  أنييه علييى الشييارع فييي اآلكيي  أو رأسييه كاشييف علييى يحكييم عيياد وال. فاسيي 
 .بسرعة األك   :أ( السندوتش) عصر يسمى عصر في نحن

 قيم من الحنابلة:كالم ابن ال
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 بحسيي  الفتييو   رتغيُّيي عيين( المييوقعين إعييالم) فييي الممتييع فصييله القيييم ابيين كتيي  هنييا وميين
 النفييع عظيييم فصيي  هييذا: )مطلعييه فييي قييال والعوائييد، والبيئييات واألحييوال واألمكنيية األزمنيية رتغيُّيي
 ميا وتكلييف والمشيقة الحير  مين أوجي  الشيريعة، عليى عظييم غلي  به الجه  بسب  وقع ا،جدا 
 فييإن بييه، تييأتى ال المصييال  رتيي  أعلييى فييي يالتيي البيياهرة الشييريعة أن يعلييم مييا إليييه، سييبي  ال

 هييا،كلُّ  عييدل   يوهيي والمعيياد، المعيياش فييي العبيياد ومصييال  مَكييالح   علييى وأساسييها مبناهييا الشييريعة
 وعين ور،الَجي إليى العيدل عين خرجيت مسيألة فكي  هيا،كلُّ  وحكمية   هيا،كلُّ  ومصيال ُ  كلهيا، ورحمية
 مييين فليسيييت العبييي،، إليييى الحكمييية وعييين المفسيييدة، إليييى المصيييلحة وعييين ها،ضيييد    إليييى ةالرحمييي
ن الشييريعة  وظلييه خلقييه، بييين ورحمتييه عبيياده، بييين هللا عييدلُ  فالشييريعة. بالتأوييي  فيهييا دخلييتأُ  وا 

 دالليييية أتييييم وسييييلم عليييييه هللا صييييلى رسييييوله صييييد  وعلييييى عليييييه الداليييية وحكمتييييه أرضييييه، فييييي
 .القاعدة هذه طبي لت أمثلة عدة وضر . 1(وأصدقها

 كالم القرافي من المالَية: 

 السييؤال فييي يقييول( اإلحكييام) كتابييه فييي القرافييي الييدين شييها  اإلمييام نجييد المالكييية وعنييد
 وغيرهميا، ومالي  الشيافعي ميذه  فيي الواقعية األحكام هذه في الصحي  ما: )والثالثين التاسع
 إذا فهيي  األحكييام  بهييذه العلمييا  جييزم الييةح ني  حاصييلَ  كانييا الييذين والعييرف العوائييد علييى بييةالمرت  
 هييذا َتُبطيي  فهيي  أوال، عليييه تيدل كانييت مييا ضييد    علييى تيدلُّ  العوائييد وصييارت العوائييد تليي  رتتغي ي

 نحييين: يقيييال أو المتجيييددة  العوائيييد تقتضييييه بميييا وُيفتَيييى الفقهيييا  كتييي  فيييي المسيييطورة   الفتييياو 
 عييين المنقولييية الكتييي  فيييي بميييا يفنفتييي لالجتهييياد، أهليتنيييا لعيييدم شيييرع، إحيييدا، لنيييا وميييا مقليييدون،

 . المجتهدين 
 :بقوله الخطير السؤال هذا عن يجي  ثم
 اإلجميياع، خيالف – العوائيد تلي  رتغيُّي ميع – العوائيد ميدركها يالتي األحكيام اسيتمرار إن)
 العيادة رتغيُّي عنيد فييه الحكيم يتغيير العوائيد، يتبع الشريعة في هو ما ك  ب  الدين، في وجهالة  
 فيييه يشيتر  حتيى المقليدين، مين لالجتهياد اتجدييدا  هيذا ولييس دة،المتجيد    العيادة تقتضييه ميا إليى
 غيير مين فيهيا نتيبعهم فنحن عليها، وأجمعوا العلما  فيها اجتهد قاعدة هذه ب  االجتهاد، أهلية

 .2(اجتهاد استئناف
                                                           

 (.15 -14انظر: إعالم الموقعين ) - 1

 غدة. بوأعبد الفتا  ، طيبعة حل ، تحقي  الشي  231عن األحكام صيي   ي تمييز الفتاو اإلحكام ف - 2
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 ائيييدالعو  ومسيييتندها ميييدركها يالتييي األحكيييام فيييي هيييو إنميييا القرافيييي كيييالم أن هنيييا ونالحييي 
 .المحكمات النصوص ومدركها مستندها يالت تل  ال واألعراف،
 كتابييه ميين( والعشييرين الثييامن الفيير  ) فييي أخيير   مييرة الموضييوع هييذا إلييى القرافييي ويعييود

