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وميكن اإر�سال البحوث عن طريق بريد املجلة الإلكرتوين.
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.)Traditional Arabic(
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بعد اجتياز البحث للتحكيم.
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البحث املن�سور يف املجلة يعرب عن راأي �ساحبه.  14
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افتتاحية العدد

ل�سماحة مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية
ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ

رئي�س �سرف اجلمعية

اآله و�سحبه،  احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وعلى 
ومن �سار على نهجه واقتفى اأثره اإلى يوم الدين، اأما بعد: 

 فاإن اهلل تعالى ملا خلق اآدم، ونفخ فيه الروح، اأمر مالئكته بال�سجود له، ف�سجد 
ہ   ہ   )ہ   تعالى:  قال  وا�ستكرب،  اأبى  اإبلي�ص  اإل  اأجمعون  كلهم  املالئكة 
ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ( ]البقرة: 34[، وقال 

)ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      تعالى: 
اأن  عقابه  فكان  ا،  وبغياً ا  وح�سداً ا  كرباً لآدم  ي�سجد  اأن  اإبلي�ص  اأبى   ،]50 ]الكهف:  ھ( 
ُطرد من رحمة اهلل، وحلرّت عليه لعنة اهلل، لكن ازداد بغيه، وعظم حقده على اآدم 
وذريته، وطلب من اهلل الإنظار اإلى يوم القيامة، فاأنظره اهلل، عند ذلك اأق�سم اإبلي�ص 
اأن ي�سل عباد اهلل من بني اآدم عن طريق احلق و�سبيل النجاة؛ لئال يعبدوا اهلل ول 
يوحدوه، و�سلك �ستى الطرق ل�سدهم عن اخلري وحتبيب ال�سر لهم، فقال - كما ق�ص 

)چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎ    خربه:  اهلل 
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ( ]الأعراف: 17-16[، 
 ،]39 ]احلجر:  ڑ(  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   )ڌ   وقال: 

)گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    وقال: 
ں  ڻ     ڻ( ]الإ�سراء: 62[.

، حتى ت�سبب يف �إهباط   فلم يزل باآدم  وذريته َو�ْسو�سةاً و�إغو�ءاً و�إ�ساللاً
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اآدم من اجلنة، وقتل ابن اآدم لأخيه، ومل يكفه هذا، بل ملا مر ببني اآدم الزمان، وطال 
ن اإليهم ال�سرك، واأغواهم، وكان له ما اأراد، و�سدق عليهم  عليهم العهد بالنبوة ح�سرّ

ظنه فاتبعوه، ووقعوا يف ال�سرك، قال تعالى: )ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ     ڭ  ڭ   ڭ( ]�سباأ: 20[، وكان اأول ذلك زمن قوم نوح  حني عبدوا 
ا، وكانت هذه اأ�سماء رجال �ساحلني من  ا، ويغوث، ويعوق، ون�سراً ا، و�سواعاً الأ�سنام: وداً
قوم نوح ، فلما هلكوا اأوحى ال�سيطان اإلى قومهم اأن ان�سبوا اإلى جمال�سهم 
هلك  اإذا  حتى  تعبد،  فلم  ففعلوا  باأ�سمائهم،  و�سموها  ا،  اأن�ساباً يجل�سون  كانوا  التي 

اأولئك وُن�سخ العلم ُعبدت.

ا �ساحلني من بني اآدم،  وروى ابن جرير، عن حممد بن قي�ص قال: “كانوا قوماً
وكان لهم اأتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال اأ�سحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو 
وجاء  ماتوا  فلما  ف�سوروهم،  ذكرناهم،  اإذا  العبادة  اإلى  لنا  اأ�سوق  كان  �سورناهم 
اآخرون دب اإليهم اإبلي�ص، فقال: اإمنا كانوا يعبدونهم وبهم ي�سقون املطر، فعبدوهم”.

  اهلل  لكن  لهم،  اإبلي�ص  اإغواء  ب�سبب  اآدم،  بني  يف  ال�سرك  بداأ  هكذا 
بحكمته وعلمه ورحمته بعباده مل يرتكهم همالاً يغويهم اإبلي�ص وجنده، بل اأر�سل اإليهم 
الر�سل؛ لتبني لهم الدين احلق، وحتذرهم من ال�سرك وال�سالل؛ رحمة منه بعباده، 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  ڇ  ڇ   )ڇ   تعالى:  قال  عليهم  للحجة  واإقامة 
)ڑ   ڑ   ک  ک   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ( ]الن�ساء: 165[، وقال: 
)ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ]الأنفال: 42[، وقال:  ک  ک  گ  گ  گ  گ( 

ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ( ]الأنعام: 48[.
ويف ال�سحيحني عن ابن م�سعود  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل اأحد اأغري 
م الفواح�ص ما ظهر منها وما بطن«، ويف لفظ مل�سلم: »من اأجل  من اهلل، ولذلك حررّ
ذلك اأنزل الكتاب واأر�سل الر�سل«، ويف ال�سحيحني من حديث املغرية بن �سعبة: »ول 
�سخ�ص اأحب اإليه العذر من اهلل، من اأجل ذلك بعث اهلل املر�سلني مب�سرين ومنذرين«.

الر�سالت من  لهم، وهذه  ا  واإعذاراً للحجة على عباده  اإقامة  الر�سل  فاأر�سل اهلل 
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نعم �هلل على خلقه �أجمعني؛ �إذ حاجة �لعباد �إليها فوق كل حاجة، و�سرورتهم �إليها 
فوق كل �سرورة، فهم يف حاجة �إلى �لر�سالة �أعظم من حاجتهم �إلى �لطعام و�ل�سر�ب 
والدواء، اإذ ق�سارى نق�ص ذلك اأو عدمه تلف الأبدان، اأما الر�سالة ففيها حياة القلوب 
و�لأديان، فهي �سرورية يف �إ�سالح �لعبد يف معا�سه ومعاده، فكما �أنه ل �سالح له يف 

اآخرته اإل باتباع الر�سالة، فكذلك ل �سالح له يف معا�سه ودنياه اإل باتباع الر�سالة.

ا من اأقوام املر�سل اإليهم، وبل�سانهم؛ ليبينوا   لقد اأر�سل اهلل الر�سل، وجعلهم ب�سراً
لهم الدين احلق، قال تعالى: )ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ( ]اإبراهيم: 4[.

وقال   ،]47 ]يون�ص:  ک(  ک   )ک    : قال  ر�سول،  فيها  بعث  اأمة  وكل 
ا بدين واحد  : )ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ( ]فاطر: 24[، بعثت الر�سل جميعاً
وهو الإ�سالم، واإخال�ص الدين هلل، وجتريد التوحيد له ، واجتناب عبادة 

چ   چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   )ڄ  ڄ   تعالى:  قال  �سواه،  ما 
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    : وقال   ،]36 ]النحل:  ڇ( 
پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ( ]الأنبياء: 25[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »الأنبياء اإخوة لعالت، 

اأمهاتهم �ستى ودينهم واحد«.

قال  ال�سرك،  ونبذ  التوحيد  اإلى  لدعوتهم  اأقوامهم  اإلى  تتتابع  الر�سل  تزل  ومل 
 ، تعالى: )پ  ڀ  ڀ  ڀ( ]املوؤمنون: 44[ اإلى اأن جاء مو�سى وبعده عي�سى

وظهرت يف كتابيهما الب�سارة بالنبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، قال تعالى: )ڄ  ڄ   ڃ  
 ،]157 ]الأعراف:  ڇ(  ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     وقال: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]ال�سف: 6[.

ملسو هيلع هللا ىلص حمل  النبي  بعثة  العهد قبل  اآدم  ببني  ، وطال  ُرفع عي�سى  اأن  وبعد   
�، و�أوقعهم يف �لكفر و�ل�سرك  �إبلي�س بخيله ورجله على بني �آدم، فاأ�سلهم �ساللاً بعيداً
وال�سالل ب�سنوفه اإل قليالاً منهم، وبلغ من حالهم اأن مقتهم اهلل  عربهم 
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وعجمهم اإل القليل، ثم بعث النبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، واحلال كما اأخرب به ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبته 
فقال: »األ اإن ربي اأمرين اأن اأعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته 
ا حالل، واإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، واإنهم اأتتهم ال�سياطني فاجتالتهم عن  عبداً
ا،  دينهم، وحّرمت عليهم ما �أحللت لهم، و�أََمَرتهم �أن ي�سركو� بي ما مل �أنزل به �سلطاناً
و�إن �هلل نظر �إلى �أهل �لأر�س فمقتهم، عربهم وعجمهم، �إل بقايا من �أهل �لكتاب، 
ا  ا ل يغ�سله املاء، تقروؤه نائماً وقال: اإمنا بعثتك لأبتليك واأبتلي بك، واأنزلت عليك كتاباً

ويقظان...« احلديث.

وحمجة  للعاملني،  رحمة  وبعثه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  بر�سول  املقت  هذا  عنهم  اهلل  فرفع   
ة على اخلالئق اأجمعني، اأر�سله بالهدى ودين احلق بني يدي ال�ساعة  لل�سالكني، وحجرّ
به  وهدى  الر�سل،  به  فختم  ا،  منرياً ا  و�سراجاً باإذنه  اهلل  اإلى  ا  وداعياً ا،  ونذيراً ا  ب�سرياً
ا  وقلوباً ا،  ا �سماً واآذاناً ا،  ا عمياً اأعيناً به من اجلهالة وفتح بر�سالته  ال�سالل، وعلرّم  من 
ا، فاأ�سرقت �لأر�س بعد ظلماتها، وتاألفت به �لقلوب بعد �ستاتها، فاأقام به �مللة  غلفاً
ر�سالته  وجعل  و�لأغالل،  �لآ�سار  �هلل  ورفع  �لبي�ساء،  �ملحجة  به  و�أو�سح  �لعوجاء، 

)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ   عامة لالإن�ص واجلان، قال تعالى: 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ( ]�سباأ: 28[، وقال: )ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ( ]الأعراف: 158[. 
ويف �سحيح م�سلم من حديث جابر بن عبد اهلل الأن�ساري قال: قال ر�سول اهلل 
ا مل يعطهن اأحد قبلي: كان كل نبي يبعث اإلى قومه خا�سة وبعثت  ملسو هيلع هللا ىلص: »اأُعطيت خم�ساً

اإلى كل اأحمر واأ�سود..«.

ف الكلم عن   اأر�سله اهلل على حني فرتة من الر�سل، ودرو�ص من الكتب، حني ُحرِّ
لت �ل�سر�ئع، و��ستند كل قوم �إلى �أظلم �آر�ئهم، وحكمو� بني عباد �هلل  مو��سعه، وُبدِّ
مبقالتهم و�أهو�ئهم، فهدى �هلل به �خلالئق، و�أو�سح به �لطريق، و�أخرج به �لنا�س 
ق به ما بني الأبرار  من الظلمات اإلى النور، واأب�سر به الُعمي، واأر�سد به من الغي، وفرَّ
والفجار، وجعل الهدى والفالح يف اتباعه وموافقته، وال�سالل وال�سقاء يف مع�سيته 
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وخمالفته، روؤوف رحيم باملوؤمنني، حري�ص على هداية اخللق اأجمعني، عزيز عليه 
ے   ھ   )ھ   تعالى:  قال  عليهم،  وامل�سرة  امل�سقة  ودخول  عنتهم 
ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے  

ۆ( ]التوبة: 128[.

 وخال�سة دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: الب�سارة، والنذارة، والدعوة اإلى اهلل بب�سرية وحكمة 
قال تعالى: )ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الأحزاب: 45[، وقال: )ڇ  

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]يو�سف: 108[ . 
النا�سخ  ال�سرائع والكتب  الأنبياء، و�سريعته وكتابه املهيمن على �سائر  هو خامت 
ۆئ(  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   )ې   تعالى:  قال  لها، 

]الأحزاب: 40[، وقال: )ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ   ژ( ]املائدة: 48[.

له  �أمره، ورفع  �لذلة على من خالف  �سرح �هلل �سدره، وو�سع عنه وزره، وجعل 
ا. ذكره، فال يذكر اهلل  اإل ُذكر معه، وكفى بذلك �سرفاً

»ُبني  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  خم�سة،  اأركان  على  مبنية  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  بها  بعث  التي  وال�سريعة 
الِة،  ، و�إقاِم �ل�سَّ ِ � َر�سوُل �هللَّ داً مَّ ُ و�أنَّ ُمَ �لإ�سالم على خم�س: �َسهاَدِة �أْن ل �إَلَه �إّل �هللَّ
ْوِم َرَم�ساَن«، و�أعظم تلك �لأركان �ل�سهادتان، فهما �أ�سا�س  ، و�سَ كاِة، و�حَلجِّ و�إيتاِء �لزَّ
�لإ�سالم، ومفتاح د�ر �ل�سالم، عا�سمة �لدماء و�لأمو�ل و�لأعر��س، �سهادة �أن ل �إله 

ا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. اإل اهلل واأن حممداً

. فمعنى ل اإله اإل اهلل: اأي ل معبود بحق اإل اهلل

واأركانها: النفي والإثبات: )ل اإله( نفي جميع ما ُيعبد من دون اهلل، )اإل اهلل( 

اإثبات العبادة هلل وحده ل �سريك له. و�سروطها: العلم، واليقني، والقبول، والنقياد، 
وال�سدق، والإخال�ص، واملحبة.

وحتقيق هذه ال�سهادة: األ يعبد اإل اهلل، وحقها: فعل الواجبات، واجتناب املحرمات.
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اأخرب،  فيما  وت�سديقه  اأمر،  فيما  طاعته  اهلل:  ر�سول  حممًدا  اأن  �سهادة  ومعنى 

وقرن   ، له  طاعة  الر�سول  طاعة  اهلل  جعل  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص  لدعوته  وال�ستجابة 
طاعته بطاعة �لر�سول يف �أكرث من مو�سع يف كتابه، يقول : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ( ]الن�ساء: 80[، ويقول : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( ]النور: 54[، 

ويقول : )ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی( ]الن�ساء: 59[.

ومن حقيقة �سهادة اأن حممًدا ر�سول اهلل: حمبته ملسو هيلع هللا ىلص ون�سرته، وموالته، وتعظيمه، 

وبعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص تكون الن�سرة ل�سنته ملسو هيلع هللا ىلص.

اإليه من والده وولده  اأكون اأحب  ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »ل يوؤمن اأحدكم حتى  فدليل حمبته 
والنا�ص اأجمعني«.

ملسو هيلع هللا ىلص، وحتكيم  له  الت�سليم  ا ر�سول اهلل:  اأن حممداً ومما يدخل يف حقيقة �سهادة 
ا عليهم   يف �سفة املوؤمنني مثنياً �إليه، و�لر�سا به، وقال  �سرعه، و�لتحاكم 

ا بهم: )ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ   وم�سيداً
ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]النور: 51[.

ا ر�سول اهلل القتداء والتاأ�سي به ملسو هيلع هللا ىلص، واتباع �سنته،  ومن حقيقة �سهادة اأن حممداً
والرد اإليه يف حياته عند التنازع، واإلى �سنته بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص، وتقدمي �سنته على راأي 

ته ملسو هيلع هللا ىلص. ته وحمادرّ ا من كان، واحلذر من خمالفته وم�ساقرّ كل اأحد كائناً

)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ    : يقول اهلل 
ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   )ڦ   تعالى:  وقال   ،]21 ]الأحزاب:  ی(  ی   ی   ی  

ڄ( ]اآل عمران: 31[ .
الباطل باطالاً  يرينا  واأن  اتباعه،  ا ويرزقنا  يرينا احلق حقاً اأن  تعالى  اأ�ساأل اهلل 
نبينا  على  و�سلم  �هلل  و�سلى  �مل�ستقيم،  �ل�سر�ط  على  يثّبتنا  و�أن  �جتنابه،  ويرزقنا 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، ومن �سار على دربه واقتفى اأثره اإلى يوم الدين.
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كلمة رئيس التحرير

اأ.د. حممد بن �سليمان العريني

رئي�س التحرير

احلمد هلل الذي علرّم بالقلم، علرّم الإن�سان ما مل يعلم، وال�سالة وال�سالم على 
خري الأنام، وعلى اآله و�سحبه الكرام، اأما بعد: 

ّننه للنا�س ول يكتمونه،  فاإن �هلل تعالى قد �أخذ �لعهد و�مليثاق على �أهل �لعلم َلُيبيِّ
وقد انتدب املوفقون منهم اأنف�سهم للوفاء بذلك، فعلرّموا وبيرّنوا ودعوا اإلى اهلل على 
نور وب�سرية، وتعددت طرائقهم يف ذلك، ومنها الكتابة والتاأليف ب�ستى �سوره، ومن 
ذلكم البحوث البهيرّة يف طائفة من املجالت العلمية، ومن اأجلرّها بحوٌث �سرعيرّة فقهية 
واأ�سولية، ومن اأوعيتها املباركة )جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية(، فقد ا�ستقبلت 
ا مو�سومة بالتميز والعمق العلمي، وت�سعها حمررةاً بني يدي  ول زالت ت�ستقبل بحوثاً
ا  ائها الذين يرتقبون �سدورها، ويتابعون ذلك بعد اأن حازت اهتمامهم، وكانت حقاً قررّ

جملة )الفقه والفقهاء( - بحمداهلل.

و�سلى اهلل على نبينا حممد على اآله و�سحبه و�سلم.
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�قاعدة في مراعاة الشريعة للظروف 
العارضة والو�قائع التي من طبيعتها 
التغير للمحافظة على وسطية الشريعة

اإعداد: 
اأ. د. خالد بن عبدالعزيز اآل �سليمان

اأ�ستاذ اأ�سول الفقه بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية والعربية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
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ملخص البحث

ون�س هذه �لقاعدة: )�لوقائع �لتي تعر�س لها ظروف عار�سة، �أو تكون طبيعتها 
ا لتغري امل�سالح والأعراف حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص يقطعها عن نظائرها  التغري تبعاً

ال�سكلية ويربطها باأ�سولها الأليق بها(.

وتهدف �لدر��سة �إلى �لربط بني �لتاأ�سيل للقاعدة، وتوظيفها يف �سبط �حلالت 
مو�زنة  يف  �ملعيار  مبثابة  �ل�سو�بط  هذه  لت�سبح  ��ستثنائي؛  حكم  �إلى  حتتاج  �لتي 
�إلى  �لوقائع �ل�ستثنائية، بحيث ل يفرط يف �مليل  و�أدلة  �ملجتهد بني �لأدلة �لأ�سلية 
اإذ يتعني النظر يف الوقائع التي يحتمل ا�ستثناوؤها من  اأحدهما على ح�ساب الآخر، 
احلكم العام. فاإن حتققت فيها ال�سوابط ال�سرعية املعتربة لال�ستثناء جاز ذلك، واإل 

تعني البقاء على احلكم الأ�سلي الذي يدل عليه ظاهر الن�سو�ص. 

الأ�سلي  احلكم  من  لال�ستثناء  الرئي�سية  الأ�سباب  اأن  اإلى  البحث  خل�ص  وقد 
خم�سة: ال�سرورة، احلاجة، امل�سلحة، مراعاة الواقع، وجود قرائن �سارفة عن العمل 

بالدليل الأ�سلي. 

كما خل�س �إلى �أن لكل و�حد من �أ�سباب �ل�ستثناء �خلم�سة -�آنفة �لذكر- �سو�بط 
ا قبل ت�سحيح �ل�ستثناء. وُيكَت�سف �أحد �أهم �أ�سباب �لنحر�ف  ل بد من حتققها جميعاً
عن �لطريق �لو�سط �ملعتدل يف �ل�ستدلل: �إذ� ُحكم مبوجب �سبب �ل�ستثناء مع تخلف 

اأحد ال�سوابط، اأو عند الغفلة عن ال�ستثناء على الرغم من حتقق جميع ال�سوابط.

واملنهج الذي مت العمل به يف هذا البحث هو املنهج الو�سفي.
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املقدمة

ه من اأحبَّ من عباده يف الدين،  احلمد هلل الذي نوَّر بالعلم قلوب املوؤمنني، وفقَّ
وجعلهم من ورثة الأنبياء واملر�سلني، وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمةاً للعاملني، 
نبينا وقدوتنا حممد، وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد:

�لذي  �لع�سر  ول�سيما يف هذ�  باملجتمعات،  ا  فتكاً �لأمر��س  �أكرث  فالتطرف من 
ت�سعبت فيه طرق التطرف وتداخلت ب�سكل غري م�سبوق، فاأ�سبح من الواجب التنوع 
يف الدرا�سات املتخ�س�سة التي تركز على جوانب حمددة؛ لال�ستفادة من جمموعها 
يف معاجلة التطرف. ومن هنا جاءت فكرة هذا امل�سروع البحثي الذي ُيعنى بالإ�سهام 
يف معاجلة التطرف من جانٍب حمدٍد، وهو جانب القواعد املقا�سدية. ويف نطاق اأحد 
اأنواع التطرف، وهو التطرف املبني على اخللل يف فهم ال�سريعة وطريقة تطبيقها، 
ل املبني على توظيف الدين لتحقيق املاآرب الفكرية اأو ال�سيا�سية املتطرفة. وقد مت 
اختيار القواعد دون الدرا�سات ال�سرعية الأخرى؛ لكون القواعد تخت�سر املراد يف 

عبارات كلية خمت�سرة، تو�سل اإلى الهدف ب�سكل حمكم ودقيق.

 وهذا امل�سروع البحثي مت فيه اختيار اأهم قواعد مقا�سد ال�سريعة ذات ال�سلة 
النزعات  التعامل مع  لل�سريعة من جهة، وطريقة  الو�سطي  الفهم  بتحقيق  املبا�سرة 
املتطرفة لدى اآحاد املكلفني من جهة اأخرى، مع بيان وجه ال�ستفادة منها يف معاجلة 

التطرف، وحتقيق الو�سطية. 

وقد مت تق�سيم هذا امل�سروع اإلى خم�سة اأبحاث، اأحدها: هذا البحث الذي بعنوان: 
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التغري  طبيعتها  من  التي  والوقائع  العار�سة  للظروف  ال�سريعة  مراعاة  يف  قاعدة 

للمحافظة على و�سطية ال�سريعة)1(.

وتتلخ�ص م�سكلة الدرا�سة يف هذا البحث يف الآتي: 

من اأ�سعب الوقائع على املجتهد الوقائع غري املاألوفة، والتي حتتاج اإلى اجتهاد 
يخ�سها بحكم ا�ستثنائي، واأهمها نوعان: 

�لوقائع �لتي تعر�س لها ظروٌف وفروق دقيقة موؤثرة يف �حلكم؛ فيتعني �لعدول . 1
وقواعدها  باأدلتها  وربطها  ال�سكلية،  الوقائع عن حكم نظائرها  بحكم هذه 

الأليق بها.

فيتعني . 2 الأعراف،  اأو  امل�سالح  لتغري  ا  وفقاً التغري  طبيعتها  من  التي  الوقائع 
اأو  امل�سالح  على  اجلمود  وعدم  اجلديدة،  الأعراف  اأو  بامل�سالح  ربطها 
الع�سر  يف  كذلك  تعد  ومل  الن�ص،  ورود  وقت  مثمرة  كانت  التي  الأعراف 

�حلا�سر.

ولكن كيف يتعامل املجتهد مع هذين النوعني بو�سطية واعتدال؟ 

هذه م�سكلة البحث، و�سوؤاله الرئي�ص. ويتفرع هذا ال�سوؤال اإلى ثالثة اأ�سئلة:
والبحوث الأربعة الأخرى هي:   )1(

1. قاعدة )تكاليُف ال�سريعة جاريٌة على الطريق الو�سط...(، واأثرها يف معاجلة التطرف، وهو حمكم 
ومن�سور يف جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية، العدد 49.

ا  وفقاً لغتهم  فهم  من  اإل  الفهم  حق  يفهمها  فال  للعرب،  املعهود  بالل�سان  نزلت  )ال�سريعة  قاعدة   .2
ملعهودهم(، و�أثرها يف حتقيق �لو�سطية يف فهم �لن�سو�س �ل�سرعية. وهو مَكم ومن�سور يف جملة 

جامعة اأم القرى لعلوم ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، العدد 80.
3. قواعد مقا�سدية معينة على معاجلة التطرف، وهو حمكم ومن�سور يف جملة جامعة اأم القرى لعلوم 

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، العدد 81.
حتقيق  يف  واأثرها  املوؤثرة،  والقرائن  للن�ص  الظاهرة  الدللة  بني  املوازنة  يف  مقا�سدية  قواعد   .4
الو�سطية. وهو حمكم ومن�سور يف جملة البحوث الإ�سالمية التابعة للرئا�سة العامة للبحوث العلمية 

والإفتاء، العدد: 124.
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كيف مييز املجتهد هذين النوعني من الوقائع عن بقية الوقائع؟ . 1

ما �حلالت �لأ�سا�سية �لتي ترجع �إليها هذه �لوقائع �ل�ستثنائية؟ وما �سو�بط . 2
كل حالة؟ 

يف . 3 �إفر�ط  غري  من  معها؛  �لتعامل  يف  معتدلاً  ا  و�سطياً منهجه  يكون  كيف 
التم�سك بالأدلة الأ�سلية، ول تفريط فيها وتو�سع يف باب ال�ستثناء؟

ولالإجابة على هذه الأ�سئلة الثالثة، تركزت اأهداف هذا البحث فيما ياأتي:

خا�ص . 1 اجتهاد  اإلى  حتتاج  التي  الوقائع  حالت  متييز  على  ا  قادراً يكون  اأن 
يخرجها عن الدللة الظاهرة للن�سو�ص، من الوقائع التي تدخل يف املدلول 

الأ�سلي للن�سو�ص.

ا . 2 اجتهاداً ت�ستدعي  التي  احلالت  مع  التعامل  ل�سوابط  ا  مدركاً يكون  اأن 
ا على تطبيق هذه ال�سوابط على الوقائع. ا، وقادراً ا�ستثنائياً

الأ�سلية، . 3 الأدلة  املوازنة بني  البحث يف  بهذا  ال�ستعانة  ا على  قادراً يكون  اأن 
واأدلة الوقائع ال�ستثنائية، بحيث ل يتطرف يف امليل اإلى اأحدهما على ح�ساب 

الآخر.

وفيما يتعلق بالدرا�سات ال�سابقة اخلا�سة باملو�سوع:

بني  تربط  مقا�سدية،  قاعدة  �سكل  على  �ملو�سوع  لهذ�  در��سة  على  �أقف  فلم 
الوقائع  واأدلة  الأ�سلية  الأدلة  بني  املجتهد  موازنة  يف  وتوظيفها  للقاعدة،  التاأ�سيل 

ال�ستثنائية، فال يتطرف يف امليل اإلى اأحدهما على ح�ساب الآخر. 

و�أغلب �لدر��سات �إما عن �ل�ستح�سان، �أو �لجتهاد يف حتقيق �ملناط، �أو �ل�سرورة، 
اأو احلاجة، اأو امل�سلحة، ونحو ذلك دون الربط بتحقيق الو�سطية، واإما عن الو�سطية 
بتحقيق  ربطها  دون  �ملقا�سدية  �لقو�عد  عن  و�إما  �ملقا�سدية،  �لقو�عد  عن  مبعزل 
الو�سطية، واإما عن درا�سة اأثر املقا�سد يف حتقيق الو�سطية ب�سكل عام دون حتديد 
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الدرا�سة بالقواعد املقا�سدية املعينة يف حتقيق الو�سطية. 

هذا  ملجال  الأقرب  هو  الأربعة  الأ�سناف  هذه  من  الأخري  ال�سنف  اأن  �سك  ول 
�لبحث؛ لهذ� من �ملنا�سب �أن �أعر�س �أقرب عناوين در��سات هذ� �ل�سنف �إلى جمال 

بحثنا، مع املقارنة بينها وبني هذا البحث: 

الدرا�سة الأولى: )منهج الإمام ال�ساطبي يف تفعيل مبداأ الو�سطية(، للدكتورة/ . 1
�سعاد �سطحي، ومرمي لعور. وهذه الدرا�سة مقدمة اإلى امللتقى الدويل: )الو�سطية 
يف  وتقع  واأوروبا(،  اإفريقيا  يف  الإ�سالم  ن�سر  يف  واأثرها  الإ�سالمي،  الغرب  يف 
11 �سفحة، ومق�سمة اإلى �ستة مباحث، الأول: نبذة عن حياة الإمام ال�ساطبي، 
وخ�سائ�سها،  و�سو�بطها  �لو�سطية  مفهوم  عن  و�لر�بع:  و�لثالث  و�لثاين 
عن  والأخري:  ال�ساد�ص  واملبحث  للو�سطية،  ال�سرعي  التاأ�سيل  عن  واخلام�ص: 

جتليات تفعيل مبداأ الو�سطية عند ال�ساطبي.

اإلى  لكنه مق�سم  بحثنا،  اإلى  الأقرب  الأخري هو  املبحث  اأن عنوان  ويالحظ 
اأربعة مطالب، ولي�ص يف اأي منها حديث عن قواعد هذا البحث.

كتاب . 2 يف  قراءة  التوازن،  حتقيق  يف  واأثره  التو�سط  )نهج  الثانية:  الدرا�سة 
وهذه  عبداهلل.  بو  ون�سال  عبيد،  حياة  للدكتورة/  لل�ساطبي(،  العت�سام 

ا مقدمة اإلى امللتقى الدويل: )الو�سطية يف الغرب الإ�سالمي،  الدرا�سة اأي�ساً
واأثرها يف ن�سر الإ�سالم يف اإفريقيا واأوروبا(، وتقع يف 16 �سفحة، ومق�سمة 
بني  التوازن  حتقيق  يف  الو�سطية  اأثر  يعالج  مبحث  وكل  مباحث،  اأربعة  اإلى 
اأمرين متقابلني. ويالحظ اأنه لي�ص يف اأيٍّ منها حديث عن قواعد هذا البحث. 

الدرا�سة الثالثة: )الو�سطية يف مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية(، لوليد ها�سم . 3
عام   ،48 العدد  ديايل،  جملة  يف  من�سور  بحث  وهو  ال�سميدعي.  كردي 
2011م. ويقع يف 58 �سفحة، ومق�سم اإلى اأربعة مباحث، الأول متهيدي: عن 
معنى الو�سطية واملقا�سد. والثاين: عن الو�سطية يف حفظ الدين. والثالث: 
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عن الو�سطية يف حفظ النف�ص. والرابع: عن الو�سطية يف حفظ العقل والن�سل 
واملال. 

ويالحظ اأنه تناول املقا�سد من خالل ال�سروريات اخلم�ص، ولي�ص فيه حديث عن 
اأي من قواعد هذا البحث.

وقد �أتت خطة �لبحث يف ثالثة مباحث، بالإ�سافة �إلى �ملقدمة و�خلامتة: 

املقدمة: وفيها اأهمية البحث، وم�سكلته، واأهدافه، والدرا�سات ال�سابقة فيه، وخطته، 
ومنهج اإعداده.

املبحث الأول: حقيقة القاعدة. وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: ال�سرح الإجمايل للقاعدة.

املطلب الثاين: ال�سرح املف�سل للقاعدة.

املطلب الثالث: حالت الوقائع التي حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص.

املبحث الثاين: عالقة القاعدة بتحقيق الو�سطية يف فهم الن�سو�ص ال�سرعية.

�ملبحث �لثالث: �سو�بط �حلالت �لتي ت�ستثنى من �حلكم �لأ�سلي، وم�ستند كل �سابط.

�ملطلب �لأول: �سو�بط �ل�سرورة، وتو�سيحها باملثال.

�ملطلب �لثاين: �سو�بط �حلاجة، وتو�سيحها باملثال.

�ملطلب �لثالث: �سو�بط �إعمال �مل�سلحة �لتي ربط �ل�سرع �حلكم بها، وتو�سيح 
ال�سوابط باملثال.

�ملطلب �لر�بع: �لعو�مل �ملوؤثرة يف مر�عاة �لو�قع، وتو�سيحها بالأمثلة.

�مل�ساألة �لأولى: �لعو�مل �ملوؤثرة يف حتقيق �ملناط �خلا�س، وتو�سيحها باملثال.

�مل�ساألة �لثانية: �سو�بط �إعمال �لعرف �لذي ربط �ل�سرع �حلكم به، وتو�سيحها 
باملثال.
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اخلامتة: وفيها النتائج التي خل�ص اإليها البحث.

وقد مت توخي املنهج العلمي الآتي:

اأوًل: منهج اإعداد البحث:

على جتميع  )يعتمد  فالبحث  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  هو  �سلكته  الذي  املنهج 
تعميمات  اإلى  للو�سول  وتف�سريها؛  وحتليلها،  مقارنتها،  ثم  واملعلومات،  احلقائق 

مقبولة()1(.

ثانًيا: منهج �سياغة البحث واإجراءاته:

احلر�ص على اأن تكون كتابة معلومات البحث باأ�سلوبي اخلا�ص، وعدم النقل . 1
بالن�ص اإل عند احلاجة.

اأو . 2 مناق�سته،  اأو  دليل،  ن�سب  اأو  فكرة،  تقرير  يف  لأهله  بال�سبق  العرتاف 
�سرب مثال، �أو ترجيح ر�أي... �إلخ، وذلك بذكره يف �سلب �لبحث، �أو �لإحالة 

اإلى م�سدره يف الهام�ص، واإن مل اأكن اأخذته بلفظه.

يف . 3 ل�سورها  وعزوها  الآيات،  اأرقام  بيان  مع  امل�سحف،  بر�سم  الآيات  كتابة 
ال�سلب بني معقوفني ]...[.

تخريج الأحاديث والآثار: فاإن كان احلديث بلفظه يف ال�سحيحني اأو اأحدهما . 4
جته من اأهم امل�سادر  اأكتفي بتخريجه منهما. واإن مل يكن يف اأي منهما خررّ

الأخرى املعتمدة، مع ذكر اأهم ما قاله اأهل احلديث فيه.

فيما يتعلق بامل�سائل اخلالفية: حر�ست على جتنبها؛ لكونها لي�ست من �سلب . 5
البحث.

فيما يتعلق بالأعالم: اكتفيت بالإ�سارة اإلى الع�سر الذي عا�ص العلم فيه من . 6
اأ�سول البحث العلمي ومناهجه ل�ِ د. اأحمد بدر، �ص234، اأبجديات البحث يف العلوم ال�سرعية ل�ِ د. فريد   )1(

الأن�ساري، �ص61 )والن�ص املذكور لالأول، بيد اأن الثاين ا�ست�سهد به وعزاه اإلى الأول(. 
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خالل ذكر �سنة الوفاة عقب ذكر ال�سم مبا�سرة يف ال�سلب؛ باعتبار اأن �سنة 
�لوفاة هي �أهم ما يحتاجه �لقارئ يف �لتعريف بالَعَلم؛ ولت�سهيل رجوعه �إلى 
املراجع اإن اأراد املزيد، ومل اأترك يف ذلك �سوى ال�سحابة ؛ باعتبار 

ا عا�سوا يف �سدر الإ�سالم. اأنهم جميعاً

واآراءهم لكتبهم مبا�سرة، ومل . 7 العلماء  بالنقول: عزوت ن�سو�ص  فيما يتعلق 
�أَْعُز بالو��سطة �إل عند تعذر �لوقوف على �لأ�سل. وجعلت �لإحالة �إلى �مل�سدر 
يف حالة النقل منه بالن�ص بذكر ا�سمه واجلزء وال�سفحة. ويف حالة النقل 
تعددت  واإذا  )انظر..(.  بكلمة:  ا  م�سبوقاً ذلك  بذكر  الإحالة  تكون  باملعنى 
املعلومة:  توثيق  وكانت على درجة متقاربة يف  الواحدة  الإحالة  امل�سادر يف 
رتبتها على ح�سب وفاة املوؤلف. واإذا كان اأحدها هو املرجع الرئي�سي؛ فاأقدمه 
ثم اأعطف عليه بقية امل�سادر م�سبوقة بكلمة: )وانظر(. وعند ذكر الإحالة 
اأكتفي بذكر الكتاب واجلزء وال�سفحة، اإل اإذا دعت احلاجة اإلى ذكر املوؤلف. 

�أما معلومات �لن�سر: فقد �كتفيت بذكرها عند عر�س قائمة �مل�سادر.

ويف ختام هذه املقدمة اأحمد اهلل تعالى واأ�سكره كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم 
َر يل �إمتام هذ� �لبحث، كما ل يفوتني �أن �أ�سكر عمادة �لبحث  �سلطانه؛ على �أن ي�سَّ
العلمي يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن على دعمها لهذا البحث، حيث تبنته 
وال�سكر مو�سول   ،)AR151003-3( ا من م�سروٍع بحثيٍّ مدعوٍم برقم وجعلته جزءاً
ا. هذا واهلل اأعلم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى  لكل من اأ�سدى يل معروفاً

اآله و�سحبه.

اأ. د. خالد بن عبدالعزيز بن �سليمان اآل �سليمان

K44haled@hotmail.com
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املبحث االأول

حقيقة القاعدة

املطلب االأول
ال�شرح االإجمايل للقاعدة

ن�س القاعدة اأ. 

لتغري  ا  تبعاً �لتغيري  تكون طبيعتها  �أو  لها ظروف عار�سة،  تعر�س  �لتي  )�لوقائع 
امل�سالح والأعراف، حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص يقطعها عن نظائرها ال�سكلية ويربطها 

باأ�سولها الأليق بها()1(.

معناها الإفرادي ب. 

املراد بالظروف العار�سة:

ما يطراأ على الوقائع الق�سائية اأو الفتويَّة من اأحوال غري معتادة، جتعل الواقعة 
ا يف احلكم ال�سرعي.  ا موؤثراً خمتلفة عن الوقائع املتكررة واملاألوفة اختالفاً

ومن �سور هذه �لظروف �لعار�سة: 

اأي . 1 معتادة،  غري  م�سقٌة  املكلف  على  الأ�سلي  احلكم  اإجراء  على  يرتتب  اأن 
ليل على  انظر: املح�سول لبن العربي، �ص132، حيث عرف ال�ستح�سان باأنه: “ترك ما يقت�سيه الدَّ  )1(
طِريق �ل�ستثناء و�لرتخ�س مبعار�سته َما ُيَعار�سُه يف بع�س مقت�سياته«، بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد، 
و�لعدل”،  �مل�سلحة،  �إلى  �للتفات  هو  �لأحو�ل  �أكرث  يف  �ل�ستح�سان  »ومعنى  كالمه:  ون�س   ،201/3
-يف  وهو  ال�ستح�سان،  قاعدة   ...“ �لثاين:  �ملو�سع  يف  كالمه  ون�س   ،148/4  ،298/2 املوافقات، 
ا: اإعالم املوقعني، 41/1،  مذهب مالك- �لأخذ مب�سلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي...”، وانظر اأي�ساً
ال�ست�سالح لالأ�ستاذ م�سطفى الزرقاء، �ص26، ال�ستح�سان ل�سيخنا د. الباح�سني، �ص210، نظرية 

ال�ستح�سان لأ�سامة احلموي، �ص178.
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امل�ساحبة  امل�سقات  من  ا  �ساأناً اأعلى  اأنها  على  واخلربة  العرف  اأهل  يتوافق 
اأو  ال�سرورة  حد  اإلى  امل�سقة  هذه  ت�سل  كاأن  العادية،  الأحوال  يف  للتكاليف 

احلاجة.

اأو طريقة تطبيق احلكم . 2 اأو مكانها  اأو زمانها  الواقعة  اأن تطراأ على حقيقة 
عليها فروق دقيقة متيزها عن نظائرها وتوؤثر يف حكمها، اأو ينتج عنها جلب 
مفا�سد اأو درء م�سالح اأرجح يف نظر ال�سرع من م�سالح احلكم الأ�سلي يف 

الأحوال العادية.

واملراد بالوقائع التي طبيعتها التغري:

الوقائع التي ثبت اأن ال�سارع علق احلكم فيها على امل�سلحة املتوخاة من احلكم، 
 ، �سواء اأن�صَّ ال�سارع على الو�سيلة التي حتقق امل�سلحة وقت الت�سريع اأم تركها مطلقةاً
اأو الأزمنة  وهذه امل�سلحة تكون يف غري العبادات واملقدرات، وتتغري بتغري املكلفني 
اأو الأمكنة اأو الأحوال اأو الأعراف. ومن اأمثلة ذلك: مراعاة امل�سالح ال�سرعية يف: 
لها  ت�سهد  التي  امل�سلحية  الأنظمة  و�سن  العدل،  اإقامة  وو�سائل  التعزيرات،  مقادير 
وما  الواجبة،  النفقات  مقدار  يف:  الأعراف  ومراعاة  بالعتبار،  ال�سريعة  مقا�سد 
ُيَعدُّ من خو�رم �ملروءة، وما يح�سل به  يح�سل به �لتعاقد و�لقب�س يف �لعقود، وما 

احلرز يف ال�سرقات... اإلخ.

املعنى الإجمايل للقاعدة ج. 

اإن الجتهاد الذي يكون على الأ�سول ال�سرعية يقت�سي اأن جتري التكاليف على 
)نظام واحد ل اختالف فيه ول تناق�ص()1(، )َمْبَناها و�أ�سا�ُسها على �حِلكم وم�سالح 
وحكمٌة  كلها،  وم�سالُح  كلها،  ورحمٌة  كلُّها،  َعْدٌل  وهي  و�ملعاد،  �ملعا�س  يف  �لعباد 
اأن يعاد النظر يف الوقائع التي قد ينخرم  كلها()2(. ومما يدخل يف هذا املقت�سى: 

املوافقات، 298/2.  )1(
اإعالم املوقعني، 41/1.  )2(
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فيها ذلك -لو اأُجري الجتهاُد فيها على احلكم الأ�سلي )وهو ما ي�سميه القانونيون 
ت بظروف عار�سة جتعلها ل  بالتهيئة �لظاهرة(- �سو�ء �أكانت هذه �لوقائع قد �حتفَّ
ا  تدخل يف مناط نظائرها �لتي ت�سابهها يف �لظاهر، �أم كانت من طبيعتها �لتغريُّ وفقاً

لتغري امل�سالح اأو الأعراف:

• يف 	 موؤثرة  دقيقة  وفروق  ظروٌف  لها  َعَر�ست  �أنه  يالَحظ  �لتي  �لوقائع  فاأما 
ال�سكلية،  نظائرها  حكم  عن  الوقائع  هذه  بحكم  العدول  فيتعني  احلكم، 

وربطها باأدلتها وقواعدها الأليق بها.

• ا لتغري امل�سالح اأو الأعراف، فيتعني 	 واأما الوقائع التي من طبيعتها التغري وفقاً
ربطها بامل�سالح اأو الأعراف اجلديدة، وعدم اجلمود على امل�سالح اأو الأعراف 

التي كانت مثمرة وقت ورود الن�ص، ومل تعد كذلك يف الع�سر الالحق.

املطلب الثاين
ال�صرح املف�صل للقاعدة

ا لذلك بذكر تق�سيمات الوقائع املت�سلة  قبل ال�سرح املف�سل للقاعدة، نذكر متهيداً
هذه  ومن  متعددة،  باعتبارات  خمتلفة  اأق�سام  اإلى  الوقائع  تنق�سم  اإذ  بالقاعدة، 

رها، واأنواعها من جهة الثبات واملرونة. العتبارات، اأنواعها من جهة تكرُّ

رها على ن�سق واحد العتبار الأول: اأنواع الوقائع من جهة تكرُّ

املوؤثرة  اجلوانب  يف  واحد  ن�سق  على  تكون  التي  املعهودة  الوقائع  الأول:  النوع 
كثري  ا�سطلح  وقد  امل�سائل،  من  الأغلب  العموم  ميثل  ما  وهذا  احلكم،  يف 
ل�ُسَنِ  �ملو�فق  )�لجتهاد  بـِ  �لنوع  هذ�  يف  �لجتهاد  ت�سمية  على  العلماء  من 
�لقيا�س(. وي�سهل على �ملجتهد �إبد�ء �حلكم يف �أكرث هذه �لوقائع؛ لأنه يتعامل 
معها وفق معامِلَ وقو�عَد مطردٍة؛ مما يجعل مهمة �لجتهاد تكاد تقت�سر على 

بيان احلكم الأ�سلي لهذه الوقائع.
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�لنوع �لثاين: �لوقائع غري �ملعهودة �لتي تعِر�ُس لها بع�ُس �لظروف �ملوؤثرة يف �حلكم، 
نظائرها  حكم  عن  يخرجها  ا�ستثنائي،  باجتهاد  تخ�سي�سها  ي�ستدعي  مما 
ال�سكلية، ويلحقها باأدلتها الأليق بها. وقد ا�سطلح كثري من العلماء على ت�سمية 
الكرخي  تعريف  تعريفه،  اأ�سهر ما جاء يف  بال�ستح�سان، ومن  هذا الجتهاد 
)ت340ه�( له ب�: “�أن يعدل �لإن�سان عن �أن يحكم يف �مل�ساألة مبثل ما حكم به 

ي الُعُدول عن الأورّل”)2( )3(. يف نظائرها اإلى خالفه لوجه اأقوى)1( يقت�سِ

وعند التاأمل يف هذين النوعني )الوقائع املعهودة وغري املعهودة( يالحظ اأن النوع 
الثاين اأدق من النوع الأول -يف الغالب-؛ لهذا يحتاج اإلى جهد اأو�سع، لأنه يتعامل مع 
احلالت ال�ستثنائية غري املعهودة، فيحتاج يف كثري من الأحيان اإلى �سعة �ساملة يف 
ٍة عالية يف �لذكاء، وملكة قوية يف �ل�ستنباط،  �لعلوم، وخربة طويلة يف �لجتهاد، وِحدَّ
الوقائع،  هذه  بها  تتميز  التي  املوؤثرة  واملاآلت  الفروق  اكت�ساف  يف  ذلك  اأكان  �سواء 
وت�ستدعي العدول بحكمها عن حكم نظائرها ال�سكلية، اأم كان ذلك يف الو�سول اإلى 
الأدلة الأليق بهذه الوقائع، اأم كان يف حتقيق الن�سجام بني حكم هذه الوقائع واأ�سول 

ال�سريعة ومقا�سدها الكلية.
ااملراد من قوله: )لوجٍه اأقوى(: لوجه اأقوى بح�سب املقت�سى ال�سرعي، الذي يعرف باأدلة ال�سريعة املعتربة.  )1(
منها:  الكتب،  من  كثري  يف  التعريف  هذا  نقل  ورد  كما   ،3/4 البزدوي،  اأ�سول  �سرح  الأ�سرار  ك�سف   )2(
املعتمد، 296/2، التمهيد يف اأ�سول الفقه، 93/4، املح�سول للرازي، 125/6، نفائ�ص الأ�سول يف �سرح 

املح�سول، 4032/9.
عليه  �عرت�س  لكن   ،296/2 املعتمد،  يف  )ت436ه�(،  الب�سري  احل�سني  اأبو  التعريف  هذا  نقل  وقد   )3(
و�أبدى ر�أيه يف �سيغة �أخرى تتجاوز �لعرت��س، فقال: “وهذا يلزم عليه اأن يكون العدول عن العموم 
ا.  ا، ويلزم عليه اأن يكون القيا�ص الذي يعدل اإليه عن ال�ستح�سان ا�ستح�ساناً اإلى التخ�سي�ص ا�ستح�ساناً
وينبغي اأن يقال: ال�ستح�سان هو ترك وجه من وجوه الجتهاد غري �سامل �سمول الألفاظ لوجه هو اأقوى 

منه، وهو يف حكم �لطارئ على �لأول”.
ا يف تعريف م�سطلح �ل�ستح�سان لدى �لأ�سوليني، بيد �أن �لذي يعنينا  وهذ� �لعرت��س و�إن كان متجهاً
يف �سياق هذا البحث هو تعريف الكرخي بعمومه؛ لي�سمل اأي عدول، حتى لو كان املعدول عنه �سامالاً 
�لحتمالت  لتتبع كل  �لعمل مبوَجبه،  قبل  �لدليل  يو�سع نظره يف  �أن  �ملجتهد  �إذ على  �لألفاظ،  �سمول 

الواردة حتى لو كان من بينها التخ�سي�ص اأو التقيد... اأو غري ذلك.



قاعدة يف مراعاة الشريعة للظروف العارضة والوقائع 

اليت من طبيعتها التغري للمحافظة على وسطية الشريعة

العدد  اخلامس واخلمسون  29العدد  اخلامس واخلمسون 28

ولدقة هذا النوع من الجتهاد جعله الإمام مالك )ت179ه�( ُجلَّ العلم والفقه 
ال�ستنباطي، وقد ا�ستهر عنه قوله: “ال�ستح�سان ت�سعة اأع�سار العلم”)1(.

ا بني م�ستوى الجتهاد يف هذا النوع والنوع الأول: عند املقارنة بني  ويظهر الفرق جلياً
اجتهاد الإمام اأبي حنيفة )ت150ه�( واجتهاد تالميذه، حيث و�سف ذلك تلميذه حممد 
املقايي�ص،  اأ�سحابه يف  يناظر    اأبو حنيفة  “كان  ابن احل�سن )ت189ه�( فقال: 

فينت�سفون منه فيعار�سونه، حتى �إذ� قال: )�أَ�ستح�ِسُن( مل يلحقه �أحد منهم...”)2(.

اأحد م�سامينه حمل  اأن  بيد  العلماء،  اأن دليل ال�ستح�سان مثار جدل لدى  ومع 
�تفاق عند جميع �لعلماء، فمن �مل�َسلَِّم عند �جلميع �أنهم يخ�سون �مل�سائل �ل�ستثنائية 
ا اأم ل، وهذا ما  وا ذلك ا�ستح�ساناً باجتهاٍد يخرجها عن نظائرها ال�سكلية، �سواءاً اأ�سمرّ
تو�سل له كثري من الباحثني املعا�سرين الذين اأفردوا ال�ستح�سان ببحث م�ستقل)3(. 

العتبار الثاين: اأنواع الوقائع من جهة الثبات واملرونة

ول  الأزمنة  بح�سب  ل  يتغري،  ل  ثابت،  حكم  لها  يكون  التي  الوقائع  الأول:  النوع 
الأمكنة ول اجتهاد الأئمة، كوجوب ال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج، وحترمي 
القتل والزنا وال�سرقة و�سرب اخلمر، واحلدود املقدرة بال�سرع على اجلرائم 

ونحو ذلك، فهذ� ل يتطرق �إليه تغيري ول �جتهاد يخالف ما ُو�سع عليه)4(. 

ا يتغري بح�سب ما تقت�سيه امل�سلحة  النوع الثاين: الوقائع التي جعل ال�سرع لها حكماً
الإحكام لبن حزم، 192/6 حيث نقله ب�سنده عن الإمام مالك، كما ا�ستهرت ن�سبة هذه العبارة اإلى   )1(
الإمام مالك يف كثري من كتب املالكية غري امل�سندة، منها: البيان والتح�سيل، 120/11، اأنوار الفروق 
الأحكام، 60/2،  ومناهج  الأق�سية  اأ�سول  تب�سرة احلكام يف  املوافقات، 151/4،  للقرايف، 146/4، 

حا�سية الد�سوقي، 479/3.
اأخبار اأبي حنيفة واأ�سحابه لل�سيمري، �ص25.  )2(

منهم اأ�سحاب الكتب الآتية: ال�ستح�سان عند علماء اأ�سول الفقه واأثره يف الفقه الإ�سالمي ل�ِ د. ال�سيد �سالح   )3(
عو�س، �س11، ال�ستح�سان يف ال�سريعة الإ�سالمية ل�ِ د. را�سم حممد، �ص167، ال�ستح�سان واأثر العمل به 

على م�سائل الأحوال ال�سخ�سية ل�ِ د. عروة عكرمة، �ص59، نظرية ال�ستح�سان لأ�سامة احلموي، �ص109.
انظر: اإغاثة اللهفان يف م�سائد ال�سيطان، 572/1.  )4(
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- كمقادير �لتعزير�ت و�أجنا�سها و�سفاتها، فاإن �ل�سارَع  ا وحالاً ا ومكاناً -زماناً
ُع �حلكم فيها بح�سب �مل�سلحة)1(. ُيَنوِّ

اإذا تقرر هذان العتباران يف تق�سيم الوقائع فالذي يعنينا منهما هو النوع الثاين 
من كل تق�سيم، وهما: 

�لوقائع �لتي �حتفت بظروف عار�سة جتعلها ت�ستثنى من نظائرها. �أ. 