 األييام، طيول عليى مراعاتيه والفتو   الفقه أه  على الواج  القانون  أن فيؤكد( الفرو  ) الشهير
 .والبلدان األزمان ربتغي والعادات األعراف تغير مالحظة هو

 :جال  بك     ويقول
َتب ييي العيييرف فيييي دتجيييد   فمهميييا) يييق سيييق  ومهميييا ه،ر  اع   فيييي المسيييطور عليييى تجميييد وال ،طهُ أس 
 عيرف عليى تجيره ال يسيتفتي ، إقليمي  أهي  غيير مين رجي  جيا   إذا بي . عمير  طيول الكت 
ييير ه بليييده، رفُعييي عييين واسيييأله بليييد ،  فيييي ررالمق ييي ودون  ،بليييد  عيييرف دون  بيييه ه  ت يييوأف   علييييه، وأج 
 وجهيييي  اليييدين، فييييي ضيييالل اأبييييدا  المنقيييوالت علييييى والجميييود. الواضيييي  الحييي  هييييو فهيييذا كتبييي ،
 .1(الماضين والسلف المسلمين، علما  بمقاصد

 تغير العرف واعتباره عند الحنفية:

 المتقيدمون  بهيا قيال يالتي االجتهاديية األحكيام مين كبييرة مجموعية فنجيد الحنفيية، عند أما
 رتغيُّييي أو اليييزمن، لفسييياد نتيجيييةا  العيييرف، رلتغيُّييي يخالفهيييا، بميييا وأفتيييوا المتيييأخرون، اعنهييي أعيييرض

 أبيا – أنفسيهم الميذه  أئمية فيإن   هيذا، فيي غرابية وال ذل ، غير أو الحياة، ورتطُّ  أو وضاعاأل
 . ذل  فعلوا قد – وأصحابة حنيفة

 نطقهييم وصييعوبة باإلسييالم، الفييرس عهييد أول فييي حنيفيية أبييا اإلمييام أن: السرخسييى ذكيير
 باللغية القيرآن مين التأويي  يقبي  ال بميا الصيالة في يقرأ أن منهم المبتدع لغير صرخ   بالعربية،
 عيين رجييع أخيير ، ناحييية ميين واالبتييداع الزييي  وانتشيير ناحييية، ميين ألسيينتهم النييت فلمييا الفارسييية،

 .القول هذا
 عهييد – عهيده يفي الحيال مسيتور بشيهادة القضييا  يجييز كيان حنيفية أبيا أن: كيذل  وذكير

 منعيا – ومحميد يوسيف يأبي – صياحبيه عهيد وفيي الظياهرة، بالعدالية اكتفيا  – التابعين يتابع
 . 2الناس بين الكذ  النتشار ذل ،

                                                           

 (.177 -1/176الفرو  ) - 1

 .85 -84حس  هللا صيي يأصول التشريع اإلسالمي لألستاذ عل - 2
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 اخيييتالف هيييو: وصييياحبيه اإلميييام بيييين الخيييالف مييين النيييوع هيييذا مثييي  فيييي الحنفيييية ويقيييول
 .وبرهان جةحُ  اختالف ال وزمان عصر

: وغيييرهم الشييافعية عنييد يهيي كمييا الحنفييية عنييد األساسييية ةالفقهييي القواعييد ميين أصييب  وقييد
مة العادة) قاعدة  .1(محك 

 رف:على العُ  ينَ رسالة ابن عابدين فيما بُ 
 نشيير) اهاسييم   يالتيي القيميية رسييالته - قبيي  ميين أشييرنا كمييا – عابييدين ابيين ذليي  يفيي وكتيي 

 االجتهاديية، الفقهيية المسائ  من اكثيرا  أن   فيها نبي  ( فالُعر   على األحكام من ينَ بُ  فيما الَعرف
 الحياد، العيرف زميان يفي كيان ليو بحيي، زمانيه، عيرف يفي كيان ميا عليى المجتهيد يبنيهيا كان
 . أوال قاله ما بخالف لقال