وبيان  الأعراف.  اأو  امل�سالح  لتغري  ا  وفقاً التغري  طبيعتها  من  التي  الوقائع  ب. 
هذين النوعني على النحو الآتي:

اأنه عر�ست لها ظروف وفروق دقيقة موؤثرة يف  التي يالحظ  الوقائع  اأوًل: 
احلكم بحيث يثبت اأن مناطها )ومتعلقها( غري مناط نظائرها املجان�سة 

لها يف ال�سكل

وربطها  نظائرها،  حكم  عن  بحكمها  العدول  يتعني  الوقائع  من  اجلن�ص  هذا 
الوهلة  عند  الذهن  اإلى  متبادر  غري  ذلك  كان  -واإن  بها  الأليق  وقواعدها  باأدلتها 
الأولى- ويكون ذلك يف الغالب على �سبيل ال�ستثناء، والباعث الرئي�ص له املحافظة 
على مقا�سد ال�سريعة، بحيث تكون جميع الأحكام عن ن�سق عادل ومتوازن، حتفظ 

م�سالح العباد يف الدارين، وتن�سجم مع مقا�سد ال�سريعة.

وبنى  بغري حق،  �أر�س غريه  �لإن�سان على  ��ستولى  �إن  الوقائع:  اأمثلة هذه  ومن 

ا، و�أثبت �ملالك �لأ�سلي �أن �لأر�س له، وطالب باإز�لة �لبناء وت�سليمه  ا �سكنياً عليها برجاً
�لأر�َس خاليةاً لإقامة بناء �آخر عليها، فما �حلكم؟ 

احلكم الأ�سلي: �أن مالك �لأر�س يف �لأحو�ل �لعادية ميلك �إلز�م �مل�ستويل على 

�أو غري ذلك)2(؛ ملا جاء يف حديث  �أو زرع  �أحدثه فيها من بناء  باإز�لة كل ما  �أر�سه 
انظر: اإغاثة اللهفان يف م�سائد ال�سيطان، 572/1.  )1(

انظر: املغني، 180/5. ون�س كالم �ملوفق: »�إذ� غر�س يف �أر�س غريه بغري �إذنه، �أو بنى فيها، فطلب   )2(
ا«. �ساحب �لأر�س قلع غر��سه �أو بنائه، لزم �لغا�سب ذلك. ول نعلم فيه خالفاً
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 .)1(» �َسِعيد ْبِن َزْيٍد  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َلْي�َس ِلِعْرٍق َظامِلٍ َحقٌّ

يزرع،  �أَو  ِفيَها  فيغر�س  �ْلَغرْي،  �أَر�س  ب  يغ�سِ �أَن  “ُهَو  )ت516ه�(:  البغوي  قال 
َفاَل حق لُه، ويقلَع غر��سه وزرعه”)2(. و�لبناء بغري �إذن �ساحب �لأر�س ياأخذ حكم 

الغر�ص والزرع.

ومع اأن ما �سبق هو احلكم الأ�سلي، لكن ل ينا�سب تنزيله على واقعتنا يف هذا 
املثال؛ لأن املبنى اإذا كان ذا تكلفة مالية باهظة، فاإن حفظه ما اأمكن من مقا�سد 
ال�سريعة)3(، بل اإن حفظ املال من ال�سروريات اخلم�سة، وهذا يحتِّم البحث عن حلول 
عادلة يح�سل فيها �ملو�زنة قدر �لإمكان بني م�سلحة مر�عاة �ل�سريعة لر�سا �ساحب 
�لأر�س �لأ�سلي، وم�سلحة مر�عاة �ل�سريعة ل�سرورة حفظ �ملال )�ملتمثلة يف �لإبقاء 

على الربج ال�سكني(.

ومن املخارج التي ميكن اأن حتقق العدل جلميع الأطراف: �أن ُتقيَّم �لأر�س على 

حدة، و�ملبنى على حدة، وبعد �إقر�ر �ملحكمة لل�سعر �لعادل لالأر�س وللمبنى: ُيخريَّ 
�ملالك �لأ�سلي لالأر�س بني �أمرين:

�لأمر �لأول: �أن ياأخذ من �ساحب �ملبنى قيمة �لأر�س، ويتنازل عنها له.
اأخرجه اأبو داود، 178/3، ح3073، والرتمذي، 654/3، ح1378، والن�سائي، 325/5، ح5729، وغريهم.  )1(

• قال �لرتمذي عقب �حلديث: »َهَذ� َحِديٌث َح�َسٌن َغِريٌب«.	
• وقال ابن عبدالرب -يف ال�ستذكار، 185/7-: »واحلديث �سحيح عن النبي -�سلَّى اهلل عليه و�سلم-، 	

وقد تلقاه العلماء بالقبول«.
• وقال الألباين -يف اإرواء الغليل، 353/5، ح1520-: »�سحيح«.	
• وقال �لأرناوؤوط -يف حتقيق �سن �أبي د�ود، 680/4-: »اإ�سناده �سحيح«.	

�سرح ال�سنة للبغوي، 271/8.  )2(
النف�ص ذي  “فائدة: على فقيه  اأ�سول الفقه، 272/8:  ويف هذا املعنى قال �ساحب البحر املحيط يف   )3(
امللكة ال�سحيحة تتبع األفاظ الوحيني الكتاب وال�سنة، وا�ستخراج املعاين منهما. ومن جعل ذلك داأبه 
من  وا�ستمد  منها،  اأعلى  هو  ما  طلب  باآية  ظفر  وكلما  ينزف،  ل  الذي  البحر  وورد  مملوءة،  وجدها 
�لوهاب. ومن فقه �لفقه قولهم يف حديث ميمونة: »َهالَّ �أََخْذُتْ �إَهاَبَها َفَدَبْغُتُموُه َفاْنَتَفْعُتْم ِبِه” اإن فيه 

ا للمال، واإنه مهما اأمكن األ ي�سيع فال ينبغي اأن ي�سيع«. احتياطاً
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الأمر الثاين: اأن ي�سرتي املبنى من �ساحبه، بدفع القيمة املقدرة له)1(.

�لغ�س  طريق  عن  متلكها  �أو  �لأر�س،  غ�سب  ي�سمل  كما  �حلقوقي  �حلكم  وهذ� 
واملخادعة، كذلك ي�سمل ما لو متلكها عن طريق اخلطاأ من قبله اأو من قبل املكتب 

الهند�سي اأو من قبل البلدية،... ونحو ذلك.

اأما احلكم اجلزائي على الغ�سب واملخادعة وما يتعلق بهما، فريجع اإلى ال�سلطة 
�لتقديرية للقا�سي يف حتديد �لعقوبة �لتعزيرية �ملنا�سبة لهذه �جلنايات. 

ثانًيا: الوقائع التي من طبيعتها اأن يتغري حكمها وفًقا لتغري امل�سالح اأو الأعراف

اجلديدة،  الأعراف  اأو  بامل�سالح  حكمها  ربط  يتعني  الوقائع  من  النوع  هذا 
وعدم اجلمود على امل�سالح اأو الأعراف ال�سابقة -والتي مل تعد متحققة يف الزمن 
�ل�سابَق  �حلكَم  �عترَب  �إمنا  �لن�سَّ  لأن  ذلك)2(؛  على  �لتفاق  ُحكي  وقد  �حلا�سر-. 
ا وقت الن�ص، ويدخل العرف العملي  ا على اأنه كان يحقق امل�سلحة املعتربة �سرعاً جرياً
املتغري يف حكم هذه امل�سالح املتغرية؛ لأن العرف العملي ما توافق النا�ص عليه اإل 
بة، وحيث تغريت هذه امل�سالح والأعراف فيتعني اأن يتبعها  لكونه يحقق م�سلحة جمرَّ

ا)3(. � وعدماً �حلكم؛ لأن �حلكم مربوط بها، فيدور معها وجوداً

وقد �سبق �لتمثيل لذلك مبقادير �لتعزير�ت و�أجنا�سها و�سفاتها)4(، ومن الأمثلة الأخرى:
هذ� �حلكم �أ�سار �إليه �سيخنا معايل �ل�سيخ عبد�هلل بن ممد �آل خنني، يف ما�سرة من�سورة له على   )1(
اليوتيوب، بعنوان: جتربتي يف الق�ساء، والتي اأقامتها جمعية ق�ساء ال�سعودية، يف مقر املعهد العايل 

للق�ساء بالريا�س، بتاريخ 1435/1/21ه�، وقد بنيَّ احلكم يف الدقيقة 55:30. 
http://www.youtube.com/watch?v=Wa1PTeitSrQ :وميكن الو�سول اإليها بالرابط الآتي

انظر: اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، 176/1، الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام، �ص218 ال�سوؤال   )2(
39، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، 48/1، اإعالم املوقعني، 71/3.

انظر من الكتب الأ�سولية التي تناولت دوران احلكم مع العلة: املعتمد، 784/2، امل�ست�سفى، 307/2،   )3(
املح�سول و�سرحه: الكا�سف، 400/6، الإحكام لالآمدي، 330/3، �سرح التنقيح، �ص396، اأ�سول الفقه 

لبن مفلح، 1297/3، الت�حرير وتي�سريه، 302/3، 49/4.
وذلك عند احلديث عن اأنواع الوقائع من جهة الثبات واملرونة.  )4(
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�لأذ�ن  �أحكام  بع�س  متغرية،  مب�سالح  �ملربوطة  �لأحكام  �أمثلة  من  الأول:  املثال 

بعد اخرتاع مكرب  الأذان، لكن  تبليغ  لتحقيق م�سلحة  و�سيلة  باعتبارها  �ُسرعت  التي 
�ل�سوت �أ�سبحت م�سلحة �لتبليغ حت�سل به ب�سكل �أكرث كفاءة من �لو�سائل �لتي ثبتت 
بالن�سو�ص، ومن اأمثلة هذه الأحكام: ال�سعود على مكان مرتفع لأداء الأذان، واللتفات 
نحو اليمني والي�سار يف احليعلتني، ووجود مبلغني بتكبريات الإمام اأثناء ال�سالة، فهنا 
التي وردت يف  الو�سائل  ال�سوت(، دون  بالو�سيلة اجلديدة )وهي مكرب  يتعلق احلكم 
الهدي النبوي؛ لأن تلك الو�سائل مل يق�سد منها التعبد لذاتها، واإمنا حتقيق م�سلحة 

تبليغ ال�سوت، ومكرب ال�سوت يحقق هذه امل�سلحة بدرجة اأعلى. 

الزينة  اأخذ  متغرية،  عملية  باأعراف  املربوطة  الأحكام  اأمثلة  من  الثاين:  املثال 

عند دخول امل�سجد املاأمور بها يف قوله تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ( 
]الأعراف: 31[؛ فعلى القول باأن املراد بالزينة: زينة اللبا�ص، يظهر اأن املق�سود من هذا 

احلكم حتقيق م�سلحة �سرعية، وهو اأن يكون امل�سلي ب�سورة لئقة عند دخوله لبيت 
ا ل �سك فيه اأن ما يحقق هذه امل�سلحة يتغري بتغري الأعراف، فما كان  اهلل تعالى، وممَّ
من الزينة عند اأهل العرف يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ل يكون كذلك يف عرفنا �حلا�سر، 
و�لعك�س بالعك�س. وعلى هذ� فلي�ست �لعربة مبا كان ُيلب�س يف عهد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�إمنا مبا 
يعده اأهل العرف من الزينة الالئقة ببيوت اهلل تعالى، وهذا يختلف باختالف الأعراف.

املطلب الثالث
حاالت الوقائع التي حتتاج اإلى اجتهاد خا�ض

تاأ�سي�ًسا على ما �سبق ذكره يف تو�سيح القاعدة:

اجتهاد خا�ص يخرجها عن  اإلى  التي حتتاج  الوقائع  ن�سرب حالت  اأن  اأردنا  اإذا 
الدللة الظاهرة للن�سو�ص -من الوقائع التي تدخل يف املدلول الأ�سلي للن�سو�ص- 

فاإنها ل تكاد تخرج عن خم�ص حالت:
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احلالة الأولى: اأن يرتتب على اللتزام باحلكم امل�ستفاد من الن�ص تفويت م�سلحة 

�سرورية �أرجح يف نظر �ل�سرع من ذلك �حلكم، فتقدم هذه �مل�سلحة �ل�سرورية على 
. احلكم الأ�سلي ا�ستثناءاً

ويجب �أن ير�عى يف هذ� �لتقدمي �سو�بط �إعمال �ل�سرورة)1(.

رور�ُت ُتبيُح �ملحظور�ت ب�سرط  ومن �أ�سهر �لقو�عد �لتي تقرر هذ� �حلكم: )�ل�سَّ
عدم نق�سانها عنها()2(.

تفويت  الن�ص  من  امل�ستفاد  باحلكم  اللتزام  على  يرتتب  اأن  الثانية:  احلالة 

م�سلحة حاجية اأرجح يف نظر ال�سرع من ذلك احلكم، فتقدم هذه امل�سلحة احلاجية 
. على احلكم الأ�سلي ا�ستثناءاً

ويجب �أن ير�عى يف هذ� �لتقدمي: �سو�بط �إعمال �حلاجة.

م حترمي الو�سائل، فاإنه يباح  ومن بني القواعد التي تقرر هذا احلكم: )ما ُحرِّ
للحاجة اأو امل�سلحة الراجحة()3(.

احلالة الثالثة: �أن يكون �لن�س �ل�سرعي قد ربط �حلكم مب�سلحٍة متغرية، فيتغري 

احلكم بتغريها.

ويجب �أن ير�عى يف تقدمي �مل�سلحة �جلديدة: �سو�بط �إعمال �مل�سلحة �لتي ربط 
ال�سرع احلكم بها. 

احلالة الرابعة: اأن يكون الن�ص ال�سرعي قد ربط احلكم بعرٍف متغري، اأو حتتف 

�لو�قعة مبوؤثر�ت متغرية، فيتغري �حلكم بتغريهما.
و�سياأتي احلديث عنها يف املطلب الأول من املبحث الثالث.  )1(

انظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي، 45/1، املنثور للزرك�سي، 217/2، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي،   )2(
211/1، اإي�ساح امل�سالك للون�سري�سي، �ص132، قاعدة 103، الأ�سباه والنظائر لبن جنيم، �ص107، 

ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 804/2، قاعدة 156.
زاد املعاد، 242/2. وانظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال، 56/6، جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن   )3(
تيمية، 164/1، 251/21، 298/22، 186/23، 214، اإعالم املوقعني، 140/2، 142، فتح الباري، 58/10. 
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�لذي ربط  �لعرف  �إعمال  �لعرف �جلديد: �سو�بط  تقدمي  ير�عى يف  �أن  ويجب 
العوامل  املتغرية:  الوقائع  مراعاة  يف  يالحظ  اأن  يجب  وكذلك  به،  احلكم  ال�سرع 

�ملوؤثرة يف حتقيق �ملناط �خلا�س، و�عتبار �ملاآلت.

ومن القواعد التي تقرر احلكم املذكور يف احلالة الثالثة والرابعة: )تغري الفتوى 
واختالفها بح�سب تغري الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد()1(، و)ل ينكر 

تغري الأحكام املبنية على امل�سلحة والعرف بتغري الزمان()2(.

احلالة اخلام�سة: اأن يكون هناك جتاذب بني دليل الواقعة املتبادر اإلى الذهن، 

�لأدلة عن  �لتوفيق بني هذه  �لو�قعة؛ مما ي�ستدعي  �رتباط مبناط  �أخرى لها  و�أدلة 
اأحدها على جزء من مدلول  اأو بتقدمي مدلول   ، بالتاأويل مثالاً بينهما  طريق اجلمع 

الآخر على �سبيل التخ�سي�ص اأو التقييد... اإلى غري ذلك من �سور اجلمع. 

وقد يتعذر التوفيق بني الدليلني؛ فيتعني ترجيح اأحدهما على الآخر بطريق معترب 
من طرق الرتجيح. 

مقا�سد  حتقيق  �إلى  �أقرَب  يكون  ما  مر�عاة  ذلك:  يف   � كثرياً عليه  يعول  ومما 
ا مع قو�عدها �لعامة، و�أ�سولها �لكلية. �ل�سريعة، و�أكرَث �ن�سجاماً

ويجب اأن يراعى يف كل وجه من وجوه التقدمي يف هذه احلالة ال�سوابط ال�سرعية 
�لتاأويل  �سروط  حتقق  فيتعني  �لن�س؛  تاأويل  هو  �لتقدمي  وجه  كان  فاإن  �ملطلوبة، 
ال�سحيح، واإن كان ذلك من قبيل التخ�سي�ص اأو التقييد اأو الرتجيح؛ فتتعني مراعاة 

اأحكام التخ�سي�ص اأو التقييد اأو الرتجيح... وهكذا.

وهذه احلالة على وجه اخل�سو�ص ل ينطبق عليها و�سف احلالة ال�ستثنائية التي 
حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص، و�سبب اإيرادها باعتبارها حالة خام�سة اإمنا اأتى يف �سياق 

ا.  ح�سر ال�سور التي قد ترتك فيها دللة ن�صٍّ ما كالاً اأو بع�ساً
اإعالم املوقعني، 5/3.  )1(

القواعد الفقهية للدكتور عليرّ الندوي، �ص158، وانظر: البحر املحيط، 166/1، جملة الأحكام العدلية   )2(
مع �سرحها لعلي حيدر، 43/1، مادة 39.
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ومع هذا فاإن لها عالقة بر�سم املنهج الو�سطي يف فهم الن�سو�ص ال�سرعية من 
جهة اأخرى، وهي جهة املوازنة بني الدللة الظاهرة للن�ص وجميع القرائن املوؤثرة يف 

احلكم، وقد اأفردت لها بحثاًا م�ستقالاً م�ستمالاً على خم�ص قواعد)1(.

يف   � تاأثرياً و�أكرثها  �خلم�سة  �حلالت  هذه  �أهم  �أن  عليه:  �لتنبيه  يح�سن  ومما 
ال�ستثناء من الن�ص الأ�سلي هي: ال�سرورة واحلاجة، ومن يكون له احلق يف تقدير 
ح�سول �ل�سرورة و�حلاجة، وتقدير ما تندفعان به، وكذلك حتقيق �ل�سروط: كل ذلك 
)وهو  للمجتهد  يرجع  ذلك  يف  احلق  اأن  فالأ�سل  الوقائع،  طبيعة  باختالف  يختلف 
�ملفتي �أو �لقا�سي(، لكن قد تكون بع�س �لوقائع يتعني فيها �أن ي�ساركه يف �لتقدير: 
الوقائع، كالوقائع الطبية والهند�سية وال�سيا�سية واملالية. وقد  اأهل اخلربة يف ذات 
اأو  ال�سيا�سية،  كالوقائع  حتملها،  املجتهد  ي�ستطيع  ل  تبعات  لها  الوقائع  بع�ص  تكون 
ُتبنى على �سابق جتربة لدى �ملكلف �أو تقدير خا�س من �ملكلف كم�سقة �ملر�س، ونحو 
لعهدة  �خلا�س  �ملناط  ويرتك حتديد  �لعام،  �ملناط  بتحقيق  �ملجتهد  فيكتفي  ذلك: 

املكلفني)2(.

وعنوانه: )قواعد مقا�سدية يف املوازنة بني الدللة الظاهرة للن�ص والقرائن املوؤثرة، واأثرها يف حتقيق   )1(
الو�سطية(، وقد مت حتكيمه ون�سر يف جملة البحوث الإ�سالمية التابعة للرئا�سة العامة للبحوث العلمية 

والإفتاء. العدد: 124.
 117  ،107  ،105  ،33/3  ،235  ،71/2 املوافقات،   ،)538/7( مالك  موطاأ  �سرح  يف  امل�سالك  انظر:   )2(
67/4، حا�سية �ل�سندي على �سن �لن�سائي، 178/7، اآثار ال�سيخ العالمة عبدالرحمن بن يحيى املعلمي 

اليماين، 285/19.
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املبحث الثاين

عالقة القاعدة بتحقيق الو�صطية يف فهم الن�صو�ص ال�صرعية

عند نقل �لن�سو�س �ل�سرعية �إلى حيز �لتطبيق قد حتتف بع�س �لوقائع بعو�ر�س 
موؤثرة يف احلكم، مما يجعل اإحلاقها بنظائرها الظاهرة ل ُيحقق عدالة ال�سريعة 
وم�سالح العباد يف الدارين على الوجه الذي تتوخاه مقا�سد ال�سريعة الكلية وقواعدها 
العامة، مما ي�ستدعي تخ�سي�ص هذه الوقائع باجتهاد خا�ص من�سبط يراعي بقاء 
احلال  وكذلك  الكلية.  ومقا�سدها  العامة  ال�سريعة  قواعد  منظومة  حتت  حكمها 
فيما لو كانت هذه الن�سو�ص ُبنيت على م�سالح اأو اأعراف متغرية يف الأ�سا�ص، مما 
وهذان  ينا�سبها،  جديد  باجتهاد  اجلديدة  والأعراف  امل�سالح  تخ�سي�ص  ي�ستدعي 

احلكمان هما ما متثلهما قاعدتنا هذه.

مقت�سى  بني  املوازنة  يقت�سي  ال�سرعية  الن�سو�ص  فهم  يف  الو�سطية  فتحقيق 
وللوفاء  منها،  �ل�ستثناء  و�سو�بط  �لن�سو�س،  تلك  عليه  تدل  �لذي  �لأ�سلي  �حلكم 
بذلك يتعني النظر يف الوقائع التي يحتمل ا�ستثناوؤها من احلكم العام، فاإن حتققت 
فيها ال�سوابط ال�سرعية املعتربة لال�ستثناء جاز ذلك، واإل تعني البقاء على احلكم 

الأ�سلي الذي يدل عليه ظاهر الن�سو�ص.

وبهذا ُيعلم اأن من مظاهر النحراف يف فهم الن�سو�ص: عدم املوازنة بني الأدلة 
�لتم�سك بالأدلة �لأ�سلية مع وجود  �لأ�سلية ومقت�سى �ل�ستثناء منها، فالإفر�ط يف 
مقت�سى ال�ستثناء انحراف عن املنهج الو�سطي. والتفريط يف الأدلة الأ�سلية وتوهم 
ا عن �ملنهج �لو�سطي،  وجود مقت�سى �ل�ستثناء مع عدم حتقق �سو�بطه �نحر�ف �أي�ساً

لكن اإلى الطرف امل�ساد لالنحراف ال�سابق.
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وميكن تو�سيح ذلك بثالثة �أمثلة:

املثال الأول:

وهو مثال ملا روعي فيه حتقق �سو�بط �ل�ستثناء: �لقر�ر �ل�سادر من جممع �لفقه 
الإ�سالمي الدويل ب�ساأن التوفيق بني التقيد بالثوابت ومقت�سيات املواطنة للم�سلمني 

خارج الدول الإ�سالمية، ون�ص القرار: 

ا، وَحمل جن�سيتها،  ا وو�قعاً �إلى دولة معينة �أر�ساً �لنتماء  باملو�طنة  ُيق�سد   : “�أولاً
والعملية  العتقادية  ال�سرعية  الأحكام  الإ�سالمية  بالثوابت  ويق�سد 
عليها  اأجمعت  اأو  القطعية  ال�سرعية  الن�سو�ص  بها  جاءت  التي  والأخالقية 
وهي:  ال�سروريات اخلم�ص  بحفظ  يتعلق  ما  ذلك  وي�سمل  الإ�سالمية،  الأمة 

حفظ الدين، والنف�ص، والعقل، والن�سل، واملال.

الإ�سالمية  الدول  غري  يف  امل�سلمني  اإ�سهام  من  �سرعي  مانع  هناك  ا: لي�ص  ثانياً
مع  تتعار�س  ل  �لتي  �لقت�سادية  �أو  �ل�سيا�سية،  �أو  �لجتماعية،  �لأن�سطة  يف 
تهدد  األ  �سريطة  ذلك،  املواطنة  اقت�ست  اإذا  �سيما  ول  املتقدمة،  الثوابت 

هويتهم و�سخ�سيتهم الإ�سالمية.

ثالثاًا: ل مانع من حتاكم �مل�سلمني يف �لغرب �أمام �لق�ساء �لو�سعي، عندما يتعني 
�سبيالاً ل�ستخال�ص حق اأو دفع مظلمة.

ويف ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية ل بد من اللتزام باأحكام ال�سريعة، عن طريق 
التحكيم الإ�سالمي، اأو الفتوى ال�سرعية مع اللتزام بها.

الدول  غري  يف  امل�سلمني  ب�ساأن  ال�ستثناء  مبداأ  اإلى  الفتاوى  يف  ي�سار  ا: ل  رابعاً
اإلى  املوؤدية  العامة  اأو احلاجة  ال�سرورة  اإل عند حتقق موجبات  الإ�سالمية 
مع  �حلاجة  �أو  �ل�سرورة  من  لكل  �ل�سرعية  بال�سروط  �حلرج،  �أو  �مل�سقة 

اللتزام بالتقدير بقدرهما”)1(.
قرار رقم 155 )17/4( يف الدورة ال�سابعة ع�سرة املنعقدة يف عمان )اململكة الأردنية الها�سمية( =  )1(
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يف  ق  فرَّ حيث  ا؛  معاً الوقائع  لنوعي  مثالاً  ي�سلح  اأنه  القرار  هذا  على  فيالحظ 
التحاكم اأمام الق�ساء يف الدول غري امل�سلمة بني ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية وغريها 

من الق�سايا:

• �حلكم 	 مبقت�سى  �لقر�ر  مت�سك  فقد  �ل�سخ�سية:  �لأحو�ل  ق�سايا  يف  فاأما 
�لأ�سلي، ومل ُيِجِز �لتحاكَم لغري �أحكام �ل�سريعة.

• و�أما ما عد� �لأحو�ل �ل�سخ�سية فاأعمَل �لقر�ُر قاعدَتنا هذه، و�أجاز �لتقا�سي 	
اأمام املحاكم التي ل حتكم بال�سريعة، باعتبار ذلك الطريق املتعني ل�ستخال�ص 

احلق اأو دفع املظلمة، فياأخذ حكم ال�سرورة.

ا ملا ي�ستثنى من اأحكام الأقليات امل�سلمة، وهو اأن  ا عاماً ويف نهاية القرار ذكر حكماً
ال�ستثناء مقيد بال�سرورة اأو احلاجة، كما نبه اإلى اأنه ل ي�سار اإليهما اإل عند حتقق 
دون  به،  تندفعان  الذي  بالقدر  واحلاجة  ال�سرورة  بتقدير  اللتزام  مع  �سروطهما، 

جتاوز لذلك املقدار)1(.

املثال الثاين:

وهو من �لأمثلة �لتي مل ير�َع فيها حتقق �سو�بط �ل�ستثناء: �لعمليات �لتفجريية 
ا مدنية، ويح�سل فيها قتل ع�سوائي متعمد، بحيث ميوت القاتل،  التي ت�ستهدف اأهدافاً
ومتوت معه اأنف�ص مع�سومة ل عالقة بينها وبينه �سوى اأنه وافق وجودهم يف املكان 
والزمان املحددين للعملية، بدعوى اأنه �سيتحقق بقتل هوؤلء الأبرياء اإثخان يف العدو!

فعندما ننظر يف احلكم الأ�سلي جلرمية القتل: فهو التحرمي، وهذا من الأحكام 
م حق احلياة وبالغ يف  القطعية املعلومة من الدين بال�سرورة، بل ل يوجد ت�سريع عظَّ

= من 28 جمادى الأولى اإلى 2 جمادى الآخرة 1427ه�، املوافق 24 – 28 حزيران )يونيو( 2006م. 
الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  من  ال�سادر  القرار  املثال:  هذا  منوال  على  التي  الأخرى  الأمثلة  ومن   )1(
�أُجرَي �حلكم �لأ�سلي، وهو  رقم 223 )23/7( يف تاريخ 11 نوفمرب 2018م، ب�ساأن �لإذن �لطبي، حيث 
وجوب �إذن �ملري�س �أو وليه للطبيب باإجر�ء ما يلزم لعالجه، لكن عند �لتطبيق لو عر�ست ظروف ت�ستدعي 
�لتدخل �لطبي دون ��سرت�ط �إذن �ملري�س �أو وليه فيجوز ذلك، وت حتديد حالت هذه �لظروف �لعار�سة.
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التحذير من قتل الأنف�ص املع�سومة مثل الت�سريع الإ�سالمي)1(. ومع �سدة التحذير من 
م الإن�ساُن  ا من جرائم القتل، حيث يلغِّ ا جديداً جرمية القتل، �سهد هذا الع�سر نوعاً
�أو  مطعم  �أو  حافلة  يف  ا،  مدنياً ا  ب�سرياً ا  جتمعاً يتو�سط  ثم  ونحوها،  باملتفجر�ت  نف�َسه 
ا وميوت معه اأكرب  فندق اأو متجر اأو م�سجد... اإلخ، فيفجر نف�سه باختياره، ليموت يقيناً
اأنه هدف مدين فيه تعمد لقتل نف�سه،  قدر ممكن يف هذا التجمع، على الرغم من 
ولقتل م�ساملني، وميكن اأن يكون يف هذا التجمع م�سلمون، اأو معاهدون، اأو اأطفال، اأو 

ن�ساء، �أو �سيوخ، �أو مر�سى، �أو رهبان، �أو �أُجر�ء)2(، ونحوهم من الدماء املع�سومة.

والذي  العمليات)3(،  تفا�سيل هذه  بيان  املقام يف  بنا  الكالم وي�سيق  بنا  ويطول 
ومن �سور �سدة حتذير ال�سريعة من جرمية القتل:  )1(

ا حتى لو مل تكن �لنف�س م�سلمة. قال تعالى: . 1 �أنها جعلت قتل �أي نف�س بغري حق مبثابة قتل �لنا�س جميعاً
)پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤ( ]املائدة: 32[. 
ا خم�ص عقوبات اأخروية ردعية، قال تعالى: )گ  گ  گ   . 2 رتبت على جرمية قتل املوؤمن عمداً

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ( ]الن�ساء: 93[.
3 . � ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقَتَل ُمَعاَهداً رتبت على قتل املعاهد احلرمان من دخول اجلنة والقرتاب منها. قال النَّ

ا«. �أخرجه �لبخاري، 99/4، ح3166. ِة، َو�إِنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َم�ِسرَيِة �أَْرَبِعنَي َعاماً مَلْ َيِرْح َر�ِئَحَة �جَلنَّ
�ستة  يف  القتال  يف  جتنبهم  يتم  الذين  الأ�سناف  ح�سر  حيث   ،)348/2( القرطبي،  تف�سري  انظر:   )2(

�أ�سناف، وذلك يف معر�س تف�سريه لقوله تعالى: )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    
ىئ  ىئ  ىئ  ی( ]البقرة: 190[.

هذه العمليات من النوازل اجلديدة؛ لأن ما ورد فيها من اآثار، وما بحثه الفقهاء من م�سائل لي�ص يف اأيٍّ   )3(
منها تعمد قتل �لإن�سان نف�سه مببا�سرة منه، و�إمنا مببا�سرة من غريه، بينما هذه �مل�ساألة ل تتحقق �إل 
� وتفا�سيَل توؤثر  بتعمد قتل �ملفجر نف�َسه. كما �أنها من �لنو�زل �خلطرية و�ملعقدة، ول�سيما �أن لها �سوراً

يف احلكم، منها:
ا يف هذه العمليات من جهة املبداأ.. 1 حكم مبا�سرة الإن�سان لقتل نف�سه عمداً
ا . 2 ا، وقد يكون مدنياً ا �سرفاً وعلى القول بجواز ذلك، فقد يكون الهدف يف العملية التفجريية ع�سكرياً

ا، وقد يجتمع فيها الهدفان، ويكون اأحدهما هو الغالب. �سرفاً
ا ميثل م�سالح امل�سلمني، . 3 كما اأن اجلهة املخططة لهذه العمليات وامل�سدرة لالأمر فيها قد تكون جي�ساً

ا من  نابعاً اأخرى كثرية، وقد يكون ذلك  وقد تكون جماعةاً متثل نف�سها من بني جماعات وكيانات 
الفرد نف�سه الذي قام بالعملية.

والذي يعنينا يف هذا املقام هو جمرد التمثيل ل�ستدلل منحرف عن الطريق الو�سط واملعتدل، =



قاعدة يف مراعاة الشريعة للظروف العارضة والوقائع 

اليت من طبيعتها التغري للمحافظة على وسطية الشريعة

العدد  اخلامس واخلمسون  41العدد  اخلامس واخلمسون 40

يعنينا منها يف هذا ال�سياق: مناق�سة من يرى جواز قتل الإن�سان نف�سه، وا�ستهداف 
ا بال�سرورة واحلاجة: املدنيني بهذه العمليات ا�ستثناء من احلكم الأ�سلي؛ تذرعاً

اأوًل: مناق�سة تذرعهم بال�سرورة، بدعوى تخريجها على م�ساألة الترت�س باأ�سرى 
امل�سلمني

مما تذرع به املجيزون للعمليات التفجريية اإدخالها يف امل�سلحة ال�سرورية من 
الفقهاء، ووجه  التي بحثها  امل�سلمني  بالأ�سرى  الترت�ص  خالل تخريجها على م�ساألة 
ا  تغليباً بهم  �س  �ملترتَّ قتل   � ��سطر�راً فيجوز  مب�سلمني،  ترت�سو�  �إذ�  �لأعد�ء  �أن  ذلك: 
مل�سلحة اأعلى -مع اأنهم م�سلمون-، فكذلك هنا ي�سطر املفجر لأن يفجر نف�سه يف 
ا مل�سلحة  جتمع للعدو، واإن كان يعلم اأن يف ذلك قتالاً لنف�سه ولدماء مع�سومة؛ تغليباً

الإثخان يف العدو.

وميكن �أن يعرت�س على ذلك باعرت��سات كثرية؛ منها:

العرتا�س الأول:

ا، ل�سببني: عدم �لت�سليم ب�سحة �لتخريج؛ لأن مناط �مل�ساألتني خمتلف كلياً

امل�سلمني  اأمام  ويكون  العدو،  من  املبادرة  تكون  الترت�ص  م�ساألة  يف  الأول:  ال�سبب 
�لر�سوخ  و�إما  بهم،  �ملترت�س  �مل�سلمني  �لأ�سرى  قتل  �إما  مف�سدتني:  بني  �خليار 
للعدو وحتمل نتائج اأعظم من قتل الأ�سرى، والتي يف الغالب �سيموت فيها عدد 
�أكرب من �مل�سلمني. �أما يف �لعمليات �لتفجريية فلي�س هناك ��سطر�ر �أ�سالاً لأحِد 
خيارين مّرمني! و�إمنا هي مببادرة وهجوم من �ملفّجر، وبدونها تبقى �خليار�ت 

، ولو بعد حني دون اأن ُي�سطر اإلى قتل الأنف�ص املع�سومة. املباحة متاحةاً

�ص بهم ل تنطبق  ال�سبب الثاين: العلة املقا�سدية ملن قال بجواز قتل الأ�سرى املترتَّ
ا  اأمراً كان  واإن  الأ�سرى  حياة  حفظ  لأن  املذكورة؛  التفجريية  العمليات  على 
ا مدنية، مع الكتفاء  = وقد مت اختيار �سورة حمددة وهي: العمليات التفجريية التي ت�ستهدف اأهدافاً
ببيان وجه اخلطاأ يف ال�ستثناء من احلكم الأ�سلي -وهو حرمة الدماء- بدعوى ال�سرورة واحلاجة.
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ا، �إل �أن ما يقابله �أمر �سروري �أرجح منه، وهو حفظ دين �مل�سلمني  �سرورياً
بقية  دماء  حفظ  اأو  ديارهم،  على  الكفار  ا�ستيالء  بعد  عنه  يُفتنوا  اأن  من 
بينما  ا.  والنف�ص معاً الدين  اأو حفظ  الأ�سرى،  اأكرب من  امل�سلمني، وهم عدد 
ر  �ملفجِّ نف�س  وهو  �سروري  �أمٌر  ف�سيفوت  �ملذكورة  �لتفجريية  �لعمليات  يف 
والأنف�ص املع�سومة التي �ستموت يف التفجري)1(، لكن عند النظر يف امل�سالح 
ا  املرتتبة على العملية التفجريية املذكورة، فهذه امل�سالح -اإن وجدت- غالباً
ل تعدو اأن تكون م�سالح معنوية موؤقتة تنتهي باإيالم الطرف امل�ستهدف دون 
اإلى م�سلحة حفظ  اأن هذه امل�سالح ل ترتقي  اأي ن�سر، ول �سك  ق  اأن حتقِّ
ا ما ترتتب على هذه العملية مفا�سد اأعلى ت�سر  الأنف�ص املع�سومة، بل غالباً

بامل�سلمني، وذلك عند ردة فعل الطرف امل�ستهدف.

 العرتا�س الثاين:

اأن مبداأ تقدير امل�سالح واملفا�سد يف مثل هذه العمليات �ساأن عام ميتد اأثره اإلى 
ا، وهو مما تختلف فيه الأنظار وتتفاوت ب�سكل كبري، وقادة اجلماعات  امل�سلمني جميعاً
مثل  يف  امل�سلحة  رجحان  تقدير  يف  ا  مرجعاً يكونوا  اأن  ميكن  ل  الفئوية  والأحزاب 
� من تعمد قتل �لأنف�س �ملع�سومة، ونبي �لرحمة  ا على حقوق �لنا�س، و�أخطر �أثراً و�أي �سيء �أكرث تعدياً  )1(
�سلو�ت ربي و�سالمه عليه قد خ�س مع�سية �لقتل دون بقية �ملعا�سي بقوله: »َلْن َيَز�َل �ملُوؤِْمُن يِف ُف�ْسَحٍة 
ا« -�أخرجه �لبخاري، 2/9، ح6862-، كما ترباأ ملسو هيلع هللا ىلص ممن ل يتحا�سى  ا َحَر�ماً ْب َدماً ِمْن ِديِنِه، َما مَلْ ُي�سِ
ِمْن  َيَتَحا�َسى  َوَل  َوَفاِجَرَها،  َها  َبرَّ ِرُب  َي�سْ ِتي،  �أُمَّ َعَلى  َخَرَج  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  يف  كما  املع�سومة  الدماء 

ي َوَل�ْسُت ِمْنُه« - �أخرجه م�سلم، 1476/3، ح1848- .  ُموؤِْمِنَها، َوَل َيِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، َفَلْي�َس ِمنِّ
ا( نكرٌة يف �سياق النفي فيفيد العموم، لي�سمل جميع  ا حراماً ووجه الدللة يف احلديث الأول: اأن لفظ )دماً
الأنف�ص املع�سومة �سواء كانت موؤمنة اأم كافرة، والظاهر اأن احلكمة من تخ�سي�ص جرمية القتل بهذا 
، ويف الغالب ميكن تداركه،  التحذير؛ لأن التعدي على ما �سوى حق احلياة من حقوق الإن�سان تعدٍّ جزئيٍّ

بينما التعدي على حق احلياة فهو ق�ساء نهائي على كافة حقوق الإن�سان.
ووجه الدللة يف احلديث الثاين: اأنه يحذر من القتل الع�سوائي الذي ل يفرق فيه القاتل بني مباح الدم 
ومع�سوم �لدم، فال يتحا�سى �ملوؤمنني و�ملعاهدين، ويختار للتحذير من ذلك �لرب�ءة منه ب�سيغة: )َفَلْي�َس 
ي َوَل�ْسُت ِمْنُه(، وهذه �ل�سيغة -يف هذ� �ل�سياق- من �سيغ �لتحرمي، ويدخل يف هذ� �لقتل �لع�سو�ئي:  ِمنِّ
العمليات التفجريية املدنية؛ لأنه ل يح�سل فيها حتا�سي املوؤمنني واملعاهدين، فدل احلديث على حترميها.
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هذه العمليات؛ لأن ما تراه جماعُة املفجر لنف�سه م�سلحةاً راجحة، قد ل تراه كذلك 
ا يف تقدير م�سالح  ا واحداً اجلماعات والأحزاب الأخرى؛ لهذا حددت ال�سريعة مرجعاً
امل�سلمني، ميثل امل�سلمني يف البلد املعني بهذه العملية، وهو ويل اأمرهم يف ذلك البلد، 
اأو من ينوب عنه من قادة اجلي�ص ونحوهم، وهو م�سوؤول اأمام اهلل واأمام النا�ص يف 
توخي الأ�سباب املعينة يف تقدير امل�سلحة الراجحة. واإذا كان من حق ويل الأمر على 
رعيته منا�سحتهم له بالطرق �مل�سروعة بيد �أنه ل جتوز منازعته بالت�سرف مبعزٍل 
 ، ةاً َجاِهِليَّ ِميَتةاً  َماَت  َفَماَت،  َماَعَة  �جْلَ َوَفاَرَق  اَعِة،  �لطَّ ِمَن  َخَرَج  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  عنه، 
 ، َبةاً ُر َع�سَ َيْن�سُ �أَْو  َبٍة،  �إَِلى َع�سَ َيْدُعو  �أَْو  َبٍة،  ِلَع�سَ ُب  َيْغ�سَ ٍة  يَّ ِعمِّ َر�َيٍة  َت  َقاَتَل حَتْ َوَمْن 
“هي الأمر الأعمى ل ي�ستبني وجهه كذا  ٍة(:  يَّ ٌة«)1(. ومعنى )ِعمِّ َفِقْتَلٌة َجاِهِليَّ َفُقِتَل، 
�لكرثة  من  �ملعنى  هذ�  تقرر  �لتي  و�لن�سو�س  واجلمهور”)2(.  حنبل  بن  اأحمد  قاله 
من  �مل�سلمني  م�سالح  تقدير  يف  ي�ستقلو�  �أن  �مل�سلمني  من  فئة  لأّي  جاز  ولو  مبكان، 
بن  �لعز  قال  �لأئمة،  ن�سب  يف  �ل�سرعية  �لأغر��س  �أهم  �أحد  لفات  �أنف�سهم؛  تلقاء 
والأ�سلح  ال�سالح  معرفة  يف  تختلف  الآراء  اأن  علم  “وملا  )ت660ه�(:  عبدال�سالم 
العظمى  الإمامة  ال�سرين، ح�سر  و�سر  والأف�سد ويف معرفة خري اخلريين  والفا�سد 
يف واحد؛ كيال يتعطل جلب امل�سالح ودرء املفا�سد ب�سبب اختالف الولة يف ال�سالح 

والأ�سلح والفا�سد والأف�سد”)3(.

، اأو بال اإمام: فال يكون حتريره اإل بتوحيد �سفوف  ولو كان البلد امل�سلم حمتالاً
املجاهدين حتت راية واحدة، وقيادة واحدة؛ واإل �سار جهادهم عبثاًا؛ لأنهم اإن مل 

يتحدوا يف خندق القتال، فلن يتحدوا عند جني الثمار من باب اأولى)4(. 
اأخرجه م�سلم، 1476/3، ح1848.  )1(

�سرح النووي على م�سلم، 238/12.  )2(
الفوائد يف اخت�سار املقا�سد، �ص142.  )3(

�أ�سباب  كتاب:  �لتفجريية،  �لعمليات  هذه  مثل  يف  �لترت�س  مب�ساألة  �لتذرع  ناق�ست  �لتي  �ملر�جع  من   )4(
النحراف يف مفهوم اجلهاد وو�سائل عالجه، ل�ِ اأ. د. �سليمان الغ�سن، �ص66-69، حيث نقل جملة من 
ا اإل  �ص به ل يكون جائزاً ن�سو�ص العلماء يف م�ساألة الترت�ص، ثم ا�ستخل�ص منها: اأن قتل امل�سلم املترتَّ

ب�ستة �سروط ل تتحقق يف �لعمليات �لتفجريية.
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ثانًيا: مناق�سة تذرعهم باحلاجة 

قول  املدنيني،  قتل  فيها  يتم  التي  التفجريية  للعمليات  املجيزون  به  ع  تذررّ مما 
اإليها يف  ُيلجاأ  “العمليات ال�ست�سهادية و�سيلة �سرعيرّة من و�سائل اجلهاد،  اأحدهم: 
وقت �حلاجة، ومبقد�رها، ولي�ست �لأ�سَل �ملتعنّي، ول �ل�سبيل �لأوحد ملجاهدة �لكفار 
�سوره  بكل  والإعداد  ال�ستعداد  ة  الأمرّ على  الواجب  بل  عليهم،  والتغليظ  واملنافقني 

املتاحة”)1(. 

وميكن اأن يعرت�س على ذلك باأن يقال:

اأن  مع  الأ�سلي،  احلكم  من  ال�ستثناء  يف  احلاجة  على  اعتمد  ال�ستناد  هذا 
تبيح  واإمنا  اإباحة املحرم لذاته،  ال�سعف ما يجعلها ل تقوى على  احلاجة فيها من 
املحرم لغريه، اأي اأنها ل تبيح ما كان فيه مف�سدة لذاته، واإمنا تبيح ما كان يف�سي 
ا للذريعة، ولكون املحرم يف م�ساألتنا هو القتل بغري حق، فال تقوى  اإلى املف�سدة �سداً

ا للذريعة. م لت�سمنه املف�سدة يف ذاته، ولي�ص �سدًّ احلاجة على اإباحته؛ لأنه حمررّ

وبعبارة �أخرى يقال: �إن مثار �لنحر�ف يف هذ� �ل�ستدلل �أنه �أغفل �أهم �سابط من 
ا من �حلكم �لأ�سلي، وهذ� �ل�سابط  �سو�بط �حلاجة، وهو �أن تكون �حلاجة �أرجح �سرعاً
ل يتحقق يف العمليات التفجريية؛ لأنها لي�ست اأرجح من احلكم الأ�سلي؛ لأن فيها قتالاً 
م لذاته ولي�ص لغريه، فال تقوى احلاجة على  ا لأنف�ص مع�سومة، وهذا القتل حمررّ متعمداً
ا لغريه، فمن القواعد املقررة: اأنه “اإذا ُنهي عن  ماً اإباحته؛ لأنها ل تبيح اإل ما كان حمررّ

ال�سيء بعينه مل توؤثر فيه احلاجة، واإذا كان ملعناًى يف غريه اأثرت فيه احلاجة”)2(.

ولو قيل: �إن �حلاجة هنا قد تكون عامةاً فتاأخذ حكم �ل�سرورة، فيجاب مبا �أجيب 
ا عند مناق�سة تذرعهم بال�سرورة. به اآنفاً

الدلئل اجلليرّة على م�سروعية العمليرّات ال�ست�سهاديرّة، للدكتور اأحمد عبدالكرمي جنيب، �ص30،.  )1(
البخاري لبن  �سرح �سحيح  انظر:  القاعدة  وللتو�سع يف هذه   .61/8 �لعربي،  لبن  �لأحوذي  عار�سة   )2(
ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  تيمية، 431/1، جمموع  ابن  الإ�سالم  ل�سيخ  الكربى  الفتاوى  بطال، 56/6، 

تيمية، 251/21، 298/22، 186/23، 214، اإعالم املوقعني، 140/2، 142، فتح الباري، 58/10.
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املثال الثالث: 

ا من �لأمثلة �لتي مل ير�َع فيها حتقق �سو�بط �ل�ستثناء:  وهو �أي�ساً

ال�سرورية  امل�سلحة  م�سمى  ال�سريعة حتت  اأحكام  لبع�ص  من متييع  يح�سل  ما 
حتت  �سيا�سية  �أهد�ف  �إلى  �لو�سول  بغر�س  �إلخ،  �لو�قع...  جمار�ة  �أو  �حلاجية  �أو 
و�لتيار�ت  و�لأحز�ب  �جلماعات  من  كثري  �أيدي  على  ذلك  ويكرث  �لدين،  غطاء 
ال�سيا�سية التي ت�سور للجماهري اأنها اجلهة الوحيدة القادرة على اأن حتكم بال�سريعة 
�لإ�سالمية، ويف �سبيل �لو�سول �إلى ذلك ترفع لو�ء �ملعار�سة ب�سكل م�ستفز حلكومات 
قائمة، وت�ستخدم �ستى الو�سائل املمكنة لإ�سقاطها، بدعوى اأنها ل تقيم �سرع اهلل... 
�إلخ، ومبجرد و�سولها �إلى �ل�سلطة ما يلبث �أن تتنازل عن كثري من �سعار�تها، بل قد 
ل  تتنازل عن بع�سها قبل الو�سول اإلى ال�سلطة اإذا راأت اأن هذا التنازل ميكن اأن يعجرّ
عون اأنها حتت  يف و�سولها اإلى ال�سلطة، ولكي تبقى تنازلتهم يف دائرة ال�سريعة يدَّ

ذريعة ال�سرورة واحلاجة وجماراة الواقع...اإلخ!

يف  مناق�ستها  ي�سع  ول  مبكان،  �لكرثة  من  �لنحر�ف  لهذ�  �لتطبيقية  و�لأمثلة 
�لأمثلة  عر�س  خالل  من  فيها  �لنحر�ف  مو�سع  �كت�ساف  ميكن  ولكن  �ملقام،  هذ� 
�لتطبيقية لهذ� �ملنهج على �سو�بط و�سروط �ل�سرورة و�حلاجة و�مل�سلحة ومر�عاة 
لأنه من  �مل�سروط حينئٍذ؛  ي�سقط  �أي �سرط  �ل�سحيح، وعند تخلف  و�لتاأويل  �لو�قع 

�لقو�عد �ملقررة �أن )�ملعلق بال�سرط معدوم قبله()1(. 

وبهذا ُيعلم اأن مكمن النحراف يف هذا املنهج اأنه مل توظف فيه قاعدتنا بال�سكل 
ال�ستثناء  ومقت�سى  الأ�سلية  الأدلة  بني  عادلة  موازنة  فيه  حت�سل  مل  اإذ  ال�سحيح 
�سلم  ولو   ! اأ�سالاً التنازل  تقبل  ل  الدين  يف  وحمكمات  اأ�سا�سيات  يطال  لأنه  منها؛ 
اأحكام  اأهم  اأن بع�سها قد يقبل التنازل يف حال ال�سرورة الق�سوى، فاإن من  جدلاً 
�ل�سرورة �أنه مبجرد زو�لها يزول �حلكم �ل�ستثنائي، ويعود �حلكم �لأ�سلي، فيجب 
انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي، 231/2، املح�سول للرازي، 68/2، اإعالم املوقعني، 159/2، ترتيب الالآيل،   )1(

.1059/2
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اأم  املقدار  يف  ذلك  اأكان  �سواءاً  لل�سرورة،  ا  مقارناً ال�ستثنائي  احلكم  هذا  يكون  اأن 
الوقت، وال�ساأن فيمن يتوخى اللتزام بال�سريعة اأن يحر�ص على البحث عن البدائل 
�ملباحة للعودة �ل�سريعة �إلى �حلكم �لأ�سلي، ولكن عند عر�س ذلك على و�قع كثري من 
هذه اجلماعات والأحزاب والتيارات يالحظ اأنها على النقي�ص من ذلك، فالتنازلت 
تتبعها تنازلت اأكرب منها، مما يولد قناعة لدى من يحلل ذلك: اأن هذه التنازلت يف 
�لنهاية �أقرب �إلى �أن تكون تنازلت عن مبادئ يف �لدين؛ لتحقيق �أهد�ف �سيا�سية 
ها الفطُر ال�سليمة للجماهري ولو بعد  فئوية، جتر اإلى تنازلت اأخرى، ما يلبث اأن متجَّ

حني، مما يجعل اآثارها الدنيوية عك�سية.

ومهما يكن من �سيء: فاإن �سريعة اهلل غالية وعزيزة، ومقت�سى التم�سك بها اأن 
�أو �سعف  يكون �مل�سلم يف قمة �لعتز�ز مببادئها و�أحكامها، و�إن �نتاب �مل�سلم خور 
� بني �ل�سفافية و�لو�سوح وبني �لتلبي�س و�ملخادعة،  ا كبرياً فينبغي �أن يعلم �أن هناك تفاوتاً
ا  اإنكارها �سكالاً مع بقائها م�سموناً ا هناك تفاوت بني الإقرار باملع�سية، وبني  واأي�ساً
بالتاأويالت الفا�سدة واحليل املاكرة، ووجه التفاوت اأنه يف حال عدم ال�سفافية وعدم 
للماآرب  مطيةاً  الدين  وي�سبح  للتوبة،  قابلة  غري  املع�سية  ت�سبح  باملع�سية  الإقرار 
�لعو�قب  ا من ذلك؟! وخلطورة هذه  تدلي�ساً و�أكرث  ا  �أقبح �سنيعاً �سيء  و�أي  �لدنيوية، 

ورد التحذير من ا�ستباحة املحرمات باأدنى احليل يف ن�سو�ص كثرية؛ منها: 

�ْرَتَكَبِت . 1 َما  َتْرَتِكُبو�  »َل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن    هريرة  اأبي  عن  جاء  ما 
َيِل«)1(. اِرَم �هلِل ِباأَْدَنى �حْلِ �ْلَيُهوُد، َفَت�ْسَتِحلُّو� َمَ

ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َلَيُكوَننَّ . 2 �ْسَعِريُّ ، �أنه: �َسِمَع �لنَّ ما جاء عن �أبي َماِلٍك �ْلأَ
ِتي �أَْقَو�ٌم، َي�ْسَتِحلُّوَن �حِلَر، َو�حَلِريَر، َو�خَلْمَر، َو�ملَعاِزَف«)2(. ِمْن �أُمَّ

اأخرجه ابن بطة يف اإبطال احليل، �ص46.   )1(
• َقُه 	 وثَّ د بن م�سلٍم هَذ�  و�أَحمُد بن ممَّ ٌد،  �إ�سناٌد جيِّ تف�سريه، 293/1-: »وهذ�  ابن كثري- يف  قال 

حيح«. ، وباقي رجاِله م�سهورون على �سرط �ل�سَّ �حلافظ �أبو بكٍر �خلطيُب �لبغد�ديُّ
• وقال �ل�سخاوي -يف �لأجوبة �ملر�سية، 215/1-: »اأخرجه ابن بطة وغريه ب�سند ح�سن«.	
• وقال الألباين -يف حتقيقه ل�سفة الفتوى واملفتي وامل�ستفتي لأبي عبداهلل احلراين، �ص: 28-: »ح�سن«.	

اأخرجه البخاري، 106/7، ح5590.  )2(
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ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل . 3 َحاِب �لنَّ يٍز، َعْن َرُجٍل ِمْن �أَ�سْ رْيِ ما جاء عن َعْبَد�هلل ْبَن ُمَ
وَنَها ِبَغرْيِ ��ْسِمَها«)1(. ْمَر، ُي�َسمُّ ِتي َي�ْسَرُبوَن �خْلَ ا ِمْن �أُمَّ َر�ُسوُل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إِنَّ �أَُنا�ساً

النا�ص  فيه حال كثري من  �ص  ي�سخِّ ال�ساطبي )ت790ه�( كالم لطيف  ولالإمام 
على  ذلك  ويبنون  الأ�سلية،  الأحكام  من  وال�ستثناء  الرتخ�ص  يف  يتو�سعون  الذين 
الأوهام، ينا�سب اأن يختم به هذه املناق�سة؛ ون�ص كالمه: “... اإن اأ�سباب الرخ�ص 
، ل مققة، فرمبا عدها �سديدة وهي خفيفة يف نف�سها،  �أكرث ما تكون مقدرةاً ومتوهمةاً
 � ا وغري مبني على �أ�سل. وكثرياً فاأدى ذلك �إلى عدم �سحة �لتعبد، و�سار عمله �سائعاً
ما ي�ساهد �لإن�سان ذلك؛ فقد يتوهم �لإن�سان �لأمور �سعبة، ولي�ست كذلك �إل مبح�س 
التوهم... ولو تتبع الإن�سان الوهم لرمى به يف مهاٍو بعيدة، ولأبطل عليه اأعمالاً كثرية. 

وهذا مطرد يف العادات، والعبادات، و�سائر الت�سرفات”)2(.

ح18073،   ،615/29 له(،  )واللفظ  اأحمد  والإمام  ح587،   ،479/1 الطيال�سي،  داود  اأبو  اأخرجه   )1(
والن�سائي، 312/8، ح5658.

• قال الألباين -يف �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة، 183/1، ح90-: »واإ�سناده �سحيح«.	
• وقال حمققي امل�سند: »اإ�سناده �سحيح، رجاله ثقات رجال ال�سيخني«.	

املوافقات، 247/1.   )2(



أ. د. خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

العدد  اخلامس واخلمسون  49العدد  اخلامس واخلمسون 48

املبحث الثالث
�صوابط احلاالت التي ُت�صَتثنى من احلكم االأ�صلي، 

وم�شتند كل �شابط)1(

توطئة

من اأهم اأهداف هذا البحث: الربط بني التاأ�سيل للقاعدة، وتوظيفها يف حتقيق 

الو�سطية واملوازنة املعتدلة بني الأحكام الأ�سلية والأحكام امل�ستثناة من خالل ح�سر 
�إلى حكم ��ستثنائي، وتلخي�س �حلديث عن �سو�بط هذه  �أهم �حلالت �لتي حتتاج 
�ل�سو�بط مبثابة  هذه  لت�سبح  و�لتمثيل؛  بالتعليل  تدعيمها  على  بالرتكيز  �حلالت، 
ل  بحيث  ال�ستثنائية؛  الوقائع  واأدلة  الأ�سلية،  الأدلة  بني  املجتهد  موازنة  املعيار يف 
يفرط يف �مليل �إلى �أحدهما على ح�ساب �لآخر؛ �إذ يتعني �لنظر يف �لوقائع �لتي يحتمل 

ا�ستثناوؤها من احلكم العام: 

• اإن حتققت فيها ال�سوابط ال�سرعية املعتربة لال�ستثناء؛ جاز ذلك.	

• اإن مل تتحقق فيها تلك ال�سوابط تعني البقاء على احلكم الأ�سلي الذي يدل 	
عليه ظاهر الن�سو�ص.

ا: ل تكاد تخرج عن  ا ا�ستثنائياً اأن هذه احلالت التي ت�ستدعي حكماً وقد مر بنا 
خم�ص حالت، وهي: ال�سرورة، واحلاجة، وامل�سلحة، والعرف، والتاأويل ومتعلقاته. 
وقد ُعقد هذ� �ملبحث لبيان �سو�بط �حلالت �لأربعة �لأولى)2(، كل حالة يف مطلب 

من �أهم �ملر�جع �لتي ت �ل�ستفادة منها يف هذ� �ملبحث: كتاب تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 685/2-   )1(
974، فقد مت تلخي�ص هذه ال�سفحات الثالث مائة من هذا الكتاب يف مبحثنا هنا، مع تعديل العبارة 
يف كثري من �لفقر�ت، و�إ�سافة كثري من �لعبار�ت و�لنقول �جلديدة �لتي مل ترد يف هذ� �ملرجع، وجمموع 

هذه العبارات والنقول املعدلة اأو اجلديدة تقارب ن�سف هذا املبحث.
يح�سن �لتنبيه على �أن كل حالة من هذه �حلالت من �لأهمية مبكان، لهذ� �أُفردت فيها موؤلفات م�ستقلة، =  )2(
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م�ستقل. اأما التاأويل، فقد اأفردت له بحثاًا م�ستقال)1(.

املطلب االأول
�صوابط ال�صرورة، وتو�صيحها باملثال

امل�ساألة الأولى: �سوابط ال�سرورة

ال�سابط الأول: 

توقع  اأو  الواقع،  يف  وح�سولها  �ل�سرعي)2(،  مبعناها  �ل�سرورة  حقيقة  وجود 
ح�سولها فيما يغلب على الظن)3(.

املراد بال�سرورة ال�سرعية: هي التي ل ي�سع الإن�سان ال�ستغناء عنها، فلو اأنها مل 
تر�َع؛ لرتتب على ذلك تفويت �إحدى �ل�سروريات �خلم�س. 

ا بالفعل، اأو  فال بد اأن تكون ال�سرورة على هذا النحو، ولبد اأن يكون هذا واقعاً
يغلب على الظن وقوعه.

ومما يدل على هذا ال�سابط: 

ژ  . 1 ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   )ڇ   تعالى:  قوله 
ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  
= �سرتد �لإ�سارة �إليها يف هو�م�س هذ� �ملبحث، وميكن �لرجوع �إليها ملن يريد �لتفا�سيل، و�إمنا �لغر�س 
من �إير�دها يف هذ� �ملبحث: ماولة تقريبها �إلى ذهن �لقارئ ب�سكل خمت�سر و�سامل لأهم ما يحتاجه 

منها، لي�سهل ا�ستح�سارها عند املوازنة بني الدليل الأ�سلي، ومقت�سى ال�ستثناء منه.
وعنوانه: قواعد مقا�سدية يف املوازنة بني الدللة الظاهرة للن�ص والقرائن املوؤثرة، واأثرها يف حتقيق   )1(
العلمية  للبحوث  العامة  للرئا�سة  التابعة  الإ�سالمية  البحوث  جملة  يف  ومن�سور  حمكم  وهو  الو�سطية. 

والإفتاء، العدد: 124.
فقه  �ص305،  مبارك،  حممد  جميل  د.  ل�ِ  ال�سرعية  ال�سرورة  نظرية  ال�سابط:  هذا  اإثبات  يف  انظر   )2(

ال�سرورة وتطبيقاته املعا�سرة ِل� اأ. د. عبدالوهاب اأبو �سليمان، �ص64.
الزحيلي،  وهبة  د.  اأ.  ِل�  ال�سرعية  ال�سرورة  نظرية  �ص64،  املعا�سرة،  وتطبيقاته  ال�سرورة  فقه  انظر:   )3(
�ص69، ول�ِ د. جميل مبارك، �ص312، قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص487.
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ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ( ]الن�ساء: 97[.

ففي الآية الأولى: بيان حلال الأقوياء الذين اختاروا اإخفاء دينهم، والبقاء 
لذلك؛  م�سطرون  اأنهم  ا  توهماً بدينهم؛  الهجرة  وعدم  امل�سركني،  بلد  يف 
لكونهم م�ست�سعفني حتت �سلطة امل�سركني يخ�سون بط�سهم، لكن مل يقبل اهلل 
عذرهم وو�سفهم باأنهم ظاملون لأنف�سهم؛ لأن هذ� �ل�سطر�ر وهميٌّ ولي�س 
اأقوياء يجدون الزاد والراحلة ويعرفون كيف ي�ستهدون  حقيقيًّا، فهم رجال 

اإلى الطريق املو�سل اإلى البلد الذي ياأمنون فيه على دينهم، ولو باحليلة.

ل  حقيقةاً  �ل�سرورة  �سرط  فيهم  حتقق  من  ��ستثناء  ورد  �لثانية:  �لآية  ويف 
ا، وهم �مل�ست�سعفون من �لرجال �ملر�سى �أو �لكبار يف �ل�سن، �أو �لن�ساء،  وهماً
اأو الأطفال، فهوؤلء اإذا اعتذروا عن الهجرة؛ باأنهم ل يجدون حيلة ول يهتدون 
: فعذرهم مقبول؛ لتحقق �سرط �ل�سرورة، فاإن هروبهم من �مل�سركني  �سبيالاً
يعر�س نفو�سهم للخطر؛ لأنهم م�ست�سعفون حقيقة، مما يجعل من �ل�سهولة 

اللحاق بهم، ومن ثم القب�ص عليهم والبط�ص بهم.

ِباأَْر�ٍس . 2 ا  �إِنَّ �هلل،  َر�ُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:    �للَّْيِثيِّ  َو�ِقٍد  �أَِبي  َعْن  جاء  ما 
َطِبُحو�، َومَلْ  ٌة؛ َفَما َيِحلُّ َلَنا ِمْن �مْلَْيَتِة؟ َقاَل: »�إَِذ� مَلْ َت�سْ َم�سَ يُبَنا ِبَها خَمْ ُت�سِ

: َف�َساأُْنُكْم ِبَها«)2(. َتِفُئو� َبْقالاً َتْغَتِبُقو�)1(، َومَلْ حَتْ

مما جاء يف �سرح احلديث، قول املظهري )ت727ه�(: “اإمنا يحل لكم اأكل 
»ال�سطباح ههنا: اأكل ال�سبوح وهو الغداء، والغبوق: اأكل الع�ساء«. نيل الأوطار، 172/8.  )1(

 ،356/9 والبيهقي،  ح21901،  و232،  ح21898،   ،227/36 له(،  )واللفظ  اأحمد  الإمام  اأخرجه   )2(
والطرباين يف املعجم الكبري، 284/3، ح3315، 3316، واحلاكم، 139/4، ح7156.

• قال احلاكم عقب ذكره للحديث: »هذ� حديث �سحيح على �سرط �ل�سيخني ومل يخرجاه«.	
• وقال الهيثمي يف جممع الزوائد 165/4: “رواه اأحمد باإ�سنادين، رجال اأحدهما رجال ال�سحيح، 	

اإل اأن املزي قال: مل ي�سمع ح�سان بن عطية من اأبي واقد”. كما قال الهيثمي عن �سند الطرباين 
50/5: “رجاله ثقات”.
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َبْقالاً  �أو يف �مل�ساء، ول جتدون  ا تاأكلونه يف �ل�سباح  �إذ� مل جتدو� �سيئاً �مليتة 
يف  تاأكلونه  ما  وجدمت  فاإن  امليتة.  اأكل  لكم  يِحلُّ  فحينئٍذ  وتاأكلونه،  تقلعونه 

: ل حتل لكم �مليتة”)1(.  �لَغد�ة �أو يف �مل�ساء، �أو وجدت بقالاً

ففي هذا احلديث �سوؤال �سريح عن الوقت واحلالة التي ُيعمل فيها بال�سرورة، 
� باأد�ة �ل�سرط )�إذ�(، و�مل�سروط: �أن مير  راً فاأتى اجلواب من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُم�سدَّ
عليهم نهار كامل من ال�سباح اإلى امل�ساء، ل يجدون فيه ما ي�سد رمقهم من 
طعام اأو �سراب، فدل هذا احلديث على تاأكيد حتقق ال�سرورة، وياأخذ حكم 

التحقق اإذا ما غلب على الظن وجود ال�سرورة.

ال�سابط الثاين: 
اأن يتعذر دفع ال�سرورة بوجه جائز)2(

ل ي�سوغ لالإن�سان املبادرة اإلى املحرم ملجرد كونه و�سيلة قريبة من متناول اليد 
لدفع ال�سرورة، بل عليه اأن يتحقق من عدم وجود اأي و�سيلة مباحة لدفع ال�سرورة 

قبل الإقدام على املحرم.

ا: ودليال ال�سابط ال�سابقان يدلن على هذا ال�سابط اأي�ساً

• ، وهي 	 اأن امل�ست�سعفني كانوا ميلكون و�سيلةاً اأخرى مباحةاً ففي الآية: نالحظ 
الهجرة بدينهم، ولكونهم مل يقوموا بها مل يعذروا يف فعل املحرم. 

• ويف حديث اأبي واقد الليثي  مل يجِز النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لهم �لأكَل من �مليتة �إل 	
ا؛ للتحقق من ح�سول ال�سرورة من جهة، وللتحقق من  ا كافياً بعد النتظار وقتاً

عدم وجود طعام مباح طيلة تلك املدة من جهة اأخرى.
املفاتيح يف �سرح امل�سابيح، 529/4.  )1(

انظر يف اإثبات هذا ال�سابط: نظرية ال�سرورة ال�سرعية ل�ِ د. جميل حممد مبارك، �ص312، و ِل� اأ. د.   )2(
وهبة الزحيلي، �ص69، حقيقة ال�سرورة ال�سرعية ل�ِ د. حممد اجليزاين، �ص71، قاعدة امل�سقة جتلب 

التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص486.
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ومن الأدلة الأخرى على هذا ال�سابط:

قوله تعالى: )ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ( ]البقرة: 173[. . 1

وقد ف�سر طائفةٌ من العلماء العاِد باأنه: اآكل امليتة مع وجود غريها)1(.

من  بلفظ  رٌة  م�سدَّ الآية-  -من  اجلملة  هذه  اأن  فيالحظ:  هذا  تقرر  اإذا 
�َس  ُخ�سِّ ثم  �مل�سطرين،  كل  و�ملعنى:  �ل�سرطية،  )َمن(  وهو  �لعموم  �ألفاظ 
هذا العموم بو�سفني: )عدم البغي(، و)عدم العدوان(، ثم اأتى )نفي الإثم( 
يف جو�ب �ل�سرط، وعليه يكون �ملعنى: ينتفي �لإثم عن فعل �حلر�م ب�سرط 
بالعدو�ن،  ول  بالبغي  �ل�سطر�ر  هذ�  يت�سف  و�أل  �ملحرم،  �إلى  �ل�سطر�ر 
وحيث اإن املراد بالعدوان: العتداء بدفع ال�سرورة باملحرم مع وجود املباح، 
�أن يتعذر دفعها  �أنه ي�سرتط يف �ل�سرورة  فقد دلت �لآية ب�سكل �سريح على 

بوجه جائز.

�أَْهُلُه . 2 َوَمَعُه  َة  رَّ �حْلَ َنَزَل  َرُجالاً  �أَنَّ    �َسُمَرَة  ْبِن  َجاِبِر  ما جاء يف حديث 
لَّْت َفاإِْن َوَجْدَتَها َفاأَْم�ِسْكَها. َفَوَجَدَها َفَلْم َيِجْد  َوَوَلُدُه َفَقاَل َرُجٌل �إِنَّ َناَقةاً يِل �سَ
ْت َفَقاَلِت �ْمَر�أَُتُه �ْنَحْرَها. َفاأََبى َفَنَفَقْت، َفَقاَلِت ��ْسُلْخَها َحتَّى  اِحَبَها َفَمِر�سَ �سَ
َتاُه َف�َساأََلُه،  َل َر�ُسوَل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، َفاأَ َمَها َوَناأُْكَلُه. َفَقاَل: َحتَّى �أَ�ْساأَ َد �َسْحَمَها َوحَلْ ُنَقدِّ

ى ُيْغِنيَك؟ َقاَل: َل؛ َقاَل: َفُكُلوَها«)2(. َفَقاَل: »َهْل ِعْنَدَك ِغناً

باجلواز  يفتيه  اأن  وقبل  امليتة،  اأكل  حكم  عن  �ُسئل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  فيالحظ 
عن  للم�ستفتي  �سوؤال  بتوجيه  بادر  باأن  ال�سابط؛  هذا  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  حتققَّ 
ال�سحابي  اإجابة  كانت  وملا  احلرام،  الطعام  عن  يغنيه  حالل  طعام  وجود 
انظر: تف�سري ابن عطية، 240/1، اأحكام القراآن لبن العربي، 85/1، زاد امل�سري لبن اجلوزي، 133/1.   )1(
ا للباغي  وهناك من املف�سرين من عك�ص وجعل التف�سري املذكور )وهو اآكل امليتة مع وجود غريها( تف�سرياً

ولي�ص للعادي، انظر: تف�سري اخلازن، 104/1، تف�سري العثيمني: الفاحتة والبقرة،251/2. 
اأخرجه اأبو داود )واللفظ له(، 166/4، ح3816، والبيهقي من طريق اأبي داود، 356/9، وغريهم.  )2(

وقد قال عنه ال�سيخ الألباين يف �سحيح �سن �أبي د�ود، 450/2، »ح�سن الإ�سناد«.
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بالنفي اأفتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص باجلو�ز، فدل ذلك ب�سكل عملي على �أنه من �سو�بط 
ال�سرورة اأن يتعذر دفعها بوجه جائز.

ال�سابط الثالث: 

اأن ُيقت�سر فيما تبيحه ال�سرورة على القدر الكايف الذي تزول به ال�سرورة)1(.

ا للحكم �لأ�سلي، ومبجرد  ا ��ستثنائيًّا خمالفاً فال�سرورُة حالٌة طارئٌة ت�ستدعي حكماً
زوال ال�سرورة يزول احلكم ال�ستثنائي، ويعود احلكم الأ�سلي، فيجب اأن يكون هذا 
ويزول  الوقت،  اأم  املقدار  اأكان ذلك يف  �سواء  لل�سرورة،  ا  ال�ستثنائي مقارناً احلكم 

احلكم ال�ستثنائي فور انتهاء ال�سرورة.

ڻ      ں   ں   ڱ     ڱ   ڱ   ڱ   )ڳ   تعالى:  قوله  ذلك:  على  الأدلة  اأقوى  ومن 
ڻ( ]البقرة: 173[. 

�سبق  وقد  حاجته)2(.  فوق  امليتة  باآكل  الباغي:  العلماء  من  طائفةٌ  ف�سر  وقد 
وجه  من  فيه  جاء  وما  الذكر-؛  -اآنف  الثاين  ال�سابط  على  الآية  بهذه  ال�ستدلل 
ا، اإذ دلت  الدللة على ال�سابط ال�سابق يت�سمن وجه الدللة على هذا ال�سابط اأي�ساً
�لآية على �أنه ينتفي �لإثم عن فعل �حلر�م ب�سرط �ل�سطر�ر �إلى �ملحرم، و�أل يت�سف 
هذ� �ل�سطر�ر بالبغي ول بالعدو�ن، وحيث �إن �ملر�د بالباغي: �آكل �مليتة فوق حاجته؛ 
على  القت�سار  وجوب  ال�سرورة:  اأحكام  من  اأنه  على  �سريح  ب�سكل  الآية  دلت  فقد 

القدر الذي تندفع به ال�سرورة، وحترمي الزيادة عليه فوق احلاجة.
انظر يف اإثبات هذا ال�سابط اإلى: امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص485، حقيقة   )1(
اأ. د. وهبة الزحيلي،  ِل�  ال�سرورة ال�سرعية ل�ِ د. حممد اجليزاين، �ص76، نظرية ال�سرورة ال�سرعية 

�ص71، 245، ول�ِ د. جميل مبارك، �ص336، فقه ال�سرورة وتطبيقاته املعا�سرة، �ص66. 
انظر: تف�سري ابن عطية، 240/1، اأحكام القراآن لبن العربي، 85/1، زاد امل�سري لبن اجلوزي، 133/1.   )2(
ا للعادي  وهناك من املف�سرين من عك�ص وجعل التف�سري املذكور )وهو اآكل امليتة فوق حاجته( تف�سرياً
ولي�ص للباغي، انظر: تف�سري اخلازن، 104/1، تف�سري ابن عرفة، 196/2، ال�سراج املنري لل�سربيني، 

455/1، تف�سري اأبي ال�سعود، 191/1، تف�سري العثيمني: الفاحتة والبقرة،251/2. 
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ومن اأ�سهر القواعد التي تقرر هذا ال�سابط؛ قاعدة: )ال�سرورة تقدر بقدرها()1(.

ال�سابط الرابع: 
ا من احلكم الأ�سلي)2( اأن تكون ال�سرورة اأرجح �سرعاً

ومما يدل على هذا ال�سابط: »اإن عدم مراعاة ال�سرورة مف�سدة، كما اأن خمالفة 
ل اإحدى املف�سدتني لدفع الأخرى؛ فمن  ا، واإذا تعني حتمُّ احلكم الأ�سلي مف�سدة اأي�ساً
البداهة األَّ ينتقل من احلكم الأ�سلي، ويراعي ال�سرورة الطارئة اإل اإذا كانت اأعظم 
�إلى �ملماثل عبٌث، و�إلى �لأدنى �سفٌه. لهذ� جاء �ل�ستفهام  � منه؛ لأن �لنتقاَل  �سرراً
تعالى:  قوله  يف  وذلك  الأدنى،  اإلى  النتقال  اأرادوا  عندما  اإ�سرائيل  لبني  الإنكاري 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   )ڱ  

ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    ھ   ھ     ھ  
 .)3(

ۇ  ۆ  ۆ( ]البقرة: 61[

امل�ساألة الثانية: تو�سيح �سوابط ال�سرورة باملثال: حكم و�سع اليد على الإجنيل 
ونحوه حني اأداء اليمني اأمام الق�ساء

�حلكم �لأ�سلي: �أن �حللف ل يجوز �إل باهلل تعالى، وتغليظ �ليمني ل يكون �إل مبا 
يعظمه ويقد�سه امل�سلم، وهذا ثابت بن�سو�ص كثرية، منها:

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحَلَف ِبَغرْيِ ِملَِّة �لإ�ْسالِم َفُهَو َكَما َقاَل«)4(.. 1 قول النَّ
�نظر: �ملب�سوط، 179/1، بدائع ال�سنائع، 124/5، قواعد الأحكام للعز بن عبدال�سالم، 141/2، جمموع   )1(
فتاوى �س�يخ الإ�سالم ابن تيمية، 435/21، ك�سف الأ�سرار للبخاري، 41/2، 264/3، ال�من�ثور للزرك�سي، 
320/2، 138/3، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 212/1، ولبن جنيم، �ص107، ترتيب الالآيل يف �سلك 
الأمايل، 586/1، قاعدة 97، جملة الأحكام العدلية، مادة 22، و�سرحها: درر احلكام لعلي حيدر، 34/1.
انظر يف اإثبات هذا ال�سابط اإلى: قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص484،   )2(
نظرية ال�سرورة ال�سرعية ل�ِ د. جميل حممد مبارك، �ص319، حقيقة ال�سرورة ال�سرعية، �ص86، فقه 

ال�سرورة وتطبيقاته املعا�سرة ِل� اأ. د. عبدالوهاب اأبو �سليمان، �ص65.
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 710/2.  )3(

. اِك حَّ اأخرجه البخاري، 2451/6، ح6276. من حديث َثاِبِت ْبِن �ل�سَّ  )4(
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ُمْت«)1(. . 2 ا َفْلَيْحِلْف ِباهلل �أَْو ِلَي�سْ وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن َحاِلفاً

ففي احلديث الأول حتذير �سديد من احللف بغري ملة الإ�سالم، اإذ يخرب النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص �سر�حةاً باأن من يختار ذلك بر�ساه، فهو يخرب عن نف�سه باأنه على تلك �مللة. ول 
�لذي  �ملعنى  �لإجنيل و�حللف باهلل على  �ليد على  بر�ساه و�سع  �أن من يختار  �سك 

يعتقده الن�سارى، )وهو اأنه ثالث ثالثة( فهو من هذا القبيل. 

كما اأن احلديث الثاين ورد فيه فعل م�سارع م�سبوق بالم الأمر )وهو: ليحلف(، 
اأن  اأن )الأمر املطلق يقت�سي الوجوب(، ومع  اأمر مطلق، ومن قواعد الأ�سول:  وهو 
�أكد ذلك ونهى عن �سد �حللف  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أن  بيد  بال�سيء نهي عن �سده(  )�لأمر 
ا على حترمي ��ستخد�م �لإجنيل  باهلل �سر�حة بقوله: )�أو لي�سمت(. وهذ� يدل �سمناً
الوجه  على  باهلل  احللف  على حترمي  �سراحة  يدل  كما  اليمني،  تعظيم  املحرف يف 

الذي يعتقده الن�سارى. 

وبعد اأن عرفنا احلكم الأ�سلي ناأتي اإلى ما يعنينا يف هذا ال�سياق، وهو اإذا ترافع 
فيها  الق�سائي  النظام  وكان   ، مثالاً الإ�سالمية  غري  البالد  يف  املحاكم  اأمام  امل�سلم 
ا له، فهل  يوجب على �حلالف �أن يثبت �سدقه بو�سع يده على �لإجنيل ونحوه تعظيماً

يجوز ذلك؟ 

بناءاً على ما جاء يف �سو�بط �ل�سرورة: فاإنه ل يجوز ذلك ��ستثناءاً �إل �إذ� حتققت 
�ل�سرورية  م�ساحله  �إحدى  حلفظ  ذلك  �إلى   � م�سطرًّ يكون  باأن  �ل�سرورة؛  �سروط 
�أو ماله، وبذل  �أو عر�سه،  له عنها، كاأن تكون �لدعوى متعلقة بنف�سه،  �لتي ل غنى 
جهده يف اخلال�ص من هذه الطريقة ومل يفلح، وكان بقلبه غري قا�سد للتعظيم، ومل 

ينتج عن ذلك مفا�سد اأعظم)2(.
اأخرجه البخاري بلفظه، 2449/6، ح6270، وم�سلم بلفظه، 1267/3، ح1646. من حديث عبداهلل بن   )1(

. عمر
وقد �سدر يف ذلك قراٌر من جممع الفقه الإ�سالمي التابع للرابطة، جاء يف الفقرة الثالثة منه بيان احلكم   )2(
�لأ�سلي، وجاء يف �لفقرة �لر�بعة بيان �حلكم �ل�ستثنائي. �نظر: قر�ر�ت �ملجمع �لفقهي �لإ�سالمي مبكة 

املكرمة، الدورات )1- 17(، )1398- 1424 ه�(، �ص85، القرار الأول للدورة اخلام�سة.
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املطلب الثاين
�صوابط احلاجة، وتو�صيحها باملثال

امل�ساألة الأولى: �سوابط احلاجة

توطئة:

ال�سببني  وميثالن  لهما،  املكلف  يفتقر  حيث  تقارب،  بينهما  وال�سرورة  احلاجة 
بعد  تبداأ  ال�سرورة  اأن  كما  ال�ستثنائية،  الأحكام  اإليهما  ترجع  اللذين  الرئي�سيني 

ا تطبيقية مهمة: النتهاء من اأعلى درجات احلاجة، اإل اأن بينهما فروقاً

• �إذ �ل�سرورة �ملعتربة ميكن �أن تبيح جميع �ملحرمات �لتي تنطبق عليها �سو�بط 	
�ل�سرورة، �سو�ءاً �أكانت مرمة لذ�تها �أم لغريها، ولكن نطاق تطبيقها �سيق؛ 

ا من مراعاتها. اإذ ينح�سر يف ال�سدة الق�سوى التي ل يجد الإن�سان بدًّ

• ا 	 ا لغريه، دون ما كان حمرماً بينما احلاجة على العك�ص؛ اإذ تبيح ما كان حمرماً
لذاته، ولكن نطاق تطبيقها وا�سع؛ اإذ ي�سمل مراعاة جميع امل�ساقِّ التي ل ت�سل 
اإلى حد ال�سرورة، بحيث ي�سع املكلف جتاهلها لكن يبقى يف حرج وم�سقة غري 
معتادة، ومعنى )غري معتادة(: اأي ل تقرتن مع التكليف ب�سكل معتاد؛ لهذا 

يتوافق اأهل العرف على مراعاتها)1(.

ا  وهذا يعني اأن كل واحد منهما فيه منفٌذ �سرعيٌّ قويٌّ لإباحة املحرم لي�ص موجوداً
يف الآخر:

• حتققت 	 )اإذا  حمرم  اأي  تبيح  اأن  ميكن  اأنها  ال�سرورة:  يف  القوة  جانب  اإذ 
�إل يف نطاق  �أن ح�سول ذلك ل يكون  �سو�بطها(، لكن جانب �ل�سعف فيها 
�لتي ل ي�سعه  �ل�سدة �لق�سوى  �إلى  �أن ي�سل �حلال بالإن�سان  �إذ يندر  �سيق؛ 

جتاوزها.
انظر: املوافقات، 118/2.  )1(
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• بينما جانب القوة يف احلاجة: اأنه يت�سع نطاق تطبيقها لت�سمل اأي م�سقة غري 	
معتادة، وهي تعر�س لالإن�سان ب�سكل متكرر، لكن جانب �ل�سعف فيها �أنها ل 

ا لذاته.  ا لغريه، دون ما كان حمرماً تقوى اإل على اإباحة ما كان حمرماً

وبناءاً على هذ�، فاإن قوة نفوذهما ت�ستدعي �إحكام �سو�بطهما، حتى ل يجد فيهما 
ا لاللتفاف على �لن�سو�س. �سعفاء �لنفو�س طريقاً

و�لتقارب بني �أحكام �ل�سرورة و�حلاجة �أثَّر على �لتقارب بني �سو�بطهما، ومن 
باأن هناك ع�سرات  التنبيه  ال�سوابط، مع  التقارب بني م�ستندات كثري من هذه  ثم 
ب�سكل  للحاجة  الإ�سالمية  ال�سريعة  مراعاة  على  تدل  وال�سنة  الكتاب  يف  الن�سو�ص 
عام، فرتد مراعاة احلاجة باألفاظ كثرية، مثل: التي�سري، والتخفيف، ونفي احلرج... 

ونحوها من الألفاظ. وبعد هذه التوطئة، اآن ال�سروع يف ذكر ال�سوابط.

ال�سابط الأول: 

ا)1(، وح�سولها يف الواقع، اأو توقع ح�سولها فيما يغلب  وجود حقيقة احلاجة �سرعاً
على الظن)2(.

من �أهم �سو�بط �حلاجة وجود حقيقتها �ل�سرعية، باأن تبلغ �حلالة درجة �حلرج 
يخرج  �لذي  �حلال  )وهو  �ل�سطر�ر  حد  �إلى  ت�سل  �أن  دون  �ملعتادة،  غري  و�مل�سقة 
ا بالفعل اأو يغلب على الظن وقوعه؛ لأنه اإمنا  عن و�سع الإن�سان(. واأن يكون هذا واقعاً
املكلف  جتعل  التي  احلقيقية  للم�سقة  مراعاةاً  الأ�سلي؛  احلكم  من  ال�ستثناء  جاز 
ا �إلى �لتخفيف، وبدونه ي�سبح يف حرج و�سيق. �أما �إذ� كانت �حلاجة  � ومتاجاً مفتقراً
انظر يف اإثبات هذا ال�سق من ال�سابط: احلاجة واأثرها يف الأحكام ل�ِ د. اأحمد الر�سيد، 147/1، نظرية   )1(
التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب  اأ. د. وهبة الزحيلي، �ص275، قاعدة امل�سقة جتلب  ِل�  ال�سرعية  ال�سرورة 
الإمام  املقا�سد عند  ال�ساطبي، �ص 1531، قواعد  الإمام  املقا�سد عند  الباح�سني، �ص 508، نظرية 
ال�ساطبي ل�ِ د. الكيالين، �ص 318، القواعد الأ�سولية عند الإمام ال�ساطبي ل�ِ د. اجليالين، �ص 241، 

رفع احلرج لعاطف حمفوظ، �ص 507.
انظر يف اإثبات هذا ال�سق من ال�سابط: احلاجة واأثرها يف الأحكام ل�ِ د. اأحمد الر�سيد، 147/1.   )2(
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ا فال عربة بها؛ لأنه من القواعد املقررة اأنه: )ل عربة  متوهمةاً اأو متثل احتمالاً بعيداً
للتوهم()1(، كما �أن )�لرُّخَ�ُس ل تناط بال�سك()2(. 

ا: اأن يبحث احلاج عن مكان مهياأ للمبيت يف منى، فال يجد  ومثال ما كان واقعاً
اإل اأماكن ي�سق عليه املبيت فيها، كالأر�سفة ونحوها من الأماكن التي يجد �سعوبة 
يف املبيت فيها، ف�سالاً عن كونها تخالف الذوق العام، والأنظمة املراعاة، اأو ل يجد 
اإل اأماكن باهظة الأجرة وزائدة عن القيمة املعتادة، في�سق عليه دفع قيمتها... اإلخ، 

وتندفع عنه هذه امل�سقات باملبيت باأحد الأماكن املجاورة ملنى)3(. 

ا: اأن يغلب على ظنه ذلك باأمارة اأو جتربة �سابقة اأو اإخبار العدل. ومثال ما كان متوقعاً

ال�سابط الثاين: 

اأن يتعذر دفع احلاجة بوجه جائز لي�ص فيه حرج)4(

فاحلاجة التي راعاها ال�سارع واأجاز ب�سببها ترك العمل باحلكم الأ�سلي، لبد اأن 
تكون مراعاتها هي الطريق املنا�سبة لدفع احلرج وامل�سقة؛ لأن احلاجة اإمنا اأبيحت 
رخ�سةاً ب�سبب امل�سقة، واحلرج الذي يح�سل عند عدم مراعاتها، فاإذا كان ثمة و�سيلة 
�أخرى يح�سل بها �لغر�س، وكانت جائزة، ولي�س يف �لعمل بها حرج غري معتاد: مل 

تكن احلاجة موؤثرة يف تغيري احلكم الأ�سلي حينئٍذ. 

لديها  ولي�ص  حاجة  لق�ساء  اآخر  بلد  اإلى  ال�سفر  اإلى  املراأة  احتاجت  لو   : فمثالاً
على  فبناءاً  �ملعتاد؛  ز�ئدة عن  م�سقة  بال  بذلك  غرَيها  ل  توكِّ �أن  لكن ميكن  مرم، 
املدخل   ،209/1 ول�الأتا�سي،   ،65/1 حي�در،  لعلي  �سرحها   ،74 مادة  العدل�ية،  الأحكام  جملة  انظر:   )1(

الفقهي العام، 975/2، فقرة 582، القواعد الفقهية للدكتور عليرّ الندوي، �ص416.
انظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي، 135/1، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 316/1.  )2(

ول�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز فتوى قريبة، جتيز املبيت خارج منى عند تعذره يف منى. انظر:   )3(
جمموع فتاوى ومقالت متنوعة، 362/17، فتوى رقم 207.

اأ. د. وهبة الزحيلي، �ص275، ول�ِ جميل مبارك، �ص356، قاعدة  ِل�  انظر: نظرية ال�سرورة ال�سرعية   )4(
امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني، �ص508، احلاجة واأثرها يف الأحكام ل�ِ د. اأحمد 

الر�سيد، 151/1.
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هذا ال�سابط ل يجوز لها ال�سفر بال حمرم؛ لأن امل�سقة تندفع بطريق اأخرى مباحة 
، فلم يتحقق هذا ال�سابط.  ابتداءاً

ال�سابط الثالث: 

اأن ُيقت�سر فيما تبيحه احلاجة على القدر الكايف الذي تزول به احلاجة)1(

ا،  ا ا�ستثنائياً اأن احلاجة حالة طارئة ت�ستدعي حكماً مما يعلل به لهذا ال�سابط: 
ا مل�سوغه، �سواءاً اأكان ذلك يف املقدار اأم  فيجب اأن يكون هذا احلكم ال�ستثنائي مقارناً
�لوقت، ومبجرد زو�ل �مل�سوغ و�لعذر يزول �حلكم �ل�ستثنائي، ويعود �حلكم �لأ�سلي.

بينهما  قرن  لهذا  واحلاجة؛  ال�سرورة  فيه  تتطابق  ال�سابط  هذا  اأن  ويالحظ 
العز بن عبدال�سالم )ت660ه�( يف قاعدة واحدة فقال: “ما اأُحل ل�سرورة اأو حاجة 
يقدر بقدرها و]يزال[ بزوالها”)2(، ومن القواعد الأخرى التي يدخل يف حكمها هذا 

ال�سابط: 

• )اإذا زال املانع عاد املمنوع()3(.	

• )ما جاز لعذر بطل بزواله()4(.	

ال�سابط الرابع: 

األ يكون يف الأخذ باحلاجة خمالفة لق�سد ال�سارع)5(
د.  ل�ِ  ال�سرعية  الباح�سني، �ص485، حقيقة ال�سرورة  التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب  انظر: امل�سقة جتلب   )1(
حممد اجليزاين، �ص76، نظرية ال�سرورة ال�سرعية ِل� اأ. د. وهبة الزحيلي، �ص71، 245، ول�ِ د. جميل 

مبارك، �ص336، فقه ال�سرورة وتطبيقاته املعا�سرة، �ص66. 
قواعد الأحكام، 141/2، ويف ن�سخة: 287/2.   )2(

انظر: ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 280/1، قاعدة 18، جملة الأحكام العدلية، مادة24، و�سرحها   )3(
لعلي حيدر، 35/1، املدخل الفقهي العام، 309/1، فقرة 143.

انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 214/1، ولبن جنيم، �ص108، جملة الأحكام العدلية، مادة 23،   )4(
املدخل الفقهي العام، 1013/2، فقرة 627.

انظر: احلاجة واأثرها يف الأحكام، 154/1، قاعدة امل�سقة جتلب التي�سري ل�سيخنا د. يعقوب الباح�سني،   )5(
�ص509. 
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ا بناءاً على كون مراعاتها ميثل م�سلحة �سرعية  فالعمل باحلاجة اإمنا كان �سائغاً
�أن  د�خلة �سمن مق�سد �لتي�سري على �ملكلف ورفع �مل�سقة غري �ملعتادة عنه، فالبد 
ياأتي  اأن  مينع  ول  لأجله،  التخفيف  �سرع  ما  موافقة  بها  العمل  من  املكلف  يتوخى 
ا للمق�سد ال�سرعي. اأما اإذا كان املق�سد  مق�سده ال�سخ�سي يف الدرجة الثانية تبعاً
ال�سخ�سي هو الأ�سا�ص -دون اكرتاث بتحقيق املق�سد ال�سرعي- فاإن التذرع ي�سري 
يكون غطاءاً ملق�سد  اأن  يعدو  ل  اإذ  الأ�سلي،  احتيالاً على احلكم  ال�سرعية  باحلاجة 

ْرٍف خمالف لل�سريعة حتت مظلة �ل�ستثناء باحلاجة �ل�سرعية. �سخ�سي �سِ

لل�سرع؛ فال  اآخر خمالف  لتحقيق مق�سد  يتذرع باحلاجة  املكلف  لو كان  وعليه 
تراعى هذه احلاجة حينئٍذ، ويبقى احلكم الأ�سلي؛ لأنه اإمنا جاز ال�ستثناء منه لعذر 

ا، ومل يتحقق هذا العذر.  مق�سود �سرعاً

وميكن تو�سيح ذلك باملثال �لآتي: “لو َطَلَب �خلاطُب من �لويل روؤية �ملخطوبة، 
ا اآخر، فبناءاً على ما جاء يف  وهو يف الواقع ل يرغب يف نكاحها، واإمنا ُي�سمر مق�سداً
ا عليه؛  هذا ال�سابط ل يجوز له ذلك؛ لأن الروؤية اإمنا اأباحها ال�سارع ا�ستثناءاً تي�سرياً
حلاجة اخلاطب للنظر اإلى ما يدعوه اإلى نكاحها، ولكن اأخذه بحكم احلاجة خمالف 

لهذا املق�سد؛ لكونه ي�سمر عدم نكاحها؛ فال جتوز له الروؤية حينئٍذ”)1(.

ال�سابط اخلام�س: 

ا من م�سلحة احلكم الأ�سلي)2( اأن تكون مراعاة احلاجة اأرجح �سرعاً

فاإذا تقابلت احلاجة مع احلكم الأ�سلي، وتعني اختيار اأحدهما؛ فالبد اأن تكون 
اأ�سل  اأعلى �ساأناًا مما يراد تفويته ب�سببها؛ لأن العمل بالراجح متعني، وهو  احلاجة 

من اأ�سول ال�سريعة.

اإذا علم هذا فاإنه عند املقابلة بني احلاجة واملنهي عنه: فاإن املنهي عنه اإما اأن 
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 759/2.  )1(

انظر: احلاجة واأثرها يف الأحكام، 156/1.  )2(



قاعدة يف مراعاة الشريعة للظروف العارضة والوقائع 

اليت من طبيعتها التغري للمحافظة على وسطية الشريعة

العدد  اخلامس واخلمسون  61العدد  اخلامس واخلمسون 60

ا لذاته)1(: ا لغريه، اأو حمرماً ا، اأو حمرماً يكون مكروهاً

• ا فاإنه تبيحه اأدنى حاجة.	 اإن كان املنهي عنه مكروهاً

وقد عرب العلماء عن هذا بقاعدة قالوا فيها: “الكراهة تزول باأدنى حاجة”)2(، 
ويف لفظ اآخر: “كل ما ُكره ا�ستعماله مع اجلواز، فاإنه باحلاجة اإليه ل يبقى 

مكروهاًا”)3(.

• ا لغريه فاإنه تبيحه �حلاجة �إذ� حتققت �سو�بطها.	 �إن كان �ملنهي عنه مرماً

وهذا املعنى عرب عنه العلماء بقاعدة لها عدة األفاظ، ولكن موؤداها واحد، فمن 
األفاظها:

• يباح للحاجة اأو امل�سلحة الراجحة”)4(.	 فاإنه  الو�سائل،  حترمي  حُرِّم  “ما 
• ملعناًى يف غريه 	 كان  واإذا  فيه احلاجة،  توؤثر  بعينه مل  ال�سيء  عن  ُنهي  “اإذا 

اأثرت فيه احلاجة”)5(.

َن �ملنهي �لذي تبيحه �حلاجة، وو�سحه بذكر ق�سيمه وهو  مَّ َت�سَ �لأخري  “و�للفظ 
اإمنا ُنهي عنه؛  اأن املنهي عنه لعينه:  املنهي الذي تبيحه ال�سرورة؛ والفرق بينهما: 
»لأنه مف�سدة يف نف�سه”)6(، وهذا يعني اأنه قد توجه ق�سد ال�سارع اإلى منعه بعينه؛ 

لهذا ا�سطلح العلماء على ت�سميته باملحرم حترمي مقا�سد.
�نظر: تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 760/2.   )1(

ك�سف اللثام �سرح عمدة الأحكام لل�سفاريني، 233/2.   )2(
 ،338/3 الأوطار،  نيل   ،7/6 �ملب�سوط،  و�نظر:   ،312/21 تيمية،  ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع   )3(

احلاجة ال�سرعية لأحمد كايف، �ص130، احلاجة واأثرها يف الأحكام ل�ِ د. اأحمد الر�سيد، 548/2. 
زاد املعاد، 242/2. وانظر منه: 78/4، وقريب منه ما جاء يف: جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية،   )4(

164/1، القواعد الفقهية لل�سيخ حممد العثيمني، �ص26.
البخاري لبن  �سرح �سحيح  انظر:  القاعدة  وللتو�سع يف هذه   .61/8 �لعربي،  لبن  �لأحوذي  عار�سة   )5(
ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  تيمية، 431/1، جمموع  ابن  الإ�سالم  ل�سيخ  الكربى  الفتاوى  بطال، 56/6، 

تيمية، 251/21، 298/22، 186/23، 214، اإعالم املوقعني، 140/2، 142، فتح الباري، 58/10.
جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، 214/23.   )6(
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اخلمر،  و�سرب  اخلنزير،  حلم  واأكل  والقتل،  الكفر،  كلمة  قول  اأمثلته:  ومن 
وال�سرقة، وربا الن�سيئة.

ا؛ لهذا حرم  اأما املنهي عنه لغريه: فلي�ص مف�سدة بذاته، ولكنه مف�ٍص اإليها غالباً
ا للو�سائل التي تف�سي يف الغالب اإلى املفا�سد؛ لهذا ا�سطلح العلماء على ت�سميته  �سدًّ

باملحرم حترمي و�سائل.

ومن �أمثلته: �أْكُل ما فيه �سبهة �أو �ُسْرُبُه، و�لنظر �إلى �ملر�أة �لأجنبية، وربا �لف�سل، 
ا، والبيع بعد النداء الثاين، وبيع الرجل على بيع اأخيه، اأو  وبيع العنب ملن يتخذه خمراً

خطبته على خطبة اأخيه، وا�ستعمال الرجال للذهب اأو احلرير.

وكثري من هذه الأمثلة وردت فيها ن�سو�ص �سرعية تدل �سراحةاً على الإباحة عند 
احلاجة، وت�سلح اأن تكون اأدلةاً لل�سابط املذكور؛ منها:

ْحَمِن)1( يِف . 1 َبرْيِ َوَعْبِد �لرَّ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِللزُّ �َس �لنَّ َما َجاء َعْن �أََن�ٍس  َقاَل: »َرخَّ
ٍة ِبِهَما«)2(. كَّ ِريِر؛ حِلِ ُلْب�ِس �حْلَ

َيْوَم . 2 �أَْنُفُه  يَب  �أُ�سِ َعْرَفَجَة  ُه  َجدَّ �أَنَّ  َطَرَفَة  ْبِن  ْحَمِن  �لرَّ َعْبِد  َعْن  َجاءِ   وَما 
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا ِمْن َوِرٍق، َفاأَْنَتَ َعَلْيِه، »َفاأََمَرُه �لنَّ َخَذ �أَْنفاً ِة؛ َفاتَّ اِهِليَّ �ْلُكالِب)3( يِف �جْلَ

ا ِمْن َذَهٍب«)4(. �أَْن َيتَِّخَذ �أَْنفاً
هما الزبري بن العوام وعبدالرحمن بن عوف ، وقد جاء ت�سريح البخاري بذلك يف مو�سع �آخر.   )1(

انظر: �سحيح البخاري، 1069/3، ح2762 1764.
اأخرجه البخاري )واللفظ له(،2196/5، ح5501، وم�سلم، 1646/3، ح2076.   )2(

الكُالب: ا�سم ماء بني الب�سرة والكوفة، ويف اجلاهلية وقعت فيه موقعة معروفة عند العرب.  )3(
انظر: الكامل يف التاريخ، 550/1، النهاية يف غريب احلديث والأثر، 196/4. 

والرتمذي،  ح4232،  داود،434/4،  واأبو  ح19006،   ،344/31 له(،  )واللفظ  اأحمد  الإمام  اأخرجه   )4(
371/3، والن�سائي، 543/8، ح5176.

• وقال الرتمذي عقب احلديث: “حديث ح�سن”.	
• كما قال عنه حمققو امل�سند -344/31-: »اإ�سناده ح�سن«.	
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اإل ال�سرورة)1(. وقد �سبق  ا لذاته فاإنه ل تبيحه  اإذا كان املنهي عنه حمرماً اأما 
بيان اأحكام ال�سرورة يف املطلب الأول.

امل�ساألة الثانية: تو�سيح �سوابط احلاجة باملثال

حكم ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف ميدان احلروب: 

فاحلكم الأ�سلي: اأن ي�ستقل امل�سلمون باأنف�سهم يف قتال اأعدائهم، ول ي�ستعينون بغريهم. 

لكن لو دعت احلاجة اإلى ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف قتال العدو، فهل يجوز ذلك؟ 

بينهم يف  العلماء: جواز ذلك عند احلاجة)2( -على خالف  الذي عليه جمهور 
بع�ص التفا�سيل-. 

وويل �لأمر م�ستاأمٌن يف �لتاأكد من حتقق �سو�بط �حلاجة: باأن يغلب على ظنه 
اأن امل�سلمني حمتاجون اإلى ال�ستعانة بهم، بحيث لو مل ي�ستعينوا بهم يف قتال العدو 
لتفاقم �لأمر و�أ�سبح �مل�سلمون يف �سيق وحرج وم�سقة ز�ئدة عن �ملعتاد، وهذه �حلاجة 
ي�سعب دفعها بامل�سلمني، و�سوف تقت�سر ال�ستعانة بهم على القدر الكايف الذي تزول 
به احلاجة، ومل يكن يف الأخذ باحلاجة خمالفة لق�سد ال�سارع، وامل�سلحة املرتتبة 
على ال�ستعانة بهم اأرجح يف نظر ال�سرع من امل�سلحة املرتتبة على ال�ستغناء عنهم.