 ميين فكثييير: )قييال النيياس، عييادات معرفيية ميين فيييه بييد وال: المجتهييد شييرو  يفيي قييالوا ولييذا
 أهيييي  فسيييياد وأ ضييييرورة، لحييييدو، أو ه،أهليييي عييييرف رلتغيُّيييي الزمييييان، بيييياختالف تختلييييف األحكييييام
ي منيه لليزم علييه، كيان ما على الحكم يبق لو بحي، الزمان،  لخيالفو  بالنياس، والضيرر قةالمش 
 عليى العيامالعيرف  لبقا  والفساد، الضرر ودفع والتيسير، التخفيف على المبنية الشريعة قواعد
 (.إحكام وأحسن نظام، أتم

 الميذه  إميام: يعنيى - المجتهيد علييه نيص   ميا فواخيال الميذه  مشياي  نر   ولهذا: )قال
 عهييدهم يفي كيان ليو أنيه لعلمهيم زمنيه، يفي كييان ميا عليى بناهيا كثييرة مواضيع يفي – وأصيحابه

 (.مذهبه قواعد من اأخذا  به، قالوا بما لقال
لي   (:المذه  سمؤس     أ) المجتهد المشاي  فيه خالف ما بعض وا 
 اآلذان :مثييييي  الدينيييييية، والوظيييييائف توالطاعيييييا الُقييييير  عليييييى االسيييييتئجار جيييييواز -1
 وللميؤذنين لمعلمييه عطيىتُ  كانيت يالت العطايا النقطاع القرآن؛ وتعليم والخطابة، واإلمامة
 بييال باإلماميية، واألئميية بييالتعليم، المعلمييون  اشييتغ  ولييو األول، الصييدر فييي وغيييرهم واألئمية
 لييزم وصييناعة رفييةح ميين باالكتسييا  اشييتغلوا ولييو عيييالهم، وضييياع ضييياعهم يلييزم أجييرة،
 اإلماميية، وعلييى التعليييم، علييى األجييرة أخييذ بجييواز فييأفتوا وغيرهمييا، واآلذان القييرآن ضييياع

                                                           

، بتحقيي  عبيد العزييز الوكيي .  . 102 -93انظر: )القاعدة السادسة من الفن األول( القواعد الكلية، من كتا  األشيباه والنظيائر البين نجييم صيي - 1
 .102 -89الحلبى، وكذل  األشباه والنظائر للسيوطي الشافعي صيي
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 االسييييتئجار جييييواز بعييييدم وصيييياحبيه اإلمييييام لقييييول مخييييالف ذليييي  أن مييييع ونحوهييييا، واآلذان
 .الطاعات كسائر عليها،
 .زماننا يف اليتيم مال يف بالمضاربة ي   للوص التصري  عدم -2

 أن: الحنفييية عنييد األصيي  أن مييع. والوقييف اليتيييم عقييار ريييع  صييالغا تضييمين -3
 .المغصو  منافع يضمن ال الغاص 

 عليى. سينين ثيال، مين أكثر والمزارعة سنة، من أكثر الوقف مباني إجارة عدم -4
 .المذه  أص  خالف

 النبييي زميين يفيي يحضييرنها ن  ُكيي وقييد للصييالة، المسيياجد حضييور ميين النسييا  منييع -5
 .وسلم عليه هللا صلي

 ميين تعجيلييه المشييرو  تقييبض لييم بأنهييا بهييا الييدخول بعييد الزوجيية تصييدي  معييد -6
 .منكرة أنها مع المهر،

 .قب  من عنه حديثنا مر وقد. الوفا  بيع -7

 :بقوله عابدين ابن ذل  على ويعق 
 ليم السيابقة، المسيائ  يفي الميذه  كتي  يفي النصيوص خيالفوا اليذين المتأخرين أن   اعلم)
 بمييا لقييال زميينهم يفيي كييان لييو المييذه  صيياح  أن   وعلمهييم والعييرف، انالزميي رلتغيُّيي إال يخييالفوه
 ومعرفيية كثييير، واشييتغال سييديد نظيير ميين -القاضييي أ  – والحيياكم يللمفتيي بييد ال ولكيين قييالوه،

 . 1(المرعية والشرو  الشرعية، باألحكام
 الإ – األعيراف ربتغيُّي األحكيام رتغيُّي - البا  هذا في - الفتو   قبول يص  ال أنه يعنى
ن لبوسهم، لبس من لك     ال – العلما  من للراسخين  .الفقه يف قدمه ترس  لم وا 