ومن الأمثلة احلية على ذلك: الفتوى ال�سهرية ال�سادرة من هيئة كبار العلماء ب�ساأن 
الثانية عام 1410ه�/1990م،  بقوات متعددة اجلن�سيات يف حرب اخلليج  ال�ستعانة 
منها:  متعددة،  منا�سبات  يف  عنها  )ت1420ه�(  باز  ابن  ال�سيخ  �سماحة  عرب  والتي 
جواب �سماحته عن اإ�سكاٍل ورد على فتوى الهيئة، وال�ساهد يف جواب �سماحة ال�سيخ: 

تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 766-763/2.  )1(
انظر: احلاوي الكبري، 132/14، �ملب�سوط لل�سرخ�سي، 23/10، البيان والتح�سيل، 260/17، ال�سرح الكبري   )2(
على مت �ملقنع، 58/10، املبدع �سرح املقنع، 306/3، 471/7، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف 
للمرداوي، 143/4، التاج والإكليل ملخت�سر خليل، 545/4، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق 
املنهاج  �سرح  املحتاج يف  الوردية، 120/5، حتفة  البهجة  �سرح  البهية يف  الغرر   ،97/5 الطوري،  وتكملة 
وحوا�سي ال�سرواين والعبادي، 238/9، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج، 27/6، �سرح منتهى 

الإرادات، 631/1، التاج والإكليل ملخت�سر خليل، 545/4، املو�سوعة الفقهية الكويتية، 146/16.
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رورة،  “فال�ستعانة باأجٍر اأو بغري اأجٍر جائزة اإن دعت احلاجُة اإليها، وامل�سلحة عند ال�سَّ
وعند احلاجة ال�سديد”)1(. 

كما جاء عن �سماحته يف منا�سبة �أخرى: »و�أما ما ��سطرت �إليه �حلكومة �ل�سعودية 
من الأخذ بالأ�سباب الواقية من ال�سر وال�ستعانة بقوات متعددة الأجنا�ص من امل�سلمني 
وغريهم؛ للدفاع عن البالد وحرمات امل�سلمني، و�سد ما قد يقع من العدوان من رئي�ص 
ا، وقد �سدر من جمل�ص هيئة كبار  �سرعاً اإجراء م�سدد وموفق وجائز  العراق، فهو  دولة 
العلماء -واأنا واحد منهم- بيان بتاأييد ما اتخذته احلكومة ال�سعودية يف ذلك، واأنها قد 
اأ�سابت فيما فعلته؛ عمالاً بقوله : )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الن�ساء: 
اأن  �سك  ول   ،]60 ]الأنفال:  ٴۇ(  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   )ۇ    : وقوله   ،]71

ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف الدفاع عن امل�سلمني وعن بالدهم وحمايتها من كيد الأعداء 
ا، بل واجب حمتم عند ال�سرورة اإلى ذلك؛ ملا يف ذلك من اإعانة للم�سلمني  اأمر جائز �سرعاً
وحمايتهم من كيد اأعدائهم و�سد العدوان عنهم الواقع واملتوقع. وقد ا�ستعان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ا مل ي�سلم يف ذلك الوقت-،  بدروع ا�ستعارها من �سفوان بن اأمية يوم حنني -وكان كافراً
وكانت خزاعة م�سلمها وكافرها يف جي�ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة �لفتح �سد كفار �أهل مكة. 
ا، وتغزوَن �أنتم وهم  ا �آمناً وقد �سح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: »�إنكْم ت�ساحلوَن �لروَم �سلحاً
� مْن ور�ِئكْم فتن�سرون وتغنمون«. �أخرجه �لإمام �أحمد و�أبو د�ود باإ�سناد �سحيح”)2(.  عدواًّ

ومما يالحظ على هذه الواقعة: 

اأن ال�ستعانة بغري امل�سلمني يف تلك الواقعة و�سلت اإلى درجة عالية من احلاجة، . 1
بل قد تدخل يف حد �ل�سرورة؛ ملا يتميز به �لعدو من كرثة عدد �جلند، وجودة 
�لتدريب، وو�سعة �خلربة، وكرثة �لعتاد، بحيث تفوق جي�س �ململكة بكثري -يف 
ذلك الوقت-، واجتمع مع ذلك جربوت القيادة وظلمهم، بحيث يتوقع منهم 

اأي �سيء، فال منا�ص من ردعهم بقوة عظمى يف مقايي�ص تلك القيادة.

ا من علماء اململكة، ويف مقدمتهم �سماحة . 2 ا ملحوظاً لقيت هذه الفتوى اهتماماً
 https://cutt.us/21vHX :املوقع ال�سبكي ل�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز، على الرابط الآتي  )1(

جمموع فتاوى ابن باز، 305/18.  )2(
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منا�سبات  يف  عنها  تكلم  حيث  )ت1420ه�(،  باز  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ 
متعددة، وحر�س على تفنيد �أي �عرت��س يرد على �أي جانب من جو�نبها.

اأقحموا . 3 عندما  ا�سرتاتيجي،  خطاأ  يف  وقعوا  الدعاة  من  كبرية  �سريحة  اأن 
لهذه  ا  م�ساداً ا  راأياً وتبنوا  ال�سرعي،  احلكم  تقرير  يف  ال�سيا�سية  حتليالتهم 
اأ�سواأ  من  الفرتة  هذه  جعل  مما  امل�سلمني،  بغري  ال�ستعانة  مينع  الفتوى، 
املنعطفات التي حرفت م�سار الدعوة عن اجلادة، ول�سيما يف منطقة اخلليج 
اأن لهم توجهات �سيا�سية  ال�سيا�سة  واأرباب  اأظهروا للمجتمع  العربي؛ لأنهم 

يقدمونها على �أي �عتبار �آخر، مما �أ�سعف ثقة �لكثري بهم.

من اأهم الدرو�ص امل�ستفادة من هذه الواقعة:. 4

اأن املوقف ال�سرعي الذي كان ل ي�سع مواطنو دول اخلليج العربي جتاوزه،  اأ. 
ول�سيما اأهل العلم والدعاة: اأن يلتحموا مع قيادتهم ال�سيا�سية وال�سرعية 
يف مثل هذه الظروف الع�سيبة، بحيث يكونون على قلب رجل واحد يف 
ا من  ا �سادراً ا فقهياًرّا معترباً اأن ويل الأمر اختار راأياً مواجهة العدو، فبما 
املرجعية ال�سرعية )وهي هيئة كبار العلماء(، وانتقل هذا الراأي اإلى حيز 
التنفيذ يف عموم البالد، فاإن امل�سلحة ال�سرعية توجب اأن يلتزم اجلميع 
بهذا الراأي؛ لأنه يف وقت الأزمات يكون امل�سلمون يف اأم�ص احلاجة اإلى 
وحدة ال�سف، واإذا ا�ستدعى الأمر اإلى اإبداء امل�سورة والن�سيحة، فالبد 
اأن يكون بالطرق ال�سرعية املتاحة التي جتعل يف مقدمة اأولوياتها: تقوية 
وحدة ال�سف، وتعزيز الثقة املتبادلة بني الراعي والرعية، بحيث يبقى 

اجلميع على قلب رجل واحد، ول يجد العدو اأي منفذ لتفرقة �سفهم.

�أنه يف كثري من �لوقائع ل يطلب من �ملفتي حتقيق �ملناط �خلا�س، و�إمنا  ب. 
�ملكلفني)1(،  لجتهاد  �لتطبيق  ويرتك  �لعام،  �ملناط  حتقيق  منه  يطلب 
 117  ،107  ،105  ،33/3  ،235  ،71/2 املوافقات،   ،)538/7( مالك  موطاأ  �سرح  يف  امل�سالك  انظر:   )1(
67/4، حا�سية �ل�سندي على �سن �لن�سائي، 178/7، اآثار ال�سيخ العالمة عبدالرحمن بن يحيي املعلمي 

اليماين، 285/19.
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يف  الأنظار  وتختلف  م�سوؤوليات،  تتبعها  التي  الوقائع:  تلك  مقدمة  ويف 
اإلى  فيها  التقدير  فيرتك  كبري،  ب�سكل  النا�ص  فيها  ويتفاوت  تقديرها، 

املكلفني، ويتحملون م�سوؤولية تقديرهم. 

اأهل  راأي  اإلى  التي حتتاج  ال�سيا�سية  الوقائع  ا:  اأولياًرّ  ومما يدخل يف ذلك دخولاً 
بتلك  املتعلقة  احلاجية  امل�سالح  اأو  ال�سرورية  امل�سالح  تقدير  طريقة  يف  اخلربة 
�لوقائع، وتقدير مدى �نطباق �سو�بط �ل�سرورة �أو �حلاجة �لتي جتيز ��ستثناء حكم 
تلك �لوقائع من �لأحكام �لأ�سلية �لعامة، فهنا ي�سع �ملجتهد �أن يحقق �ملناط �لعام، 
ويرتك تطبيقه على الوقائع اخلا�سة يف عهدة ال�سا�سة، وهم م�ستاأمنون على ذلك، 
الآراء تختلف يِف  للم�سلمني؛ لأن  الأ�سلح  النا�ص بتحري  واأمام  اأمام اهلل  وم�سوؤولون 
الح والأ�سلح والفا�سد والأف�سد، ويف معرفة خري اخلريين و�سر ال�سرين،  معرفة ال�سَّ

فال بد اأن يكون هناك مرجع واحد ينقاد اجلميع اإلى راأيه.

وهلل در العز بن عبدال�سالم )ت660ه�( عندما قال: “ومِلا ُعِلم اأن الآراء تختلف 
و�سر  اخلريين  خري  معرفة  ويف  والأف�سد،  والفا�سد  والأ�سلح  ال�سالح  معرفة  يف 
ال�سرين؛ ح�سر الإمامة العظمى يف واحد؛ كيال يتعطل جلب امل�سالح ودرء املفا�سد؛ 

ب�سبب اختالف الولة يف ال�سالح والأ�سلح والفا�سد والأف�سد”)1(.

املطلب الثالث
�صوابط اإعمال امل�صلحة التي ربط ال�صرع احلكم بها، 

وتو�شيح ال�شوابط باملثال

توطئة:

لها ظروف  تعر�س  �لتي  )�لوقائع  �لبحث:  قاعدة هذ�  ن�س  �أن  �أن عرفنا  �سبق 
ا لتغري �مل�سالح و�لأعر�ف حتتاج �إلى �جتهاد  عار�سة، �أو تكون طبيعتها �لتغيري تبعاً

خا�ص يقطعها عن نظائرها ال�سكلية ويربطها باأ�سولها الأليق بها(.
الفوائد يف اخت�سار املقا�سد، �ص142.  )1(
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كما عرفنا اأن هذه القاعدة تتناول نوعني من الوقائع:

�أحدهما: �لوقائع �لتي تعر�س لها ظروف عار�سة، ويف مقدمة �لظروف �لعار�سة: 
�مل�سالح �ل�سرورية و�حلاجية، وقد �سبق بيان �سو�بط �ل�سرورة و�حلاجة يف 

املطلبني ال�سابقني.

ا لتغري امل�سالح والأعراف. كما عرفنا  الثاين: الوقائع التي طبيعتها التغري تبعاً
ال�سارع علق احلكم فيها على  اأن  التي ثبت  الوقائع  الوقائع:  اأن املراد بهذه 
اأن�صَّ ال�سارع على الو�سيلة التي حتقق  امل�سلحة املتوخاة من احلكم، �سواء 
غري  يف  تكون  امل�سلحة  وهذه  مطلقة،  تركها  اأم  الت�سريع  وقت  امل�سلحة 
العبادات واملقدرات، وتتغري بتغري املكلفني اأو الأزمنة اأو الأمكنة اأو الأحوال، 
�لتايل �حلديث عن �سو�بط  �ملطلب  و�سياأتي يف  �لأعر�ف.  بتغري  تتغري  كما 
اأما هذا املطلب فقد عقد  بها،  ال�سرعي  ال�سارع احلكم  التي علق  الأعراف 
ا، مع  � وعدماً للحديث عن �سو�بط �مل�سالح �لتي علق �ل�سارع �حلكم بها وجوداً
تو�سيح هذه �ل�سو�بط باملثال، وقد ُجعلت �ل�سو�بط يف م�ساألة م�ستقلة، كما 

جعل املثال يف م�ساألة اأخرى على النحو الآتي:

امل�ساألة الأولى: �سوابط اإعمال امل�سلحة التي ربط ال�سرع احلكم بها

ال�سابط الأول: 

اأن يكون احلكم الذي يراد تفعيل امل�سلحة فيه من اأحكام الو�سائل ل املقا�سد.

املراد من هذا ال�سابط: اأن يكون احلكم ال�سرعي الذي يراد تفعيل امل�سلحة فيه 
من الأحكام التي ربطها ال�سارع بامل�سلحة املتوخاة منها، وترك للمجتهدين الختيار 
كان  و�سائل  �أَُوِجَدْت  �سو�ء  ا؛  �سرعاً �ملق�سودة  �مل�سلحة  لتلك  �ملحققة  �لو�سائل  يف 
يعمل بها يف ع�سر الت�سريع اأم ل. اإذ اأن هذه الو�سائل ميكن اأن تتغري بتغري الأزمان 
والأماكن والأحوال، فاإن بان للمجتهد اأن هناك و�سيلة اأخرى اأولى من الو�سيلة التي 
توؤدي  �أو  �ملق�سود منها،  �لغر�س  توؤدي  ل  �أ�سبحت  �أو  �لت�سريع،  وقت  بها  يعمل  كان 
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وقد  بامل�سلحة �جلديدة حينئٍذ.  يتعلق �حلكم  ففي جميع هذه �حلالت  �إلى �سده، 
عرب ابن القيم )ت751ه�( عن احلالة الأخرية فقال: “كل م�ساألة خرجت عن العدل 
�إلى �جلور، وعن �لرحمة �إلى �سدها، وعن �مل�سلحة �إلى �ملف�سدة، وعن �حلكمة �إلى 

العبث؛ فلي�ست من ال�سريعة واإن اأدخلت فيها بالتاأويل”)1(.

وهذا ال�سابط ميثل املرتكز الرئي�ص الذي تنطلق منه بقية ال�سوابط؛ لأنه يحدد 
نطاق امل�سلحة التي تدور معها الأحكام.

ومما يدل على هذا ال�سابط:

ة)2( . 1 كَّ ما جاء َعْن َعِليٍّ ، َقاَل: ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل �هلِل، �إَِذ� َبَعْثَتِني �أَُكوُن َكال�سِّ
َيَرى َما ل َيَرى  اِهُد  َقاَل: »�ل�سَّ �ْلَغاِئُب؟  َيَرى  َيَرى َما ل  اِهُد  �أَِم �ل�سَّ �مْلُْحَماِة، 

�ْلَغاِئُب«)3(.

  ٌّبتنفيذ اأمٍر ع�سكري، ف�ساأله علي  ا فقد اأمر الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص عليًّ
عن طريقة التنفيذ: 

• ا، 	 تامًّ حرفيًّا  ا  تقيداً الأمر  بلفظ  يتقيد  اأي  املحماة؟  كال�سكة  يكون  هل 
بحيث ينفذ الأمر على اأي حال كان الواقع الذي �سي�ساهده، كاحلديدة 
التي نق�ست عليها كتابة حمددة، فتحمى ل�سكِّ النقود عليها فح�سب، دون 

اأي تغيري يف الكتابة املنقو�سة. 
اإعالم املوقعني، 11/3.  )1(

مادة  �لل�سان،  �ساحب  قاله  �مْلَْنُقو�َسُة«.  َوِهَي  َر�ِهُم  �لدَّ َعَلْيَها  َرُب  ُي�سْ َعَلْيَها،  ُكِتَب  َقْد  َحِديَدٌة  ُة:  كَّ »�ل�سِّ  )2(
»�سكك«، 440/10. 

اأخرجه الإمام اأحمد )واللفظ له(، 62/2، ح628، والبخاري يف تاريخه، 177/1، والبزار يف م�سنده   )3(
بزيادة بع�ص الألفاظ، 237/2، ح634، واأبو نعيم يف احللية، 92/7. وله �ساهدان من حديث ابن عبا�ص 

. واأن�ص بن مالك
• قال الهيثمي -يف جممع الزوائد، 329/4 -: »رواه البزار، وفيه ابن اإ�سحاق، وهو مدل�ص، ولكنه ثقة، 	

وبقية رجاله ثقات، وقد اأخرجه ال�سياء يف اأحاديثه املختارة على ال�سحيح«.
• وقد قال عنه حمققو امل�سند -63/2-: »ح�سن لغريه، رجاله ثقات لكن حممد بن عمر -وهو ابن 	

علي بن اأبي طالب- مل يدرك جده«.
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• �لنبي 	 يريدها  �لتي  �مل�سلحة  يحقق  �لو�قع مبا  م�ساهدة  يجتهد عند  �أو 
ملسو هيلع هللا ىلص؟

فكان جواب النبي ملسو هيلع هللا ىلص �لثاين؛ �أن عليه �لجتهاد مبا يحقق �مل�سلحة. ويف هذ� 
دللة على اأن هذا اجلن�ص من اأوامر النبي ملسو هيلع هللا ىلص )وهي التي يت�سح بجالء اأنه 
لي�ص فيها اأيُّ جانب تعبدي، واإمنا هي جمرد و�سائل حم�سة لتنفيذ الأحكام 
ال�سرعية(، فهذا اجلن�ص من الأوامر يدور احلكم فيه مع امل�سلحة؛ لأنه ثبت 

اأن الأمر و�سيلة لتحقيق امل�سلحة فح�سب.

ما ا�ستهر يف كتب ال�سرية من عدوله ملسو هيلع هللا ىلص عن اآراء له اإلى اآراٍء اأخرى لأ�سحابه؛ . 2
لقناعته باأنها اأقرب اإلى حتقيق امل�سلحة، ومن ذلك: 

عدوُله ملسو هيلع هللا ىلص عن املكان الذي اختاره للم�سلمني يف غزوة بدر اإلى املكان الذي  اأ. 
)1(؛ مِلا راأى فيه من م�سلحة ظاهرة، 

 اأ�سار به احلباب بن املنذر
اإلى  املتبادر  اأن  اإياه(  اأنزلك اهلل  له: )اأمنزل  كما بنيرّ �سوؤال ال�سحابي 
ا  وحياً يعد  ملسو هيلع هللا ىلص  امل�سطفى  اختاره  اأو  به  نطق  ما  اأن  هو  ال�سحابي  ذهن 
ا  وحياً لي�ص  كان  وما  ور�سوله،  اهلل  يدي  بني  تقدمي  دون  امتثاله  يلزمهم 

ففيه امل�سورة والإدلء بالراأي، واخليار بعدها لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

اأخذه ملسو هيلع هللا ىلص براأي ال�سحابة الذين اأ�ساروا عليه باخلروج من املدينة ملالقاة  ب. 
امل�سركني يف غزوة اأحد)2(، مع اأنه كان يرى البقاء يف املدينة.

اأخذه براأي �سلمان الفار�سي  يف حفر اخلندق يف غزوة الأحزاب،  ج�. 
ومل يكن هذا الراأي معلوماًا عند العرب)3(.

فُيالحظ �أن �لتغريُّ يف جميع هذه �حلالت: �إمنا ح�سل لو�سائَل ظنيٍة كان ير�ها 
انظر: ال�سرية النبوية لبن ه�سام، 272/2، دلئل النبوة للبيهقي،35/3، البداية والنهاية لبن كثري، 81/5.  )1(
انظر: ال�سرية النبوية لبن ه�سام،67/3، دلئل النبوة للبيهقي، 226/3، البداية والنهاية لبن كثري، 349/5.  )2(

انظر: ال�سرية النبوية لبن ه�سام، 235/3، البداية والنهاية لبن كثري، 13/6.  )3(
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وعندما  املمكنة،  الوجوه  اأكمل  على  امل�سلمني  م�سالح  حتقيق  اإلى  اأقرب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
اأنها اأجنع  اأخرى يغلب على الظن  اأن تتحقق بو�سيلة  باأن امل�سلحة ميكن  ملسو هيلع هللا ىلص  اقتنع 
ق�سد  و�سيلة  كل  يف  يقال  ومثله  للم�سلحة.  ا  تبعاً ملسو هيلع هللا ىلص  راأيه  تغري  الأولى  الو�سيلة  من 
الو�سيلة  يتعلق بذات  اأن  اإلى م�سلحة مق�سودة فح�سب، دون  الو�سول  ال�سارع منها 

حكم �سرعي.

ومن خالل �لأمثلة �ملذكورة ُيالحظ �أن هذ� يكرث يف طرق تنفيذ �لأحكام �ل�سرعية 
من قبل ولة �لأمور، ول يقل عنها كرثةاً �أحكاُم �لتعزير�ت �لتي وردت يف �لن�سو�س، 
حيث متثل نطاقاًا وا�سعاًا لالأحكام التي تدور مع م�ساحلها؛ لهذا اعتنى بها ابن القيم، 

 .)1(
 ا لها من فعل الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه وذكر اأمثلة كثرية جدًّ

ال�سابط الثاين: 

�أن تكون �مل�سلحة �ملتوخاة من �حلكم �ل�سرعي ثابتةاً مب�ستند �سحيح)2(.

ا ل بد اأن يكون لها م�ستند  ا وعدماً فامل�سلحة التي تعلق احلكم ال�سرعي بها وجوداً
�سرعي يثبتها من دليل �سريح اأو مف�سر من ال�سياق اأو من القرائن اللفظية اأو احلالية، 
�ل�سرعي  �حلكِم  مناَط  ُجعلت  وقد  لل�سريعة،  من�سوبة  لأنها  �إلخ؛  و�إمياء...  تنبيه  �أو 
ال�سرعية  العلة  �ساأن  �ساأنها  دليل،  بال  ال�سريعة  اإلى  ن�سبتها  ي�سح  فال  )وحملَّه(، 

واحلكم ال�سرعي.

ال�سابط الثالث: 

بحيث  �لوجوه،  �أت  على  ا  �سرعاً �ملق�سودَة  �مل�سلحَة  �لو�سيلُة �جلديدُة  َق  �أن حتقِّ
تكون مناظرة ملا كانت حتققه الو�سيلة املن�سو�ص عليها اأو اأولى منها)3(.

انظر: الطرق احلكمية، 32/1 48، اإغاثة اللهفان، 572/2 581.  )1(
�نظر: تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 826/2.  )2(

وقد اأ�سار ابن القيم اإلى ذلك بقوله: »... هذا فيما ُعلم مق�سوُد ال�سارع منه، وح�سول ذلك املق�سود   )3(
على اأمت الوجوه بنظريه وما هو اأولى منه«. اإعالم املوقعني، 17/3. 
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»�أَنَّ   : �لَباِرِقيِّ  ُعْرَوَة  َعْن  �ل�سابط: ما ثبت  لهذ�  به  ي�ستدل  �أن  ومما ميكن 
، َفَباَع �إِْحَد�ُهَما ِبِديَناٍر،  ى َلُه ِبِه �َساَتنْيِ ، َفا�ْسرَتَ ي َلُه ِبِه �َساةاً � َي�ْسرَتِ ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص �أَْعَطاُه ِديَناراً النَّ

�َب َلَرِبَح ِفيِه«)1(. َ ى �لرتُّ َكِة يِف َبْيِعِه، َوَكاَن َلِو ��ْسرَتَ َوَجاَءُه ِبِديَناٍر َو�َساٍة، َفَدَعا َلُه ِباْلرَبَ

وهي عن طريق  الو�سيلة:  وحدد  �ساة،  وهو متلك  ملسو هيلع هللا ىلص مق�سده  النبي  فقد حدد 
ال�سراء بدينار واحد، ولكن عروة  مل يجمد على الن�ص، واإمنا اجتهد يف تقدير 
طريقة التنفيذ بناء على املق�سد من الأمر، فاختار طريقة اأخرى غري الطريقة التي 
حددها الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، لكنها حتقق امل�سلحة املطلوبة وزيادة، وقد اأقره الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص 
اإذا تعلق بتحقيق امل�سلحة  اأن مق�سد ال�سارع  ودعا له بالربكة، ويف هذا دليل على 
دون الو�سيلة، وقد مت حتقيق امل�سلحة املق�سودة على اأمت الوجوه فقد ح�سل املطلوب، 

�سواء اأكان ذلك بالو�سيلة املن�سو�سة اأم بغريها. 

ال�سابط الرابع:

التي  امل�سلحة  من  اآكد  اأخرى  م�سالُح  عليها  املن�سو�ص  الو�سيلة  يف  يكون  األ 
حتققها الو�سيلة اجلديدة، واأل يرتتب على العمل بامل�سلحة اجلديدة ارتكاب مف�سدة 

اأرجح من امل�سلحة املن�سو�سة، اأو تفويت م�سلحة اأعلى رتبة منها)2(

و�سيلة اأخرى اآكد يف  اإلى  عليها  املن�سو�ص  الو�سيلة  عن  بالعدول  احلكم  “فعند 
�ل�سرع  �لتي ق�سد  �مل�سالح  بقيُة  ُتغَفَل  �أل  ا، يجب  �سرعاً �ملق�سودة  �مل�سلحة  حتقيق 
حتقيقها بالو�سيلة املن�سو�ص عليها. فالو�سيلة قد يكون املق�سود من التن�سي�ص عليها 
- وقد غفل املجتهد عن امل�سلحة الثانية! وعليه فال يجوز  حتقيق م�سلحتني -مثالاً
و�سائل  اأن هناك  اأو  الأولى،  الو�سيلة �سارت ل حتقق امل�سلحة  باأن  الت�سرع باحلكم 
جديدة اآكد منها؛ لحتمال اأن تبقى الو�سيلة املن�سو�ص عليها؛ حمققةاً مل�سلحة اأخرى 

ا اآكد من امل�سلحة الأولى”)3(. معتربة �سرعاً
اأخرجه البخارِي، 1332/3، ح3443.  )1(

�نظر: تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 830/2، 8333.  )2(
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 830/2.  )3(
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وكذلك يجب األَّ يرتتب على العمل بامل�سلحة اجلديدة ارتكاب مف�سدة اأرجح من 
امل�سلحة املن�سو�سة، اأو تفويت م�سلحة اأعلى رتبة منها. 

باأقوى  العمل  وهو  ال�سريعة،  اأ�سول  من  م�سلم  اأ�سل  على  مبني  ال�سابط  وهذا 
“جاءت  منها:  قواعد،  عدة  ذلك  يف  �لعلماء  �سطر  وقد  �ملتعار�ستني،  �مل�سلحتني 
�ل�سريعة عند تعار�س �مل�سالح و�ملفا�سد بتح�سيل �أعظم �مل�سلحتني بتفويت �أدناهما، 

وباحتمال اأدنى املف�سدتني لدفع اأعالهما”)1(.

ال�سابط اخلام�س:
ا)2( األ تكون الو�سيلُة اجلديدُة حمرمةاً �سرعاً

ا، فال يجوز ا�ستبدال الو�سيلة ال�سرعية  فاإذا كانت الو�سيلة اجلديدة حمرمةاً �سرعاً
بها، واإن كانت تلك الو�سيلة املحرمة حتقق امل�سلحة ال�سرعية.

ومما ميكن اأن يعلل به لهذا ال�سابط:

اأن الغاية امل�سروعة لو كانت جتيز الو�سيلة املحرمة لف�سدت احلياة، اإذ ما من . 1
ا، وهذا يوؤدي اإلى اإباحة  ا مباحاً جمرم اإل وي�ستطيع اأن يدخل يف نيته مق�سداً

�جلر�ئم بجميع �أ�سكالها بدعوى �أنها توؤدي �إلى �أغر��س مباحة!

�لتي . 2 �لو�سائل  �أن تكون م�سروعة، فكذلك  �إذ� كان ي�سرتط فيها  �لغايات  �أن 
تو�سل اإليها، فكيف ُيتو�سل اإلى الطاعة باملع�سية؟!

اأن القاتل الذي يتعمد قتل مورثه ل يرثه بالإجماع)3(؛ لأنه تعمد الو�سول اإلى . 3
جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، 92/31، وانظر منه: 48/20، 51. وانظر من ال�سيغ الأخرى:   )1(
الذخرية للقرايف، 231/5، القواعد للمقري، 608/2، قاعدة 398، املنثور، 349/1، و�نظر يف مو�سوع 

القاعدة: قواعد الأحكام لبن عبدال�سالم، 46/1، 51. 
انظر: اإحياء علوم الدين، 8368/4، جمموع الفتاوى، 177/27.  )2(

انظر: �سرح ال�سنة للبغوي، 492/5.   )3(
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  َر�ُسوَل �هلل  �أَنَّ   ، ُهَرْيَرَة  �أَِبي  َعْن  ما جاء  و�آثار، منها  �أحاديث  ورد يف ذلك عدة  وقد 
»�ْلَقاِتُل َل َيِرُث«. �أخرجه �بن ماجه، 883/2، ح2645، والرتمذي، 425/4، ح2109. و�سححه الألباين 

يف �سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته، 817/2، ح4436.
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الإرث بطريق ممنوع، وياأخذ حكمه كل من تعمد الو�سول بو�سيلة حمرمة اإلى 
حكم �سرعي.

�إذ� ��ستمر �بن ع�سر �سنو�ت على ترك  �لتي تو�سح هذ� �ل�سابط:  ومن �لأمثلة 
ا �أو  ا مربحاً �ل�سالة، ومل يفْد فيه �ل�سرب غري �ملربح، فلي�س لالأب �أن ي�سربه �سرباً

على الوجه؛ لأن ذلك حمرم)1(.

ال�سابط ال�ساد�س: 

األ يكون يف الو�سيلة املن�سو�ص عليها جانٌب تعبِديٌّ

وهذ� �أهم �سو�بط �مل�سلحة؛ لأنه �إن مل يتحقق فال منفذ لإعمال �مل�سلحة حينئٍذ، 
حتى لو حتققت جميع ال�سوابط الأخرى؛ لأن الو�سيلة املن�سو�سة اإذا كان فيها جانٌب 
تعبديٌّ فهذا يعني اأن ق�سد ال�سرع قد تعلق بالهيئة وال�سفة التي حددها يف الو�سيلة 

املن�سو�ص عليها بحيث ل ُي�سرع التعبُد اإل بها.

ا ما يكون اأقوى من  ا اأ�سا�سيًّا غالباً ا كليًّ وهذا �ساأن اأغلب العبادات؛ لأن لها مق�سداً
امل�سالح الظاهرة املرتتبة عليها، وهذا املق�سد هو النقياد لأحكام ال�سرع.

ويف هذا ال�ساأن قال ابن القيم )ت751ه�(: “وباجلملة فلل�سارع يف اأحكام العبادات 
اأ�سرار ل تهتدي العقول اإلى اإدراكها على وجه التف�سيل واإن اأدركتها جملة”)2(.

ومما يدل على اأن ال�ساأن يف العبادات اللتزام بالهيئة التي حددها ال�سرع:

اأحكامها . 1 على  والن�ص  العبادات،  �سفات  ببيان  النقلية  الأدلة  اهتمام 
�ل�سرع، وو�سع  �لتي حددها  بالهيئة و�ل�سفة  �لظاهر  �لتف�سيلية، و�لعتناء 
قواعد عامة لنا متنع البتداع يف العبادات، وتبني اأن كل من يحدث يف الدين 
ومما يدل على ذلك: حديث �أَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إَِذ� َقاَتَل �أََحُدُكْم �أََخاُه، َفال   )1(

َيْلِطَمنَّ �ْلَوْجَه«. �أخرجه م�سلم بلفظِه، 2017/4، ح2612. 
اإعالم املوقعني، 95/2.   )2(
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ما لي�ص منه فهو مردود على �ساحبه، وذلك يف عدة ن�سو�ص، من اأ�سهرها 
.)1(» قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن �أَْحَدَث يِف �أَْمِرَنا َهَذ� َما َلْي�َس ِفيِه، َفُهَو َردٌّ

دليل ال�ستقراء؛ بالنظر يف جل العبادات ُيالحظ اأنها ل ت�سمى عبادة اإل اإذا . 2
مت اللتزام بالهيئة وال�سفة التي حددها ال�سرع، حتى لو مت حتقيق املق�سود 

منها على اأكمل الوجوه)2(.

امل�ساألة الثانية: تو�سيح �سوابط امل�سلحة التي ربط ال�سرع احلكم بها باملثال

من �لأمثلة �لتي �جتمعت فيها �سو�بط �مل�سلحة �لتي تعلق �حلكم �ل�سرعي بها:

كون عقد الأمان ل يكون اإل باإذن ويل الأمر: 

عليه  ما  وهذا  الت�سرف،  جائِز  خمتاٍر  م�سلٍم  لأي  متاٌح  الأمان  عقد  اأن  الأ�سل 
ُة �ملُ�ْسِلِمنَي  جمهور العلماء)3(؛ لعموم الن�سو�ص التي تثبت ذلك، ومنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ِذمَّ

ا�ِس �أَْجَمِعنَي«)4(.  ا َفَعَلْيِه َلْعَنُة �هلل َو�مَلاَلِئَكِة َو�لنَّ َو�ِحَدٌة، َفَمْن �أَْخَفَر ُم�ْسِلماً

اإلى  )ت212ه�(-  املاج�سون  بن  عبدامللك  -ومنهم  املالكية  بع�ص  ذهب  ولكن 
��سرت�ط �إذن �لإمام)5(. 

هذ�  �أن  �أعلم-  -و�هلل  يظهر  �مل�سلحة:  �إعمال  �سو�بط  يف  جاء  ما  خالل  ومن 
القول متجه يف هذا الع�سر، بل ل ي�سع القول اإل به، فال بد من اإذن ويل الأمر ل�سحة 

الأمان، وبيان ذلك:
 . اأخرجه البخاري، 959/2، ح2550، وم�سلم، 1343/3، ح1718. كالهما من حديث عائ�سة  )1(

انظر: اإعالم املوقعني، 95/2، املوافقات، 228/2، حجة اهلل البالغة، �ص299.   )2(
 ،247/3 احلقائق،  تبيني  و�سرحه:  الدقائق  كنز   ،75/13 املغني،  و�سرحه:  اخلرقي  خمت�سر  انظر:   )3(

املنهاج و�سرحه: مغني املحتاج، 238/4، ال�سرح الكبري وحا�سية الد�سوقي، 185/2.
اأخرجه البخاري )واللفظ له(، 661/2، ح1771، وم�سلم، 999/2، ح1371.  )4(

انظر: املنتقى لأبي الوليد الباجي، 345/4. حيث جاء فيه: »وقال عبدامللك بن املاج�سون: ل يلزم غري   )5(
ا: ال�سرح الكبري  تاأمني الإمام، فاإن اأمن غريه فالإمام باخليار بني اأن مي�سيه وبني اأن يرده«، وانظر اأي�ساً

للدردير، 185/2. 
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عند �لتاأمل يف �سو�بط �مل�سلحة �لتي يتغري �حلكم تبعا لها يالحظ �أنها متحققة 
يف هذا احلكم؛ اإذ املق�سود من عقد الأمان هو ح�سول الأمان للغريب غري امل�سلم 
يكون  الت�سمية، فال  ذات  املق�سد  يثبت �سحة هذا  ا، ومما  م�سلماً ا  بلداً الذي دخل 
اأن احلكم الأ�سلي وهو جواز منح  . كما  اإذا كان يحقق الأمان فعالاً اإل  اأمان  عقد 
ولي�ص يف  املق�سد فح�سب،  لتحقيق هذا  و�سيلة  م�سلم  اأي  قبل  للغريب من  الأمان 
الع�سر  يف  الواقع  تغري  وقد  جتاوزها،  يجوز  ل  بحيث  تعبدي  جانب  الو�سيلة  هذه 
�حلا�سر، و�أ�سبحت هذه �لو�سيلة غري جمدية ما مل حتَظ مبو�فقة ويل �لأمر، فمن 
املعلوم اأنه يف الوقت ال�سابق كان الغريب الذي يدخل اأي بلدة ُيعرف اأنه غريب، كما 
ا عند اأهل البلدة فيح�سل  ن معروفاً نه �سخ�ٌص من اأهل البلدة يكون املوؤمِّ اأنه اإذا اأمَّ
به الأمان للغريب، اأما يف هذا الع�سر فيندر اأن يتحقق ذلك، والو�سيلة البديلة التي 
اأو  اأمت الوجوه وب�سكل مباح، ول يرتتب عليه تفويت م�سالح  يتحقق بها ذلك على 
ح�سول مفا�سد اآكد: هي الوثيقة التي متنح للغريب، والتي يعلم بها اإذن ويل الأمر 
للغريب بالدخول اإلى البلد امل�سلم، اأو الإقامة فيه وفق ما يعرف بتاأ�سرية الدخول، 
اأو الإقامة. ومما يع�سد ذلك اأن الفقهاء ين�سون على �أن من �سروط �لأمان �ملتاح 
لكل م�سلم �أل يكون يف ذلك �سرر ر�جح)1(، ومن املعلوم اأنه لو فتح املجال لأي م�سلم 
اأن ُيدِخل من �ساء؛ لرتتب على ذلك مفا�سد اأمنية واقت�سادية و�سيا�سية ل تخفى 
لأحد  الأمان  اإعطاء  من  امل�سلمني  منع  لو  الإمام  اأن  على  ين�سون  كما  اأحد.  على 
لزمهم ذلك)2(، وهذ� �لإلز�م متحقق يف �لع�سر �حلا�سر من خالل �لأنظمة �لتي 
تنظم الدخول اإلى البلد امل�سلم، ومتنع اأن يكون ذلك بطريقة ع�سوائية، فكل مواطن 
حتقق  حمددة  اأنظمة  وفق  ولكن  ي�ساء،  من  ي�ست�سيف  اأو  ي�ستقدم  اأن  له  مقيم  اأو 

م�سالح اجلميع، واهلل اأعلم.
انظر: كنز الدقائق و�سرحه: تبيني احلقائق، 247/3، املنهاج و�سرحه: مغني املحتاج، 238/4، �لرو�س   )1(

املربع مع حا�سية ابن قا�سم، 297/4.
انظر: املنتقى لأبي الوليد الباجي، 345/4.  )2(
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املطلب الرابع
العوامل املوؤثرة يف مراعاة الواقع، وتو�صيحها باالأمثلة

مر�عاة �لو�قع ت�سمل: حتقيق �ملناط �خلا�س، وما يت�سل به من مر�عاة �ملاآلت، 
اأُفرد للحديث عن كل  النا�ص عليه، وقد  الذي تعارف  الواقع  ا: مراعاة  اأي�ساً وت�سمل 

واحد منهما م�ساألة م�ستقلة.

امل�ساألة الأولى: العوامل املوؤثرة يف حتقيق املناط اخلا�ص، وتو�سيحها باملثال

قبل بيان �لعو�مل �ملوؤثرة يف حتقيق �ملناط �خلا�س، يح�سن بيان �ملر�د ِبـ )حتقيق 
�ملناط �خلا�س(، وبيان �ملر�د بق�سيمه، وهو )حتقيق �ملناط �لعام(، وبيان عالقتهما 

باحلكم �ل�سرعي، ثم �لإ�سارة �إلى �أدلة �عتبار حتقيق �ملناط �خلا�س: 

)حتقيق  وهو  بق�سيمه،  واملراد  اخلا�ص(،  املناط  )حتقيق  ِبـ  املراد  بيان  اأوًل: 
املناط العام(، وبيان عالقتهما باحلكم ال�سرعي

اإن اأي اجتهاد �سرعي يتكون من مقدمتني)1(:

املقدمة ال�سغرى: فهم الواقعة، ومعرفة تفا�سيلها املوؤثرة يف احلكم.

و�ل�ستنباط  �لو�قعة،  هذه  يف  �لو�جب  �ل�سرعي  �حلكم  فهم  �لكربى:  �ملقدمة 
ال�سحيح له من الأدلة.

ثم يكتمل الجتهاد باإدراج املقدمة ال�سغرى يف حكم املقدمة الكربى. 
انظر يف فكرة هاتني املقدمتني: اإعالم املوقعني، 69/1، الطرق احلكمية، �ص4، 13، املوافقات، 31/3.   )1(
ون�س كالم �بن �لقيم يف �ملو�سع �لأول من �لطرق �حلكمية: »فهاهنا نوعان من �لفقه، ل بد للحاكم 
ال�سادق  بني  به  مييز  النا�ص،  واأحوال  الواقع  نف�ص  يف  وفقه  الكلية،  احلوادث  اأحكام  يف  فقه  منهما: 
يجعل  ول  الواجب،  من  حكمه  الواقع  فيعطي  وهذا،  هذا  بني  يطابق  ثم  واملبطل.  واملحق  والكاذب، 
ا للواقع. ومن له ذوق يف ال�سريعة، واطالع على كمالتها، وت�سمنها لغاية م�سالح العباد  الواجب خمالفاً
يف املعا�ص واملعاد، وجميئها بغاية العدل، الذي ي�سع اخلالئق، واأنه ل عدل فوق عدلها، ول م�سلحة فوق 
ما ت�سمنته من امل�سالح: تبني له اأن ال�سيا�سة العادلة جزء من اأجزائها، وفرع من فروعها، واأن من له 

معرفة مبقا�سدها وو�سعها وح�سن فهمه فيها، مل يحتج معها �إلى �سيا�سة غريها �لبتة«. 
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لكن ت�سوير الواقعة يف املقدمة ال�سغرى، وما يت�سل بها من احلكم يف املقدمة 
الكربى على درجتني: 

• � على ذكر �ملناط �لعام، �أي �ملو�سع �ملوؤثر 	 �إذ قد يكون ت�سوير �لو�قعة مق�سوراً
يف احلكم ب�سكل عام، دون التفات اإلى تفا�سيل حال املكلف الذي �سدرت منه 
�لو�قعة، فيكون �حلكم �سامالاً لكل من حتقق فيه مناط )ومو�سع( �حلكم، 

وهذ� ما يعرف بتحقيق �ملناط �لعام. 

• �س و�قَع مكلٍف بعينه �أو جهة 	 الاً بحيث ي�سخِّ وقد يكون ت�سوير �لو�قعة مف�سَّ
ب�سكل  عليه  ل احلكم  ُينزَّ ثم  ومن  وهكذا،  اأو عقد معني...  معينة،  اعتبارية 

مبا�سر، وهذ� ما يعرف بتحقيق �ملناط �خلا�س. 

ولتو�سيح ذلك بعبارة �أخرى ُيقال: حتقيق مناط �حلكم على نوعني:

�لنوع �لأول: ي�سمى حتقيق �ملناط �لعام، وقد عرب �ل�ساطبي )ت790ه�( عن املراد 
به باأنه: “نظٌر يف تعيني �ملناط من حيث هو ملكلف ما”)1(. اأي: تنزيل احلكم 
العام على جن�ص الواقعة، دون تخ�سي�ص احلكم باملكلف الذي �سدرت منه 

ذات الواقعة، وهذا ما يح�سل يف الفتاوى العامة. 

�لنوع �لثاين: ي�سمى حتقيق �ملناط �خلا�س، وقد عرب �ل�ساطبي )ت790ه�( عن 
الدلئل  من  عليه  وقع  ما  اإلى  بالن�سبة  مكلف  كل  يف  “نظٌر  باأنه:  به  املراد 
درا�سة  بعد  معينة،  واقعة  على  اخلا�ص  احلكم  تنزيل  اأي:  التكليفية”)2(. 
وافية جلميع اأبعادها التي ميكن اأن توؤثر يف احلكم. وهذا الجتهاد يح�سل 
الفتاوى  ويف  ق�سائية حمددة،  واقعة  على  تنزل  التي  الق�سائية  الأحكام  يف 
اخلا�سة التي ُيطلب من املفتي تنزيل احلكم فيها على واقعة معينة �سادرة 

من م�ستفٍت معني، اأو جهة اعتبارية معينة.
املوافقات، 70/4.  )1(
املوافقات، 70/4.  )2(
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ثانًيا: اأهم اأدلة اعتبار حتقيق املناط اخلا�ص

من �أهم �أدلة �عتبار حتقيق �ملناط �خلا�س يف �ل�سريعة: ورود جملة من �لن�سو�س 
احلكم؛  يف  خمتلفة  لكنها  الظاهر،  يف  مت�سابهة  �سور  على  تواردت  التي  ال�سرعية 

ب�سبب �ختالف �ملناط �خلا�س �لذي تعلق به كل حكم؛ منها: 

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سئل يف اأوقات خمتلفة، تارة عن اأف�سل الأعمال، وتارة عن خري . 1
ف بذلك من غري �سوؤال...  الأعمال، وتارة عن اأي الإ�سالم اأف�سل، وتارة يعرِّ
اأو  اإطالقه  على  منها  واحد  كل  ُحمل  ولو  ا،  خمتلفاً واجلواب  التعريف  فكان 
اأن مربر  يدل على  التف�سيل)1(. وهذا  الت�ساد يف  عمومه لقت�سى مع غريه 

ذلك �لختالف هو �لختالف يف حتقيق �ملناط �خلا�س. 

ا على الرغم من الت�سابه . 2 ا خمتلفاً ومن مواقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي اأبدى فيها حكماً
ابن  بال�سلو�ت �خلم�س)2(، وحثَّ  �أعر�بي �لكتفاء  قِبَل من  �أنه  �لظاهر:  يف 

عمر  على قيام الليل؛ وذلك مراعاة حلال كل منهما)3(.

ومن املواقف الأخرى املت�سابهة يف ال�سورة، لكن اأجاب ملسو هيلع هللا ىلص باأجوبة خمتلفة: . 3
اأنه �سئل عن القبلة لل�سائم، فاأجازها لل�سيخ الكبري ومنعها لل�ساب)4(.

4 .  ا من املواقف التي روعي فيها اختالف احلال: اأنه “اآثر واأي�ساً
ا اإلى اإميانهم لعلمه بالفريقني”)5( )6(. ا، ووكل قوماً يف بع�ص الغنائم قوماً

انظر: املوافقات، 71/4.   )1(
البخاري، 13/1، ح11، 197/1، ح504،  انظر: �سحيح  الأحاديث،  الأمثلة من  بع�ص  على  ولالطالع 

553/2، ح1447، �سحيح م�سلم،65/1، ح39 وح40، 88/1، ح83.
انظر ن�ص احلديث يف �سحيح البخاري، 25/1، ح46، �سحيح م�سلم، 40/1، ح11.  )2(

انظر ن�ص احلديث يف �سحيح البخاري، 1367/3، ح3530، �سحيح م�سلم، 1927/4، ح2479.  )3(
�نظر ن�س �حلديث يف �سن �أبي د�ود، 780/2، ح2387، �سن �لبيهقي، 231/4، ح8083، �سحيح �سن   )4(

اأبي داود لالألباين، 65/2، ح2387.
املوافقات، 73/4.  )5(

احلديث بطوله اأخرجه البخاري، 1148/3، ح2978، وم�سلم، 733/2، ح 1059.  )6(
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ثالًثا: العوامل املوؤثرة يف حتقيق املناط اخلا�ص

�إن حتديد �لعو�مل �ملوؤثرة يف قدرة �ملجتهد على حتقيق �ملناط �خلا�س بال�سكل 
ال�سحيح من الأمور ال�سعبة، وقد اأ�سار ال�ساطبي )ت790ه�( اإلى �سبب ذلك، وهو: 
كلية،  باأمور  اأتت  واإمنا  حدتها،  على  جزئية  كل  حكم  على  تن�ص  مل  ال�سريعة  “اأن 
ا ل تنح�سر، ومع ذلك فلكل معني خ�سو�سية لي�ست يف  وعبارات مطلقة تتناول اأعداداً

غريه، ولو يف نف�ص التعيني”)1(.

ولكن ميكن �أن نتلم�س �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة يف ت�سحيح حتقيق �ملناط �خلا�س، 
فاإن بع�سها يتعلق باملجتهد نف�سه، وبع�سها يتعلق بالواقعة املعينة:

ومن اأهم ما يتعلق باملجتهد:

�سعة علم املجتهد وتنوعه، واإملامه ب�ستى العلوم ذات ال�سلة بالجتهاد.. 1

ما يتحلى به املجتهد من ملكة خا�سة تتمثل يف حنكته، وفرا�سته، ودقته، وبعد . 2
نظره.

ما يكت�سبه املجتهد من خربة من خالل املمار�سة امل�ستمرة لالجتهاد، ول�سيما . 3
الجتهاد الذي يبنى عليه عمل، كالفتاوى والأحكام الق�سائية.

ما مين اهلل به على املجتهد من احلكمة والفرقان؛ ولأهميتهما اكتفى ال�ساطبي . 4
)ت790هـ( بهما، حيث بني ما ين�ساأ منه حتقيق �ملناط �خلا�س، فقال: “هو 

يف احلقيقة نا�سئ عن نتيجة التقوى املذكورة يف قوله تعالى: )ڇ   ڇ   ڇ  
قوله  اإليها  وي�سري  باحلكمة،  عنه  يعرب  وقد   ،]29 ]الأنفال:  ڌ(  ڍ   ڍ  

تعالى: )ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ( ]البقرة: 269[”)2(.

ومن اأهم ما يتعلق بالواقعة املعينة:

�أن �حلكم . 1 معينة  و�قعة  �لأ�سلي على  تنزيل �حلكم  للمجتهد عند  َيْظَهَر  �أن 
املوافقات، 66/4، 70.   )1(

املوافقات، 70/4.   )2(
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امل�سلحة  حتقيق  مقدمتها  ويف  ال�سريعة،  مقا�سد  مع  من�سجم  غري  الأ�سلي 
ال�سرعية، واإقامة العدل، ورفع احلرج.

اأن يظهر له ملحظ دقيق يف ذات الواقعة، بحيث ي�ستدعي الأمر اإعادة النظر . 2
يف الجتهاد الأوَّيل، وهذا امللحظ قد يجده من خالل: تاأمل اأدق يف الواقعة، 
اأو من خالل النظر يف القرائن واملالب�سات املحتفة بها، اأو من خالل �سوؤال 
اأهل الخت�سا�ص، كاأهل الطب يف الوقائع الطبية، واأهل القت�ساد يف الوقائع 

القت�سادية، واأهل ال�سيا�سة يف الوقائع ال�سيا�سية... وهكذا.

املحيطة . 3 اأو ظروفه  بالواقعة،  املعني  ال�سخ�ص  له ملحظ دقيق يف  اأن يظهر 
به، وهذا امللحظ قد يجده من خالل: تفر�ص يف ذات ال�سخ�ص وا�ستك�ساف 
ومكانه  وعاداته  حاله  يف  النظر  خالل  من  اأو  ومزاجه،  طبيعته  ينا�سب  ما 

وزمانه... اإلخ.

اأن يظهر له اأن تطبيق احلكم الأ�سلي على الواقعة �ستكون له يف الغالب نتائُج . 4
النحو  فيها على  اإعادة الجتهاد  ي�ستدعي  ا، مما  �سرعاً وماآلٌت غري مقبولة 

الذي يراعى فيه تلك املاآلت.

ول يخفى اأن مراعاة املاآلت من اأ�س�ص الجتهاد ال�سرعي)1(، وحقيقته: “هو نظر 
اأدلة اعتبار مراعاة املاآلت كثرية، حيث جاء يف القراآن الكرمي عدة نواٍه اأو اأوامر ُبني احلكم فيها على   )1(
النظر يف املاآلت والنتائج التي يتوقعها العباد يف امل�ستقبل، بحيث لو مل يغلب على الظن حتققها يف 

امل�ستقبل، لكان احلكم ب�سكل خمتلف. 
ومن اأمثلة ذلك من الآيات: قوله تعالى: )گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ( ]الكهف: 79[.
فاإحد�ث خرق يف �ل�سفينة فيه �إ�سر�ر بها، لكن يرتتب على ذلك يف �ملاآل م�سلحة �أرجح، وهي عدم �أخذ 

امللك ل�سفينتهم، وقد بنى اخل�سر ت�سرفه على هذا املاآل. 
ملسو هيلع هللا ىلص  �هلِل  َر�ُسوَل  َرُجٌل  �أََتى  َقاَل:    �هلِل  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  ثبت  ما  �ل�سنة:  من  ذلك  �أمثلة  ومن 
ا�َس، َفَقاَل:  ٌة، َوَر�ُسوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْقِب�ُس ِمْنَها، ُيْعِطي �لنَّ ، َويِف َثْوِب ِبالٍل ِف�سَّ َرَفُه ِمْن ُحَننْيٍ ْعَر�َنِة ُمْن�سَ ِباجْلِ
ْعِدُل«. َفَقاَل  ُد، �ْعِدْل، َقاَل: »َوْيَلَك َوَمْن َيْعِدُل �إَِذ� مَلْ �أَُكْن �أَْعِدُل؟ َلَقْد ِخْبَت َوَخ�ِسْرَت �إِْن مَلْ �أَُكْن �أَ مَّ َيا ُمَ

َث  = اِب : َدْعِني، َيا َر�ُسوَل �هلِل َفاأَْقُتَل َهَذ� �مْلَُناِفَق، َفَقاَل: »َمَعاَذ �هلِل، �أَْن َيَتَحدَّ طَّ ُعَمُر ْبُن �خْلَ
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ال�سرعي،  احلكم  تطبيق  عند  ح�سولها  الظن  على  يغلب  التي  العواقب  يف  املجتهد 
اأو توجيهه،  اأبعاد الواقعة واختيار احلكم املطابق لها  والإفادة من ذلك يف ت�سوير 

بحيث يحقق املق�سد من ت�سريعه على اأكمل الوجوه”)1(. 

وقد بني ال�ساطبي )ت790ه�( وجه تاأثري اعتبار املاآلت يف حتديد احلكم املنا�سب 
ا، كانت الأفعال موافقة  للواقعة، فقال: “النظر يف ماآلت الأفعال معترب مق�سود �سرعاً
اأو خمالفة، وذلك اأن املجتهد ل يحكم على فعل من الأفعال ال�سادرة عن املكلفني 
ا مل�سلحة  بالإقدام اأو بالإحجام اإل بعد نظره اإلى ما يوؤول اإليه ذلك الفعل، م�سروعاً
فيه ت�ستجلب، اأو ملف�سدة تدراأ، ولكن له ماآٍل على خالف ما ق�سد فيه، وقد يكون غري 

م�سروع ملف�سدة تن�ساأ عنه اأو م�سلحة تندفع به، ولكن له ماآل على خالف ذلك:

•  فاإذ� �أطلق �لقول يف �لأول بامل�سروعية، فرمبا �أدى ��ستجالب �مل�سلحة فيه 	
اإطالق  من  مانعا  هذا  فيكون  عليها،  تزيد  اأو  امل�سلحة  ت�ساوي  مف�سدة  اإلى 

القول بامل�سروعية. 

•  وكذلك �إذ� �أطلق �لقول يف �لثاين بعدم �مل�سروعية رمبا �أدى ��ستدفاع �ملف�سدة 	
اإلى مف�سدة ت�ساوي اأو تزيد، فال ي�سح اإطالق القول بعدم امل�سروعية.

ُرُقوَن ِمْنُه َكَما  َحاَبُه َيْقَرُءوَن �ْلُقْر�آَن، ل ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم، مَيْ َحاِبي، �إِنَّ َهَذ� َو�أَ�سْ ا�ُس �أَينِّ �أَْقُتُل �أَ�سْ = �لنَّ
ِة«. ِميَّ ْهُم ِمَن �لرَّ ُرُق �ل�سَّ مَيْ

فقد عدل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن قتل املنافقني على �لرغم من كيدهم لالإ�سالم، و�سررهم �ملتاأكد على �مل�سلمني، 
ملا يرتتب على ذلك من مفا�سد راجحة تتمثل يف ا�ستغالل اأعداء الإ�سالم ذلك لت�سويه �سمعة امل�سلمني، 
و�أنهم ياأخذون مبجرد �لتهمة، مما يعني �أن كل من ي�سلم فهو عر�سة لنف�س �مل�سري �إذ� �سدرت منه 

اأدنى تهمة، وهذا يعني اأن قتل املنافق �سي�ستغلها اأعداء الإ�سالم يف الدعاية امل�سادة لعدالة الإ�سالم.
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 884/2.  )1(

ومما ي�سرتك فيه حتقيق �ملناط �خلا�س ومر�عاة �ملاآل: »�أنهما يدخالن يف حتقيق �ملناط مبعناه �لعام، 
الذي هو اأحد مقدمتي ال�ستدلل«.

ومن �أهم �لفروق بينهما: »�أن حتقيق �ملناط �خلا�س يرتكز على �لنظر يف �لو�قعة لت�سورها وما يت�سل 
و�لآثار  �لنتائج،  �لنظر يف  على  �ملاآل فرتتكز  مر�عاة  �أما  �لوقت �حلايل.  وتو�بع يف  �إ�سافات  من  بها 
املتوقعة يف امل�ستقبل، اأو ا�ستدراك ما ميكن ا�ستدراكه اإذا ظهرت بع�ص النتائج اأو مقدماتها على خالف 

ما كان متوقعا«. املرجع ال�سابق.
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)1(، جار على  وهو جمال للمجتهد �سعب املورد، اإل اأنه عذب املذاق، حممود الِغبِّ
مقا�سد ال�سريعة”)2(.

رابعا: تو�سيح العوامل املوؤثرة يف حتقيق املناط اخلا�ص باملثال: 

اق بالقطع، ثم ا�ستدراكه  حُكمُ عمر بن اخلطاب  على جمموعة من ال�سرَّ
على نف�سه بعد اأن تنبه اإلى ملحظ دقيق يجعل هذه الواقعة تخالف احلكم العام: 

ْحَمِن  هذ� �ملثال ي�سلح دليال ومثال يف �آن و�حد؛ فقد جاء َعْن َيْحَيى ْبِن َعْبِد�لرَّ
اِطِب ْبِن �أَِبي َبْلَتَعَة ِباْلَعاِلَيِة َناَقةاً ِلَرُجٍل ِمْن ُمَزْيَنَة،  اَب ِغْلَماٌن حِلَ ْبِن َحاِطٍب، َقاَل: »�أَ�سَ
َقْد  ْعُبُدَك  �أَ َوَقاَل: َهوؤُلِء  َلُه،  �إَِلْيِه ُعَمُر َفَذَكَر َذِلَك  َفاأَْر�َسَل  ِبَها،  ُفو�  َفاْنَتَحُروَها َو�ْعرَتَ
ْلِت �أَْن َيْقَطَع  ُفو� ِبَها. َفاأََمَر َكِثرَي ْبَن �ل�سَّ �َسَرُقو�، َو�ْنَتَحُرو� َناَقَة َرُجٍل ِمْن ُمَزْيَنَة َو�ْعرَتَ
�إِنَّ  يُعوَنُهْم َحتَّى  ُكْم جُتِ �أَنَّ �أَُظنُّ  �أَينِّ  َلْول  َوَقاَل:  َفَدَعاُه  َبْعَدَما َذَهَب  �أَْر�َسَل  ُثمَّ  �أَْيِدَيُهْم، 
َك  َمنَّ َم �هلُل َعزَّ َوَجلَّ َلَقَطْعُت �أَْيِدَيُهْم، َوَلِكْن َو�هلِل َلِئْن َتَرْكُتُهْم لأَُغرِّ �أََحَدُهْم �أََتى َما َحرَّ
، َقاَل: ُكْنُت �أَْمَنُعَها ِمْن �أَْرَبِعِماَئٍة، َقاَل:  ِفيِهْم َغَر�َمةاً ُتوِجُعَك، َفَقاَل: َكْم َثَمُنَها؟ ِلْلُمَزيِنِّ

اَئٍة«)3(. َفاأَْعِطْه َثَمامَنِ

فيهم  وحتققت  ال�سرقة،  فعل  منهم  ح�سل  الغلمان  اأن  يلحظ  الأثر  هذا  ففي 
�ل�سروط �لعامة لتطبيق �حلد، مما يعني �أنهم د�خلون يف �حلكم �لأ�سلي وهو قطع 
يد ال�سارق الثابت يف الن�سو�ص؛ لهذا كاد عمر  اأن يقيم عليهم احلد، لكن 

عند التاأمل يف الواقعة ُيلحظ اأمرين:

الأمر الأول: اأن عمر  علم من حال ال�سيد مع غلمانه اأنه كان يجورّعهم، 
: العاقبة. انظر: امل�سباح املنري، مادة »غبب«، �ص477.  الِغبِّ  )1(

املوافقات، 140/4.   )2(
ا، 748/2، وعبد�لرز�ق مبعناه، 238/10، ح18977، والبيهقي بلفظه،  اأخرجه الإمام مالك خمت�سراً  )3(

ا، 316/10، ح2599. 278/8، وابن حزم يف املحلى،11/، 324، والبغوي يف �سرح ال�سنة خمت�سراً
ا فاإن يحيى بن عبدالرحمن مل  وقد قال عنه ابن الرتكماين - يف اجلوهر النقي 279/8-: »... واأي�ساً

يلَق عمر، ول �سمع منه...«.
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ال�سيد،  من  كبري  تق�سري  وهذا  الطعام.  من  حاجتهم  ي�سد  ما  يعطيهم  ول 
ا�ستحقق ب�سببه م�ساعفة الغرامة.

الأمر الثاين: اأنهم عندما �سرقوا الناقة بادروا اإلى نحرها واأكلها، وهذا يعني اأن 
دافع ال�سرقة هو الأكل، وهذه �سبهة ا�ستحقوا بها درء احلد عنهم. 

فيالحظ اأن احلكم تغري لتغري مناطه، ومما ي�سابه احلكم يف هذه الواقعة: عدم 
قطع عمر بن اخلطاب  يد ال�سارق عام املجاعة)1(؛ اإذ الواقع الذي طراأ لعموم 
احلكم  تقرير  يف  اإليه  يلتفت  اأن  يوجب  اجلوع(  يف  )املتمثل  العام  ذلك  يف  النا�ص 
ال�سرعي املطابق له، اإذ مظنة احلاجة اإلى املال امل�سروق ل�سد الرمق تعد �سبهة تدراأ 
بها �حلدود، وهذ� من حتقيق �ملناط، و�لإدر�ك �لدقيق للمحل �لذي تعلق به �حلكم 

ال�سرعي.

امل�ساألة الثانية: �سوابط اإعمال العرف الذي ربط ال�سرع احلكم به، وتو�سيحها 
باملثال

الفرع الأول: املراد بالعرف

“املراد بالعرف: ما ت�سكن اإليه نفو�ص طائفة من النا�ص، ويتتابعون عليه، بحيث 
ي�سبح عادةاً و�سمة غالبةاً لدى ال�سواد الأعظم منهم، �سواء كان قولاً اأم فعال”)2(.

العلماء عن اعتبار العرف بقاعدة فقهية كربى متفق عليها  وقد عرب كثري من 
يف  اإليها  يرجع  ا  حكماً تكون  العادة  اأن  ومعناها:  حمكمة”)3(.  “العادة  فيها:  قالوا 

انظر: الأموال لأبي عبيد، �ص559. لكن ذكره بدون اإ�سناد.   )1(
تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 907/2.  )2(

وهذه القاعدة كما اأنها من القواعد اخلم�ص الكربى التي ل يكاد يخلو منها اأي كتاب من كتب القواعد،   )3(
الف�سول، �ص448،  تنقيح  �سرح  الأدلة، 457/3،  قواطع  كتبهم:  ومن  الأ�سول،  علماء  يذكرها  كذلك 
تقريب الو�سول اإلى علم الأ�سول، �ص404، اإعالم املوقعني، 6/3، جمع اجلوامع و�سرح املحلي وحا�سية 
ومراقي   ،265/2 البنود،  ن�سر  و�سرحاه:  ال�سعود  مراقي   ،50/6 املحيط،  البحر   ،356/2 البناين، 

ال�سعود، �ص406.
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�لأحكام �لتي تركها �ل�سارع مطلقة، و�أحال يف �سبطها �إلى عاد�ت �لنا�س و�أعر�فهم.

يحقق م�سالح العباد  ما  اإلى  والتفاتها  ال�سريعة  مرونة  على  دليل  خري  “وهذا 
ُ من  على �أكمل �لوجوه، �إذ من مقا�سد �ل�سريعة �أن �لأحكام �لتي من طبيعتها �لَتغريُّ
�إلى ما ي�سمن حتقيق �مل�سالح �ملق�سودة منها على  عرف لآخر: ُيحاُل يف �سبطها 
اأعلى الوجوه، وذلك من خالل التعويل على ذات الأعراف والعادات املتغرية التي من 

�ساأنها اأن تنطلق مما يحقق م�سالح اأهل العرف”)1(. 

وردت  الأحكام  من  طائفةاً  هناك  اأن  تثبت  -التي  وال�سنة  الكتاب  ون�سو�ص 
مطلقة و�أحيل يف �سبطها �إلى �أعر�ف �لنا�س- من �لكرثة مبكان، ول ينا�سب �ل�سياق 
ل�سردها، وقد اأ�سار بع�ص العلماء اإلى جن�ص كثري من هذه الأدلة، منهم ابن النجار 
قوله  نحو  القراآن  يف  )املعروف(  لفظ  من  تكرر  ما  “وكل  قال:  حيث  )ت972ه�(، 
]الن�ساء: 19[، فاملراد به ما يتعارف عليه النا�ص  )ۉ  ۉ(   :

يف ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر”)2(.

الفرع الثاين: �سوابط اإعمال العرف الذي ربط ال�سرع احلكم به

ال�سابط الأول:

اأن يكون اإعمال العرف يف النطاق الذي اأحال ال�سرع احلكم فيه اإلى العرف)3(

“قال الفقهاء: كل ما  وهذ� �ل�سابط و�سحه �لزرك�سي )ت794ه�(؛ حيث قال: 
َّمُ فيه �لعرف. ومثَّلوه باحلرز  ورد به �ل�سرع مطلقاًا، ول �سابط له فيه، ول يف �للغة يُحَك
يف ال�سرقة، والتفرق يف البيع، والقب�ص، ووقت احلي�ص وقدره. ومرادهم: اأنه يختلف 

تعار�س دللة �للفظ و�لق�سد، 910/2.  )1(
�سرح الكوكب املنري، 449/4، وانظر: قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام، 61/1.   )2(

الأحكام،  عن  الفتاوى  متييز  يف  الإحكام   ،28 الفرق   ،176/1 الفروق،  اأنواء  يف  الربوق  اأنوار  انظر:   )3(
املدخل  �ص240،  ركاب،  بو  حممد  د.  ل�ِ  املر�سلة  امل�سلحة   ،216/2 املوافقات،   ،39 ال�سوؤال  �ص218، 
د. عادل  ل�ِ  الفقهي العام لالأ�ستاذ م�سطفى الزرقا، 889/2، فقرة 514، و904، فقرة 524، العرف 

قوته، 210/1. 
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حاله باختالف الأحوال والأزمنة، ويختلف احلرز باختالف عدل ال�سلطان وجوره، 
وحال الأمن واخلوف”)1(.

ا- عن ابن النجار ندرك اأن العرف  ومن خالل هذا الن�ص والن�ص املنقول -اآنفاً
ا له ي�سمل اأمرين:  الذي تتغري الفتوى تبعاً

كتحقق  ال�سابطة،  �سفته  يبني  ومل  ا،  مطلقاً ا  حكماً ال�سرع  ذكر  اإذا  الأول:  الأمر 
�سرط �حلرز يف �ل�سرقة، وما يح�سل به �لقب�س يف �لعقود... �إلخ، مما يدل 

ا على �أن �ملرجع فيه هو �لعرف، فيتغري �حلرز و�لقب�س بتغري �لعرف. �سمناً

الزوجة  على  النفقة  مثل:   ، �سراحةاً العرف  اإلى  ال�سرع  اأحال  اإذا  الثاين:  الأمر 
يف  الق�ساة  اأن  نالحظ  لهذا  للعرف؛  ا  تبعاً تكون  فيه  فالفتوى  باملعروف، 
املحاكم ال�سرعية يف اململكة العربية ال�سعودية يبنون احلكم يف مقدار النفقة 
الأ�سرية على ما يقرره اأهل اخلربة باأعراف النا�ص، وهم هيئة اخلرباء يف 

اأي حمكمة. 

فهذا النوع من الأحكام يرجع فيه اإلى العرف، فاإذا ا�ستقرت الفتوى يف زمان اأو 
مكان على عرف �سائد، ثم تغري العرف يف زمان اآخر اأو مكان اآخر، فيجب اأن تتغري 
الفتوى القدمية تتكلم عن واقعة  واإل �سارت  الفتوى بحيث تطابق العرف اجلديد، 

فات اأوانها، وبقيت الواقعة اجلديدة بال حكم.

وخلطورة اجلمود على احلكم الأول على الرغم من تغري العرف الذي بني عليه، 
فقد حذر العلماء من ذلك باأقوى العبارات واأغلظها، ومن ذلك:

العوائد تدور معها كيفما  “... الأحكام املرتتبة على  قول القرايف )ت684ه�(: 
يف  �لأعر��س  يف  و�لعيوب  �ملعامالت،  يف  كالنقود  بطلت،  �إذ�  معها  وتبطل  د�رت، 
ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  212/3، جمموع  للطويف،  �لرو�سة  �سرح خمت�سر  و�نظر:  املنثور، 391/2،   )1(
 ،374/11 ال�سبكي،  لبن  املجموع  تكملة   ،51/1 ال�سبكي،  لبن  والنظائر  الأ�سباه   ،235/19 تيمية، 
املنهاج،  �سرح  املحتاج يف  املنري، 452/4، مغني  الكوكب  �سرح  لل�سيوطي، 235/1،  والنظائر  الأ�سباه 

 .273/1
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البياعات ونحو ذلك، فلو تغريت العادة يف النقد وال�سكة اإلى �سكة اأخرى حلمل الثمن 
يف البيع عند الإطالق على ال�سكة التي جتددت العادة بها دون ما قبلها، وكذلك اإذا 
ا يف الثياب يف عادة رددنا به املبيع، فاإذا تغريت العادة و�سار ذلك  كان ال�سيء عيباً
ا لزيادة الثمن مل ترد به. وبهذا القانون تعترب جميع الأحكام  ا موجباً املكروه حمبوباً
املرتبة على العوائد. وهو حتقيق جممع عليه بني العلماء ل خالف فيه، بل قد يقع 

اخلالف يف حتقيقه هل وجد اأم ل؟

العرف  يف  جتدد  فمهما  الأيام،  طول  على  الفتاوى  تراعى  القانون  هذا  وعلى 
بل  عمرك،  طول  الكتب  يف  امل�سطور  على  جتمد  ول  اأ�سقطه،  �سقط  ومهما  اعتربه، 
وا�ساأله  بلدك،  ي�ستفتيك ل جتِره على عرف  اإقليمك  اأهل  اإذا جاءك رجل من غري 
عن عرف بلده، واأجره عليه، واأفته به دون عرف بلدك واملقرر يف كتبك، فهذا هو 
� �سالل يف �لدين، وجهل مبقا�سد علماء  �حلق �لو��سح، و�جلمود على �ملنقولت �أبداً

امل�سلمني و�ل�سلف �ملا�سني”)1(.

وقد نقل ابن القيم )ت751ه�( كالم القرايف ال�سابق، ثم علرّق عليه فقال: “وهذا 
عرفهم  �ختالف  على  �لكتب  يف  �ملنقول  مبجرد  �لنا�س  �أفتى  ومن  �لفقه،  م�س 
وعو�ئدهم و�أزمنتهم و�أحو�لهم وقر�ئن �أحو�لهم، فقد �سل و�أ�سل وكانت جنايته على 
وعوائدهم  بالدهم  اختالف  -على  كلهم  النا�ص  طبب  من  جناية  من  اأعظم  الدين 
�لطبيب  هذ�  بل  �أبد�نهم،  على  �لطب  كتب  من  كتاب  يف  مبا  وطبائعهم-  و�أزمنتهم 
�جلاهل، وهذ� �ملفتي �جلاهل �أ�سرُّ ما على �أديان �لنا�س و�أبد�نهم، و�هلل �مل�ستعان”)2(.

وكما اأن الفتوى بدون اعتبار العوائد املوؤثرة خطرية، كذلك العمل بالعوائد غري 
املوؤثرة، اأو الت�سرع يف ت�سنيف الواقعة على اأن احلكم فيها من قبيل الأحكام املبنية 
اإغفال  بعدم  معنيٌّ  كما هو  املجتهد  فاإن  لهذا  يقل خطورة؛  ل  املتغرية  العوائد  على 

ا باأمرين: اأعراف النا�ص املوؤثرة يف تو�سيف الواقعة، فهو معنيٌّ اأي�ساً
اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، 176/1، وانظر: الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام، �ص218، ال�سوؤال 39.  )1(

اإعالم املوقعني، 71/3.   )2(
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�لعو�ئد  على  �ملبنية  �لأحكام  قبيل  من  �لو�قعة  يف  �حلكَم  �أن  من  ُق  �لتحقُّ �أحدهما: 
ا: “ما يتعارف عليه  املتغرية. ومما يدخل يف الأحكام املربوطة بالعوائد دخولاً اأولياً
�لنا�س من و�سائل �لتعبري، و�أ�ساليب �خلطاب، وما يتو��سعون عليه من �لأعمال 
وحفظ  القب�ص،  كيفية  من  معامالتهم  يف  يجري  وما  والآداب،  باملروءة  املخلة 
الأمانات، وتقدمي ال�سداق وتاأجيله، وكيفية الإجارات، وو�سائل توثيق املعامالت. 
ا �سرعية، ولكنها مناٌط ومتعلق لالأحكام. وهذه �ل�سور هي  �أحكاماً فهذه لي�ست 
النا�ص، والأحكام تتغري بتغري  واأحوال  التي تخ�سع لالأعراف، وتغريات الزمن، 
مناطها، فحني ي�سرتط يف �ل�ساهد �أل ياأتي مبا يخل باملروءة، ينظر �إلى عاد�ت 
اأهل بلده فيما يكون خمالاً وما ل يكون، وهكذا يف قب�ص املبيع وال�سداق، وتف�سري 
الأولد  على  ينفق  ما  مقدار  وكذلك  والأوقاف،  والطالق  الأميان  يف  الألفاظ 

والزوجة، املرجع فيه اإلى اأعراف النا�ص، وطبقاتهم، وعاداتهم”)1(.

الثاين: تفح�ص هذه الأعراف، والتحقق من اأن بواعثها من�سجم مع مقا�سد ال�سريعة 
ا  وكلياتها؛ اإذ العادُة -كما قال ابن ال�سمعاين )ت489ه�(-: “غرُي موجبٍة �سيئاً

بنف�سها بحال، واإمنا هي قرينة للواجبات، اأو منبئة عن املقا�سد فيها”)2(.

ال�سابط الثاين: 

�أن تتحقق يف �لعرف �لذي ير�د مر�عاته �ل�سروطُ �لعامة لعتبار العرف:

وهذه �ل�سروط هي:

ا: ا، اأو غالباً رداً اأن يكون العرف مطَّ  .1

اإذا  العادة  تعترب  “اإمنا  فيها:  قالو�  بقاعدة  �ل�سرط  هذ�  عن  العلماء  عرب  وقد 
اطَّردت اأو غلبت”)3(.

رفع احلرج ل�ِ د. �سالح بن حميد، �ص325، و�نظر: �سو�بط �مل�سلحة لـِ د. ممد �لبوطي، �س282.  )1(
قواطع الأدلة، 457/3.   )2(

انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 224/1، ولبن جنيم، �ص117، جملة الأحكام العدلية، مادة 95،   )3(
�سرحها لالأتا�سي، 95/1.
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و�ملر�د بهذ� �ل�سرط: �أن يتو�فق �أهل �لعرف على �لعمل بالعرف يف جميع �حلو�دث، 
�أو �أكرثها)1(.

ومما يعلل به لهذ� �ل�سرط: �أن �لعرف مل يرتِق �إلى درجة �لحتجاج به �إل لتو�فق 
اأهل ال�ساأن اأو اأغلبهم على اأنه يحقق م�ساحلهم، فاإذا مل ي�سل العرف اإلى ال�سيوع 

والقبول لدى عامة اأهل ال�ساأن، فال عربة به حينئٍذ.

ومن الأمثلة على ذلك: حتديد م�سافة ال�سفر ومدته بناءاً على العرف: فال يكون 
ا اإل اإذا توافق عليه جميع النا�ص اأو اأغلبهم.  معترباً

ا عند اإن�سائها: اأن يكون العرف املراد حتكيمه يف الت�سرفات قائماً  .2

وقد عرب العلماء عن هذ� �ل�سرط بقاعدة قالو� فيها: “العرف الذي حتمل عليه 
الألفاظ اإمنا هو املقارن ال�سابق دون املتاأخر”)2(.

و�ملر�د بهذ� �ل�سرط: �أن يكون �لعرف �لذي ير�د �لرجوع �إليه يف تف�سري لفظ ما، 
ا  ا اإلى وقت اإن�سائهما، بحيث يكون متزامناً ا للفظ اأو العمل، وممتداً اأو عمل ما �سابقاً

ا عنهما.  معهما، ل اأن يكون متاأخراً

� عن �لت�سرف فال عربة به  ومما يعلل به لهذ� �ل�سرط: �أن �لعرف لو كان متاأخراً
ا حال اإن�ساء الت�سرف، مما يعني اأنه مل  حينئٍذ؛ لأن العرف املتاأخر مل يكن موجوداً
اأنه كان يق�سد العرف امل�ستقبلي  ا لدى الطرفني، فكيف يزعم اأحدهما  يكن معلوماً

املجهول عند اإبرام الت�سرف؟!

�سنة  بعد  ي�ستلمه  اأن  على  ملنزله،  اأثاث  ت�سنيع  على  تعاقد  لو  ذلك:  اأمثلة  ومن 
اإلى  الأثاث  بتو�سيل  البائع  يتكفل  اأن  العقد  اإبرام  عند  ال�سائد  العرف  وكان   ، مثالاً
منزل امل�سرتي، ولكن عندما حل الأجل، �سار العرف اأن يتكفل امل�سرتي بتكلفة النقل، 
واإمنا  العقد،  عن  املتاأخر  العرف  بهذا  عربة  ل  لأنه  التو�سيل؛  البائع  على  فحينئٍذ 

العربة بالعرف ال�سائد عند اإن�ساء العقد. 
انظر: املدخل الفقهي العام لالأ�ستاذ م�سطفى الزرقا، 874/2، فقرة 504.  )1(

انظر: املنثور، 394/2، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي، 231/1، ولبن جنيم، �ص125.  )2(
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�أل يعار�س �لعرَف ت�سريٌح بخالفه:  .3

وقد عرب العلماء عن هذ� �ل�سرط بقاعدة قالو� فيها: “ل عربة للدللة يف مقابلة 
الت�سريح”)1(.

و�ملر�د بهذ� �ل�سرط: �أل يرد يف �لت�سرف �لذي ير�د حتكيم �لعرف فيه ت�سريح 
مينع من اإعمال العرف.

ومما يعلل به لهذ� �ل�سرط: �أن �لعمل بالعرف من قبيل �لدللة �لظنية �لتي يلجاأ 
�إليها فيما مل يرد فيه ت�سريح، وحيث ورد �لت�سريح مبا يخالفها تعني �لعمل به؛ لأنه 

الأ�سل.

ومثال ذلك: لو كان العرف األ يقوم املقاول بالتخل�ص من بقايا الرتميم، وتنظيف 
�لتم�سك  له  فلي�س  �ملقاول:  وقبل   ، �سر�حةاً ذلك  ��سرتط  �ملالك  لكن  منها،  �لبناية 

بالعرف؛ لأن املالك قد �سرح بخالفه، وقبل املقاول بذلك. 

األ يكون يف العرف تعطيٌل لن�ص ثابت، اأو لأ�سل قطعي)2(:  .4

ومن �لقو�عد �ملتفق عليها و�لتي يدخل حتتها هذ� �ل�سرط �أنه: “ل م�ساغ لالجتهاد 
يف مورد الن�ص”)3(.

�أ�سرب �لجتهاد،  �أن بناء �حلكم على �لعرف �سرب من  �ل�سرط:  و�ملر�د بهذ� 
انظر: ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 787/2، قاعدة 153، جملة الأحكام العدلية، مادة 13، �سرحها   )1(

لعلي حيدر، 28/1، ولالأتا�سي، 38/1، املدخل الفقهي الع�ام، 879/2، فقرة 506، و973، فقرة 580.
انظر: ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 825/2، العرف والعادة ِل� اأ. د. اأحمد اأبو �سنة، �ص80، املدخل   )2(
املباركي،  اأحمد  اأ. د.  ل�سيخنا  العرف  الزرقا، 880/2، فقرة 507،  العام لالأ�ستاذ م�سطفى  الفقهي 
مل�سطفى  العرف  �ص107،  اجليدي،  لعمر  والعمل  العرف   ،242/1 قوته،  عادل  د.  ل�ِ  العرف  �ص97، 

حممد ر�سدي، �ص57، 64.
 ،209/4 لالآمدي،  الإحكام   ،382/2 امل�ست�سفى،   ،504/1 للبغدادي،  واملتفقه  الفقيه  كتاب  انظر:   )3(
خمت�سر ابن احلاجب و�سرح الع�سد له وحا�سية التف�تازاين، 300/2، �سرح تنقيح الف�سول، �ص441، 
اإعالم املوقعني، 247/2، التحرير و�سرحه: التقرير والتحبري، 335/3، الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي، 

401/1، تقرير القواعد لبن رجب، 19/2، ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل، 988/2، قاعدة 209.
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وحيث ورد �لن�س فال م�ساَغ لالجتهاد من �لأ�سا�س، فما بالك �إذ� كان هذ� �لجتهاد 
؟! �سيوؤدي اإلى تعطيل ن�صٍ ثابٍت اأو اأ�سٍل قطعٍيرّ

ومما يعلل به لهذ� �ل�سرط: �أن �لعرف من �لأدلة �لظنية �ملتاأخرة يف �لرتبة بحيث 
يعمل بها اإذا مل يوجد ما هو اأقوى منها، واإذا كان ل يعمل بالعرف اإذا وجد ت�سريح 
�لت�سريح يف  كان  �إذ�  �أولى  باِب  )�لثالث(- فمن  �ل�سابق  �ل�سرط  بخالفه -كما يف 

الدليل ال�سرعي على خالفه. 

ومن �أمثلة ذلك: لو ُخطبْت �مر�أٌة وكان من عرف �أهل بلدها �أن تخرج مع �خلاطب 
وتخلو به؛ فال ي�سح العمل بهذا العرف، ملخالفته لالأدلة ال�سريحة، والتي من بينها: 

َرٍم«)1(.  قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َل يَخْلُوَنَّ َرُجٌل ِباْمَر�أٍَة �إِلَّ َوَمَعَها ُذو َمْ

الفرع الثالث: مثال تو�سيحي لأثر مراعاة العرف يف العمل بدللة الن�س ال�سرعي

من  �سرط  كل  تو�سيح  وعند  �لأول،  �ل�سابط  تو�سيح  عند  لذلك  �لتمثيل  �سبق 
ا لتغري �لعرف: �سروط �لعرف، وهذ� �سرح لأحد �لأمثلة �لتي يتغري فيها �حلكم تبعاً

ا: هو “ما يحفظ فيه املال عادة”)2(. وهذا يختلف باختالف  فاحلرز ا�سطالحاً
عرف  يف  ا  حرزاً يكون  فما  البلد...،  يف  الأمن  وم�ستوى  والأزمان،  والأمكنة  الأموال 
ا يف هذا الزمان قد ل  اأهل هذا البلد قد ل يكون كذلك يف بلد اآخر، وما يكون حرزاً
ا بالنظر اإلى حال هذا املكان اأو ال�سخ�ص  يكون كذلك يف زمان اآخر، وما يكون حرزاً
ة، اأو يف مكان مال�سق ملقر ال�سرطة وعلى مرمى  -ككونه يف مكان ل ينقطع عنه املارَّ
البلد والزمان. فمتى توافق  واإن كان يف نف�ص  اأعينهم- قد ل يكون كذلك يف غريه 
النا�ص اأو اأغلبهم على اأن �ساحب املال حفظ ماله بال�سكل الذي يحفظ مثله عادة، يف 

� ومن ل فال. َرزاً ظل �لظروف �لأمنية �لتي يعي�سها �لبلد؛ �سار �ملال ُمْ

ن�سبة حكم  �نخفا�س  �أ�سباب  �أبرز  �أحد  �أن  على  �لتنبيه  �إلى  يقودنا  �ملثال  وهذ� 
اأخرجه البخاري، 1094/3، ح2844، وم�سلم )واللفظ له(، 978/2، ح1341.   )1(
البناية �سرح الهداية، 34/7، و�نظر: ك�ساف �لقناع عن مت �لإقناع، 136/6.  )2(
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�لق�ساة �ل�سرعيني بقطع يد �ل�سارق يف �لع�سر �حلا�سر، �سعوبة تو�فق �لنا�س على 
: يتو�فق �لنا�س على �أن حفظ �لأمو�ل �لنقدية  حتقق �سرط �ل�سرقة من �حلرز، فمثالاً
ا اإذا مت اللتزام بالتعليمات امل�سددة يف  ا معترباً الكبرية يف مقر امل�سارف يعد حرزاً
ذلك. اأما حفظ الأفراد لالأموال النقدية الكبرية )كالتي تدخل فيها خانة املاليني 
من الريالت( يف مقر �سكنهم، فاإنه ي�سعب توافق النا�ص على احلرز املنا�سب لها؛ 
لأن جمرد اإخراج هذه الأموال الكبرية من امل�سارف يعد يف حكم التفريط يف حفظها 

من الأ�سا�ص.
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اخلامتة

نخل�ص يف هذا البحث اإلى النتائج الآتية:

الوقائع . 1 بع�ص  حتتفرّ  قد  التطبيق  حيز  اإلى  ال�سرعية  الن�سو�ص  نقل  عند 
بعو�ر�س موؤثرة يف �حلكم، مما يجعل �إحلاقها بنظائرها �لظاهرة ل يحقق 
عدالة ال�سريعة وم�سالح العباد يف الدارين على الوجه الذي تتوخاه مقا�سد 
الوقائع  هذه  تخ�سي�ص  ي�ستدعي  مما  العامة،  وقواعدها  الكلية  ال�سريعة 
باجتهاد خا�ٍص من�سبٍط، يراعي بقاء حكمها حتت منظومة قواعد ال�سريعة 
الن�سو�ص  هذه  كانت  لو  فيما  احلال  وكذلك  الكلية.  ومقا�سدها  العامة 
ُبنيت على م�سالح اأو اأعراف متغرية يف الأ�سا�ص، مما ي�ستدعي تخ�سي�ص 
امل�سالح والأعراف اجلديدة باجتهاد جديد ينا�سبها، وهذان احلكمان هما 

ما متثلهما قاعدة البحث.

مقت�سى . 2 بني  املوازنة  يقت�سي  ال�سرعية  الن�سو�ص  فهم  الو�سطية يف  حتقيق 
منها.  �ل�ستثناء  و�سو�بط  �لن�سو�س،  تلك  عليه  تدل  �لذي  �لأ�سلي  �حلكم 
احلكم  من  ا�ستثناوؤها  يحتمل  التي  الوقائع  يف  النظر  يتعني  بذلك  وللوفاء 
ال�سرعية املعتربة لال�ستثناء جاز ذلك،  ال�سوابط  العام، فاإن حتققت فيها 

واإل تعني البقاء على احلكم الأ�سلي الذي يدل عليه ظاهر الن�سو�ص. 

حالت الوقائع التي حتتاج اإلى اجتهاد خا�ص يخرجها عن الدللة الظاهرة . 3
تكاد  ل  للن�سو�ص-  الأ�سلي  املدلول  تدخل يف  التي  الوقائع  للن�سو�ص -من 

تخرج عن خم�ص حالت:

تفويت  الن�ص  امل�ستفاد من  اللتزام باحلكم  اأن يرتتب على  الأولى:  احلالة 
هذه  فتقدم  �حلكم،  ذلك  من  �ل�سرع  نظر  يف  �أرجح  �سرورية  م�سلحة 
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يراعى يف  اأن  . ويجب  ا�ستثناءاً الأ�سلي  ال�سرورية على احلكم  امل�سلحة 
هذ� �لتقدمي �سو�بط �إعمال �ل�سرورة.

اأن يرتتب على اللتزام باحلكم امل�ستفاد من الن�ص تفويت  الثانية:  احلالة 
هذه  فتقدم  احلكم،  ذلك  من  ال�سرع  نظر  يف  اأرجح  حاجية  م�سلحة 
. ويجب اأن يراعى يف هذا  امل�سلحة احلاجية على احلكم الأ�سلي ا�ستثناءاً

�لتقدمي �سو�بط �إعمال �حلاجة.

�أن يكون �لن�س �ل�سرعي قد ربط �حلكم مب�سلحٍة متغرية؛  �حلالة �لثالثة: 
امل�سلحة اجلديدة  تقدمي  يراعى يف  اأن  ويجب  بتغريها.  فيتغري احلكم 

�سو�بط �إعمال �مل�سلحة �لتي ربط �ل�سرع �حلكم بها. 

اأو  ال�سرعي قد ربط احلكم بعرف متغري،  الن�ص  يكون  اأن  الرابعة:  احلالة 
�أن  ويجب  بتغريهما.  �حلكم  فيتغري  متغرية،  مبوؤثر�ت  �لو�قعة  حتتّف 
ربط  �لذي  �لعرف  �إعمال  �سو�بط  �جلديد:  �لعرف  تقدمي  يف  ير�عى 
ال�سرع احلكم به، وكذلك يجب اأن يالحظ يف مراعاة الوقائع املتغرية: 

�لعو�مل �ملوؤثرة يف حتقيق �ملناط �خلا�س، و�عتبار �ملاآلت.

اإلى  املتبادر  الواقعة  دليل  بني  جتاذب  هناك  يكون  اأن  اخلام�سة:  احلالة 
�لذهن، و�أدلة �أخرى لها �رتباط مبناط �لو�قعة؛ مما ي�ستدعي �لتوفيق 
، اأو بتقدمي مدلول  بني هذه الأدلة عن طريق اجلمع بينهما بالتاأويل مثالاً
اأحدها على جزء من مدلول الآخر على �سبيل التخ�سي�ص اأو التقييد... 

اإلى غري ذلك من �سور اجلمع. 

وقد يتعذر التوفيق بني الدليلني، فيتعني ترجيح اأحدهما على الآخر بطريق 
معترب من طرق الرتجيح. 

� يف ذلك: مر�عاة ما يكون �أقرَب �إلى حتقيق مقا�سد  ومما يعول عليه كثرياً
ا مع قو�عدها �لعامة، و�أ�سولها �لكلية. �ل�سريعة، و�أكرَث �ن�سجاماً
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ال�سوابط  احلالة  هذه  يف  التقدمي  وجوه  من  وجه  كل  يف  يراعى  اأن  ويجب 
حتقق  فيتعني  الن�ص،  تاأويل  هو  التقدمي  وجه  كان  فاإن  املطلوبة،  ال�سرعية 
�سروط �لتاأويل �ل�سحيح، و�إن كان ذلك من قبيل �لتخ�سي�س �أو �لتقييد �أو 
الرتجيح فتتعني مراعاة اأحكام التخ�سي�ص اأو التقييد اأو الرتجيح... وهكذا. 

عند تتبع مناذج من الآراء املتطرفة املن�سوبة لل�سريعة يالحظ اأن من اأ�سبابها . 4
بني  املوازنة  يقت�سي  الذي  املعتدل  الو�سط  الطريق  عن  النحراف  الرئي�سة 
يف  ذلك  اأكان  �سواء  منها،  ال�ستثناء  تقت�سي  التي  والأدلة  الأ�سلية،  الأدلة 
�لإفر�ط يف �إعمال �لأدلة �لأ�سلية، مع �أن طبيعة �لو�قعة تقت�سي تخ�سي�سها 
باجتهاد يخ�سها بحكم ا�ستثنائي. اأم كان النحراف يف التفريط يف اإعمال 
الأدلة الأ�سلية بتوهم اأن الواقعة م�ستثناة منها مع اأن املقت�سى ال�سرعي مينع 

ا�ستثناءها.

املعيار ال�سرعي لال�ستثناء من احلكم الأ�سلي: هو حتقق ال�سوابط املعتربة . 5
ل�سبب ال�ستثناء، والأ�سباب الرئي�سة لال�ستثناء خم�سة: ال�سرورة، احلاجة، 

امل�سلحة، مراعاة الواقع، وجود قرائن �سارفة عن العمل بالدليل الأ�سلي. 

من . 6 بد  ل  �سو�بط  �لذكر-  -�آنفة  �ل�ستثناء �خلم�سة  �أ�سباب  من  و�حد  لكل 
ا قبل ت�سحيح ال�ستثناء. ويكت�سف التطرف يف ال�ستدلل اإذا  حتققها جميعاً
�لغفلة عن  �أو عند  �ل�سو�بط،  �أحد  ُحكم مبوجب �سبب �ل�ستثناء مع تخلف 

ال�ستثناء على الرغم من حتقق جميع ال�سوابط.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم 
الدين.
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ب�كر . 20 اأبي  عبدالرحمن بن  ال�سافعية.  وفروع  قواعد  يف  والنظائر  الأ�سباه 
ال�سالم.  القاهرة: دار  ال�س�يوطي )ت911ه�(. حتقيق: حممد تامر و�سريكه. 

ط1، 1998م.
ال�سبكي . 21 التاج  عبدالكايف،  علي بن  عبدالوهاب بن  والنظائر.  الأ�سباه 

)ت771هـ(. بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية. ط1، 1411ه�/1991م.
�أ�سول �لبحث �لعلمي ومناهجه، د. �أحمد بدر. وكالة �ملطبوعات، �لكويت. ط6، . 22

1982م. 
)ت483ه�(. . 23 ال�سرخ�سي  �سهل  اأبي  اأحمد بن  حممد بن  ال�سرخ�سي.  اأ�سول 

بن�سره جلنة  )عنيت  العلمية  الكتب  دار  بي�روت:  الأفغاين.  الوف�ا  اأبو  حتقيق: 
اإحياء املعارف النعمانية(. الطبعة الأولى، 1414ه�/1993م.

فهد بن . 24 اأ.د.  حتقيق:  )ت763ه�(.  املقد�سي  مفلح  حممد بن  الفقه.  اأ�سول 
ممد �ل�سدحان. �لريا�س: مكتبة �لعبيكان. ط1، 1420ه�/1999م.

اأبي بكر، ابن القي�م )ت751ه�(. . 25 اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن 
تعليق: ممد �ملعت�سـم باهلل. بريوت: د�ر �لكتاب �لعربي. ط1، 1996م.

القيم . 26 ابن  بكر،  اأبي  بن  حممد  الغ�سبان.  طالق  حكم  يف  اللهفان  اإغاثة 
)ت751ه�(. حتقيق: حممد عفيفي. املكتب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، مكتبة 

فرقد �خلاين، �لريا�س، ط2، 1408ه�/1988م.
الأموال. القا�سم بن �سالم، اأبو عبيد )ت224ه�(. حتقيق: حممد خليل هرا�ص. . 27

قطر: اإدارة اإحياء الرتاث الإ�سالمي.
املرداوي . 28 �سليمان  علي بن  اخلالف.  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 

)ت885هـ(. د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي. ط2.
اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق. اأحمد بن اإدري�ص القرايف )ت684ه�(. بريوت: . 29

عامل الكتب. )م�سور عن طبعة دار اإحياء الكتب العربية، عام 1347ه�(.



أ. د. خالد بن عبدالعزيز آل سليمان

العدد  اخلامس واخلمسون  99العدد  اخلامس واخلمسون 98

ي�حيى . 30 اأحم�د بن  م�الك.  عبداهلل  اأبي  الإمام  قواعد  اإلى  امل�سالك  اإي�ساح 
الون��سري�س�ي )ت914ه�(. درا�سة وحتقيق: ال�سادق بن عبدالرحمن الغرياين. 

طر�بل�س �لغرب: من�سور�ت كلية �لدعوة �لإ�سالمية. ط1، 1411ه�/1991م.
جنيم . 31 اب�ن  اإبراهيم،  الدين بن  زين  الدقائق.  كنز  �سرح  الرائق  البحر 

)ت970هـ(. بريوت: د�ر �ملعرفة. ط3، 1413 ه�/1993م.
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه. حممد بن بهادر الزرك�سي )ت794ه�(. مراجعة: . 32

د. عمر الأ�سقر واآخرون. الكويت: وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�س�المية.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد. حممد بن اأحمد، ابن ر�سد احلفيد )ت595ه�(. . 33

دار احلديث، القاهرة
حتقيق . 34 )ت774ه�(.  كثري  ابن  احلافظ  عمر،  اإ�سماعيل بن  والنهاية.  البداية 

د. عبداهلل الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�سات العربية والإ�سالمية 
بد�ر هجر، م�سر. ط1، 1418ه�/1997م.

العينى )ت855ه�(. دار . 35 اأحمد، بدر الدين  الهداية. حممود بن  البناية �سرح 
�لكتب �لعلمية، بريوت، ط1، 1420ه�/2000م.

حممد . 36 امل�ستخرجة.  للم�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 
بن اأحمد، ابن ر�سد اجلد )ت520ه�(. حققه: د. حممد حجي واآخرون. دار 

�لغرب �لإ�سالمي، بريوت، لبنان. ط2، 1408ه�/1988م.
التاج والإكليل ملخت�سر خليل. حممد بن يو�سف املواق )ت897ه�(. دار الكتب . 37

�لعلمية. ط1، 1416ه�/1994م.
دائرة . 38 )ت256ه�(.  البخاري  الإمام  اإ�سماعيل،  بن  حممد  الكبري.  التاريخ 

املعارف العثمانية، حيدر اآباد، الدكن.
ابن . 39 علي،  بن  اإبراهيم  الأحكام.  ومناهج  الأق�سية  اأ�سول  تب�سرة احلكام يف 

فرحون اليعمري )ت799هـ(. مكتبة �لكليات �لأزهرية. ط1، 1406ه�/1986م.
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تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق. عثمان بن علي الزيلعي )ت743ه�(. املطبعة . 40
�لكربى �لأمريية، بولق، �لقاهرة. ط1، 1313ه�.

ما�سرة . 41 خنني.  �آل  ممد  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  معايل  �لق�ساء.  يف  جتربتي 
�أقامتها جمعية ق�ساء �ل�سعودية، يف مقر �ملعهد �لعايل للق�ساء بالريا�س، يف 
http://www.youtube. ورابطها:  اليوتيوب  على  من�سورة  1435/1/21ه�. 

com/watch?v=Wa1PTeitSrQ

املكتبة . 42 الهيتمي.  ابن حجر  اأحمد بن حممد،  املنهاج.  �سرح  املحتاج يف  حتفة 
�لتجارية �لكربى مب�سر. 1983م. ت�سوير: دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

ترتيب الالآيل يف �سلك الأمايل. حممد بن �سليمان ناظر زادة )حيا 1061ه�(. . 43
حتقيق: خالد عبد�لعزيز �آل �سليمان. �لريا�س: مكتبة �لر�سد. ط1، 2004م.

�سليمان. �جلمعية . 44 �آل  بن عبد�لعزيز  د. خالد  و�لق�سد.  �للفظ  تعار�س دللة 
�لفقهية �ل�سعودية، مكتبة كنوز �إ�سبيلية، �لريا�س. ط1، 1434ه/2013م.

الكرمي. . 45 القراآن  مزايا  اإلى  ال�سليم  العقل  اإر�ساد  امل�سمى:  ال�سعود  اأبي  تف�سري 
حممد بن العمادي امل�سهور باأبي ال�سعود )ت951ه�(. دار الفكر.

)ت774ه�(. . 46 كثري  ابن  احلافظ  عمر،  اإ�سماعيل بن  العظيم.  القراآن  تف�سري 
علوم  موؤ�س�سة  دم�سق:  القبلة.  دار  جدة:  البنا.  اإبراهيم  حممد  د.  حتقيق: 

�لقر�آن. بريوت: د�ر �بن حزم. ط1، 1419ه� /1998م.
تقريب الو�س�ول اإلى عل�م الأ�س�ول. حممد بن اأحمد بن جزي الغرن�اطي املالكي . 47

ال�سنقيطي.  الأمني  حممد  ال�سيخ  املختار بن  حممد  د.  حتقيق:  )ت741ه�(. 
�لقاهرة: مكتبة �بن تيمية، جدة: مكتبة �لعلم. ط1، 1414ه�.

تق�رير الق�واعد وحت�رير الفوائد. عبدالرحمن بن اأحم�د، ابن رج�ب )ت795ه�(. . 48
حتقيق: م�سهور �آل �سلمان. �خلرب: د�ر �بن عفان. ط1، 1419ه�/1998م.

التمهيد يف اأ�سول الفقه. حمفوظ بن اأحمد، اأبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي . 49
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)ت510ه�(. حتقيق: د. مفيد اأبو عم�سة ود. حممد بن علي بن اإبراهيم. جدة: 
د�ر �ملدين للطباعة و�لن�سر. ط1، 1406ه�/1985م.

تي�سري التحرير على كتاب التحرير. حممد اأمني بن حممود البخاري املعروف . 50
باأمري باد�ساه )تويف حوايل 987ه�(. بريوت: دار الكتب العلمية.

�أبو . 51 �حلافظ  عي�سى،  ممد بن  �لرتمذي(.  ب�سن  )�مل�سهور  �لكبري  �جلامع 
عي�سى الرتمذي )ت279ه�(. حتقيق: ب�سار عواد معروف، بريوت: دار الغرب 

�لإ�سالمي. بريوت: د�ر �جليل. ط2، 1998م. 
اجلامع لأحكام القراآن واملبنيِّ ملا ت�سمنه من ال�سنة واآي الفرقان. حممد بن . 52

الرتكي.  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  د.  حتقيق:  )ت671ه�(.  القرطبي  اأحمد 
بريوت: موؤ�س�سة �لر�سالة. ط1، 1427ه�/2006م.

�جلوهر �لنقي على �سن �لبيهقي. علي بن عثمان، �بن �لرتكماين )ت750ه�(. . 53
دار الفكر.

احلاجة ال�سرعية، حدودها وقواعدها. اأحمد كايف. بريوت: دار الكتب العلمية. . 54
ط1، 1424ه�/2004م.

احلاجة واأثرها يف الأحكام، درا�سة نظرية تطبيقية. )ر�سالة مقدمة لنيل درجة . 55
�لدكتور�ه يف �أ�سول �لفقه من كلية �ل�سريعة بالريا�س، عام 1426ه�/1427ه�( 
د. عبدالرحمن بن عبداهلل  اإ�سراف:  الر�سيد.  اأحمد بن عبدالرحمن  اإعداد: 

ال�سعالن. 
عبدالرحمن بن . 56 اجلوامع.  جمع  على  املحلى  �سرح  على  البناين  حا�سية 

ط2،  �حللبي.  �لبابي  م�سطفى  �لقاهرة:  )ت1198هـ(.  البناين  اهلل  جاد 
1356ه�/1937م.

الد�س�وقي . 57 عرفة  اأحم�د بن  حمم�د بن  الكبري.  ال�س�رح  على  الد�س�وقي  حا�سية 
احللبي  البابي  عي�سى  العلمية،  الكتب  اإحياء  دار  القاهرة:  )ت1230ه�(. 