 مجلة األحَام تؤكد ذل :
 للدولييية الميييدنى القيييانون  احتيييوت يالتييي العدليييية، األحكيييام مجلييية جيييا ت هيييذا عليييى وبنيييا ا 
 فييي تطبيي  تييزال ال كانييت يوالتيي الحنفييي، المييذه  ميين امييأخوذا  خييير،األ عصييرها يفيي العثمانييية

 رتغيُّيييي ينكيييير ال: )العبييييارة هييييذه موادهييييا إحييييد  يفيييي لتثبييييت قريبيييية، سيييينين إلييييى واألردن كويييييتال
 .2(األزمان ربتغيُّ  األحكام

                                                           

 (.2/125ف" ضمن مجموعة رسائ  ابن عابدين" )ر  رسالة نشر العَ  - 1

 ( من المجلة.39المادة ) - 2
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 :المالحظات بعض العبارة صياغة على يول
 القيييم، ابيين اإلمييام ذليي  ذكيير كمييا والعوائييد، واألحييوال األمكنيية رتغيُّيي إضييافة ينبغييى كييان -1

 التشيييريع فلسيييفة) كتابيييه فيييي محمصييياني يصيييبح راليييدكتو  األسيييتاذ ذلييي  عليييى هنب ييي وكميييا
 (.اإلسالمي

 رسييالته عنييوان جعيي  حييي، عابييدين، ابيين فعيي  كمييا بالبعضييية األحكييام تقييييد ينبغييى كييان -2
 (. فر  العَ  على مبناه األحكام بعض أن يف العرف نشر)

ن وأد ، أحيو  فهيذا( االجتهاديية) بكلمية األحكيام وصيفت لو هذا عن ييغن وقد -3  كيان وا 
 .اومفهموما  اوظا ملح ذل 

 لتبييييدُّ  إمكييييان النيييياس بعييييض يفهييييم أن خشيييية واجيييي ، الصييييياغة فييييي االحتيييييا  أن بييييد
 .الشريعة فقه من لهم ح    ال الذين بعض بذل  ناد  كما مطلقة، بصفة األحكام
 (. األحكام رتغيُّ ) بي ال( الفتو   رتغيُّ ) بي رعب   حين المأز   هذا من القيم ابن خر  وقد
 وجيدت إذا بيا    القيديم الحكيم ألن   هنيا؛ الميراد عن اتعبيرا  وأص  أد ، قةالحقي في وهذا

نما. األولى للحالة مشابهة حالة  .الحكم منا  ربتغيُّ  رتتغي   يالت يه الفتو   وا 
 

 تنبيه العالمة الشيخ على الخفيف:

 زهياجو   يالتي األشييا  عليى ابا ق   عَ مُ  الخفيف، يعل الشي  العالمة الفقيه عليه نبه ما وهذا
 ربتغيُّييي لهاوتبيييدُّ  األحكيييام بعيييض رَُ تغييييَ  عليييى كأمثلييية عيييادة تيييذكر يوالتييي الحنفيييية، رومتيييأخ   

 :هللا رحمه الشي  قال. األزمان لوتبدُّ  األعراف
 ظروفهيييا حادثييية كييي     يفييي يَ وعيييرُ  ميييا إذا تبيييديالا  وال اتغيييييرا  يعيييدُّ  ال هيييذا مثييي  أن   الواقيييع)

 إن   الواقيع إذ لهيا، جعي   اليذ بيالحكم صيلة مين سياتوالمالب الظيروف لتل  وما ومالبساتها،
 ومالبسيييياتها ظروفهييييا راعييييى المسييييائ  ميييين مسييييالة عليييييه عرضييييت مييييا إذا المجتهييييد أو الفقيييييه
 .هذا ك  مع المتف  الحكم لها استنب  ثم فيه، حدثت يالت والوس 

 لوتبيد   لةالمسيأ بيذل  رتتغي ي الواقعية، فيه حدثت  الذ العرف لوتبد   الوس ، رتغي   فإذا
ييي اقتضيييت أخييير   مسيييألة وكانيييت وجههيييا،  السيييابقة المسيييألة أن يينفييي ال وهيييذا. لهيييا آخييير احكما
 . حكمها يتبدل لم ووسطها بظروفها دتتجد   لو وأنها حكمها، على زالت ال بظروفها
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 وطاعيةا  هللا، لوجيه ااحتسيابا  بتعليميه أهليه يقيوم وسي  يفي القرآن تعليم على األجرة فأخذ
 انصيرف وسي  يفي تعليميه عليى األجيرة وأخيذ. زميان كي  وفيى مكان، ك  يف زجائ غير: له