و�سركاوؤه.
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حا�سية �ل�سندي على �سن �لن�سائي )مطبوع مع �ل�سن(. ممد بن عبد�لهادي، . 58
اأبو احل�سن ال�سندي )ت1138هـ(. مكتب �ملطبوعات �لإ�سالمية، حلب. ط2، 

1406ه�/1986م.
معو�س، . 59 علي  حتقيق:  )ت450هـ(.  املاوردي  حممد  علي بن  الكبري.  احلاوي 

و�سريكه. بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية. ط1، 1414ه�/1994م.
حجة اهلل البالغة. ويل الدين الدهلوي. اعتنى به: حممد طعمة حلبي. بريوت: . 60

د�ر �ملعرفة. ط2، 1425ه�/2004م. 
ح�سني . 61 حممد بن  د.  املعا�سرة،  وتطبيقاتها  ال�سرعية  ال�سرورة  حقيقة 

�جليز�ين. �لريا�س: مكتبة د�ر �ملنهاج. ط1، 1428ه�. 
الأ�سفهاين . 62 نعيم  اأبو  عبداهلل،  اأحمد بن  الأ�سفياء.  وطبقات  الأولياء  حلية 

)ت430ه�(. بريوت: دار الكتب العلمية.
درر احلكام �سرح جملة الأحكام. علي حيدر. تعريب: املحامي فهمي احل�سينى. . 63

بريوت: دار الكتب العلمية.
دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى املعروف ب�سرح منتهى الإرادات. من�سور بن . 64

يون�ص البهوتى )ت1051هـ(. عامل �لكتب. ط1، 1414ه�/1993م.
الدلئل اجلليرّة على م�سروعية العمليرّات ال�ست�سهاديرّة. د. اأحمد عبدالكرمي جنيب. . 65

.https://cutt.us/9RgPP :بحث من�سور على ال�سبكة العنكبوتية، ورابطه
دلئل النبوة. اأحمد بن احل�سني البيهقي )ت458ه�(. حتقيق: د. عبداملعطي . 66

قلعجي. بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية. ط2، 1423ه�/2002م. 
الذخرية. اأحمد بن اإدري�ص القرايف )ت684ه�(. حتقيق: حممد حجي واآخرون. . 67

بريوت: د�ر �لغرب �لإ�سالمي. ط1، 1994م. 
دار . 68 حميد.  ابن  عبداهلل،  �سالح بن  د.  الإ�سالمية.  ال�سريعة  يف  احلرج  رفع 

�ل�ستقامة. ط2، عام 1412ه�.
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)ت1051ه�(. . 69 �لبهوتي  يون�س  من�سور بن  �مل�ستقنع.  ز�د  �سرح  �ملربع  �لرو�س 
)مطبوع مع حا�سية �بن قا�سم(. ط4، عام 1410ه�.

اجلوزي . 70 ابن  الفرج  اأبو  علي،  عبدالرحمن بن  التف�سري.  علم  يف  امل�سري  زاد 
)ت597هـ(. بريوت: �ملكتب �لإ�سالمي. ط3، 1404ه�/1984م. 

قي�م . 71 ابن  عبداهلل  اأبو  بكر،  اأبي  حممد بن  العباد.  خري  هدي  يف  املعاد  زاد 
اجل�وزي�ة )ت751هـ(. حققه: �سعيب �لأرناوؤوط وعبد�لقادر �لأرناوؤوط. بريوت: 

�لر�سالة، �لكويت: مكتبة �ملنار �لإ�سالمية. ط5 ع�سرة، 1407ه�/1987م.
�لعربي . 72 بن  بكر  �أبو  عبد�هلل،  بن  ممد  مالك.  اأ  ُمَوطَّ �سرح  يف  �مل�ساِلك 

�لَغرب  د�ر  ليماين.  �ل�سُّ وعائ�سة  ليماين  �ل�سُّ ممد  تعليق:  )ت543هـ(. 
�لإ�سالمي. ط1، 1428ه�/2007م.

)ت1421ه�(. . 73 الألباين  الدين  نا�سر  حممد  ال�سحيحة.  الأحاديث  �سل�سلة 
بريوت: �ملكتب �لإ�سالمي. ط4، 1405ه�/1985م.

�لقزويني )ت275ه�(. . 74 �بن ماجه  يزيد، �حلافظ  �بن ماجه. ممد بن  �سن 
حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي. دار الفكر. 

�سن �أبي د�ود. �سليمان بن �لأ�سعث، �حلافظ �أبو د�ود �ل�سج�ستاين )ت275ه�(. . 75
حتقيق: عزت عبيد الدعا�ص. حم�ص: دار احلديث. 

�ل�سن �لكربى. �أحمد بن �حل�سني، �حلافظ �لبيهقي )ت458ه�(. بريوت: دار املعرفة. . 76
ال�سندي . 77 وحا�سية  )ت911ه�(  �ل�سيوطي  ب�سرح  )�ل�سغرى(  �لن�سائي  �سن 

املطبوعات  مكتب  حلب:  ة.  غدرّ اأبو  عبدالفتاح  به:  اعتنى  )ت1138ه�(. 
�لإ�سالمية. ط4، 1414ه�/1994م. 

ال�سرية النبوية. عبدامللك بن ه�سام بن اأيوب، اأبو حممد امل�سهور بابن ه�سام . 78
)ت218ه�(. حتقيق: م�سطفى ال�سقا واإبراهيم الإبياري وعبداحلفيظ �سلبي. 

بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي. 
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�سرح ال�سنة. احل�سني بن م�سعود البغوي )ت516ه�(. حتقيق: زهري ال�ساوي�ص . 79
و�سعيب �لأرناوؤوط. بريوت: �ملكتب �لإ�سالمي. ط2 1403ه�/1983م.

ع�سد . 80 �أحمد،  عبد�لرحمن بن  �حلاجب.  �بن  ملخت�سر  �لع�سد  �لقا�سي  �سرح 
الدين الإيجي )ت756هـ(. بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية. ط2، 1403ه�/1983م.

ال�سرح الكبري. عبدالرحمن بن حممد، �سم�ص الدين ابن قدامة )ت682ه�(. . 81
د�ر �لكتاب �لعربي للن�سر و�لتوزيع. �أ�سرف على طباعته: ممد ر�سيد ر�سا.

�سرح الكوكب املنري. حممد بن اأحمد، ابن النجار الفتوحي )ت972ه�(. حتقيق: . 82
د. ممد �لزحيلي و�سريكه. �لريا�س: مكتبة �لعبيكان. عام 1413ه�/1993م.

�سرح املجلة. حممد خالد الأتا�س�ي )ت1326ه�( واأمت�ها ابن�ه: حمم�د طاه�ر . 83
)ت1341ه�(. باك�ستان: املكتبة احلبيبية.
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فائدة: ا�سم اهلل الأعظم

اأجاب، واإذا �سئل به اأعطى )مع  اإذا دعي به  ا�سم اهلل الأعظم 
ال�سيخ  وجزم  تعيينه...  يف  اختلف  وقد  الإجابة(،  موانع  انتفاء 
حممد بن عثيمني  باأنه )احلي القيوم(؛ لكونه ترجع اإليه 
تعالى  اأ�سمائه  من   ...“  : قال  احل�سنى،  الأ�سماء  جميع 
)احلي القيوم( وهو ا�سم اهلل الأعظم الذي اإذا دعي به اأجاب، 
واإذا �سئل به اأعطى، فهو احلي الكامل يف حياته، حياة مل ي�سبقها 
عدم، ول يلحقها زوال، اأما القيوم فهو الذي قام بنف�سه، فا�ستغنى 
غريه،  على  القائم  وهو  اآخر،  معنى  وللقيوم  خلقه..  جميع  عن 
�إلى �هلل تعالى، ل  فكل ما يف �ل�سماو�ت و�لأر�س، فاإنه م�سطر 

قيام له ول ثبات ول وجود اإل باهلل”.
جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني، )138/6(، ولطائف 
الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور/ �سعد بن تركي اخلثالن، )�س15(.
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لل�قاضي: عيسى بن عبدالرحيم األحمد 
آبادي الَكَجراتي )ت982هق(
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ع�سو هيئة التدري�س بكلية ال�رشيعة 
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية



د. طارق بن احلميدي بن محدان العتييب

العدد  اخلامس واخلمسون  115العدد  اخلامس واخلمسون 114



دِه دِ عن مذهب مُقلَّ رسالٌة يف بيان جواِز انتقال املقلِّ

العدد  اخلامس واخلمسون  115العدد  اخلامس واخلمسون 114

املقدمة

باأ�ساطني  وَحِفَظها  ة،  �لأُمَّ لعلماء  �لجتهاد  علوِم  عاَب  �سِ ذلَّل  �لذي  هلل  �حلمُد 
رين من  عوها من الأفواه وال�سدور، وخلَّدوها للمتاأخِّ ة، فتتبَّ اظ وجهابذة الأئمَّ احلفَّ
َلعو�  ة يف �لأور�ق و�ل�سطور، و��ستنَبطو� من �لقو�عد ما ل يزول مبرور �لدهور، و�طَّ �لأُمَّ
� على نور، و�أ�سهد �أنَّ ل �إلَه �إلَّ  نة على �أنو�ر �لب�سائر نوراً من �أنو�ر علم �لكتاب و�ل�سُّ
� عبُده ور�سوُله، �لذي يحمل ِعلَمه  ين، و�أ�سهد �أنَّ ممداً ل بحفظ علوم �لدِّ �هلُل �ملتكفِّ
ِمن كلِّ َخَلٍف ُعدوُله، َينفون عنه حتريَف �لَغاِلني و�نتحاَل �ملبطلني)1(؛ �سلَّى اهلُل عليه 

ا بعُد: �. �أمَّ ا كثرياً وعلى �آِله و�سحِبه، و�سلََّم ت�سليماً

ا من الكتابة الأ�سوليَّة، العتيقة واملعا�سرة،  زاً ة التي �سغلت حيِّ فاإنَّ ِمن املباحث املهمَّ
دت �لكتابات،  مبحَث �لجتهاِد و�لتقليِد وما يتعلَّق بهما، فاأُلِّفت يف ذلك �ملوؤلَّفاُت، وتعدَّ
ُب  وتقرِّ ُحه،  تو�سِّ �لتي  و�ملوؤلَّفات  �لر�سائل  �إظهاِر  �إلى  بحاجٍة  �ملبحُث  هذ�  ز�ل  وما 

م�سائَله للباحثني و�لنا�ِس �أجمعني.

ا  ا علميًّ ُبِل اإخراُج املخطوطاِت الأ�سوليَّة، ودرا�سُتها وحتقيُقها حتقيقاً وِمن هذه ال�سُّ
ِة �لدقيقة. َوْفَق �ملعايرِي �لعلميَّ

َّرَ �هلل يل �أنْ وقَفتُ على خمطوطة بعنو�ن: )ر�سالٌة يف بيان جواِز انتقال  وقد يَ�س
املقلِِّد عن مذهب ُمقلَِّده(، للقا�سي: عي�سى بن عبد�لرحيم �لأحمد �آبادي �لَكَجر�تي 

)ت: 982ه�()2(.
مقدمة ر�سالة اإر�ساد النقاد، لل�سنعاين، �ص73.  )1(

)2(  انظر الإ�سارة له يف: الأعالم 140/5-141، معجم املوؤلفني 26/8، خزانة الرتاث 940/48.
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قة و�جلمِع  ُفها بالدِّ ، �متاز موؤلِّ ، �ألفيُتها ر�سالةاً نافعةاً ومَلَّا طالعُتها مطالعةاً فاح�سةاً
والتحرير والتعقب، وقوِة ال�سخ�سيِة العلمية؛ فا�ستعنُت باهلل على حتقيقها ودرا�ستها 

َوفق �ملنهج �لعلمي �ملعترَب يف حتقيق �ملخطوطات.

 اأهميَُّة الر�سالة واأ�سباُب اختياِرها:

تظَهُر �أهميُة هذه �لر�سالة يف �لنقاِط �لتالية:

ٍم، . 1 وَقيِّ مهم  مو�سوٍع  ث عن  تتحدَّ �إنَّها  �لر�سالة؛ حيث  ملو�سوع  ة �حلاجة  �سدَّ
يحتاجه جميُع املكلَّفني.

ِفها وو�سوحه، مع بالغته . 2 ة جهات: �سهولة �أ�سلوِب م�سنِّ متيُّز �لر�سالة من عدَّ
لة، ول من  املطوَّ الر�سائل  بالألفاظ، ومنا�سبة حجمها، فلي�ست من  وعنايته 
�لأموِر  وخرُي  ذلك،  بني   � داً َق�سْ جاءت  بل  رة،  �ملخت�سَ و�لتعليقات  �لفتوى 

اأو�ساُطها.

عنايُة امل�سنِّف بحكايِة الأقواِل ون�سبِتها لأ�سحابها.. 3

ُب و�لتحليل لكالم َمن . 4 ظهور ر�أِي �مل�سنِّف و�سخ�سيته �لعلمية من حيث �لتعقُّ
�َسَبَقه من �لعلماء.

اأنَّ هذا الر�سالة هي الرتاُث الأ�سويلُّ الوحيُد للم�سنِّف؛ اإذ مل ُتِفِد امل�سادُر . 5
�ملرتِجمُة له ول ُدوُر �ملخطوطاِت وفهار�ُسها عن غرِيها؛ وهذ� يجعل �حلاجَة 

ةاً لتحقيقها واإخراِجها. ما�سَّ

 اأهداُف التحقيق والدرا�سة:

حتقيُق ن�سِّ �لر�سالة، و�إخر�ُجها يف �أقرِب �سورٍة �أر�َدها �مل�سنِّف.. 1

التعريف بامل�سنف، ودرا�سُة ر�سالته.. 2

ُي�ْسِهُم يف . 3 ُمفيٍد  باإخر�ِج عمٍل  �لتقليد؛  باب  م�سائل  م�ساألة مهمة من  خدمُة 
اإثراء املكتبة الأ�سوليَّة.
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 الدرا�ساُت ال�سابقة:

ْق، و�أنَّه ل توجد  قَّ َ يل �أنَّ هذه �لر�سالة مل حُتَ بعد �لبحث و�ل�ستقر�ء و�ل�سوؤ�ل، تبنيَّ
ٌة حيالها. درا�سة علميَّ

 خطُة العمِل:

: ، وحتقيقيٍّ مٍة، وق�سَمنِي: در��سيٍّ ُن هذ� �لعمُل ِمن مقدِّ يتكوَّ

املقدمُة: وفيها:

�لفتتاُح مبا ُينا�ِسُب.. 1

حتديُد مو�سوِع �لر�سالِة؛ وذلك بذكِر ُعنو�ِن �لر�سالة، و��سِم موؤلِّفها، وتاريِخ . 2
وفاِته.

اأهمية الر�سالة، واأ�سباب اختياِرها.. 3

اأهداُف التحقيق والدرا�سة، والدرا�ساُت ال�سابقُة.. 4

خطُة العمِل.. 5

منهُج الدرا�سِة والتحقيِق.. 6

، وفيه ف�سالِن: الق�سُم الأوُل: الق�سُم الدرا�سيُّ

�لف�سُل �لأوُل: �لتعريف مبوؤلِّف �لر�سالة، وفيه خم�سُة مباحَث:

املبحُث الأوُل: ا�سُمه، ون�سُبه.

املبحُث الثاين: مكانُته، وثناُء العلماء عليه.

. املبحُث الثالث: مذهُبه الفقهيُّ

املبحُث الرابع: موؤلَّفاُته.

املبحُث اخلام�ص: وفاُته.
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�لف�سُل �لثاين: �لتعريف بالر�سالة، وفيه ثالثُة مباحَث:

املبحُث الأوُل: �سبُب تاأليِف الر�سالة.

�ملبحُث �لثاين: مو�سوع �لر�سالة، و�أهميته.

املبحُث الثالُث: م�ساِدُر الر�سالة.

، وَي�سَمُل ما يلي: �لق�سُم �لثاين: �لق�سُم �لتحقيقيُّ

اأولاً: مقدمُة التحقيِق؛ وفيها ثالثة مباحث:

�ملبحُث �لأوُل: ذكُر ُن�َسِخ �لر�سالة �ملخطوطِة، وبياُن �أو�ساِفها، وعر�ُس مناذَج 
منها.

املبحُث الثان�ي: حتقيُق ا�سِم الر�سالة.

ِفها. املبحُث الثال�ُث: حتقيُق ن�سبِة الر�سالة ملوؤلِّ

ُق. ا: الن�صُّ املحقَّ ثانياً

 منهُج التحقيِق والدرا�سة:

اأوًل: منهُج التحقيِق:

ر لديَّ ن�سخٌة بخطِّ �مل�سنِّف وعليها �عتمدُت،  بعد �لبحث عن ُن�َسِخ �لر�سالة، توفَّ
واأُعربِّ عنها يف التعليق ب�: الأ�سل.

وكان �لتحقيُق ح�َسَب �خُلُطو�ِت �لتالية:

منها؛  املنقوِل  املخطوطِة  على  نقلُته  ما  قابلُت  ثم  الأ�سل،  ِمن  الن�صَّ  نقلُت  اأ. 
حتى �أحتقَق ِمن عدِم وجوِد خلٍل عند �لنقِل.

رت �لكلمَة �ملنا�سبة  ل �إ�سكاٌل يف قر�ءة كلمٍة، �أو بيا�س يف �لأ�سِل: قدَّ �إذ� ح�سَ ب. 
اإلى  الهام�ِص  واأ�سرُي يف   ،]  [ �إلى �لأ�سِل م�سورةاً بني حا�سرتني  و�أ�سفُتها 

ذلك.
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على  للدللة  ال�سلب؛  ]1/ب[ يف   : مثالاً �لنحو  على هذ�  و�سعت حا�سرتني  ج. 
نهاية الألواح وال�سفحات.

ثانًيا: منهُج التعليِق والتهمي�ِص:

ويكوُن على �سوِء �لنقاِط �لآتيِة:

املنهُج يف تخريِج الأحاديِث كالتايل:. 1

• بينُت َمن �أخرَج �حلديَث �أو �لأثَر باللفِظ �لو�رِد، �أو بنحِوه �إن مل �أِجْد لفَظه، 	
�أو مبعناه.

• �أو �لأثِر بذكِر: �لكتاِب و�لباِب، ثمَّ رقِم 	 �أََحْلُت على م�سدِر ذكِر �حلديث 
ا يف امل�سدِر. اجلزِء وال�سفحِة، ورقِم احلديِث اأو الأثِر اإذا كان مذكوراً

• اإن كان احلديُث يف ال�سحيحني اأو يف اأحِدهما اكتفيُت بتخريِجه منهما.	

• جُته ِمن �مل�سادر �لأخرى �ملعتَمدِة، مع ذكِر 	 �إن مل يكْن يف �أيٍّ منهما، خرَّ
ما قاله اأهُل احلديِث فيه.

ْن عزوُتها �إلى . 2 ، فاإن مل �أمتكَّ عزوُت ن�سو�َس �لعلماِء و�آر�َءهم لكتِبهم مبا�سرةاً
َمن نَقلها عنهم، ويف هذه �حلالِة �أذُكُر �أقَدَم �لكتِب �لتي ُتَعدُّ و��سطةاً يف توثيِق 

هذا الراأِي.

وثَّقُت �ملعايَن �للُّغويَة ِمن معاجِم �للغة �ملعتَمدِة، وتكوُن �لإحالُة على معاجِم . 3
اللغِة باملادِة، واجلزِء، وال�سفحِة.

وثَّقُت �ملعايَن �ل�سطالحيَة �لو�ردَة يف �لبحِث ِمن كتِب �مل�سطلحاِت �خلا�سِة . 4
بها، �أو ِمن كتِب �أهِل �لفنِّ �لذي َيتَبُعه ذلك �مل�سطلُح.

قمُت بالبياِن �للُّغويِّ مِلَا يرُد يف �ملخطوِط ِمن �ألفاٍظ غريبٍة.. 5

املنهُج يف ترجمِة الأعالِم كالتايل:. 6
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�إْن  وفاته  و�سنة  موؤلفاِته،  و�أهمَّ  ون�َسَبه،  �لَعَلِم،  ��سَم  �لرتجمُة:  َن  تت�سمَّ �أن 
ُوِجدت، وم�سادَر ترجمِته، و�أن تكون �لرتجمة لغري �ل�سحابة و�لأئمة �لأربعة، 

و�أن تتَّ�ِسَم �لرتجمُة بالخت�ساِر مع مر�عاِتها مِلَا �سَبق.

واجلزِء، . 7 ا�سِمه،  بذكِر  بالن�صِّ  النقِل  حالِة  يف  امل�سدِر  على  الإحالُة  تكوُن 
ا بكلمِة: )انُظر(. وال�سفحِة، ويف حالِة النقِل باملعنى: ذكُر ذلك م�سبوقاً

ومكاَنها، . 8 �لطبعِة،  ورقَم  )�لنا�سَر،  باملر�جِع  �ملتعلقَة  �ملعلوماِت  ذكرُت 
وتاريَخها( يف �آخِر �لبحث.

قمُت بالتعريِف بالكتب �لو�ردِة يف �لر�سالة، وذلك ح�َسَب �ملنهِج �لآتي:. 9

اأو  ا،  خمطوطاً كوِنه  )ِمن  عليها  هو  التي  حالِته  بياُن  الكتاِب،  �ساحِب  ذكُر 
ا(. مطبوعاً

ا من تعليقات . 10 التعليق على الر�سالة بح�سب ما ي�ستدعيه املقام، واأفدت اأي�ساً
ا منها،  ر�أيته منا�سباً �لهام�س ما  و�أثبت يف  �مل�سنف على حا�سية �ملخطوط، 

، وجعلته بني حا�سرتني ] [. رُته مبا فتح �هلل عليَّ وما �أَ�سَكَل قر�ءُته قدَّ

ثالًثا: ما يتعلُق بالناحيِة ال�سكلية والتنظيميِة ولغِة الكتابة، راعيُت فيها الأموَر 

التاليَة:

اللغويِة، . 1 الناحيِة:  ِمن  و�سالمِته  املكتوِب،  و�سحِة  الألفاظ  ب�سبط  العنايُة 
ْكليِة، ومر�عاِة ُح�سِن تنا�ُسِق �لكالِم، وُرِقيِّ �أ�سلوِبه. و�لإمالئيِة، و�ل�سَّ

�لعنايُة بعالماِت �لرتقيِم َقْدَر �لإمكاِن، وو�سُعها يف �أماكِنها �ل�سحيحِة.. 2

لِب �ملو�سوِع، و�لهو�م�ِس.. 3 �لعنايُة بانتقاِء حرٍف منا�سٍب للطبِع يف: �لعناويِن، و�سُ

�لعنايُة بو�سِع عالمٍة تدلُّ على �لنتهاِء ِمن: �مل�ساألِة، و�ملطلِب، و�ملبحِث.. 4

�تَّبعُت يف �إثباِت �لن�سو�ِس �ملنهَج �لآتَي:. 5
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و�سعُت �لأحاديَث و�لآثاَر بني قو�سني مميزين، على هذ� �ل�سكل: » «. �أ. 

و�سعُت �لن�سو�َس �لتي نَقَلها �لباحُث عن غرِيه بني قو�سنِي مميزيِن، على  ب. 
هذا ال�سكل: “ ”.

قمُت بو�سِع فهر�س للم�سادر و�ملر�جع، و�آَخر للمو�سوعات.. 6

ا  فيه، موِجباً ا  �لكرمي، متقبَّالاً مباَركاً لوجِهه  ا  �أن يجعَل عملي خال�ساً �أ�ساأُل  و�هلَل 
اِت �لنعيم، فاإنَّه ح�سُبنا وِنعَم �لوكيُل. للفوِز لديه بجنَّ

نا ممٍد وعلى �آِله و�سحِبه �أجمعني. و�سلَّى �هلُل و�سلَّم وباَرَك على نبيِّ
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الق�شُم االأوُل

الق�شُم الدرا�شيُّ

الف�صُل االأوُل
التعريف مبوؤلِّف الر�شالة

وفيه خم�سُة مباحَث)1(:

 املبحُث الأوُل: ا�سُمه، ون�سُبه

هو: عي�سى بن عبدالرحيم بن عي�سى بن حممد)2(، �لأحمد �آبادي، �لَكَجر�تي)3(.

وِن�سَبُته �إلى �أحمد �آباد: �أكرب مدن ولية َكَجر�ت، يف �سمال غرب �لهند)4(.

 املبحُث الثاين: مكانُته، وثناُء العلماء عليه

ي �لعلماء لر�سائله بالَقبول؛ �إذ  َة للم�سنِّف ِمن تلقِّ ميكُن �أن َتعِرَف �ملكانَة �لعلميَّ
ة �لعالية. �، وو�سفوه بالعبار�ت �لتي تدل على مكانته �لعلميَّ �أَْثَنْو� عليه خرياً

بُت عن  ونقَّ له،  ترجمت  �لتي  فات  و�مل�سنَّ �لكتب  �مل�سنِّف يف  وتالميذ  �سيوخ  �لبحث عن  �جتهدُت يف   )1(
ذلك يف ر�سائله �لأخرى �ملخطوطة و�ملطبوعة، فلم �أظفر ب�سيء بخ�سو�س ذلك؛ لذ� �أعر�سُت عن ذكر 

مبحث يتعلق بهذا الأمر.
ه يف �آخر هذه �لن�سخة �ملخطوطة. ُف بخطِّ وقد كتب هذ� �لن�سَب، �مل�سنِّ  )2(

انظر ترجمته يف: النور ال�سافر عن اأخبار القرن العا�سر، للعيدرو�ص، �ص317، �سذرات الذهب يف اأخبار   )3(
من ذهب، لبن العماد احلنبلي 583/10، الأعالم، للزركلي 104/5، معجم املوؤلفني، لكحالة 26/8.

م�ساهدات  الهند  غرب  يف  كتاب:  يف  امل�سلمني  وملوكها  كجرات  وولية  اآباد،  باأحمد  التعريف  انظر:   )4(
ا  واأحاديث، ملعايل الدكتور: حممد بن نا�سر العبودي، �ص112-119، ومن �ص128-181، وانظر اأي�ساً

يف املواقع التالية:
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8
%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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، �لقا�سي عي�سى �لهندي.. وكان من  مة �ملتفنِّ يقول �ساحب النور ال�سافر: “�لعالَّ
�سني، وله ت�سانيُف نافعٌة”)1(. اأعيان العلماء امل�سهورين، واأوحد امل�سايخ املدرِّ

َف ِمن منزلٍة  �لتي ت�سف لنا ما وهب �هلل �مل�سنِّ �لعالية  �لعبار�ت  فنلحظ هذه 
عاليٍة يف الق�ساء والتدري�ص والت�سنيف)2(.

فه �ساحُب �لأعالم، فقال)3(: “فا�سٌل ِهْنِديٌّ ُم�ْسَتْعِرب)4(”. وو�سَ

 املبحُث الثالث: مذهُبه الفقهيُّ

�مل�سنِّف حنفيُّ �ملذهِب فيما يظهر، وميكُن �إثباُت هذ� على �سوِء �لآتي:

• عنايته بذكر اآراء اأئمة احلنفيَّة عنايةاً فائقة.	

• قل عن كتب �حلنفيَّة، وظهورها يف �لر�سالة �أكرَث ِمن غريهم.	 �لنَّ

 املبحُث الرابع: موؤلَّفاُته:

ة موؤلَّفات للم�سنِّف، و�ساأذكرها  �أفادت �لفهار�س و�لأدلة ومو�قع �لبحث وجوَد عدَّ
على النحو التايل:

• اإر�ساد اأبي الروح يف ال�سماع، وهذه الر�سالة تتحدث عن خالف العلماء يف �سماع 	

ا، و�سماعه مع الآلت. داً الغناء جمرَّ

وتعدُّ هذه �لر�سالة من �لر�سائل �ملتميزة، وِمن �أنفع ما َكَتَبه علماُء �لهند يف 
هذا الباب)5(.

�ص317.  )1(
لعبداحلي  الهند،  يف  الإ�سالمية  الثقافة   ،104/5 الأعالم   ،583/10 الذهب  �سذرات  ا:  اأي�ساً انظر   )2(

احُل�سني، �ص109.
.104/5  )3(

ُم�ستعِرب: ��سم فاعل ِمن ��سَتْعَرَب، وير�د به: َمن �عتنى من غري �لعرب باأدبهم وح�سارتهم وثقافتهم.  )4(
انظر: معجم اللغة العربية املعا�سرة 1477/2.

)5(  انظر: الثقافة الإ�سالمية يف الهند، لعبداحلي احُل�سني، �ص 109.
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قٌة ومطبوعة)1(. والر�سالة حمقَّ

• فيها 	 ي�سرح  الر�سالة  وهذه  القامو�ص،  األفاظ خطبة  �سرح  املاأنو�ص يف  القول 
ف األفاظ خطبة القامو�ص املحيط، للفريوز اآبادي )ت: 817ه�(، وقد  امل�سنِّ
َن�َسَبها له جماعة، منهم: �ساحب تاج �لعرو�س، فقال: “وعليها �سرُح �لقا�سي 

عي�سى بن عبد�لرحيم �لَكَجر�تي”)2(.

ا”)3(. ويقول يف ك�سف الظنون: “وعلَّق عي�سى بن عبدالرحيم على ديباجته �سرحاً

وهذه �لر�سالة ل تز�ل خمطوطةاً ومل ُتطَبع)4(.

• ر�سالة يف التوكل، ذكرها �ساحب الأعالم)5(، وهي خمطوطة مل ُتطَبع.	

• حمل 	 الر�سالة  وهي  ُمقلَِّده،  مذهب  عن  املقلِِّد  انتقال  جواِز  بيان  يف  ر�سالٌة 
الدرا�سة.

 املبحُث اخلام�ص: وفاُته:

: خَتلَفِت �مل�سادُر يف ذكِر �سنِة وفاِته�

فقيل: �سنَة )970ه�()6(. وقيل: �سنَة )982ه�()7(.

والذي يظهر، اأنَّ القول الأخري )ت: 982هـ( هو �لأقرب؛ بناءاً على قول �أكرث َمن 
ترجم له.

قام بتحقيقها: وليد بن اأني�ص الها�سمي، على ن�سخة بخط املوؤلف، وُطبعت يف دار اللوؤلوؤة للن�سر والتوزيع،   )1(
املن�سورة- م�سر، عام 2018م.

.67/1  )2(
.1306/2  )3(

الر�سالة  املغاربة  ال�سادة  رواق   )96336( )1277لغة(  �لأزهرية  �ملكتبة  خمطوطات  من  �ملخطوط   )4(
رقم:2، و�ملخطوط من�سور على �ل�سبكة �لعاملية، وهذ� ر�بطه للفائدة:

https://www.alukah.net/library/0/82667
.104/5  )5(

انظر: الأعالم 104/5.  )6(
انظر: النور ال�سافر، �ص317، �سذرات الذهب 583/10، معجم املوؤلفني 26/8.  )7(
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الف�صُل الثاين
التعريف بالر�شالة

وفيه ثالثُة مباِحَث:

 املبحُث الأوُل: �سبُب تاأليِف الر�سالة

ِف، وقد تعاَرَف �لـُموؤلِّفون  �إنَّ معرفَة �سبِب �لتاأليِف، له �أثٌر يف معرفِة منهِج �ملوؤلِّ
مٍة َيك�سفون فيها عن �سبِب �لتاأليِف. رو� ُكُتَبهم مبقدِّ دِّ على �أن ُي�سَ

�سبِب  عن  �لر�سالة  لهذه  مِته  مقدِّ يف  ن�سَّ  �إذ  ف؛  �مل�سنِّ �سَنعه  ما  بعيِنه  وهذ� 
َ لهم �حُلكَم يف �نتقال �ملقلِِّد  تاأليِفه، فقاَل: “فقد �ساأَلِني بع�ُس �لإخو�ِن �لكر�ِم �أن �أَُبنيِّ

ِمن قوِل َمن قلََّده ِمن �لأنام؛ �إذ َكرُثَ فيه �لِقيُل فيما بني �لَعَو�م”)1(.

وبناءاً عليه؛ يتَّ�سح �أنَّ �سبب �لتاأليف وباعَثه، هو �إجابة �سوؤ�ل َمن �ساأله من �لإخوة 
�لكر�م عن هذه �مل�ساألِة �لتي َكرُثَ فيها �لِقيُل بني عو�مِّ َزَمِنه.

 املبحُث الثانـي: مو�سوع الر�سالة، واأهميته

ث عن مو�سوٍع و�حٍد، وهو: حكم �نتقال �ملقلِِّد عن قوِل َمن قلََّده. �لر�سالة تتحدَّ

ِلَيِته  ويعدُّ هذ� �ملو�سوع من �ملو�سوعات �ملهمة �لتي مت�سُّ �حلاجُة �إلى بيانه وجَتْ
بالتاأليف  وخ�سوها  فائقة  عنايةاً  امل�ساألة  بهذه  العلماء  اعتنى  ولقد  ع�سر،  كلِّ  يف 

ِف وبعَده، ومن �أمثلة ذلك: ُة موؤلَّفاٍت فيها زمَن �مل�سنِّ ، وظهرت عدَّ ��ستقاللاً

• حترير املقال يف م�ساألة النتقال، للجالل ال�سيوطي )ت: 911ه�()2(.	

• القول ال�سديد يف بع�ص م�سائل الجتهاد والتقليد، ملحمد بن عبدالعظيم املكي 	
وخ )ت: 1061ه�()3(. ب بابن ُمالَّ َفرُّ �لرومي �حلنفي، �مللقَّ

�ص 22.  )1(
)2(  الر�سالة مطبوعة بتحقيق: اأبي عبدالرحمن جمال بن حممد بن حممود، يف دار الكتب العلمية، عام 

2005م، مع كتاب الإمام يف بيان اأدلة الأحكام، للمنويف.
الر�سالة مطبوعة بتحقيق: جا�سم مهلهل اليا�سني، وعدنان �سامل الرومي، ن�سر: دار الدعوة - الكويت، =  )3(
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• العقد الفريد لبيان الراجح يف جواز التقليد، لأبي الإخال�ص ح�سن بن عمار 	
ُرْنُباليل �حلنفي )ت: 1069ه�()1(. �ل�سُّ

 املبحُث الثـالُث: م�سادر الر�سالة

على  وهي  عليها،  و�أحاَل  بها،  ح  �سرَّ �مل�ساِدَر  من  جمهرة  ِمن  ُف  �مل�سنِّ ��ستفاد 
النحِو التايل:

• املحيط الربهاين يف الفقه النعماين، لربهان الدين حممود بن تاج الدين: 	
�حلنفي  �لبخاري  َماَزه  بن  عمر  بن  عبد�لعزيز  �ل�سهيد  �ل�سدر  بن  �أحمد 

)ت: 616ه�(.

• ِم ِذكُره.	 الذخرية الربهانية، للموؤلِّف املتقدِّ

• جامع الأ�سول يف بيان القواعد احلنفية وال�سافعية يف اأ�سول الفقه، لعبيداهلل 	
بن حممد بن عبدالعزيز ال�سمرقندي )ت: 701ه�(.

• ول والأمل يف علمي الأ�سول واجلدل” لعثمان بن عمر 	 خمت�سر “منتهى ال�سُّ
بن اأبي بكر بن يون�ص، ال�سهري بابن احلاجب )ت: 646ه�(.

• امل�ست�سفى، لأبي حامد، حممد بن حممد الغزايل )ت: 505ه�(.	

• �سرح اللمع، يف اأ�سول الفقه، لأبي اإ�سحاق، اإبراهيم بن حممد ال�سريازي )ت: 	
476ه�(.

• ميزان الأ�سول يف نتائج العقول يف اأ�سول الفقه، لعالء الدين، �سم�ص النظر، 	
اأبي بكر: حممد بن اأحمد ال�سمرقندي، احلنفي )ت: 553ه�(.

• �سرح مب�سوط ممد بن �حل�سن �ل�سيباين، ملحمد بن �حل�سني بن ممد، �أبو 	
بكر البخاري، املعروف ببكر ُخواهر زاده )ت: 483ه�(.

= الطبعة: الأولى، 1988م.
م للدكتور: �أحمد بن �سالح �لرب�ك، وهي من�سورة على �ل�سبكة �لعاملية. كَّ �لر�سالة مققة يف بحث ُمَ  )1(
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• �جُلَوْيني 	 �حلرمني  لإمام  �ل�سافعي،  فقه  يف  �ملذهب  در�ية  يف  �ملطلب  نهاية 
)ت: 478ه�(.

• النووي 	 �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  لأبي  ب،  املهذَّ �سرح  املجموع 
)ت: 676ه�(.

• ا.	 رو�سة �لطالبني وعمدة �ملفتني، للنووي �أي�ساً

• بن 	 يو�سف  الدين،  جلمال  ال�سافعي،  الإمام  فقه  يف  الأبرار  لأعمال  الأنوار 
�إبر�هيم �لأَْرُدِبيلي �ل�سافعي توفى نحو �سنة )779ه�(.
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الق�شُم الثاين

الق�شُم التحقيقيُّ

وَي�سَمُل ما ياأتي:

: مقدمُة �لتحقيِق؛ وفيها ثالثة مباِحَث: �أولاً

املبحُث االأوُل
ذكُر ُن�َصِخ الر�صالة املخطوطِة، وبياُن اأو�صاِفها، وعر�ُص مناذَج منها

َر لديَّ ن�سخٌة  ني، توفَّ الع يف �لفهار�س و�لأدلَّة، و�سوؤ�ل �ملخت�سِّ بعد �لبحث و�لطِّ
ِفها، و�ساأذكر معلوماتها على النحو التايل: متميزة من الر�سالة بخطِّ م�سنِّ

• مكتوٌب 	 جملَّدة  غريها،  عن  رة  م�سوَّ غرُي  خا�سة  اأ�سيلة  ن�سخة  معلوماتها: 
على غالفها اخلارجي: ر�سالة يف بيان جواز انتقال املقلد عن مذهب مقلده، 

م�سائل - عربي.

• ا.	 وتقع الر�سالة يف خم�ص ورقات، ويف كل �سفحٍة )23( �سطراً

• عنوانها: ر�سالٌة يف بيان جواِز انتقال املقلِِّد عن مذهب ُمقلَِّده.	

• �أول �لن�سخة: »ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم، عوَنك يا كريـُم، �حلمُد هلل �ملِلِك 	
�مِلْنَعام..«.

• ُف نف�ُسه، جاء يف خامتة الر�سالة: “قاله �لفقرُي �إلى َعْفِو موله 	 نا�ِسُخها: امل�سنِّ
�لكرمي �ل�سمد، عي�سى بن عبد�لرحيم بن عي�سى بن ممد، َرَزَقه �هلُل �سعادَة 
ا  ا وُم�سلِّماً لِّياً � هلل تعالى وحَده، وُم�سَ اه غايَة �لأََمد، حامداً �لأَبِد، وبلََّغه فيما يتمنَّ

على َمن ل نبيَّ بعَده”.
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وقد كتبها  بخط ن�سخي جميل، و��سح م�سبوط بال�سكل، ومل يذكر تاريَخ 
َن�ْسِخها وكتابتها.

و�حلو��سي  �لت�سحيحات  ووجود  وجودتها،  �لكتابة،  �سالمُة  �لن�سخة  يف  وُيلَحظ 
عليه  �لتغلَب  حاولُت  �لكلمات،  لبع�س  ي�سري  و�سوح  وعدم  بيا�س  وجود  مع  عليها، 

ُف عنها. بالتقدير �ملنا�سب، �أو �لرجوع للم�سادر �لتي َنَقَل �مل�سنِّ

�سورة لورقة العنوان

�سورة الورقة الأولى من الر�سالة
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الورقة قبل الأخرية من الر�سالة

املبحُث الثانـي

حتقيُق ا�شِم الر�شالة

ا لهذه �لر�سالة، ل يف مقدمِة ر�سالته ول يف خامتتها،  ناً ا معيَّ مل َيذُكر �مل�سنف ��سماً
ف �لعبارَة �لآتية:  � من خط �مل�سنِّ ِة �لر�سالة بخطٍّ قريٍب جدًّ �إلَّ �أنَّه قد ُكتب على ُطرَّ

ر�سالة يف بيان جواز انتقال املقلد عن مذهب مقلده.

َمِته. ا مع ما ذكره �مل�سنِّف يف �سدر مقدِّ وهذه �لت�سمية متَِّفقة متاماً

ووردت الت�سميُة يف الأعالم)1( على �لنحو �لتايل: �نتقال �ملقلِّد من فقيٍه �إلى فقيٍه �آَخَر.

�أن تكون هذه �لت�سميُة قد ُكتبت على بع�س �لنُّ�َسخ �لأخرى ��ستفادةاً من  فيمكن 
ا يف �سيٍء، فله �أن يرجع عنه �إلى قوِل فقيٍه �آَخَر«. قوله: »�إذ� قلَّد فقيهاً

.104/5  )1(
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ووردت الت�سمية يف معجم املوؤلِّفني)1(: انتقال املقلِّد من فقٍه اإلى فقٍه اآخر.

وهذه �لت�سمية قد تكون باعتبار ن�سخٍة من �لنُّ�َسخ، �أو �أنَّها ت�سحيٌف من �لت�سمية 
الثانية الواردة يف الأعالم، وهو الأقرُب.

وال�سحيح العتماُد على الت�سمية الواردة على الن�سخة التي ُكتبت بخطِّ امل�سنِّف.

املبحُث الثالـُث
حتقيُق ن�شبِة الر�شالة ملوؤلِِّفها

ُة اأموٍر: ، دلَّ على ذلك عدَّ ن�سبُة الر�سالة للم�سنف ثابتٌة بال �سكٍّ

• هو 	 الأمُر  وهذا  بيده،  كتبها  التي  الر�سالة  هذه  خامتة  يف  با�سِمه  الت�سريُح 
فها. الغايُة يف توثيِق ن�سبِة الر�سالة مل�سنِّ

• ذكر الر�سالة يف الكتب التي ترجمت له؛ مثل: الأعالم، ومعجم املوؤلِّفني)2(.	

.26/8  )1(
)2(  انظر: الأعالم 104/5، معجم املوؤلفني 26/8.
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ر�شالٌة يف بيان جواِز انتقال املقلِِّد
عن مذهب ُمقلَِّده

ِد الأنام،  عوَنك يا كريـُم، �حلمُد هلل �ملِلِك �مْلِْنَعام)1(، وال�سالُة وال�سالم على �سيِّ
وعلى اآِلِه واأ�سحاِبه ]الِعظام[)2(؛ وبعُد:

َ لهم �حُلكَم يف �نتقال �ملقلِِّد ِمن قوِل  فقد �ساأَلِني بع�ُس �لإخو�ِن �لكر�ِم، �أن �أَُبنيِّ
َمن قلََّده ِمن �لأنام؛ �إذ َكرُثَ فيه �لِقيُل فيما بني �لَعَو�م، فنقول -وباهلل �لتوفيق، ومنه 

�لع�سمُة وَنْيُل �لتحقيق-:

عليه  لقوله  �آَخَر)3(؛  فقيٍه  قوِل  �إلى  عنه  يرجع  �أن  فله  �سيٍء،  يف  ا  فقيهاً قلَّد  �إذ� 
ِهُم �ْقَتَدْيُتُم �ْهَتَدْيُتْم«)4(، ولأنَّ العوامَّ يف  يِّ ِباأَ َحاِبي َكالنُُّجوِم،  �ل�سالة و�ل�سالم: »�أَ�سْ

. أي كثري �لنعم، على وزن ِمْفعال، مثل: معطاء، وهو خرب عن �هلل�  )1(
، واملثبت اأقرب. �لكلمة غري و��سحة يف �لأ�سل، وهذه �سورتها:   )2(

)3(  م�ساألة �نتقال �ملقلِّد �إلى قول فقيه �آخر، مبنية على م�ساألة حكم �لتمذهب و�للتز�م مبذهب معني، و�لعلماء 
والثالث:  وجوبه،  والثاين:  التمذهب،  جواز  الأول:  القول  اأقوال:  اأربعة  على  التمذهب  حكم  يف  اختلفوا 

ا�ستحبابه، والرابع: منعه. وعليه، فمن راأى التمذهب ترد عنده هذه امل�ساألة، ومن منعه ل ترد عنده.
انظر: التمذهب درا�سة نظرية نقدية، د. خالد الرويتع 860-781/2.

ف  �ختار جو�َز �نتقال �ملقلِّد عن مذهب من قلَّده، وهو مذهب جماعة من �لعلماء، منهم:  وامل�سنِّ
ابن احلاجب، والعز بن عبدال�سالم، وابن تيمية احلفيد يف قول، وال�سيوطي، واأمري با د�ساه، ون�سبه ابن 

�لنجار �لفتوحي لأكرث �لعلماء.
�سرح  املخت�سر  بيان  �ص440-439،   -8 املجموعة  الر�سائل  جامع   ،158/2 الأحكام  قواعد  انظر: 
خمت�سر ابن احلاجب 368/3، جزيل املواهب يف اختالف املذاهب لل�سيوطي، �ص41، تي�سري التحرير 

253/4، �سرح الكوكب املنري 577/4.
رواه الآجري يف ال�سريعة 1690/4، وابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وف�سله 898/2، 923، من حديث   )4(

. جابر بن عبداهلل
قال ابن عبدالرب يف اإ�سناد احلديث: “هذا اإ�سناد ل تقوم به حجة”.

وقال احلافظ ابن حجر يف التلخي�ص احلبري 463/4، ط. �لعلمية: »قال �أبو بكر �لبز�ر: هذ� �لكالم مل 
ي�سح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقال �بن حزم: هذ� خرب مكذوب مو�سوع باطل«.
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، من غري �إنكاٍر ِمن  ٍ زمن ال�سلف)1( كانو� ي�ستفتون �لفقهاَء من غري رجوٍع �إلى معنيَّ
اأحٍد، فحلَّ ذلك حملَّ الإجماِع على اجلواز)2(.

ومِلَا ُذِكَر يف )�لذخرية()3(، و)املحيط()4(، و)جامع الأ�سول()5(، عن نوادر ابن 
)7(، يف رجٍل لي�ص بفقيٍه ابُتلي بنازلٍة يف امراأٍة، ف�ساأل 

  ر�ستم)6(، عن حممٍد 

املراد بال�سلف عند الإطالق: ال�سحابة  وَمن �سلك �سبيَلهم من �لتابعني و�أتباع �لتابعني، و�أئمة   )1(
الهدى من بعدهم.

مة عبدالعزيز بن باز 238/9، جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ حممد  انظر: جمموع فتاوى العالَّ
بن �سالح العثيمني 686/8، �سرح العقيدة ال�سفارينية، لل�سيخ حممد العثيمني، �ص19.

انظر: قواعد الأحكام 159/2، بيان املخت�سر �سرح خمت�سر ابن احلاجب 370/3، تي�سري التحرير   )2(
.253/4

وهو  احلنفي،  املذهب  على  الفقه  يف  الفتاوى  ذخرية  وهي  الربهانية،  الذخرية  بالذخرية:  املق�سود   )3(
خمت�سر من كتاب املحيط الربهاين لربهان الدين، حممود بن تاج الدين: اأحمد بن ال�سدر، ال�سهيد، 
برهان �لأئمة: عبد�لعزيز بن عمر بن َماَزه �لبخاري �حلنفي )ت 616ه�( والكتاب حققه جمموعة من 

الباحثني، وُطبع يف دار الكتب العلمية.
الكتب  دار  يف  وُطبع  الباحثني،  من  جمموعة  حققه  والكتاب  النعماين،  الفقه  يف  الربهاين،  املحيط   )4(

العلمية.
جامع الأ�سول يف بيان القواعد احلنفية وال�سافعية يف اأ�سول الفقه، لعبيد اهلل بن حممد بن عبدالعزيز   )5(
ال�سمرقندي )ت: 701ه�(، والكتاب �سدر يف جملدين عن مركز البحوث الإ�سالمية اإ�ستانبول، حتقيق: 

ع�سمت غريب �هلل �ِسْم�َسك، هذه �ل�سنة يف �سهر �سعبان 1441ه�/ 2020م.
اأبو بكر، فقيه حنفي، له: النوادر يف الفقه كتبها عن حممد بن احل�سن  اإبراهيم بن ر�ستم املروزي،   )6(

ال�سيباين، )ت: 211ه�(.
انظر: اجلواهر امل�سية 37/1، والطبقات ال�سنية، �ص60، وهدية العارفني 2/1.

جلواز    حممد  عن  نقلوها  التي  ال�سورة  من  احلنفيَّة  ُكُتب  ِمن  ُذكر  وما  الأ�سل:  حا�سية  يف  ُذكر   )7(
ول  يهو�ها،  ول   ، �مر�أةاً ى  يت�سهَّ ل  َمن  فاإنَّ  ي؛  �لتَّ�سهِّ ي�سرتطون يف ذلك عدَم  ل  �أنَّهم  �لنتقال، ظاهٌر يف 
ا بالأئمة  دون �أي�ساً ل �إلى �لجتماع معها، بالعمل بقول َمن يخالف �إماَمه، وهو ظاهٌر ل ُينَكر. ول ُيقيِّ يتو�سَّ
� بني �لر�جح و�ملرجوح؛ فاإن �عتربنا تلك �لأمور، فذلك �لحتياط و�خلروج  زاً �لأربعة، ول بكون �ملنتقل مميِّ
خ�سة  ا ِمن حيث احلكُم؛ فمقت�سى ما ذكرنا يف كتبنا ثبوُت ذكِر الرُّ باِع الهوى. واأمَّ يبِة واتِّ عن �سائبة الرِّ
ا من غري تقييٍد ب�سيٍء من ذلك؛ بل نقول: اإنَّ اإيراد حممد  جلو�ز �لنتقاِل يف م�ساألَة �لفروج،  مطلقاً
�لتي هي من �أهمِّ �مل�سائل، متنعه �أن يقول فيها بغري ثبوت �لرخ�سة؛ بل برعاية �لحتياط فيها �أنَّ �لنتقال 

ا؛ اإذ ديانُته  متنعه �أن يقول فيها بغري �لحتياط.  ا من غري تقييٍد ب�سيٍء من ذلك احتياطاً مطلقاً
وممد، هو ممد بن �حل�سن �ل�سيباين، يكنى باأبي عبد�هلل، لَزَم �أبا حنيفة ثم �أبا يو�سف، =
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ا عنه فاأفتاه باأمٍر من حتليٍل �أو حترمي، فَعَزَم عليه و�أم�ساه، ثم �أفتاه ذلك �لفقيُه  فقيهاً
َو�ِسَعه  ذلك،  �لنازلِة بخالف  تلك  له يف عني  �مر�أٍة  �لفقهاء يف  �أو غرُيه من  بعينه، 

ا)1(. الأمراِن جميعاً

ولو �أنَّ هذ� �لرجَل �ساأل بع�َس �لفقهاِء عن نازلٍة فاأفتاه باأمٍر من حتليل �أو حترمي، 
ا �آَخَر فاأفتاه بخالف ما �أفتى به �لأوُل،  فلم َيعِزم على ذلك يف زوجته حتى �ساأل فقيهاً
: وهذا كلُّه  فاأم�سى على زوجته وترك فتوى �لأول، َو�ِسَعه ذلك. وقال ممٌد 

قوُل �أبي حنيفَة، و�أبي يو�سَف)2(، وقوُلنا)3(.

وذكر يف اخلانية)4( يف م�ساألة تعليق الطالق بالتزوُّج: “ُروي عن اأ�سحابنا رحمهم 
ببطالن  فاأُفِتَي  �لفتوى  �أهل  من  عدلاً  ا  فقيهاً ��ستفتى  �إذ�  �حلادثة  �ساحب  �أنَّ  �هلل، 
ج باأخرى بعَدها وقد كان  �ليمني، َو�ِسَعه �أن ياأخذ ]بفتواه[)5( ومُي�ِسَك �ملر�أَة، فاإْن تزوَّ
�ليمنِي  ِة  ب�سحَّ فاأفتاه  مثَله  �آَخَر  ا  فقيهاً فا�ستفتى  ُجها،  يتزوَّ �مر�أٍة  كلِّ  بطالِق  َحَلَف 

ووقوِع �لطالِق �مل�ساِف؛ فاإنَّه مُي�ِسُك �لأُوَلى ويفارُق �لثانيَة”)6(.

ه عليهما، و�سمع من مالك والأوزاعي وغريهما، �سنَّف اجلامع الكبري وال�سغري والأ�سل، تويف  = وتفقَّ
بالري �سنة )186ه�(.

انظر: التاريخ لبن معني، �ص511، وفيات الأعيان 84/4، �سذرات الذهب 321/1.
انظر: املحيط الربهاين 58/8، الفتاوى الهندية 355/3.  )1(

هو �أبو يو�سف �لقا�سي، يعقوب بن �إبر�هيم بن حبيب �لأن�ساري �لكويف �لبغد�دي، �ساحب �لإمام �أبي   )2(
اظ احلديث، ولد بالكوفة، وتفقه  مة، من حفرّ ا عالرّ حنيفة، وتلميذه، واأول من ن�سر مذهبه: كان فقيهاً
باحلديث والرواية، وكان وا�سع العلم بالتف�سري واملغازي واأيام العرب، ويل الق�ساء ببغداد اأيام املهدي 

والهادي والر�سيد، ومات يف خالفته ببغداد �سنة 182ه�. 
انظر: تاريخ بغداد 16/ 359، وفيات الأعيان 6/ 378، �سذرات الذهب 2/ 367.

انظر: املحيط الربهاين 58/8، الفتاوى الهندية 355/3.  )3(
�لفتاوى �خلانية، وُطبعت با�سم فتاوى قا�سيخان يف مذهب �لإمام �لأعظم �أبي حنيفة �لنعمان، لفخر   )4(
الدين: ح�سن بن من�سور الأوزجندي، الفرغاين، تويف �سنة )592ه�( والكتاب اعتنى به �سامل البدري، 

وُطبع يف دار الكتب العلمية.
انظر الكالم عن الكتاب يف: ك�سف الظنون 1227/2.

، واملثبت من اخلانية. غري و��سحة يف �لأ�سل، وهذه �سورتها:   )5(
الفتاوى اخلانية 271/2.  )6(
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ال�سخ�ُص  يكون  واأن  فقيٍه،  اإلى  فقيٍه  الرجوُع من  يجوز  اأنه  على  دليٌل  كلُّه  فهذا 
�لو�حُد حنفيَّ �ملذهِب يف م�ساألٍة مالكيَّ �ملذهِب �أو غرَيه يف �أخرى.

ول يجب تقليُد ]1/ب[ �إماٍم بَعْيِنه، بحيث ل يرجُع عنه �إلى غريه عند �أبي حنيفَة 
)1(؛ و�لعجُب ممن ُينِكر ذلك ويزعم �أنه ين�سر مذهَب �أبي حنيفة 

 واأ�سحابه
ِة! وُيعَلم مبا نقلنا  نة و�إجماَع �لأُمَّ ، ول يدري �أنَّه ُيخاِلُفه، ويخالف �لكتاَب و�ل�سُّ
ره �لأ�سويل)2( من التفاق  من �لذخريِة وغرِيها، �أنَّ ما نقل �بُن �حلاجب يف خمت�سَ
على َمْنِع �لرجوِع بعد �لتقليد و�لعمل يف م�ساألٍة يريد �لنتقاَل فيها، مدخول؛ مِلا َعِلْمَته 
دون  �لعلماء  بع�ِس  �تفاَق  �أر�د  فلعلَّه  ذلك،    و�أ�سحاِبه  �أبي حنيفَة  �إجازة  من 

اإجماعهم)3(.

انظر: البحر الرائق 289/6، الدر املختار 48/1.  )1(

انظر: املخت�سر، حتقيق: نذير حمادو، �ص1264.  )2(
ول والأمل يف علمي الأ�سول واجلدل”، و��سَتَهر: بـ )خمت�سر  وخمت�سر ابن احلاجب ا�سمه: »منتهى ال�سُّ

املنتهى(، )وخمت�سر ابن احلاجب(.
العلماء  كبار  فقيه مالكي، من  اأبو عمرو،  يون�ص،  بن  بكر  اأبي  بن  بن عمر  وابن احلاجب هو: عثمان 
بالعربية، كردي الأ�سل، ولد يف اإ�سنا ب�سعيد م�سر ون�ساأ يف القاهرة، و�سكن دم�سق، من ت�سانيفه: 

الكافية يف النحو، وال�سافية يف ال�سرف، وخمت�سر الفقه، تويف بالإ�سكندرية �سنة )646ه�(.
انظر: الديباج املذهب 86/2، بغية الوعاة 134/2، �سجرة النور الزكية 241/1.

)3(  يقول الزرك�سي يف البحر املحيط 379/8-380: “ادعى الآمدي وابن احلاجب اأنه ]يجوز قبل العمل 
ا”. ل[ بعده بالتفاق، ولي�س كما قال، ففي كالم غريهما ما يقت�سي جرياَن �خلالف بعد �لعمل �أي�ساً
تنبيه: ورد يف امل�سدر: »ل يجوز قبل العمل، ول بعده«، ول ريب اأن حذف: »ل«، و: الواو« هو ال�سواب.

؛ لأنه لي�س لديه �لأهلية يف متييز �سحيح �لأقو�ل  ةاً وعلى فر�س �سحة �لتفاق، فُيحَمل على �لعامي خا�سَّ
والأدلة، بخالف املتمذهب؛ اإذ قد يظهر له رجحاُن غرِي مذهبه.

انظر: البحر املحيط 380/8، التمذهب، د. خالد الرويتع 971/2.
فائدة يف معنى: »ل تقليَد بعد �لعمل«: يقول مالَّ فروخ �حلنفي يف �لقول �ل�سديد �س122-124: “ثم ظهر يل 
ا ل ريب فيه، �أنَّ ُمر�َدهم من قولهم: ل تقليد بعد �لعمل؛  ا منك�سفاً ناً � بيِّ بعد مدة ت�سطريي هذه �لأ�سطر ظهوراً
�لزوجة مثالاً  و�أم�ساه، ففارق  �أو غريها، و�عتقده  �أو عتاق  ةاً يف م�ساألٍة مبذهب يف طالق  �إذ� عمل مرَّ �أنه 
، فلي�س  و�جتنبها وعاَمَلها معاملَة َمن حرمت عليه، و�عتقد �لبينونة بينه وبينها مبا جرى منه من �للفظ مثالاً
ا غرَي �لإمام �لأول، فهذ� معنى قولهم:  ا �إماماً له �أن يرجع عن ذلك وُيبِطل ما �أم�ساه ويعود �إليها بتقليده ثانياً
ا اإذا وقعت تلك  ا قلَّد فيه وعمل به، ونحو ذلك من العبارات، فاأمَّ لي�ص له التقليد بعد العمل، ول يرجع عمَّ

ةاً ثانية مع �مر�أة �أخرى، �أو مع زو�جها بنكاح جديد، فله �لأخذ بقول �إمام �آخر ول مانَع منه”. �لو�قعُة مرَّ
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َور، كما �إذ� �بُتلي �لرجُل وهو غرُي فقيٍه يف �مر�أٍة، ف�ساأل  �أو ُيحَمل على بع�س �ل�سُّ
وبني  بينه  فيما  واأم�ساه  عليه  فعزم  حترمي،  اأو  حتليٍل  من  باأمٍر  فاأفتاه  ا،  فقيهاً عنه 
�مر�أته، ثم �أفتاه فقيٌه �آَخُر بخالف ذلك؛ فاإنه ل َي�َسُعُه �أن َيَدَع ما عزم عليه وياأخَذ 

بفتوى �لآَخِر يف تلك �ملر�أِة بعيِنها.

ا �إذ� �أفتاه فقيٌه يف �مر�أٍة من حتليل �أو حترمي، فاأََخَذ به وعزم عليه، ثم �أفتاه  �أمَّ
ُل،  غرُيه من الفقهاء يف امراأٍة اأخرى له يف عنِي تلك النازلِة، بخالف ما اأفتى به الأوَّ
لُّ  ا؛ فيكون له �مر�أتاِن حَتِ فاأخذ به يف �ملر�أة �لثانية وعزم عليه، َو�ِسَعه �لأمر�ِن جميعاً
�؛ وذلك �أنَّ �لفتوى لغري �لفقيِه  �إحد�هما وحَتُرم �لأخرى، وقد قال فيهما قولاً و�حداً
ٌد بالعمل  ٌد بالعمل بالفتوى، كما �أنَّ �ملجتِهَد ُمَتَعبَّ كالر�أي للفقيه؛ لأنَّ غرَي �لفقيِه ُمَتَعبَّ

باجتهاده، كما ذكر يف الذخرية واملحيط)1(.

ِل  ل الراأي كما ذكرناه، فكذا احلكم يف املقلِِّد عند تبدُّ واحلكُم يف املجتهد عند تبدُّ
الفتوى.

ي؛ �أي  )2( جو�َز �لنتقاِل بانتفاء �لت�سهِّ
  ُّهذا، وقيَّد الإماُم اأبو حامٍد الغزايل

َباِع �لهوى، و�مْلَْيل �إلى �ل�سهوة؛ قال يف خمت�سر �مل�ست�سفى)3(: “َمِن �عتقد �ل�سافعيَّ  �تِّ
�أن ياأخذ يف كلِّ  يِّ  ي، ولي�س للعامِّ �أن ياأخذ مبذهِب خماِلِفه بالتَّ�سهِّ �أف�سَل، فلي�س له 

ْطَيَبها عنده”. م�ساألٍة �أَ

اللمعة)4( فيما  [ قال يف �سرح  ]2/اأ �لإماُم بذلك وخاَلَف فيه غرَيه؛  �نفرد  وقد 

انظر: املحيط الربهاين 58/8، الفتاوى الهندية 355/3.  )1(
)2(  هو: حممد بن حممد الغزايل ال�سافعي، األَّف املوؤلفات الكثرية النافعة، منها: )الوجيز( و)الو�سيط( 

و)الب�سيط( و)املنخول( و )امل�ست�سفى( وغري ذلك، )ت: 505ه�(.
انظر: وفيات الأعيان 216/4، �سري اأعالم النبالء 322/19، طبقات ال�سافعية الكربى لل�سبكي 191/6.

الكالم موجود بعينه يف امل�ست�سفى، �ص347.  )3(
املراد: �سرح اللمع، يف اأ�سول الفقه، لل�سيخ، اأبي اإ�سحاق: اإبراهيم بن حممد ال�سريازي )ت: 476ه�(،   )4(
ا: �سياء �لدين، �أبو عمرو: عثمان بن عي�سى �لهذياين، �لكردي )ت: 622ه�(، و�سرحه: اأبو  و�سرحه �أي�ساً

حممد: عبداهلل بن اأحمد البغدادي )ت: 533ه�(، ومل يكمله.
انظر: ك�سف الظنون 1562/2.
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�أحَد  �ختار   ، �سو�ءاً اعتقاد]ه[)2(  يف  كانا  فاإن  اخلالف،  على  املفتياِن  اأ�سر[)1(  ]لو 
�أن  �أف�سَل يف �عتقاده، ففيه قولن؛ �أحدهما:  �أحُدهما  �جلانَبنْي وَعِمَل به، فاإن كان 
باُع الأف�سِل،  ُيخريَّ به بينهما، وهو �ختيار �لقا�سي �أبي بكر)3(، والثاين: اأنه يلزم اتِّ

.)4(
 وهو اختيار الإمام الغزايل

و�ل�سحيح: جو�ُز تقليِد �ملف�سوِل مع وجود �لفا�سل؛ كاخلالفة و�لإمامة ونحوهما 
ي يرد على �أنَّ �لعامل �إذ� نظر يف دلئل �لفريَقني  من �لق�ساء وغريه، ثم �لتقييد بالتَّ�سهِّ
ه �أنَّ �حلقَّ يف هذه �مل�ساألة مع  ه مل يبلغ ُرتبَة �لجتهاد لَفْقِد �سروِطه، فغلب على ظنِّ لكنَّ
خماِلِف �إماِمه �لذي يعتقده �أف�سل، فله �أن ياأخذ مبذهب �ملخاِلِف يف تلك �مل�ساألة؛ لأنه 
� يف ذلك)5(. ه، بل رمبا ُيرَجى �أن يكون ماأجوراً ا، بل عمالاً مبوجب غالِب ظنِّ ياً ل يكون َت�َسهِّ

ة احلنفيَّة- يف  بُّو�سي)6( -من كبار اأئمَّ ويع�سد ذلك ما ذكره �لقا�سي �أبو زيٍد �لدَّ
، واملثبت اأن�سب لل�سياق. كلمة غري و��سحة يف �لأ�سل، وهذه �سورتها:   )1(

ا لل�سياق. يف الأ�سل بدون الهاء، وزدتها تقومياً  )2(
ممد بن �لطيب بن ممد بن جعفر، �أبو بكر: قا�س، من كبار علماء �لكالم، �نتهت �إليه �لريا�سة يف   )3(

مذهب الأ�ساعرة، من كتبه: اإعجاز القراآن، والإن�ساف، ومناقب الأئمة، تويف ببغداد )403ه�(.
انظر: وفيات الأعيان 296/4، تاريخ ق�ساة الأندل�ص، �ص37، الديباج املذهب 229/2.

انظر: �سرح اللمع يف الفقه، لل�سريازي، حتقيق: عبداملجيد تركي، �ص1037، امل�ست�سفى، �ص374.  )4(
)5(  يقول ابن تيمية يف جامع الر�سائل املجموعة 8 - �ص439-440: “فالرجل �إذ� �تبع قوَل بع�س �لأئمة يف 
ا لظهور دليل ذلك له، واإما لرتجيح بع�ص العلماء الذين ي�سوغ له  م�ساألة، وقول اآخر يف م�ساألة اأخرى؛ اإمَّ
ا، ومل يكن ذلك �لذي �لتزَم قوَل و�حٍد بعينه �أح�سَن حالاً منه، بل  تقليُدهم... مل يكن فاعل ذلك مالماً

هذا اأح�سُن حالاً من ذلك..”.
و�أعلم  به  �أفتى  �إمامه،  غري  مذهب  عنَده  َقِوَي  “وَمن   :121/11 الفروع  يف  مفلح  ابن  تلميذه  ويقول 

ال�سائل”.
وذكر ال�سيوطي يف جزيل املواهب، �ص42- 43، �حلال �لثاين يف �لنتقال عن �ملذهب لغر�س ديني، وله 
ا يف مذهبه وقد ترجح عنده �ملذهب �لآخر؛ ملا ر�آه من و�سوح  �سورتان، الأولى منهما: “�أن يكون فقيهاً

ا اأن يجب عليه النتقال، اأو يجوز كما قال الرافعي...”. اأدلته وقوة مداركه، فهذا اإمَّ
عبد�هلل -وقيل: عبيد �هلل- بن عمر بن عي�سى، �أبو زيد: �أول من و�سع علم �خلالف و�أبرزه �إلى �لوجود.   )6(
ا. ن�سبته اإلى بلدة بني بخارى و�سمرقند، له: تاأ�سي�ص النظر، والأ�سرار، وتقومي الأدلة،  ا باحثاً كان فقيهاً

تويف يف بخارى )430ه�(.
انظر: وفيات الأعيان 48/3، اجلواهر امل�سية 339/1، الفوائد البهية، �ص109.
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؛ لأنه يف  ميزان الأ�سول)1(: “�أنَّ على �ملجتهد �أن َيْدُعَو غرَيه �إلى ما عنده من �حلقِّ
ا عليه، �إلَّ دعوته  َزْعِمه �أنَّه على �حلقِّ وغريه على �خلطاأ، ويجب عليه منُع �لغرِي عمَّ
ملن مل يكن من �أهل �لجتهاد؛ باإظهار ما�سن ما عنده وقبائح ما يف �ملذهب �لآَخر، 
واإقامة الدلئل الظاهرة، ومل ي�ستغل باإظهار اإ�سكالِت ]اخل�سم[)2( منهم؛ لأنَّه رمبا 

َيْنَجُع ذلك يف قلوِبهم فال ]يفيده[)3( الدعوة”)4(. انتهى.

فهذا يدلُّ على اأنه يجوز للمقلِِّد اأن يرجع يف امل�ساألة اإلى مذهِب املخاِلِف لإمامه، 
اإذا ظهر عنده ببع�ص ظواهِر دلئِل رجحاِنه، ولول ذلك مل يكن لدعوة املجتِهِد اإلى 

ما عنده من احلق باإظهار الدلئل فائدٌة.

عند  �ملخاِلِف  مبذهب  ياأخذ  �أن  يجوز  �أنه  على  يدل  ي  بالتَّ�سهِّ �لتقييُد  وكذلك 
عند  ]2/ب[  �مل�سائل  بع�س  بقول خماِلِفه يف  �ملجتهدين  بع�ُس  َعِمَل  وقد  م�سلحة، 
روؤية امل�سلحة يف ذلك، فاإذا ]�ساغ[)5( ذلك للمجتهد مع �أنَّ َر�أَْيه عليه �ألزُم، فاملقلُِّد 

�أَْولى بذلك.

َحَلَق    ال�سافعي  الإمام  اأنَّ   ،)7(
 الإ�سالم  �سيخ  مب�سوط)6(  يف  وُذكر 

ميزان الأ�سول، يف نتائج العقول، يف اأ�سول الفقه، لل�سيخ، الإمام، عالء الدين، �سم�ص النظر، اأبي بكر:   )1(
حممد بن اأحمد ال�سمرقندي، احلنفي، الأ�سويل،  )ت: 553ه�(.

انظر: ك�سف الظنون 1916/2.
. تنبيه: املوطن امل�سار اإليه لي�ص فيه ذكر للدبو�سي

، واملثبت من ميزان الأ�سول. غري و��سحة يف �لأ�سل، و�سورتها:   )2(
كذا بالأ�سل، وال�سواب: »يفيد«، كما يف ميزان الأ�سول.  )3(

انظر: ميزان الأ�سول، �ص763.  )4(
، ولعل املثبت ال�سواب. غري و��سحة يف �لأ�سل، وهذه �سورتها:   )5(

هو �سرح ملب�سوط -�أو �أ�سل- ممد بن �حل�سن �ل�سيباين يف فروع �حلنفية.  )6(
انظر: ك�سف الظنون 1581/2.

ُخواهر زاده: فقيه،  اأو  ُخواهر زاده،  ببكر  املعروف  البخاري،  بكر  اأبو  حممد بن احل�سني بن حممد،   )7(
كان �سيخ �لأحناف فيما ور�ء �لنهر، له: �ملب�سوط، و�ملخت�سر، وغريهما، مولده ووفاته يف بخارى، �سنة 

)483ه�(.
انظر: اجلواهر امل�سية 217/1، الفوائد البهية، �ص163، الأعالم 100/6.
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ر�أ�َسه و�ل�سعُر على ثيابه وبدِنه، فقام و�سلَّى، وِمن مذهبه �أنَّ ذلك جن�ٌس مينع جو�ز 
�ل�سالة، فقيل له يف ذلك، فقال: �إذ� ��سطررنا عملنا بقول �لعر�قيني)1(، والظاهُر 

�أن ل م�سلحَة هنا �سوى َدْفِع �حلرج.

ا�س  وذكر يف الذخرية: “�أنَّه ُروي عن �أبي يو�سَف رحمه �هلل تعالى، �أنَّه �سلَّى بالنَّ
ِق  تفرُّ بعد  ذلك  وكان  منه،  �غت�سل  قد  وكان  ام،  �حلمَّ بئر  يف  �لفاأرة  بوجود  فاأُخرِبَ 
، مل يحتمل  ُقلََّتنْيِ �ملاُء  َبَلَغ  »�إذ�  �ملدينة:  �أهل  �إخو�ننا من  بقول  ناأخذ  �لنا�ِس، فقال: 

خبثاًا« ومل يكن ذلك مذهَبه”)2(.

جميع  يف  بالأ�سهل  �لأخذ  يف  يكون  �أن  يلزم  لي�س  �أنه  ُيعَلَم،  �أن  ينبغي  ومما 
ا يكون يف  ُمه بع�ُس �لنا�ِس؛ بل رمبَّ ي و�تباع �لهوى كما يتوهَّ اِت، �لعمُل بالتَّ�سهِّ �جلزئيَّ
�ل�سحة  �مل�سلمني على  �أموِر  و�خلروُج عن �حلرج، وحمُل  �لحتياُط  بالأ�سهل  �لأخذ 
ا يندب ذلك �أو يتعنيَّ يف بع�س  عند عموم �لبلوى، ول لئمَة يف �سيٍء من ذلك؛ بل رمبَّ

�ل�سور بح�َسب �قت�ساِء �ملقاِم.

ُل -�أعني �لحتياَط- فِمثُل �لأخِذ بقول �أبي حنيفَة يف بع�س م�سائل �جُلُمعة  ا �لأوَّ �أمَّ
�إذِن  بغري  كالتجميع  منها؛  �آَخَر  بع�ٍس  يف  �ل�سافعي  وبقول  مثال)3(،  اجلماعة  كعدد 
ا ملن ل يتاأتى  �لإمام، وعدم ��سرت�ط �لبلد وتنفيذ ]الأحكام[)4( )5(؛ فاإنَّ فيه احتياطاً
له �جلمُع بني قوَلْيهما، فيتخلَّف عن حت�سيل �سالِة �جلمعة ويدخل يف ]الوعيد[)6( 

الذي ورد يف حقِّ تارِكها)7(.

يعني من احلنفية.  )1(
)2(  الذخرية 249/1، املحيط الربهاين 187/3.

�نظر: �ملب�سوط لل�سرخ�سي 25/2، بدائع ال�سنائع 268/1، املحيط الربهاين 71/2.  )3(
، واملثبت اأ�سبه. غري و��سحة يف �لأ�سل، وهذه �سورتها:   )4(

انظر: الأم 220/1، نهاية املطلب 480/2، رو�سة �لطالبني 10/2.  )5(
، وما قدرته اأ�سبه. غري و��سحة يف �لأ�سل، وهذه �سورتها:   )6(

من  ليكونن  ثم  قلوبهم،  على  اهلل  ليختمنَّ  اأو  اجلمعات،  ودعهم  عن  اأقواٌم  »لينتهنيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  مثل   )7(
الغافلني«. اأخرجه م�سلم يف كتاب اجلمعة، باب التغليظ يف ترك اجلمعة، 195/2، برقم )865( من 

. حديث عبداهلل بن عمر، واأبي هريرة
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وبالعمل مبا ذكرنا من �لأ�سهل، يتخلَّ�س عن �لدخول حتت �لوعيِد بال �سك، ول 
ا. �سكَّ اأنَّ يف اخلروج عن �سائبة الدخول ]حتت[)1( الوعيد احتياطاً

[ قول �أبي حنيفَة؛ ففي �إقامة �لأربع  ]3/اأ ٌد يف �سحة اجُلُمعِة على  واإن وقع تردُّ
ح به يف �ملحيط و�لكايف)2(. رِّ هِر َمْنُدوَحٌة عن ذلك كما �سُ ِة �لظُّ بعَدها بنيَّ

ا �خلروُج عن �لـَحَرج؛ فِمثُل م�ساألِة �ملاء)3( فاإنَّ يف الأخذ فيها بقول ال�سافعي  و�أمَّ
ا للحرج، وهو �سروري يف بع�س �ملو�طِن ل ي�سع ترُكه كما هو  اأو مالك ؛ دفعاً

ُم�ساَهد يف بع�س �لبالد و�لقرى.

ال�سحة؛  امل�سلمني على  ِة  اأموِر عامَّ بذلك حمُل  ا، يح�سل  اأي�ساً امل�ساألة  ويف هذه 
فاإنَّك �إن تطلَّبَت َمن يعمل يف هذه �مل�ساألة على مذهب �أبي حنيفَة ، ما وجدَته 

�إلَّ قليالاً يف �لغاية بالن�سبة �إلى َمن يعمل به)4(.

ما  فحمُل  ونحِوها،  واللُّب�ص،  وال�سرب  والأكل  ال�سيد،  باب  يف  كثرية  اأمثلٌة  وله 
ُة �مل�سلمني يف هذه �لأموِر على �ل�سحة، �أَْولى ِمن َحْمِله على �لف�ساد، وهذ�  يفعُله عامَّ
يف �لفروع مثُل ما يقال يف �لأ�سول: �إذ� �سدر عن م�سلٍم كلمٌة توِجُب �لكفَر باألف وجٍه، 
ولتلك �لكلمِة وجٌه و�حٌد َي�سِرُف �لكفَر عنه، ُحِمَل على هذ� �لوجِه �لو�حِد، ول ُيلَتَفت 

ة؛ حمالاً لأمر �مل�سلِم على �ل�سحة ما �أمكن. �إلى تلك �لوجوِه �ملتكرثِّ

وهذا الذي ذكرناه من وجوِب حمِل اأموِر امل�سلمني على ال�سحة ما اأمكن يف الفروع 
�لأغر��س  من  وهو  بذلك)5(،  م�سحونة  وكتبهم  ِة،  احلنفيَّ كتِب  يف  مذكوٌر  والأ�سول، 

، ولعل ما قدرته اأوفق. غري و��سحة يف �لأ�سل، وهذه �سورتها:   )1(
انظر: املحيط الربهاين 66/2.  )2(

والكايف يف فروع احلنفية، للحاكم، ال�سهيد: حممد بن حممد احلنفي )ت: 334ه�(، جمع فيه: كتب 
و�سرحه  نقل مذهب �حلنفية،  كتاب معتمد يف  وهو  وما يف جو�معه،  )�ملب�سوط(،  بن �حل�سن  ممد 

جماعة من العلماء.
انظر: ك�سف الظنون 1378/2، والكتاب غري مطبوع.

. م النقل فيها عن اأبي يو�سف تقدَّ  )3(
ذكر يف احلا�سية: اأي بالأخذ بالأ�سهل.  )4(

�نظر مثال: �ملب�سوط 85/17، بدائع ال�سنائع 212/3، تبيني احلقائق 218/5.  )5(
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ا، هذ� ما �َسَنَح  ِة، فال ُيَعدُّ ذلك ت�سهياً �ل�سحيحة �ملعتربة يف �ل�سريعة عند جميع �لأئمَّ
يل يف ]الباب[)1(، واهلل اأعلم بال�سواب.

ُد ما ذكرنا،  ِة ، مما يوؤيِّ هذ�، ولنذكر ما ُنِقل عن �أبي حنيفَة وغرِيه من �لأئمَّ
ويجانب  �لإن�ساف  �إلى  يرجع  ملن  �ساِد  �لرَّ �سبيَل  ح  ويو�سِّ �ل�ستبعاد،  ثورة  وَيْك�ِسُر 

العت�ساف، فنقول:

ل  راأٌي  عليه،  الذي نحن  “هذا  يقول:  كان  اأنه   ، �أبي حنيفَة  قد �سحَّ عن 
ا، ول نقول: ]يجب[)2( على �أحٍد َقبوُله، فَمن كان عنده �أح�سُن منه  جُنرِبُ عليه اأحداً

فلياأت ]...[)3(”)4(.

قال احلافظ ]3/ب[ اأبو حممد ابن حزم)5(: “�إنَّ �أ�سحاب �أبي حنيفَة رحمهم 
�أَْوَلى عنده من  �أنَّ �سعيَف �حلديِث  �أنَّ مذهَبه:  باأجمعهم جُمِمعون على  تعالى  �هلل 

القيا�ص”)6(.

اإلَّ  اأُفتي  وما  بالراأي،  اأُفتي  يقولون:  للنا�ص!  ا  “عجباً  : حنيفة  اأبو  وقال 
ا فيما روى تلميُذه ابُن املبارك)8( عنه: “اإذا جاء احلديُث عن  بالأََثر”)7(. وقال اأي�ساً

، وما قدرته اأوفق. �لكلمة غري و��سحة يف �لأ�سل؛ �إذ �سرب على بع�س حروفها    )1(
غري و��سحة يف �لأ�سل، و�أثبتها من مناقب �لإمام �أبي حنيفة، للذهبي، �س34.   )2(

، ولعلها: به نقبله. كلمة غري و��سحة يف �لأ�سل، و�سورتها:  )3(
مناقب الإمام اأبي حنيفة، للذهبي، �ص34.  )4(

�، كان �سافعيًّا،  ا، �لقرطبي مولداً )5(  هو: علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم �لأَموي بالولء، �لظاهري مذهباً
�أ�سول  يف  �لإحكام  َفاته:  م�سنَّ من  و�إمارة،  رئا�سة  لآبائه  كان  �لظاهري،  د�ود  مذهب  �إلى  �نتقل  ثم 

ل يف �مللل و�لنحل، �ملحلَّى، )ت: 456ه�(. �لأحكام، �لنبذ يف �أ�سول �لفقه، �لِف�سَ
انظر: �سري اأعالم النبالء 184/18، البداية والنهاية 12/ 91، طبقات احلفاظ، لل�سيوطي، �ص 436.

انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام 54/7.  )6(
ك�سف الأ�سرار 16/1.  )7(

عبد�هلل بن �ملبارك بن و��سح �حلنظلي، �أبو عبد�لرحمن: �حلافظ، �سيخ �لإ�سالم، �ملجاهد، �ساحب   )8(
الت�سانيف والرحالت، وجمع احلديث والفقه والعربية واأيام النا�ص وال�سجاعة وال�سخاء، له: كتاب يف 

اجلهاد، وهو اأول من �سنَّف فيه، والرقائق، )ت: 181ه�(.
انظر: تاريخ بغداد 151/10، وفيات الأعيان 32/3، تذكرة احلفاظ، للذهبي 201/1.
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ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فعلى الراأ�ص والعني، واإذا جاء عن ال�سحابة، اخرتنا ومل نخرج عن 
قولهم، واإذا جاء عن التابعني، زاحمناهم”)1(.

ا من كبار تالمذته-: “اإن كان يف امل�ساألة  يل �بُن عيا�س)2( -وهو اأي�ساً وقال �لُف�سَ
َبَعه، و�إن كان عن �ل�سحابة و�لتابعني، فكذلك، و�إلَّ قا�َس فاأَح�َسَن  حديٌث �سحيٌح، �تَّ

�لقيا�َس”)3(.

�أبا حنيفة  �إنَّ  �لعلماء:  َتفَهَم من قول  �ألَّ  “يجب عليك  ابُن حجٍر)4(:  ال�سيُخ  وقال 
هم، وِن�سَبُتهم  و�أ�سحاَبه رحمهم �هلل تعالى �أ�سحاُب �لر�أي؛ �أنَّ مر�َدهم بذلك تنقي�سُ
ُبَر�آُء  ملسو هيلع هللا ىلص، �أو على قوِل �أ�سحاِبه؛ لأنَّهم  ِة ر�سوِل �هلِل  مون ر�أَيهم على �ُسنَّ �أنَّهم ُيقدِّ �إلى 
من ذلك، فقد جاء عن اأبي حنيفة  ِمن ُطُرٍق كثريٍة، اأنَّه كان ياأخذ بالقراآن، فاإن 
نة، فاإن مل يجد، فبقول �ل�سحابِة ، فاإن �ختلفو�، �أََخَذ ما كان  مل َيِجْد، فبال�سُّ
نة من �أقو�لهم ومل يخرج عنهم، فاإن مل يجد لأحٍد قولاً مل ياأخذ  �أقرَب �إلى �لقر�آن و�ل�سُّ
. بقول �أحٍد من �لتابعني، بل �جَتَهَد كما �جتهدو�”)5(؛ هذا ما ُنقل عن اأبي حنيفة

ومثُله عن مالٍك ، وحا�سُل ما قال مالك: اأنَّه ل يلزم اأن يوؤخذ بقول اإماٍم 
بعينه، حيث ل ُيرَتك �إلى قول غرِيه، قال : “وكلُّ �أحٍد يوؤَخذ من كالمه وُيرَتك، 

�إلَّ �ساحَب هذ� �لقرِب -يعني �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص-”)6(.
خمت�سر املوؤمل، �ص63.  )1(

اد �ل�سلحاء، �أخذ عنه خلق  �لف�سيل بن عيا�س بن م�سعود �لتميمي �لريبوعي، �أبو علي، من �أكابر �لعبَّ  )2(
منهم الإمام ال�سافعي، ولد يف �سمرقند، و�سكن مكة، )ت: 187ه�(.

انظر: طبقات ال�سوفية، لل�سلمي، �ص22، تذكرة احلفاظ، للذهبي 180/1، اجلواهر امل�سية 409/1.
انظر: ك�سف الأ�سرار 17/1، عقود اجلواهر املنيفة، للزبيدي، �ص62.  )3(

اأبو  الإ�سالم،  �سيخ  الدين  �سهاب  الأن�ساري،  ال�سعدي  الهيتمي،  حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد   )4(
ى العلم يف الأزهر، له ت�سانيف كثرية، منها: مبلغ الأرب يف ف�سائل العرب،  العبا�ص، فقيه م�سري، تلقَّ

وحتفة �ملحتاج ل�سرح �ملنهاج، و�خلري�ت �حل�سان، تويف مبكة �سنة )974ه�(.
انظر: النور ال�سافر، �ص258، الكواكب ال�سائرة 101/3، الأعالم 234/1.

اخلريات احل�سان، �ص77.  )5(
رواه اأبو �سامة يف خمت�سر املوؤمل، �ص66.  )6(
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ا ال�سافعيُّ ؛ فقد روى �لبيهقيُّ يف �ُسَننه، عن َحْرَمَلَة بن يحيى)1(، قال:  واأمَّ
حُّ  [ َقْويِل فما َي�سِ قال ال�سافعي : “اإذا قلُت وكان عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خالُف ]4/اأ

من حديث النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص �أَْوَلى، فال ُتَقلِّدوين”)2(.

ونقل �إماُم �لـَحَرَمني)3( يف نهايته)4( عن ال�سافعي ، اأنه قال: “اإذا �سحَّ خرٌب 
  يخالف مذهبي فاتبعوه، واعلموا اأنه مذهبي”)5(. وقد عمل اأ�سحاُب ال�سافعي

ُل بِذكِرها. بذلك يف مو��سَع كثريٍة، ل ُنَطوِّ

وقال ال�سيخ حميي الدين النووي يف مقدمة �سرح املهذب)6(: اإنَّ ال�سيخ تقي الدين 
له  فلم يجد  وفتَّ�ص  املقلَّد،  قوِل  ثبت حديٌث على خالف  “اإذا  قال:  ال�سالح)7(  ابن 
له:  للحديث،  ا  كان حافظاً ال�سافعي،  اأ�سحاب  من  عبداهلل،  اأبو  امل�سري،  التجيبي،  يحيى  بن  حرملة   )1(

�ملب�سوط، و�ملخت�سر. تويف مب�سر �سنة )243ه�(.
انظر: طبقات ال�سافعية، لل�سبكي 127/2، طبقات ال�سافعيني، لبن كثري، �ص128، طبقات ال�سافعية، 

لبن قا�سي �سهبة 61/1.
معرفة �ل�سن و�لآثار 454/2، )3435(، اخلالفيات 70/5، )3564(.  )2(

عبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف بن حممد اجلويني، اأبو املعايل، اإمام احلرمني: من اأ�سحاب ال�سافعي،   )3(
له م�سنفات كثرية، منها: غياث الأمم والتياث الظلم، والربهان، ونهاية املطلب يف دراية املذهب، تويف 

�سنة )478ه�(.
انظر: �سري اأعالم النبالء 468/18، طبقات ال�سافعية، لل�سبكي 165/5، طبقات �ل�سافعية، لبن قا�سي 

�سهبة 255/1.
نهاية �ملطلب، يف در�ية �ملذهب، يف فقه �ل�سافعي، لإمام �حلرمني �جلويني، جمعه مبكة �ملكرمة، و�أمته   )4(

بني�سابور، وقد مدحه: ابن خلكان، وقال: ما �سنف يف الإ�سالم مثله.
انظر: وفيات الأعيان 168/3، ك�سف الظنون 1990/2.

يب يف دار املنهاج- جدة، عام 1428ه�. وقد طبع الكتاب بتحقيق اأ. د/ عبدالعظيم حممود الدِّ
نهاية املطلب 260/4.  )5(

املجموع �سرح املهذب، وهو من اأجمع الكتب يف الفقه ال�سافعي، �سرح به الإمام النووي كتاب املهذب   )6(
لأبي اإ�سحاق ال�سريازي )476ه�(.

انظر: ك�سف الظنون 1912/2.
مني  الء �ملقدَّ عثمان بن عبد�لرحمن �لكردي، �أبو عمرو، تقي �لدين، �ملعروف بابن �ل�سالح، �أحد �لُف�سَ  )7(
يف �لتف�سري و�حلديث، له: معرفة �أنو�ع علوم �حلديث، يعرف مبقدمة �بن �ل�سالح، و�لأمايل، و�لفتاوى، 

وغريها، تويف يف دم�سق �سنة )643ه�(.=
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وياأخذ �حلديَث،  �ملذهِب  قوَل �ساحِب  فاإنَّه يرتك  ٌة،  �أهليَّ له  �ُس  �ملفتِّ وكان  ا،  معار�ساً
ةاً للمقلِِّد يف َتْرِك مذهِب ُمقلَِّده”، وو�َفَقه �لنووي على هذ�)1(. ويكون ُحجَّ

اِركي)3( -وهو من كبار ال�سافعيَّة- كان  وروى اخلطيُب)2( باإ�سناِده، وغرُيه، اأنَّ الدَّ
ُي�سَتْفَتى، ورمبا ُيفِتي بغري مذهِب �ل�سافعي و�أبي حنيفَة ، فيقال له: هذا يخالف 
ث فالٌن عن فالٍن عن �لنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بكذا، والأخُذ باحلديِث  قوَلهما، فيقول: َوْيَلُكْم! حدَّ

�أَْولى من �لأخذ بقوِلهما �إذ� خاَلَفاه)4(.

� باحلديث، وعمالاً بظاهره  هم �أَْخذاً ا الإماُم اأحمُد بُن حنبٍل ؛ فهو �أ�سدُّ واأمَّ
ة، حتى قال فيه  َله غرُيه ]من[)5( الأئمَّ ا عن تاأويل ما �أوَّ ما �أَْمَكَن، وكان يتحا�َسى غالباً
َيليق به، وهو بريٌء عن  �إلى ما ل  ِرين ما قال، وَن�َسَبه بع�ُس �لطاِعِنني  بع�ُس �لقا�سِ

ذلك املقاِل.

بع�ص  يف  غرِيه  باِع  اتِّ عن  ُمقلِِّديِه  مينع  مل  ة  الأئمَّ من  ا  اأحداً اأنَّ  واحلا�سُل 
باِعه  حو� بالأمر باتِّ �إذ� َلَح رجحاُن مذهِبه باحلديث، بل �سرَّ ]اجلزئية[)6(، �سيَّما 
ُينِكرو� على َمن خاَلَف يف فروع �لدين،  �إذ ذلك، كما ر�أيت ت�سريحهم بذلك، ومل 
عو� عليهم، بخالف َمن خاَلَف يف �أ�سول �لدين؛ فاإنَّ ]4/ب[ �ملخاِلَف فيها مِلا  ومل ُي�سنِّ
= انظر: وفيات الأعيان 243/3، طبقات ال�سافعية، لل�سبكي 326/8، طبقات ال�سافعيني، لبن كثري، 

�ص857.
مل اأقف على النقل يف املجموع.  )1(

مني، من  خني املقدَّ اأحمد بن علي بن ثابت البغدادي، اأبو بكر، املعروف باخلطيب: اأحد احلفاظ املوؤرِّ  )2(
م�سنفاته: تاريخ بغداد، والكفاية يف علم الرواية، تويف ببغداد �سنة )463ه�(.

انظر: تاريخ دم�سق 31/5، طبقات ال�سافعية، لل�سبكي 29/4، النجوم الزاهرة 87/5.
عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن ممد بن عبد�لعزيز، �أبو �لقا�سم �لد�ركي، �أحد �أئمة �ل�سافعية وُرَفَعائهم،   )3(

تويف باأ�سبهان �سنة )375ه�(.
انظر: تاريخ بغداد 463/10، طبقات ال�سافعية، لل�سبكي 331/3، طبقات �ل�سافعية، لبن قا�سي �سهبة 

.141/1
انظر: تاريخ بغداد 463/10.  )4(

مكانها بيا�س يف �لأ�سل، و�إثباتها �أن�سب لل�سياق.  )5(

كذا يف الأ�سل، و�سوبت يف احلا�سية: اجلزئيات.  )6(
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نة و�جلماعة، مبتدٌع �سالٌّ يجب �لإنكاُر عليه، وت�سنيُعه وزجُره وهجُره،  عليه �أهُل �ل�سُّ
حَبِته، حتى قال �لإمام �أبو حامد �لغز�يل : “�إنَّ �لختالط  و�لجتناب عن �سُ
معه و�لنب�ساَط �إليه، �أ�سدُّ من �لختالط و�لنب�ساط مع �لكافِر؛ لأنَّ �َسرَّ �لكافِر ماأموُن 

ِه”)1(. �ل�سر�ية، بخالف �َسرِّ

ا  تي ثالثاً وهذ� �لختالُف �َسِنيٌع مذموٌم على ل�سان �ل�سارِع؛ حيث قال: �ستفرتق �أُمَّ
)2(؛ اأي ب�سبب ف�ساِد العتقاد، فال يلزم خلوُدهم  و�سبعني فرقةاً كلُّها يف النار اإلَّ واحدةاً

يف �لنار، ول ��سرت�ك �لناجيِة معهم، وكالهما مما يناَق�س فيه)3(.

ا الختالُف يف الفروع الذي كالُمنا فيه؛ فهو  هذا حكُم الختالِف يف الأ�سول، واأمَّ
ع؛ لأنَّه رحمٌة من �هلل تعالى، ونعمٌة منه على هذه  مموٌد ل ُينَكر على �ساحبه، ول ُي�سنَّ

كُر عليها، والأخُذ بها. ت بها؛ فيجب ال�سُّ الأمة اخت�سَّ

وقال  رحمة«)4(،  تي  �أُمَّ »�ختالُف  �لختالِف:  هذ�  �ساأن  يف  �ل�سارع  من  وَوَرَد 
هم على بع�ٍص فيما  ِهُم �ْقَتَدْيُتُم �ْهَتَدْيُتْم«)5(؛ فال يجوز اإنكاُر بع�سِ ا: »ِباأَيِّ فيه �أي�ساً
ا، و�إلى �لتقاطع  هم بع�ساً ي �إلى تف�سيِق بع�سِ �ختَلفو� فيه من هذ� �لَقِبيل؛ لأنَّه يوؤدِّ

انظر: اإحياء علوم الدين 169/2.  )1(
�حلديث �أخرجه �بن ماجه يف �ل�سن، كتاب �لفت، باب �فرت�ق �لأمم، 1322/2، )3993(، عن اأن�ص   )2(
ملسو هيلع هللا ىلص بلفظ: »اإن اأمتي �ستفرتق على ثنتني و�سبعني فرقة، كلها يف النار، اإل واحدة  ، عن  النبي 

وهي: اجلماعة«.
قال البو�سريي يف م�سباح الزجاجة 180/4: »اإ�سناد �سحيح، رجاله ثقات«.

ا الأوُل، فلالإجماع على عدم خلود اأهل الإميان  ُذكر يف حا�سية الأ�سل: قوله: »وكالهما مما يناق�ص«؛ اأمَّ  )3(
�لِفَرق،  وبني غريهم من  �لناجية  �لفرقة  بني  �لتفرقَة  �لثاين؛ فالقت�ساء هذ� �حلديث  ا  �أمَّ �لنار،  يف 
ا  وعدم ��سرت�كهم يف هذ� �حلكم؛ �أعني كوَنهم يف �لنار مع �أنَّ بع�س �لُع�ساِة من �لفرقة �لناجية �أي�ساً

ا؛ فال�سرت�ك لزٌم �لبتََّة. يكونون يف �لنار قطعاً
ورواه  حزم،  ابن  ذلك  على  ن�صَّ  كما  ثابت،  اأ�سٌل  له  ولي�ص  ا،  مرفوعاً ي�سح  ل  اللفظ  بهذا  احلديث    )4(
�لبيهقي يف �ملدخل �إلى �ل�سن �لكربى، �س162، رقم )152(، بلفظ: )اختالف اأ�سحابي لكم رحمة(، 

ف �إ�سناده �ل�سخاوي، و�لعر�قي. و�سعَّ
انظر: الإحكام لبن حزم 64/5، املقا�سد احل�سنة، �ص69، تخريج اأحاديث الإحياء 106/1.

تقدم تخريجه.  )5(
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�أهَل  �أَعني  �لناجية؛  �أنَّهم كلهم من �لفرقة  ، و�حلاُل  و�لتهاجر بال موجٍب �سرعيٍّ
نة واجلماعة. ال�سُّ

قال  �إليه،  ي  �مْلُف�سِ �لإنكاُر  فكذ�  حر�ٌم؛  موجٍب،  بال  و]التهاُجر[)1(  والتقاطع 
على  �إلَّ  ُينَكر  ل  “�إنَّه  املنكر)3(:  عن  النهي  يف  ال�سري  كتاب  يف  �لطربي)2(  �لقا�سي 

�ملجَمِع عليه”.

ا �ملخَتَلُف  ا ُينِكرون ما �أُجِمَع على �إنكاره، �أمَّ وقال يف �لرو�سة)4(: “ثم �لعلماء �إمنَّ
فيه؛ فال �إنكاَر فيه”)5(.

بَع)8(  و�ل�سَّ بَّ  �ل�سَّ �أَْكَله  �ل�سافعي  ُينِكَر على  �أن   )7( للحنفيِّ “لي�ص  الأنوار)6(:  ويف 
، واملثبت اأن�سب لل�سياق. غري و��سحة يف �لأ�سل، وهذه �سورتها:   )1(

هو �أبو �لطيب، طاهر بن عبد�هلل بن طاهر �لطربي: قا�س، من �أعيان �ل�سافعية، ولد يف �آمل طرب�ستان،   )2(
و��ستوطن بغد�د، وويل �لق�ساء بربع �لكرخ، وتويف يف بغد�د �سنة )450ه�(.

انظر: �سري اأعالم النبالء 17/ 668، والأعالم 3/ 222.
)3(  مل اأقف عليه.

رو�سة �لطالبني، وعمدة �ملفتني، لالإمام، ميي �لدين، �أبي زكريا: يحيى بن �سرف �لنووي )676ه�(،   )4(
اخت�سره من �سرح الوجيز للرافعي )623ه�( يف املذهب ال�سافعي. انظر: ك�سف الظنون 929/1.

رو�سة �لطالبني 219/10.  )5(
�لأنو�ر لأعمال �لأبر�ر يف فقه �لإمام �ل�سافعي، جلمال �لدين، يو�سف بن �إبر�هيم �لأَْرُدِبيلي �ل�سافعي،   )6(

تويف نحو �سنة )779ه�(.
انظر: معجم املطبوعات العربية 423/2.

والكتاب مطبوع بتحقيق: حممد ال�سيد عثمان، يف دار الكتب العلمية، عام 1434ه�.
ا مل يوؤكل على مائدته ملسو هيلع هللا ىلص،  بُّ على مائدة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولو كان حراماً ذكر يف حا�سية الأ�سل: واأُِكُل ال�سَّ  )7(
، وهو �لقول عندنا، و�هلل �أعلم. طحاوي يف مذهب  بِّ فثبت ]ب�سحيح[ هذه �لآثار �أنه ل باأ�َس باأكل �ل�سَّ

الإمام اأبي حنيفة، وعليه العتماد، واهلل اأعلم.
ذكر يف حا�سية الأ�سل: ذكر ال�سيُخ حُميي الدين النووي يف �سرحه ل�سحيح م�سلم: »اأجمع امل�سلمون   )8(
ا ما حكى  بَّ حالٌل، لي�س مبكروٍه �إلَّ ما ُحكي عن �أ�سحاب ]اأبي[ حنيفَة من كر�هته، و�أمَّ على �أنَّ �ل�سَّ
، فهو مجوج بالن�سو�س، و�إجماع من  �لقا�سي عيا�ٌس عن قوٍم -ول �أظنُّه ي�سحُّ عن �أحٍد- فاإن �سحَّ

قبله«. انتهى.
ِة يف  ة الإنكاُر والتعيري على ال�سافعيَّ اإمنا ذكرنا هذا؛ لدفع الإنكاِر، فاإنَّه قد �ساع فيما بني عوامِّ احلنفيَّ

، وقد عَرفَت مما ذكرنا �أنَّ مثل هذ� �لإنكاِر و�لتعيري لي�س ب�سديد. هـ منه. �أَْكِلِهُم �ل�سبَّ



دِه دِ عن مذهب مُقلَّ رسالٌة يف بيان جواِز انتقال املقلِّ

العدد  اخلامس واخلمسون  147العدد  اخلامس واخلمسون 146

ِبيِذ وتناُوِل مري�ِث  ومرتوَك �لتَّ�سِمَيِة، ول لل�سافعيِّ �أن ُينِكَر على �حلنفيِّ يف �ُسرب �لنَّ
ذوي الأرحام)1(”)2(.

[ يف غري �ملجَمِع على �إنكاره، مذكوٌر يف  وهذ� �حلكُم -�أعني َمْنَع �لإنكاِر- ]5/اأ
يف  خ�سُة  �لرُّ بع�سها  يف  ُنِقَل  و�إن  ِتهم،  �أئمَّ �أكرُث  وعليه  �ملعترَبة،  ِة  �حلنفيَّ كتب  �أكرث 
َلِف  ين، وخماِلٌف لعمل �ل�سَّ ا، فهو معاَر�ٌس بقول �لأكرَثِ �لإنكار على �ملخَتَلف فيه �أي�ساً

ني، �لذين �َسِهَد لهم �لنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بخري القرون)3(. �ل�ساحِلِ

بع�ِس  خمالفِة  مع  �لفقه،  �إلى  ُين�َسب  َمن  وجميُع  �لأربعُة  ُة  �لأئمَّ �تَّفقت  �إِن  ثم 
جمتهِدين  كانوا  واإن  الفقهاء  با�سم  ون  ُي�سمَّ ل  الذين  اأو  التابعني،  اأو  ال�سحابة 
ةاً ول تكون  َنْيد)4(، وغرِيه، ر�سو�ن �هلل عليهم �أجمعني، ل تكون �مل�ساألة �إجماعيَّ كاجْلُ

، ما مل يجتمع كلُّ جمتهٍد يف ع�سٍر من الأع�سار على قوٍل واحٍد)5(. ةاً ُحجَّ
 ،� ْبع، ومرتوك �لت�سمية عمداً بِّ و�ل�سَّ ذكر يف حا�سية الأ�سل: اعلم اأنَّ ال�سافعيَّ  يقول باإباحة �أَْكِل �ل�سَّ  )1(
يٌب كما هو  و�أنَّ �أبا حنيفَة يقول ]باإباحة[ �ُسرِب النبيذ، واإذا اختلف املجتهداِن، فاإن قلنا: اإنَّ كالًّ منهما ُم�سِ
هم، فال اإنكار ]...[، واإن قلنا: اإنَّ امل�سيب اأحُدهما لكن ل ]بعينه[ كما هو مذهب الآخرين،  مذهب بع�سِ

ا؛ لأنه يحتمل كلٌّ منهما �أن يكون هو �مل�سيب، فال ي�ستحق �أحٌد منهما �لإنكار. فال �إنكاَر �أي�ساً
الأنوار لأعمال الأبرار 408/2.  )2(

، باب ف�سل ال�سحابة ثم الذين يلونهم ثم  اأخرج م�سلم يف �سحيحه، كتاب ف�سائل ال�سحابة   )3(
اأمتي القرن  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خري  الذين يلونهم،  1962/4، برقم )2533(، عن ابن م�سعود ڤ، عن النبي 

الذين يلوين، ثم الذين يلونهم، ثم  الذين يلونهم«.
اجلنيد بن حممد بن اجلنيد البغدادي اخلزاز، اأبو القا�سم، مولده ومن�سوؤه ووفاته ببغداد، و�سمع بها   )4(
احلديث، ولقي العلماء، ودر�ص الفقه على اأبي ثور، اأ�سل اأبيه من نهاوند، وكان يعرف بالقواريري ن�سبة 

لعمل القوارير، تويف �سنة )297ه�(.
انظر: تاريخ بغداد 168/8، �سفة ال�سفوة 518/1، �سري اأعالم النبالء 66/14.