 .1...( ومكان زمان ك  يف جائز أمر: بأجر إال والدين القرآن تعليم عن أهله
 الحكييييم وليييييس رت،تغي يييي يالتيييي يهيييي الفتييييو   أن   ميييين القيييييم ابيييين ذكييييره مييييا ديؤي  يييي مييييا وهييييذا

 عييادت إذا – هللا رحميه الخفييف يخناشي قيال كميا – السياب  الحكيم يعيود أن فيجيوز ،يالشيرع
 .تشبهها ظروف أو األولى الظروف نفس

 بييييذل  ألييييزم فقييييد بلييييده، عيييين االغتييييرا  حاليييية يفيييي لزوجهييييا الزوجيييية ةتبعي يييي مثيييي  وذليييي 
 النييياس أحيييوال رتتغي ييي فلميييا النييياس، بيييين والطمأنينييية الثقييية النتشيييار الفقهيييا ؛ مييين دمون المتق  ييي

 وال واإلييذا ، باإلسيا ة الغربية يفي زوجياتهم عليى طون يتسيل   الرجيال بعيض وأصب  وأخالقهم،
 أهلهييا، عيين بعيييدة يوهيي زوجهييا، طغيييان ميين ويحميهييا حقوقهييا، عيين يييدافع ميين الزوجيية تجييد
ي بزوجهيا، باللحيا  الميرأة يلزميوا ولم فتواهم، رون المتأخ    غي ر  ضيرر ال إذ عنهيا، للضيرر ادفعا
رار وال  .اإلسالم يف ض 

 االغتيرا  يتقتضي ميا اكثييرا  الييوم العمي  ظيروف وجدنا رنا،عص طبيعة إلى نظرنا فإذا
 زوجهيييا المييرأة ترافيي  لييم فلييو إقليييم، إلييى إقليييم مييين الواحييد القطيير وفييى قطيير، إلييى قطيير ميين

ييي كبييييير ضيييرر هيييو ألصيييابه  أن كمييييا للتفكييي ، األسيييرة ضييييتوتعر   الزوجييية، رتوتضييير   ا،أيضا
يي يعييد لييم بالغربيية أهلهييا عيين المييرأة انقطيياع ميين الماضييى يفيي يحييد، كييان  الييذ الخييوف  اقائما
 الهياتف عصير بعيد سييما وال والهاتفيية، والفاكسيه والبرقية البريدية االتصاالت لسهولة اآلن،

 .2القديم الحكم إلى والعودة أخر ، مرة الفتو   تغيير حينئذ فوج .. . المحمول
 ر:على عرف تغيَّ  يحَم النص الشرعى إذا بن 

 إذا فإنييه. زمنييية أعييراف علييى نيييتبُ  يالتيي الشييرعية وصالنصيي معرفيية يفيي التييدقي  وينبغييى
 .رهابتغيُّ  األحكام رتتغي   أن يج  النصوص، أحكام عليها نيتبُ  يالت األعراف هذه رتتغي  

ي تصدر – النبوية السنة نصوص اوخصوصا  – يةالشرع   النصوص فبعض  مبنيية اأحكاما
 فيي المصيلحة تمث  ألنها ة،ضوعي  المو  الظروف اقتضتها زمنها، في عتهار  قائمة أعراف على
 مين كيان عليها، المبني العرف روتغيُّ  ظروفها، رلتغيُّ  المصلحة، هذه رتتغي   فإذا الوقت، ذل 

                                                           

 .257محاضرات في أسبا  اختالف الفقها  صيي - 1
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 وجييودا علتييه مييع يييدور وهييو ر،تغي يي قييدو  العييرف تييهعل ألن   الحكييم؛ تغيييير فييي نجتهييد أن انييحق
 . وعدما

 زمين في الواقع حس  اموزونا  أو مكيالا  الشئ يوسف أبي اإلمام عن أوردناه ما ذل  من
 .رللتغيُّ  قاب  وهو الواقع، على ينبُ  الحدي، ألن الحدي،، في جا  ما حس  ال القصة

 المختلفية الفقيه كتي  وأكدتيه الفقهيا ، قيرره ميا وهو( الزكاة فقه) كتابنا في ذكرناه ما: ذل  منو 
 : نصابين( ناألثما) أو( النقود) لزكاة أن   اعتبار وهو مذاهبها، بإختالف

 مائتيا مقداره بالفضة يقدر اونصابا  ا،دينارا  أو مثقاالا  عشرون  ومقداره بالذه  ريقد   انصابا 
 علميا  مين كثيير وظين  . شاسيع وفير    واسيع، تفياوت   - المعاصير تقيديرنا فيي – وبينهما. درهم
 الفقيييه كتييي   وكييي بيييه، اُس َسيييالمَ  يجيييوز ال ،ودائيييم   واجييي    أمييير   النصيييابين هيييذين بقيييا  أن  : الفقيييه
 هيذا السيتمرار معنيى ال أن نياوبي  ( الزكياة فقيه) كتابنا في قديم من األمر هذا ناقشنا وقد. تردده
 .اليوم وجود له يعد ولم ر،تغي   ثم النبوة زمن يف اقائما  كان عرف على يالمبن الحكم

 ميين خمييس مثيي . كييان مييال  أ ميين للغنييى الموجيي  األدنييى الحييد هييو النصييا  أن ذليي 
 يمليي  لييم فميين. ذليي  نحييو أو الحبييو  ميين أوسيي  خمسيية أو ،الغيينم ميين شيياة أربعييين أو ،األبيي 
 تجيي  غنيييا اعتبيير ملكيه وميين. زكيياة عليييه تجي  ولييم افقيييرا  بييراعتُ  األدنيى الحييد أو النصييا  هيذا
 .الزكاة علية

 النصييييا  حييييدد وغيرهييييا، والثمييييار الحبييييو  أو الحيوانييييات ميييين األمييييوال، أنييييواع كيييي  وفييييي
 فيهيا فجعي ( والفضية الذه ) األثمان أو النقود زكاة يف إال معلوم، واحد رمقدا وهو بوضو ،
 20) اليييدنانير الذهبيييية للنقيييود واآلخييير ،(درهيييم 200) اليييدراهم الفضيييية للنقيييود أحيييدهما نصيييابان
 والعكيييس الفضييية، مييين درهيييم( 200)   صيييرفتُ  اليييذه  مييين ادينيييارا  العشيييرون  وكانيييت( دينيييارا

نمييا. قيي  متفيياوتين نصييابين يجعيي  أن مالكييري الرسييول يقصييد فلييم بييالعكس،  واحييد مقييدار هييو وا 
 يكين ليم النبيوة عصير فيي العربيي المجتميع ألن .بهما يتعام  المجتمع كان مختلفتين، بعملتين

 فييارس، ميين إليييه تييأتي األغليي  وهييي(. الييدراهم) الفضييية النقييود كانييت بيي  بييه، خاصيية عمليية لييه
 .البيزنطية الروم دولة نم إليه تأتي( الدنانير) الذهبية النقود وكانت

 فيي الفضية ونصا  الذه  نصا  بين ما تفاوت ةشد  ( الزكاة فقه) كتابي في بينت وقد
 مييين انصيييابا  عشييير ثالثييية يسييياو   -الكتيييا  تيييأليفي عنيييد – اليييذه  نصيييا  إن حتيييى. عصيييرنا
 : قائالا  عليه بتعق   وقد. يقب  ال ما وهو الفضة،
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 فهيي  هائيي ، تفيياوت وبينهمييا النقييود، فييي لزكيياةل نصييابين هنييا  أن الكييالم هييذا معنييى إن)
 ضيييعف فييييه النصيييابين أحيييد يبلييي  اليييذ  الضييخم التفييياوت هيييذا اإلسيييالمي التشيييريع عدالييية تقبيي 
 هيييذين أميييام رةي يييحَ  فيييي المسيييلم نتييير  أن منيييا يقبييي  وهييي  ميييرة  عشيييرة ثيييال، مييين أكثييير اآلخييير

 يملي  لمين نقيول أن شيرعال فيي أو العقي  فيي يسيوغ وهي  االخيتالف  أشيد   المختلفيين النصيابين
ييا خمسييين يمليي  لميين ونقييول الفضيية؛ نصييا  بحسيي  ي  غنيي أنييت: جنيهييات خمييس  أنييت: جنيها
 التييي واآلثييار واألحادييي، .جييائز وال سييائ  غييير هييذا أن   شيي  ال! الييذه   نصييا  بحسيي  فقييير
 أن تقصيد ليم اليذه ، مين دينياراا وبعشيرين الفضية، مين درهم بمائتي النقود في النصا  قدرت
نمييا متفيياوتين، نصييابين ذليي  ميين عيي تج  عليييه تجيي  غنياييا بييراعتُ  ملكييه ن  َميي واحييد نصييا  هييو وا 

 شييئاا وكيان دينياراا، ن و عشر  أو درهم مائتا هما ن،ي  متعادلَ  بمبلغين النصا  هذا رتوقد   الزكاة،
ا، وسعراا  صيلى- الرسول عهد في الدينار سعر أن على القاطعة الكثيرة األدلة قامت فقد واحدا
 حيد    وفيي الزكياة، فيي ذلي  عيرف دراهيم بعشيرة يصيرف كان الراشدين والخلفا  -وسلم عليه هللا

 الزكياة نصيا  تقيدير يكيون  أن يجي  هيذا عليى .اهيي1وغيرهيا اليديات وفي الجزية، وفي السرقة،
ا، النقيييود مييين ن واحيييدة، القيمييية سيييوا ، حيييد    عليييى الفضييية مييين أو اليييذه  مييين واحيييدا  اختلفيييت وا 

ن الزكييياة، أن  : هنيييا نبيييي   أُ  أن وأود .العملييية  بيييال– فإنهيييا األربيييع، العبيييادات فيييي معيييدودة كانيييت وا 
 فيييي معنيييا تيييدخ  هنيييا ومييين. ياالجتمييياع  واالقتصييياد يالميييال اإلسيييالم نظيييام مييين جيييز  -ريييي 
 .المعامالت فقه عن حديثنا

 . بالذه  أم الفضة؟.بماذا نحدد النصا  في عصرنا .

 نصيا  وللفضيية نصيا ، الذهبيية للنقيود يكيون  أن يحتم  يعد لم عصرنا أن إذن الش 
 ييرون  ال النياس ويكياد النياس، بيين التعامي  فيي السيائدة هي الورقية العملة أصبحت فقد آخر،
ا الفقهيا  بحثيه ما إلى بحاجة إذن نعد فلم -منها الذه  وبخاصة- المعدنية العملة  هي  :قيديما
 .وقائم ضرور    مر  أ الضم   فإن   ال  أم اآلخر إلى النقدين أحد يضمُّ 

 األدنييى الحييد أ  -النصييا  دحييد   نُ  النقييدين بييأ    - هييو هنييا منييه البييد الييذ  البحيي، ولكيين
 نحيدده هي  اآلخير، يخيالف نصياباا منهميا لكي     دحد   قد الشارع أن وذل  للزكاة  الموج  للغنى

 :ألمرين وذل  المعاصرين، العلما  من كثير   ذل  إلى مال ربما بالفضة 

                                                           

 .344، 343انظر كتا  )الخرا  في الدولة اإلسالمية( صي - 1
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 .الصحيحة المشهورة بالُسن ة وثابت عليه، مجمع الفضة نصا  أن: األول
 ميييين عييييدد أكبيييير علييييى الزكيييياة تجيييي  باعتبيييياره إذ للفقييييرا ، أنفييييع بييييه التقييييدير أن: الثيييياني
 ريياالا  خمسيين وبنحيو مصير، فيي ريياالا  وعشيرين ببضيع النصيا  تقيدير شياع ولهذا ،المسلمين

ميييارات السيييعودية العربيييية المملكييية فيييي  باكسيييتان فيييي روبيييية وخمسيييين بضيييع وبنحيييو الخلييييج، وا 
 . 1ستين أو والهند

 الفضية أن وذلي  باليذه ، يكيون  أن يج  النصا  تقدير أن إلى آخرون  علما  ويذه 
  .2بعده ومن -وسلم عليه هللا صلى- النبي عصر بعد قيمتها رتتغي  

 يمتييهق فاسييتمرت الييذه  أمييا األشيييا ، كسييائر العصييور بيياختالف قيمتهييا الخييتالف وذليي 
 فيي التقيدير وحيدة ألنهيا األزمنية، بياختالف الذهبيية النقود قيمة تختلف ولم بعيد، حد إلى ثابتة
  .3الزكاة عن بحثهم في وحسن وخالف زهرة أبو: األساتذة اختاره ما وهذا ،العصور ك 

 ترجيح التحديد بالذه :

ة، قو ُّ  الوجهة، سليمُ  القول هذا أن لي ويبدو  فيي الميذكورة األنصبة بين فبالمقارنة الُحج 
 التمير، أو الزبيي  مين أوسي  خمسية أو الغينم، مين أربعيين أو اإلبي ، مين كخمس الزكاة أموال
 .الفضة نصا  ال الذه  نصا  هو عصرنا في يقاربها الذ  أن نجد

 أكثييير، أو جنييييه، أو دينيييار أربعمائييية نحيييو قيمتهيييا   تسييياو  شييياة أربعيييين أو إبييي  خميييس إن  
ا يمل  من الشارع يعد فكيف ا أو اإلب  من أربعا  الزكياة يوجي  ثيم فقييراا، الغنم ن  مَ  وثالثين تسعا
ا يمل  من على  مين الضيئي  القيدر هيذا يملي  مين يعتبير وكييف واحيدة  شياة بيه يشيتر   ال نقيدا
 غنياا  المال

 (: البالغة هللا حجة) القيم كتابه في الدهلو   هللا ولي العالمة قال ولقد

                                                           

( روبيية، 55بميا يسياو  ) 178"األركيان األربعية" ص  كتابيهفيي  النيدو  ( ستين روبيية، وقيدرها العالمية 60قدرها العالمة الفازينور  بما يساو  ) - 1
 (.3/41انظر: مراعاة المفاتي  )

و  ومما يدل على ذل  ما ذكره المؤرخون أن الدينار بعد أن كان مساوياا لعشرة دراهم في العهد األول، صار فيي النصيف الثياني مين العهيد األمي - 2
يا، وفييي العصيير العباسييي وصي  إلييى أن صييار يسيياو  خمسية عشيير أو أكثيير )انظيي ييسياو  اثنيي ( 347ر الخيرا  فييي الدوليية اإلسييالمية ص عشيير درهما
ييا.  يونقي  عليي مبييار  عيين المقرييز  أنييه فييي زميين الفيياطميين فيي عهييد الحيياكم، كثييرت اليدراهم كثييرة زائييدة حتييى صييار اليدينار يبييدل بأربعيية وثالثييين درهما

 (. 20/43الخط  التوفيقية )
ن فييه قيمية اليدينار باليدراهم فييي  بييي  سيالم( لهيذا الموضيوع، ووضيع جيدوالا كميا تعيرض األسيتاذ عبيد اليرحمن فهمييي فيي كتابيه )صينج السيكة فيي فجيير اإل

 .35ا خمسة وثالثين درهما صيمختلف العصور اإلسالمية، وفيها: أن الدينار بل  صرفه أحيانا 

 .238حلقة الدراسات االجتماعية صي - 3
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 سيينة بيييت أهيي  أقيي  ييكفيي مقييدار ألنهييا( الفضيية ميين) أوا  بخمييس (النصييا ) قييدر إنمييا)
 فيييي المعتدلييية اليييبالد عيييادات واسيييتقرئ  .األقطيييار أكثييير فيييي موافقييية األسيييعار كانيييت إذ كاملييية،
 .1(ذل  تجد والغال  الرخص

 الرييييياالت ميييين نحوهييييا أو خمسييييين أن: اإلسييييالم بييييالد ميييين بلييييد أ     فييييي اآلن نجييييد فهيييي 
 لمعيشية يتكف - ونحوها الهندية أو الباكستانية الروبيات أو لقطريةا أو السعودية أو المصرية

ا، شهراا أو كاملة، سنة -أسرة أ  - أسرة ا  أسيبوعاا حتيى أو واحيدا  اليبالد بعيض فيي إنهيا واحيدا
 المتوسيييطة األسييير بعيييض تكفيييى ال( البتيييرول) الييينف  كيييبالد المعيشييية مسيييتو   فيهيييا ارتفيييع التيييي
 .البعد غاية بعيد هذا الحكيم  الشرع نظر في غنياا ملكها نم يعدُّ  فكيف واحد يوم لنفقات

ذا ،باليذه  عصيرنا في النصا  تقدير على نقتصر أن األولى كان لهذا  التقيدير كيان وا 
 الزكييياة فيييي األميييوال وأربيييا  األميييوال بأربيييا  إجحييياف فهيييو والمسيييتحقين، للفقيييرا  أنفيييع بالفضييية
 أوسي  خمسية يملي  مين ألن .2(األمية جمهيور هيم بي  الموسيرين، وكبيار الرأسماليين هم ليسوا
 مين يعيد الغينم، مين أربعيين أو بي ،اإل مين خمسية أو الفضية، من أوا  خمس أو الحبو ، من

 .الرأسماليين
 
 

                                                           

 (.2/506انظر: حجة هللا البالغة: ) - 1

 (، طبعة الخامسة والعشرون مكتبة وهبه.279 -1/277انظر: كتابنا فقه الزكاة ) - 2
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