ة على نوعني؛ �ختالف يف �أ�سول �لدين من �لعتباريات،  ذكر يف حا�سية �لأ�سل: و�حلا�سُل �أنَّ �ختالَف �لأُمَّ  )5(
كالقول بَخْلِق �لقر�آن، وَنْفِي �لَقَدر، ونفي �سفاته تعالى، ونفي روؤيِته، و�أمثال ذلك من �خلالفيَّات �ملذكورة 
يف ِعلم الكالم، املن�سوبة لأهل البدع والأهواء. مثُل هذا اخلالِف مردوٌد على �ساحبه، غرُي مقبوٍل، يجب 

ه ومعاد�ته، و�لتقاطع و�لتهاجر عنه. �لإنكاُر عليه و�لزجر، فاإن مل َيْنَزِجْر �ساحُبه عنه، يجب بغ�سُ
ته؛ كالُكفر و�لف�سوق، كما  وهذ� �خلالُف ِمن �أثر قهِر �هلل تعالى �جلاري على بع�س عبيده مبقت�سى �ُسنَّ
قال:  وَمن هم؟  قيل:   ،» و�حدةاً �إلَّ  �لناِر  كلُّهم يف   ، فرقةاً و�سبعني  ا  ثالثاً تي  �أُمَّ »�ستفرتق  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اأخرب 
نة واآثار ال�سحابة = )الذين هم على ما اأنا عليه واأ�سحابي(. فالفرقُة الواحدة الناجية، هي املقتفية لل�سُّ
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ا يف م�سائَل،  يِّ �أن ُيقلَِّد عالـماً هذا، وقال الإمام اأبو القا�سم الرافعي)1(: “وهل للعامِّ
ِلني، جواُزه”)3(. ]و�آَخَر[)2( يف غرِيها؟ والذي يقت�سيه ِفعُل الأوَّ

وما ز�ل �لنا�ُس يف زمن �ل�سحابة ي�ستفتون َمن وجدوه، وي�ساألون َمن َلَقْوه من غري 
َدلَّ عليه  يوؤخذ مبا  �ملاأَخِذ،  �إذ� ظهر �سعُف  ه  �أنَّ �لذي يجب �عتقاُده،  تقييٍد، و�حلقُّ 

ُعَف لحتماٍل ُيبدونه �سعٌب. �لدليُل، و�لأخذ مبا �سَ

� يف زمن �ل�سحابة وَمن بعَدهم  وقال �حلافظ �أبو ممد �بُن َحْزٍم: ما نعلم �أحداً
يف القرون التي قال فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »خرُي �لنا�ِس قرين، ُثمَّ �لذين َيُلوَنهم، ثم يجيء 
قوٌم ي�سبق �سهادَة �أحِدهم مييُنه، ومييَنه �سهادُته«)4(، �أخذ بَقْول و�حٍد وقلََّده يف كلِّ 

ا َحَدَث ذلك بعد تلك �لقرون)5(. انتهى. قوٍل، و�إمنَّ
َعى كلُّ فرقٍة �أنها هي �لناجية. وهذ� �لختالُف مل يكن  =، كما ي�سهد به لفُظ �حلديِث، و�إِن �دَّ
ْيِغ  �لزَّ �أهل  من  بغريهم  حدث  و�إمنا  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيِّ  ب�سهادة  ِتهم  بخرييَّ املقطوع  الأول  ال�سدر  يف  ا  موجوداً

والأهواء.
�ل�سحابة  بني  فيما   � موجوداً كان  �لختالِف  هذ�  و�أكرُث  �لعمليَّات،  من  �لفروِع  �ختالُف  �لثاين:  و�لنوع 
كات �ل�سافعي  كات �أبي حنيفة  بقول ابن م�سعود ، و�أكرث مت�سُّ ، كما ��سَتَهر �أنَّ  �أكرث مت�سُّ
 بقول ابن عبا�ص ، ونحو ذلك، وهذا الختالُف مقبوٌل حمموٌد، وهو نعمٌة ورحمٌة منَّ اهلل 
ة حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص؛ �إذ لوله َل�ساق �لأمُر عليهم، ووقعو� يف َحَرٍج عظيم كما ل يخفى، وكلُّ ُمقلٍِّد  تعالى بها على اأُمَّ
هم على بع�ص يف ذلك؛ اإذ ل اإنكار فيما  باع مقلَِّده والأخذ بقوله؛ فال يجوز اإنكاُر بع�سِ �ص يف اتِّ لإماٍم ُمرخَّ
]رخ�ص فيه[ �ل�سارع، وما ُيحكى ِمن طعن بع�ِس ُمقلِّدي بع�س �ملجتهدين وَت�ْسِفيِهِهم مبخالفيهم؛ فذلك 
لو� �ل�سافعيَّ ويحرتموه  من غاية جهِلِهم و�سفاهِتِهم، بل �لو�جُب على كلٍّ ِمن ُمقلِّدي �أبي حنيفَة �أن ُيَبجِّ
كما يحرتمون اأبا حنيفة، وكذا على ُمقلِِّدي ال�سافعي وغريه يبجلوا مثل ذلك اأبا حنيفة و�سائر املجتهدين.
اأبو القا�سم الرافعي القزويني، فقيه، من كبار ال�سافعية، كان  عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي،   )1(
الوجيز،  �سرح  العزيز يف  وفتح  اأخبار قزوين،  التدوين يف  له:  للتف�سري واحلديث،  بقزوين  له جمل�ص 

وغريهما، وتويف يف قزوين �سنة )623ه�(.
انظر: �سري الأعالم 97/21، طبقات ال�سافعية، لل�سبكي 281/8، طبقات �ل�سافعية، لبن قا�سي �سهبة 

.75/2
كتب حتتها يف �لأ�سل: �أي عامِلاًا �آَخر.  )2(

انظر: فتح العزيز 427/12.  )3(
تقدم تخريجه.  )4(

انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام 146/6.  )5(
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عنَده  ح  وترجَّ �أهله،  من  كان  �أن  بعد  ة  �لأئمَّ كات  متم�سِّ يف  نظر  فَمن  وباجلملة؛ 
�؛ بل ُيرَجى �أن يكون عند  ا ماأزوراً ماأخُذ غرِي ُمَقلَِّده فاختاره وَعِمَل به، مل يكن َمُلوماً
ه عن َقبوِله بعد و�سوحه �لتع�سُب ملا �رتكز يف َطْبِعه  �، فَمن �سدَّ � ماأجوراً �هلل مموداً
من �لعوجاِج، ومل َيْرَعِو عنه و�أبى �إلَّ �لإباء و�للََّجاح)1(، فْلَيتَِّق �لإنكاَر و�لتَّ�سنيَع على 
�ساِد،  َمن �ختار ذلك؛ فاإنَّه د�ٌء ُيوِرُث �لوقوَع يف �ملهالك، و�هلل �لهادي �إلى �سبيل �لرَّ

د�ِد. ُق لَنْيِل �حلقِّ وَدْرِك �ل�سَّ و�ملوفِّ

ن بعَدهم  ِة �ملذ�هِب �ملتبوعِة على جو�ز �لنتقاِل، ومـمَّ فاِق من �أئمَّ وبعد وقوع �لتِّ
عن  بالتجنُِّب  واملو�سوِفني  يانِة،  الدِّ يف  ي  بالتَّحرِّ املعروفني  علمائهم  من  ]5/ب[ 
�قَتَدْو�،  ب�ِسرَيِتهم  �لذين  و�لتابعني،  �ل�سحابة  من  قبَلهم  وممن  �مْلََجاَنِة)2(،  �سائبة 
َباِعهم �هَتَدْو�، وبعدما �سار ذلك كاملجَمِع عليه فيما بينهم كما عَرفت، قد منع  وباتِّ
ِة �لأربعِة؛ لن�سباط مذ�هِبهم، وتقييِد  ِرين عن تقليِد �لعو�مِّ لغري �لأئمَّ بع�ُس �ملتاأخِّ
�إماُم  نقل  حتى  �لآن،  �إلى  غرِيهم  يف  مثُله  ُيَر  ومل  عموِمها،  وتخ�سي�س  م�سائلهم، 
قني على َمْنِع �لعو�مِّ ِمن تقليد �أعياِن �ل�سحابة، بل َمن بعَدهم،  �حلَرَمني �تفاق �ملحقِّ

نوا[)3( )4(. عو� ]ودوَّ �لذين �َسرَبو� وَو�سَ

مون؛ لأنَّهم �إمنا َمَنعو� عن  ا ملا ذكره �ملتقدِّ وهو �سحيح، ولي�س ذلك منهم ناق�ساً
ُع اجلزئيات على  ا يتتبَّ اجِح واملرجوح)5(، فاإنَّه غالباً ُز بني الرَّ ذلك العاميَّ الذي ل مُييِّ
الإباء: بالك�سر واملد م�سدر قولك: اأبى ياأبى بالفتح فيهما، ويراد به المتناع. انظر: خمتار ال�سحاح،   )1(

مادة )اأ ب ا( �ص12.
الكالم،  الرتدد يف  والتلجلج هو:  التمادي يف اخل�سومة،  بها:  الالم، واملالجة يق�سد  بفتح  واللجاج: 
َلج؛ �أي: يرتدد من غري �أن ينفذ. �نظر: خمتار �ل�سحاح، مادة )ل ج ج(  يقال: �حلقُّ �أَْبَلُج و�لباطل جَلْ

�ص279.
املاجن: الذي ل يبايل ما �سنع وما قيل له، وم�سدره املجون، واملجانة: ا�سم منه، والفعل من باب طلب.  )2(

انظر: املغرب، مادة )م ج ن( �ص 437.
بوا. كذا يف الأ�سل، ويف الربهان: بوَّ  )3(

انظر: الربهان 177/2.  )4(
ا هو  �إمنَّ ز وغرِيه للجمع بني �لقولني،  �لتَّف�سيل بني �ملميِّ َذَكْرنا من  ذكر يف حا�سية �لأ�سل: وهذ� �لذي   )5(
باِع �لهوى، بل لالحتياط، يف �لحتياط كما عَرفت فيما تقدم، = يبِة و�تِّ لالحتياط و�لتجنُّب عن �سائبة �لرِّ
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و�ُسوِء  �سناعٍة  �إلى  ي  يوؤدِّ وذلك  ويهو�ه،  ُيِحبُّه  ما  مذهٍب  كلِّ  من  وَيقتفي  هو�ه،  َوْفِق 
عاقبٍة والعياُذ باهلل!)1(

فمنُع مثِل هذا عن النتقال يف اجلزئيات، عنُي م�سلحٍة وديانٍة، وتنزيٌل للنا�ص يف 
ْنِع �لنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حيث اأجاب  منازلهم، ووقُفهم على م�ساربهم ومناهلهم، وفيه �قتد�ٌء ب�سُ
رجالاً �ساأل عن ُقبَلة �ل�سائم يف رم�ساَن �أهَله باجلو�ز و�آَخر عنها باملنع)2(؛ حيث راأى 
ا[، و�إمنا حاولنا �جلمع بذلك مع كونه خالَف �لظاهِر بعد ما  = و�إلَّ فاحلكُم ما َمرَّ ِمن جو�زه ]مطلقاً
ة  باأهليَّ ي، ول  الت�سهِّ تقييد بعدم  ا من غري  النتقال مطلقاً ]الأقوال[ على جواز  املتقدمني  ]ذكر[ من 
التمييز بني الراجح واملرجوح، ول بالأئمة الأربعة كما عرفت ذلك كله من الروايات املنقولة عن كتب 
اإذا نظرنا  ا ملقال امل�ساغبني فيما اخرتعوه، ثم  فوا؛ قطعاً ]معهم[ لتدينهم فيما �سنَّ احلنفية؛ لالأدب 
 ،� اإلى جانب ]الجتهاد[، فاإن عمل �ملتبع بالر�جح ما بد� له بالنظر يف �ملاآخذ ُيرَجى �أن يكون ماأجوراً
ا غرُي �ملميز فال َلِئَمَة عليه يف �سيٍء، من ذلك  �، و�أمَّ و�إن عمل �ملتبع باملرجوح، ُيخ�سى �أن يكون ماأزوراً

]واهلل[ يعلم املف�سد من امل�سلح. ه� منه.
)1(  يقول ال�ساطبي يف املوافقات 123/3: “فاإذا �سار املكلَّف يف كل م�ساألة عنت له يتبع رخ�ص املذاهب، 
اأبرمه ال�سارع  وكل قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى، ومتادى يف متابعة الهوى، ونق�ص ما 

مه”. ر ما قدَّ واأخَّ
ويقول يف مو�سع �آخر من �ملو�فقات 83/5: »فاإنَّ ذلك ُيف�سي اإلى تتبع رخ�ص املذاهب من غري ا�ستناد 

اإلى دليل �سرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على اأن ذلك ف�سق ل يحل«.
ا: مراتب الإجماع لبن حزم، �ص51. انظر اأي�ساً

ا بهذا النحو، و�سحَّ عن بع�ص ال�سحابة ، فقد اأخرج الإمام مالك يف املوطاأ  مل اأقف عليه مرفوعاً  )2(
برواية اأبي م�سعب الزهري، كتاب ال�سيام، باب ما جاء يف الت�سديد يف القبلة لل�سائم، 419/3، برقم 
لل�سائم،  القبلة  ڤ �سئل عن  اأن عبداهلل بن عبا�ص  ي�سار؛  اأ�سلم، عن عطاء بن  )1028( عن زيد بن 

فاأرخ�ص فيها لل�سيخ، وكرهها لل�ساب.
و�سحح �إ�سناده عبد�لقادر �لأرناوؤوط. �نظر: جامع �لأ�سول 301/6.

واأما املرفوع الثابت فقد اأخرجه جماعة منهم الإمام الرتمذي يف جامعه يف اأبواب ال�سوم عن ر�سول 
ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف القبلة لل�سائم، 98/2، برقم )727( ط. ب�سار، عن عائ�سة ڤ، �أنَّ �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان 

ل يف �سهر �ل�سوم. ُيَقبِّ
. ويف الباب عن عمر بن اخلطاب، وحف�سة، واأبي �سعيد، واأم �سلمة، وابن عبا�ص، واأن�ص، واأبي هريرة
قال الرتمذي: حديث عائ�سة حديث ح�سن �سحيح، واختلف اأهل العلم من اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وغريهم 
�سوا لل�ساب خمافة األَّ  �ص بع�ص اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف القبلة لل�سيخ، ومل يرخرّ يف القبلة لل�سائم: فرخرّ

. ي�سلم له �سومه، واملبا�سرة عندهم اأ�سدُّ
وقد قال بع�ص اأهل العلم: القبلة تنق�ص الأجر ول تفطر ال�سائم، وراأوا اأن لل�سائم اإذا ملك نف�سه =
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ِل �لأمَن عن �رتكاب �ملحذوِر، وِمن حال �لآَخِر �لوقوَع فيه؛ فلي�س هذ�  ِمن حال �لأوَّ
ِمني، و�هلُل  رين، ول لئمَة على َمن َعِمَل ِمن �أهله مبا ذكرنا من �ملتقدِّ بِبدٍع من �ملتاأخِّ
]وينظر ملا[)1(  يعلم �ملف�ِسَد ِمن �مل�سِلح، ومييز بني �ملاِجِن �خلائِب و�ملتَِّقي �ملفلح، 
ِق �هلَل يف  يتعاطى �لعبد يف جميع �لأمور، ويعلم خائنَة �لأعنُيِ وما ُتخفي �ل�سدور؛ فاتَّ

رِّ و�جلهِر على َحَذر. جميع ما تاأتي وَتَذر، وُكْن منه يف �ل�سِّ

قاله �لفقرُي �إلى َعْفِو موله �لكرمي �ل�سمد، عي�سى بن عبد�لرحيم بن عي�سى بن 
� هلل تعالى وحَده،  اه غايَة �لأََمد، حامداً ممد، َرَزَقه �هلُل �سعادَة �لأَبد، وبلََّغه فيما يتمنَّ

ا على َمن ل نبيَّ بعَده)2(. [ وُم�سلِّماً ا ]6/اأ لِّياً وُم�سَ

ل، واإذا مل ياأمن على نف�سه ترك القبلة لي�سلم له �سومه، وهو قول �سفيان الثوري، وال�سافعي. = اأن ُيقبِّ
رته اأقرب. ، ولعل ما قدرّ كلمة غري و��سحة يف �لأ�سل، وهذه �سورتها:   )1(

ت �ملخطوط، وكان �لفر�غ من ن�سخه ومقابلته و�لتعليق عليه -بتوفيق �هلل  واإعانته- �سباح   )2(
الثنني ال�ساد�ص ع�سر من �سهر �سوال لعام األف واأربعمائة وواحد واأربعني من هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مدينة 

�لريا�س-حر�سها �هلل-.
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قائمة امل�صادر واملراجع

الإحكام يف اأ�سول الأحكام، املوؤلف: اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم . 1
الأندل�سي القرطبي الظاهري )ت: 456ه�(، املحقق: ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر، 
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اإحياء علوم الدين، املوؤلف: اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي )ت: . 2
505ه�(، النا�سر: دار املعرفة - بريوت.
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�ملحقق: �سالح �لدين مقبول �أحمد، �لد�ر �ل�سلفية، �لكويت، ط1، 1405ه�.
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 / 1410ه�  الن�سر:  �سنة  طبعة،  بدون  الطبعة:  بريوت،   - املعرفة  دار  النا�سر: 

1990م.
بن . 6 يو�سف  الدين،  جلمال  ال�سافعي،  الإمام  فقه  يف  الأبرار  لأعمال  الأنوار 

ال�سيد  �ل�سافعي، تويف نحو �سنة )779ه�(، حتقيق: حممد  �لأَْرُدِبيلي  �إبر�هيم 
عثمان، دار الكتب العلمية- بريوت، عام 1434ه�.

اإبراهيم بن حممد، . 7 البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، املوؤلف: زين الدين بن 
املعروف بابن جنيم امل�سري )ت: 970ه�(، ويف اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد 
بن ح�سني بن علي الطوري احلنفي القادري )تويف بعد 1138ه�(، وباحلا�سية: 
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منحة اخلالق لبن عابدين، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة: الثانية - 
بدون تاريخ.

بن . 8 حممد  الدين  بدر  عبداهلل  اأبو  املوؤلف:  الفقه،  اأ�سول  يف  املحيط  البحر 
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النا�سر: دار هجر للطباعة والن�سر والتوزيع والإعالن، الطبعة: الأولى، 1418ه� 
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الربهان يف اأ�سول الفقه، عبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف بن حممد اجلويني، . 11
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تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، املوؤلف: عثمان بن علي بن حمجن البارعي، . 18

فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: 743ه�(، النا�سر: املطبعة الكربى الأمريية - 
بولق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313ه�.

تخريج اأحاديث الإحياء، املوؤلف: زين الدين العراقي، الطبعة الأولى، بريوت، . 19
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بريوت-لبنان،  العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  748ه�(،  )ت:  �لذهبي  َقامْياز  بن 
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والثقافة- م�سر- 2014م.
جامع الأ�سول يف بيان القواعد احلنفية وال�سافعية يف اأ�سول الفقه، لعبيد اهلل . 25

ال�سمرقندي )ت: 701ه�(، حتقيق: ع�سمت غريب  بن حممد بن عبدالعزيز 
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دار عامل الفوائد - مكة، الطبعة: الأولى، 1432 ه�.
بن . 27 حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  عمر  اأبو  املوؤلف:  وف�سله،  العلم  بيان  جامع 
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�سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، املوؤلف: عبداحلي بن اأحمد بن حممد ابن . 38
�لعماد �لَعكري �حلنبلي، �أبو �لفالح )ت: 1089هـ(، حققه: ممود �لأرناوؤوط، 
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الطبعة: الأولى، 1406ه� / 1986م.
�سرح �لعقيدة �ل�سفارينية - �لدرة �مل�سية يف عقد �أهل �لفرقة �ملر�سية، �ملوؤلف: . 39

حممد بن �سالح بن حممد العثيمني )ت: 1421ه�(، النا�سر: دار الوطن للن�سر، 
�لريا�س، �لطبعة: �لأولى، 1426ه�.
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بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي )ت: 972ه�(، املحقق: حممد 
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العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  فوؤاد عبدالباقي،  املحقق: حممد  261ه�(، 

- بريوت.



د. طارق بن احلميدي بن محدان العتييب

العدد  اخلامس واخلمسون  159العدد  اخلامس واخلمسون 158

�سفة ال�سفوة، املوؤلف: جمال الدين اأبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن حممد . 44
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اأمني بن مري �سليم الباباين البغدادي )ت: 1399ه�(، النا�سر: طبع بعناية وكالة 
املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية ا�ستانبول 1951، اأعادت طبعه بالأوف�ست: 

دار اإحياء الرتاث العربي بريوت - لبنان.
اأحمد . 86 الدين  �سم�ص  العبا�ص  اأبو  املوؤلف:  الزمان،  اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات 

بن حممد بن اإبراهيم بن اأبي بكر ابن خلكان الربمكي الإربلي )ت: 681ه�(، 
املحقق: اإح�سان عبا�ص، النا�سر: دار �سادر - بريوت.

املواقع الإلكرتونية:

1 .https://www.alukah.net/library/0/82667 :موقع الألوكة
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موقع معرفة: . 2
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%
AF_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%AF

موقع ويكي واند: . 3
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%AC%D8%B1%
D8%A7%D8%AA
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فائدة: حقيقة ال�سرب وف�سله

يوفقه  اأن  الإن�سان،  على  بها  اهلل  ينعم  التي  النعم  اأعظم  من 
للتخلق بخلق ال�سرب، وقد اأخرب اهلل باأنه يحب من ات�سف بهذا 
اخللق فقال: )ۅ  ۉ  ۉ( ]اآل عمران :146[، ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
»ما اأعطي اأحد عطاءاً خريااً ول اأو�سع من ال�سرب«. اأخرجه م�سلم 

يف �سحيحه، برقم )1053(.
لطائف الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور �سعد بن تركي اخلثالن، )�س23(.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد.

الأزمان  بع�ص    ف�سل  وقد  ويختار،  ي�ساء  ما  يخلق    اهلل  فاإن 
والأماكن واجلهات، واخت�ص  جهة الكعبة بال�سرف فجعلها قبلة تق�سد.

ورغبة يف معرفة القاعدة يف حكم ا�ستقبال القبلة يف عموم الطاعات والقربات، 
بل و�سائر املباحات التي مل يرد بخ�سو�سها دليل خا�ص. جاءت هذه الدرا�سة بعد 
ا�ستقراء مواطن ا�ستقبال القبلة التي ن�ص عليها الفقهاء، وتتبع اأدلتهم يف كل م�ساألة.

ا ويرزقني �تباعه، ويرين  و�هلَل �أ�ساأل �أن يفتح علّي بال�سو�ب، و�أن يرين �حلق حقاً
الباطل باطالاً ويرزقني اجتنابه.

اأهمية املو�سوع: 

تكمن �أهمية �ملو�سوع يف تعلقه بتفا�سيل حياتنا ودقائقها، �إذ ل يز�ل �مل�سلم يتقلب 
طوال �ساعات يومه يف الطاعات والقربات اأو يف مباحات، فيحتاج ملعرفة الأ�سل يف 

حكم حتريه لأ�سرف اجلهات.

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

•  �أثار �ملو�سوع عندي �بتد�ءاً �سوؤ�ل �أحد �مل�سايخ عن �لقبلة حني دخل منزلنا 	
اأول مرة؛ ليتحرى مكان جلو�سه بني طالبه!
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• ا حني تطول 	 الرغبة يف معرفة ف�سل مكابدة امل�ساق لأجل ال�ستقبال، وخ�سو�ساً
ال�ساعات ويتعذر الترّكاء، كما يف الدرو�ص العلمية، وقراءة القراآن، والذكر يف 

امل�ساجد، ونحوها.

• الرغبة يف درا�سة القاعدة التي ن�ص عليها احلنابلة وتناقلوها يف كتبهم )اأن 	
ال�ستقبال متجه يف كل طاعة(.

• مل اأطلع على درا�سة لتاأ�سيل امل�ساألة رغم اأهميتها البالغة.	

هدف البحث: 

بيان القاعدة يف حكم التعبد هلل  بتحري ا�ستقبال القبلة يف عموم الطاعات، 
واملباحات التي مل يرد ب�ساأن ال�ستقبال فيها دليل خا�ص.

 الدرا�سات ال�سابقة: 

املتقدمة،  الفقهية  الكتب  مبثوثة يف  م�سائلها  ومفردات  القبلة  ا�ستقبال  مواطن 
�أما �لأبحاث �ملعا�سرة فقد تناولت م�سائل ��ستقبال �لقبلة يف �ل�سالة بكرثة وتو�سع. 
بحث  مثل:  ال�سالة  القبلة يف غري  ا�ستقبال  مل�سائل  تطرقت  ا  اأي�ساً درا�سات  وهناك 
وهو بحث ماج�ستري  الزير،  �سعد  للباحث  وا�ستدبارها(  ا�ستقبالها  واأحكام  )القبلة 
يف املعهد العايل للق�ساء بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، وكتاب )اإزالة 
مل  الدرا�سات  وهذه  بلعيد،  بن  لفي�سل  القبلة(  م�سائل  من  ا�ست�سكل  عما  احلرية 
ال�سرعي يف  ُيتعرف على احلكم  به  والذي  امل�سائل،  لتلك  التقعيدي  للجانب  تتطرق 

ه.  املواطن غري املن�سو�ص عليها، وهذا ما ي�سعى البحث ل�سدرّ

فالبحث متجه لتقعيد م�ساألة ا�ستقبال القبلة يف عموم الطاعات و�سائر املجال�ص، 
دون �خلو�س يف �آحاد �ملو�طن �ملن�سو�س عليها.

 �سعوبات البحث: 

م�سروعية  الأ�سل  وهل  القبلة،  ا�ستقبال  م�ساألة  تاأ�سيل  وهي  البحث  ق�سية   
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اأن م�سروعيته يف  اأو  العبادات،  اأنه م�سروع يف كل  اأو  ال�ستقبال يف عموم املجال�ص، 
عبادات خا�سة، لي�ست م�ساألةاً من�سو�سةاً ظاهرةاً باأدلتها يف كتب الفقه، وجمع مادتها 
مظان  يف  كثرية  قراءات  التاأ�سيلية-  الدرا�سات  -ك�سائر  ا�ستلزم  هيكلها  ور�سم 
ا؛ جلرد كل ما  دا كبرياً وجودها يف كتب الفقه واحلديث، وا�ستغرق وقتاًا طويالاً وجهاً
كتب يف �سروح الأحاديث الواردة يف ف�سل القبلة و�سرفها، وتتبع ا�ستدللت الفقهاء 
والقاعدة  لالأ�سل  للو�سول  القبلة؛  ا�ستقبال  م�سروعية  فيها  ذكروا  التي  املواطن  يف 

عند كل مذهب يف هذه امل�ساألة.

تق�سيمات البحث: 

انتظم البحث يف مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة وفهر�ص امل�سادر واملراجع.

وتف�سيلها يف الآتي: 

�ملقدمة: وحتوي �أهمية �ملو�سوع، و�أ�سباب �ختياره، و�أهد�فه، و�لدر��سات �ل�سابقة 
له، وتق�سيمات اخلطة، ومنهج البحث.

املبحث الأول: املراد با�ستقبال القبلة، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: معنى ال�ستقبال.

املطلب الثاين: معنى القبلة.

املبحث الثاين: �سرف جهة القبلة.

املبحث الثالث: حكم ا�ستقبال القبلة.

اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث.

فهر�ص امل�سادر واملراجع.

 منهج البحث: 

�سلكت يف اإعداد البحث املنهج ال�ستقرائي يف تتبع والتما�ص العلل والتوجيهات 
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التي ذكرها الفقهاء عند ذكر م�سروعية ا�ستقبال القبلة، ثم املنهج التحليلي للموازنة 
بني الأقوال واأدلتها للو�سول لل�سواب، وميكن اإجمال خطوات ذلك يف الآتي: 

جمع املادة العلمية من مظانها عن طريق ال�ستقراء، والنظر يف اأدلة الفقهاء . 1
يف مفرد�ت م�سائل �ل�ستقبال للتعرف على مناط حكم كل قول.

-�إن . 2 فيها  �لتفاق  مو��سع  وبيان  منها،  �ملق�سود  ليت�سح  �مل�ساألة  ت�سوير 
وجدت-، ومو��سع �لختالف، بذكر �لأقو�ل من �ملذ�هب �لأربعة، و�ل�ستدلل 
على ذلك، من خالل جمع اأبرز الأدلة املذكورة يف مفردات م�سائل ال�ستقبال، 
ثم بيان ما يرد من مناق�سات وما يجاب عنها به -متى وجدت- اأو الجتهاد 

يف ذلك، ثم ذكر الراجح مع بيان �سبب الرتجيح. 

التوثيق من امل�سادر املعتربة.. 3

عزو الآيات اإلى �سورها، وتخريج الأحاديث من م�سادرها، واحلكم عليها ما . 4
اأمكن.

ذكر خامتة حتكي خال�سة البحث، ونتائجه.. 5

تذييل البحث بفهر�ص امل�سادر واملراجع.. 6

ويف اخلتام: 

اأحمد اهلل الذي ي�سر واأعان، واأ�ساأله  اأن يجعل متام منته عليرّ القبول 
والتوفيق والغفران، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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املبحث االأول

املراد با�شتقبال القبلة

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
معنى اال�شتقبال

حاذاه  اإذا  وقابله  ال�سيء  ا�ستقبل  يقال  ا�ستقبل،  م�سدر  ا�ستقبال  اللغة:  يف 

وواجهه)1(.

واملقابلة: املواجهة، والتقابل مثله)2(، فكل �سيء جعلته ُقبالة وتلقاء وجهك فقد 
ا�ستقبلته)3(.

و�سد �ل�ستقبال �ل�ستدبار)4(.

و��ستقبله  �لأمر  �قتبل  يقال:  �ل�ستئناف،  ا مبعنى  �أي�ساً �للغة  �ل�ستقبال يف  ويرد 
اإذا ا�ستاأنفه)5(. 

-اأي:  القبلة  ا�ستقبال  يف  الأول  اللغوي  املعنى  الفقهاء  ا�ستعمل  ال�سطالح:  يف 

مواجهتها- واملعنى اللغوي الثاين يف ا�ستقبال حول الزكاة -اأي: ابتداوؤه وا�ستئنافه-)6(.
ينظر: ل�سان العرب 537/11 )مادة: قبل(، امل�سباح املنري، �ص253.  )1(

ينظر: ل�سان العرب 540/11 )مادة: قبل(.  )2(
ينظر: امل�سباح املنري، �ص253.  )3(

ينظر: ل�سان العرب 537/11 )مادة: قبل(.  )4(
ينظر: ل�سان العرب 545/11 )مادة: قبل(  )5(

ينظر: منح اجلليل 348/1، احلاوي الكبري 272/4، املغني 260/4.   )6(
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واملراد بال�ستقبال يف هذا البحث: املواجهة واملحاذاة للقبلة)1(.

املطلب الثاين

معنى القبلة

�سحيح  واحد  اأ�سل  والالم  والباء  “القاف  اللغة)2(:  مقايي�ص  يف  جاء  اللغة:  يف 

تدل كلُمُه كلها على مواجهة ال�سيء لل�سيء، ويتفرع بعد ذلك، فالُقُبل من كل �سيء 
مقبلة  وهي  �سالتهم،  يف  عليها  النا�ص  لإقبال  قبلة  �سميت  والقبلة  ُدُبره...  خالف 

ا”. عليهم اأي�ساً

فالقبلة يف الأ�سل اجلهة، ويقال: لي�ص لفالن ِقبلة ول ِدبرة -بك�سرها- اأي: وجهة، 
ويقال: اأين قبلتك؟ اأي: جهتك، ويقال: فالن جال�ٌص ُقبالته -بال�سم- اأي جتاهه)3(. 

وتطلق القبلة على الكعبة وناحية ال�سالة التي ي�سلَّى نحوها، وكل ما ي�ستقبل)4(. 

يف ال�سطالح: اجلهة التي ي�ستقبلها امل�سلي وهي الكعبة)5(.

ينظر: البحر الرائق 493/1، منح اجلليل 348/1، مغني املحتاج 331/1، ك�ساف القناع 217/2.  )1(
وقال يف البحر الرائق 493/1: »ولي�س �ل�سني فيه للطلب؛ لأن طلب �ملقابلة لي�س هو �ل�سرط، بل �ملق�سود 

بالذ�ت �ملقابلة، فهو مبعنى فعل كا�سترت و��ستقر”، وينظر: حا�سية ابن عابدين 108/2.
.52 -51/5  )2(

ينظر: ل�سان العرب 544/11- 545، القامو�ص املحيط �ص 1350 )مادة قبل(.  )3(
ينظر: ل�سان العرب544/11، القامو�ص املحيط �ص1350، امل�سباح املنري �ص253 )مادة قبل(.  )4(

ينظر: حا�سية ابن عابدين 108/2، البحر الرائق 493/1، مغني املحتاج331/1، �سرح منتهى الإرادات   )5(
167/1، ك�ساف القناع 217/2.

واختار بع�ص الفقهاء التعبري ب� “مو�سع �لكعبة” لأنه لو ُنقل بناوؤها �إلى مو�سع �آخر و�سلي �إليه مل يجز. 
ينظر: حا�سية ابن عابدين124/2، نهاية املحتاج406/6.

 وما فوق الكعبة اإلى ال�سماء يعد قبلة، وهكذا ما حتتها مهما نزل، فلو �سلى يف اجلبال العالية اأو الآبار 
ا �إلى جهتها؛ لأنها لو ز�لت �سحت �ل�سالة �إلى مو�سعها؛ ولأن �مل�سلي على  �لعميقة جاز ما د�م متوجهاً
ا اإليها. ينظر: البحر الرائق 495/1، حا�سية اجلمل505/1، ك�ساف القناع 305/1. اجلبل يعد م�سلياً
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ال�سرع حقيقة الكعبة ل يفهم منها  قال يف مغني املحتاج)1(: »القبلة �سارت يف 
غريها، �سميت قبلة لأن امل�سلي يقابلها”.

ي�ستقبلها  التي  للجهة  كالعلم  �سارت  “ثم  الإرادات)2(:  �سرح منتهى  وقال يف   
امل�سلي؛ لإقبال النا�ص عليها”.

فاملراد با�ستقبال القبلة: التوجه جلهة الكعبة.

.331/1  )1(

.167/1  )2(
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املبحث الثاين
�صرف جهة القبلة

ن�ص الفقهاء  على اأن جهة القبلة هي اأ�سرف اجلهات)1(.

الأدلة على ذلك: 

��ستدل �لفقهاء بالت�سريعات �لعامة �لد�لة على ف�سل جهة �لقبلة، �إ�سافةاً لالأدلة 
اخلا�سة الواردة ب�ساأن ف�سلها.

اأما الت�سريعات العامة فمنها: 

 : اأن جهة القبلة هي اجلهة التي جعل اهلل ال�سالة اإليها، فقال اهلل : اأولاً
)ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ( ]البقرة: 144[. 

وجه الدللة: اأمر اهلل بالتوجه للقبلة يف ال�سالة التي هي اأهم العبادات، واأعظم 
قربات الدين، والتي يقف فيها العبد بني يدي ربه ليناجيه، فجعل القبلة جهة ُيتوجه 

اإلى اهلل  منها. ويف هذا ت�سريف لهذه اجلهة واأي ت�سريف!)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص: »من �سلى �سالتنا، وا�ستقبل قبلتنا، واأكل ذبيحتنا،  ا: قال ر�سول اهلل  ثانياً
فذلك امل�سلم الذي له ذمة اهلل وذمة ر�سوله، فال تخفروا اهلل يف ذمته«)3(.

وجه الدللة: يف احلديث تنبيه على تعظيم �ساأن القبلة، وعظم ف�سل ا�ستقبالها، 
وهو “غري مقت�سر على حالة ال�سالة بل اأعم من ذلك، على ما ل يخفى”)4(.

ينظر: �ملب�سوط 3/12، الهداية 137/2، �سرح العناية 138/2، عمدة القاري 375/3، بداية املجتهد   )1(
املحتاج5/2،  مغني   ،112/19 الكبري  احلاوي   ،448/1 الدواين  الفواكه   ،445/2 الذخرية   ،474/2

اأ�سنى املطالب 43/1، املبدع 283/1، ك�ساف القناع 431/1.
ينظر: تف�سري ابن كثري 454/1، عمدة القاري 375/3، حتفة الذاكرين �ص53.  )2(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، باب ف�سل ا�ستقبال القبلة رقم )391(، �ص69.   )3(
عمدة القاري 373/3.   )4(



استقبال القبلة - دراسة فقهية تأصيلية

العدد  اخلامس واخلمسون  177العدد  اخلامس واخلمسون 176

ا: النهي عن ا�ستقبال القبلة وا�ستدبارها حال ق�ساء احلاجة، ففي حديث اأبي  ثالثاً

ا: “اإذا اأتيتم الغائط فال ت�ستقبلوا القبلة، ول ت�ستدبروها، ولكن  اأيوب  مرفوعاً

�سرقوا اأو غربوا”)1(.

 وجه الدللة: النهي عن ا�ستقبال القبلة وا�ستدبارها حال ق�ساء احلاجة دليل 

على عظم مكانتها وحقها يف التكرمي والت�سريف والتنزيه)2(.

ا: النهي عن البزاق والنخامة جتاه القبلة، فعن اأن�ص  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رابعاً

“اإن  ُرئي يف وجهه، فقام فحكه بيده، فقال:  القبلة ف�ُسق عليه حتى  راأى نخامةاً يف 

فال  القبلة-)3(؛  وبني  بينه  ربه  اإن  -اأو  ربه  يناجي  فاإنه  �سالته  يف  قام  اإذا  اأحدكم 

يبزقن �أحدكم ِقَبل قبلته، ولكن عن ي�ساره �أو حتت قدميه”)4(.

فيه  لذلك  وجهه  وتغري  القبلة،  جتاه  البزاق  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى  الدللة:  وجه 

تعظيم �ساأن القبلة وكرامتها وحقها بالت�سريف)5(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، باب قبلة اأهل املدينة واأهل ال�سام وامل�سرق، رقم )394(   )1(

�ص69، وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الطهارة، باب ال�ستطابة، رقم )264( �ص126. 
ينظر: تي�سري العالم 38/1.  )2(

وتو�سع بع�ص الفقهاء يف هذا التنزيه، فكره بع�سهم مدرّ الرجلني للقبلة يف النوم، وكره بع�سهم الت�ساند 
جلهة القبلة، وكره اآخرون ا�ستقبال القبلة بجماع اأو دم اأو ف�سد اأو حجامة، اأو اإخراج قيء اأو ريح اأو 
عابدين  ابن  حا�سية  الرائق 36/2.  البحر  احلقائق 168/1،  تبيني  القدير 42/1،  فتح  ينظر:   ، منيرّ
 ،218/2 ال�سبيل  منار  �ص254،  الطالب  دليل   ،194/5 القناع  ك�ساف   ،412/21 الإن�ساف   ،341/1

الآداب ال�سرعية 395/3، 391.
ل يجوز اأن يحمل هذا اللفظ واأمثاله على ما يناق�ص ن�سو�ص ال�ستواء الذي اأثبتته الن�سو�ص القطعية   )3(
وجه  ِقَبل  وباأنه  على عر�سه،  م�ستٍو  �سيء  كل  فوق  تعالى  �هلل  باأن  �لت�سليم  ويجب  �ل�سريحة،  �ملحكمة 

امل�سلي. ينظر تعليق ال�سيخ ابن عثيمني  على ذلك يف ال�سرح املمتع 269/3 وما بعدها.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، باب حك البزاق باليد من امل�سجد، رقمه )405( �ص71.   )4(

ينظر: فتح الباري 68/2 - 508/1، دليل الفاحلني 113/5، �سرح الزرقاين على املوطاأ 662/1.  )5(
 واخلالف يف اخت�سا�ص ذلك بال�سالة، وامل�سجد ل ينفي تعليل النهي بالت�سريف كما ن�ص العلماء على 

ذلك، قال ابن عبدالرب يف التمهيد 157/14: »هو كالم خرج على التعظيم ل�ساأن القبلة«.
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 واأما الأدلة اخلا�سة الواردة يف ف�سل جهة القبلة فهي: 

ا، واإن  : عن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن لكل �سيء �سيداً اأولاً
�سيد املجل�ص قبالة القبلة «)1(.

ا: »اأكرم املجال�ص ما ا�سُتقبل به القبلة«)2(. ا: عن ابن عمر  مرفوعاً ثانياً

ا،  ا: ما رواه ابن عبا�ص  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن لكل �سيء �سرفاً ثالثاً
واإن اأ�سرف املجال�ص ما ا�ستقبل به القبلة«)3(.

وال�سرف  والكرامة  ال�سيادة  ن�سبت  اأنها  ال�سابقة:  الأحاديث  من  الدللة  ووجه 
جلهة القبلة، وما كان كذلك كان حقه التعظيم والتقدي�ص ومراعاة احلرمة)4(.

احلم�سي  حممد  بن  اإبراهيم  اإبراهيم،  ا�سمه  من  باب  الألف،  باب  الأو�سط:  يف  الطرباين  اأخرجه   )1(
وح�سن  ح�سن”،  “اإ�سناده   :)12915(  59/8 الزوائد  جممع  يف  الهيثمي  قال   ،)2354( رقمه   25/3
�أبي  لتفرد  مو�سوع  باأنه  حكم  حبان  �بن  �أن  ونقل  �ص142،  احل�سنة  املقا�سد  يف  ال�سخاوي  اإ�سناده 
ينه�ص  ل  به  ا�ستدل  “وما  بقوله:  ب  عقرّ ثم  واملواعظ،  اخلطب  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حال  وملخالفته  املقدام، 
للحكم بالو�سع”، وقال الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة 301/6 بعد اأن ذكر اأن الهيثمي واملنذري ح�سنا 
احلديث، قال: “وهو كما قال، لول جهالة ابن عرق احلم�سي، فلعلهما وقفا على توثيق له، اأو متابع 

له”، وحكم مقق �ملطالب �لعالية، -حتت �إ�سر�ف د. �سعد �ل�سرثي- 324/3 باأن �حلديث �سعيف.
اأخرجه الطرباين يف الأو�سط: باب امليم، من بقية من اأول ا�سمه مو�سى -مو�سى بن زكريا الت�سرتي   )2(
189/8 رقمه )8361(- وابن حجر يف املطالب العالية: كتاب ال�سالة، باب ا�ستقبال القبلة وال�سرتة 
للم�سلي 319/3 رقمه )311(، وقال الهيثمي يف املجمع 59/8 )12916(: »وفيه حمزة بن اأبي حمزة 
�جلامع  �سعيف  و�لألباين يف  �حل�سنة �س142 )151(،  �ملقا�سد  �ل�سخاوي يف  و�سعفه  وهو مرتوك«، 

�ص158 رقمه )1124(.
رقمه   269/4 القبلة  له  ا�ستقبل  ما  املجال�ص  اأ�سرف  الأدب،  كتاب  امل�ستدرك:  يف  احلاكم  اأخرجه   )3(
ت�ستري  باب ما جاء يف  �لوليمة،  �أبو�ب  �ل�سد�ق، جماع  �لكربى: كتاب  �ل�سن  و�لبيهقي يف   ،)7801(
الو�سايا  الرقائق، باب  العالية: كتاب  واأورده ابن حجر يف املطالب  املنازل 272/7 رقمه )14703(، 
عبداهلل  ا�سمه  من  العني،  باب  الكبري:  املعجم  يف  والطرباين   ،)1/3128( رقمه   118/13 النافعة 
اأبو  320/10 رقمه )10681(، وقال يف جممع الزوائد 59/8 )12917(: »ويف �سنده ه�سام بن زياد 
ا مرتوك”، ومثله يف املقا�سد احل�سنة �ص142، و�سعفه �لألباين يف �سعيف �لرتغيب  املقدام وهو اأي�ساً

والرتهيب 279/2 )1804(.
ينظر: في�ص القدير668/1.  )4(
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ا: عن عمري بن قتادة  اأن رجالاً �ساأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�سول اهلل،  رابعاً
ما الكبائر؟ فقال: »هي ت�سع: ال�سرك باهلل، وقتل نف�ص املوؤمن بغري حق، وفرار من 
الزحف، واأكل مال اليتيم، واأكل الربا، وقذف املح�سنة، وعقوق الوالدين امل�سلمني، 

ا«)1(. وا�ستحالل البيت احلرام قبلتكم اأحياءاً واأمواتاً

 وجه الدللة: كلمة )قبلتكم( هي بدل من )البيت احلرام()2(، فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 ، علرّة كون ال�ستهانة بالكعبة وامليل عن احلق يف حرمها)3( كبرية كونها قبلةاً مق�سودةاً

وحق القبلة التكرمي والت�سريف ل خالفه!

ا: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأكرم القبلة اأكرمه اهلل تعالى«)4(. خام�ساً

�سرفها  على  دالٌّ  القبلة  تكرمي  على  والف�سل  العطاء  ترتيب  اأن  الدللة:  وجه 
. ومكانتها عند اهلل

اأخرجه اأبو داود يف �سننه: كتاب الو�سايا، باب ما جاء يف الت�سديد يف اأكل مال اليتيم )2875( �ص418،   )1(
واحلاكم يف امل�ستدرك: كتاب التوبة والإنابة، ذكر الكبائر الت�سع 259/4 رقمه )7761( وقال: »هذا 
حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه«، قال يف التلخي�ص احلبري 237/2: “مداره على اأيوب بن عتبة 
وهو �سعيف”، قال �لألباين يف �سحيح �سن �أبي د�ود 227/8: “حديث ح�سن، و�سحح اإ�سناده احلاكم 

والذهبي وح�سنه املنذري”.
ينظر: عون املعبود 56/8.  )2(

ينظر: في�ص القدير 79/5، 61.  )3(
رقمه )34646(،  الأمكنة 197/12  ف�سائل  العمال يف:  كنز  الهندي يف  الدين  احلديث ذكره ح�سام   )4(

�سعفه �لألباين يف �سعيف �جلامع �س 789 رقم )5472(.
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املبحث الثالث
حكم ا�شتقبال القبلة

هل يتحرى العبد ا�ستقبال القبلة يف حركاته و�سكناته كلها ويوؤجر على ذلك، اأو 
اأن التعبد بال�ستقبال مطلوب يف جميع العبادات والطاعات دون �سائر العادات، اأو اأن 
ال�ستقبال من اأمور العادات التي تكتنفها احلاجات والآداب، فال ُتتحرى القبلة اإل 

فيما خ�سه الدليل بذلك؟

 يف الأ�سل يف ال�ستقبال، وفيما ُيعد ا�ستقبال القبلة فيه  اختلف الفقهاء 
ا، بحيث يقع عبادةاً يوؤجر العبد عليها على اأقوال ثالثة:  م�سروعاً

القول الأول:

اأن ا�ستقبال القبلة م�ستحب يف كل حال -اإل لدليل)1(- فهو م�سروع يف العبادات 
والعادات، و�سائر املباحات ما اأمكن، وهذا قول عند ال�سافعية)2( واحلنابلة)3(.

.)4(
 واأفتى بهذا من املعا�سرين ال�سيخ: عبداهلل بن عقيل

فالأ�سل م�سروعية ال�ستقبال اإل فيما ا�ستثني كحال ق�ساء احلاجة.  )1(
ا يف في�س �لقدير 668/1- 649/2. �سرح �ملناوي مب�سروعية �ل�ستقبال مطلقاً  )2(

وذكر النووي يف املجموع 295/5 باأن ال�ستقبال ي�ستحب ب�سرطني: 1- اأن ميكن. 2- واأل ينابذ �سنة، 
فمفهومه اأن الأ�سل ا�ستحباب ال�ستقبال ما مل يتعذر اأو تاأتي ال�سنة بخالفه.

ا من ا�ستحبابهم ا�ستقبال القبلة فيما مل يتمح�ص التعبد بفعله ك�سرب زمزم،  وميكن اأن يفهم ذلك اأي�ساً
والذبح لالأكل. ينظر: نهاية املطلب 189/18، احلاوي الكبري 112/19، العزيز 83/12، مغني املحتاج 

282/2، اأ�سنى املطالب 501/1، حا�سية البجريمي 447/2.
ونقل يف ك�ساف القناع 82/12 عن ال�سافعي اأنه قال باأن اجللو�ص م�ستدبر القبلة ُي�سعف الب�سر )وقال 
ذم  ومفهوم  املطبوعة”(،  ال�سافعي  الإمام  كتب  يف  عليه  نقف  “ومل  العدل:  وزارة  طبعة  حا�سية  يف 

ال�ستدبار: حمد ال�ستقبال، واهلل اأعلم.
ينظر: فتح وهاب املاآرب 121/1.  )3(

ا، �سواء كان لأكل اأو �سرب اأو قراءة قراآن، اأو مدار�سة علم،  اأو  فقال: “ي�ستحب ا�ستقبالها يف اجللو�ص مطلقاً  )4(
لأداء وظيفة اأو جلو�ص عادي، فالأف�سل لالإن�سان اأن ي�ستقبل القبلة كلما جل�ص”. =
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وقال)2(:  مطلوب”،  ا  مطلقاً القبلة  “فا�ستقبال  القدير)1(:  في�ص  يف  املناوي  قال 
ومنامه،  يقظته  يف  نيته  بح�سب  العبودية  نظام  على  العبد  من  و�سكون  حركة  “كل 
القبلة يف جمل�سه،  فيتحرى  بذلك  حالته  ت�سرف  وطعامه،  و�سرابه  وقيامه،  وقعوده 

وي�ست�سعر هيبتها فال يعبث، في�سن ا�ستقبالها ما اأمكن”. 

القبلة يف كل طاعة حتى يف  “ا�ستقبال  املاآرب)3(:  وقال املرداوي يف فتح وهاب 
جمل�سه”.

القول الثاين:

اإل  الطاعات  كل  يف  ومتجه  العبادات،  كل  يف  م�ستحب)4(  القبلة  ا�ستقبال  اأن 
لدليل)5(، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فهو مذهب احلنفية)6(، واملالكية)7(، واملذهب 

عند ال�سافعية)8(، واحلنابلة)9(.
ar.islamway.net ينظر: موقع طريق الإ�سالم =

668/1 )رقم 1065(.  )1(

649/2 )رقم 2421(.  )2(
 .121/1  )3(

ا اإن دل الدليل على ذلك، كما يف ال�سالة. على �سبيل التقعيد والعموم، وقد يكون واجباً  )4(
بداية   ،212/1 املعونة   ،493/1 الرائق  البحر   ،269/1 القدير  فتح   ،117/1 ال�سنائع  بدائع  ينظر: 
املجتهد 269/1، الذخرية 113/1، جواهر الإكليل 43/1- 44، الفواكه الدواين 255/1، نهاية املطلب 
70/2، احلاوي ال�سغري �ص156، املبدع 353/1، �سرح منتهى الإرادات 168/1، ك�ساف القناع 301/1، 

فتح وهاب املاآرب 121/1.
كحال اخلطيب وقت اخلطبة.  )5(

 ،161/1 قا�سي خان  فتاوى  الرائق 449/1،  البحر  تبيني احلقائق 244/1،   ،38/1 �ملب�سوط  ينظر:   )6(
و�لقر�ءة  و�لأذكار  و�لغ�سل  �لو�سوء  بالدعاء  “يلحق  النووي:  عن  ذلك   50/7 القاري  عمدة  يف  ونقل 

و�سائر الطاعات اإل ما خرج بالدليل كاخلطبة”، وهذا موٍح باإقراره.
ينظر: املعونة 698/2، ويوؤكد ذلك قولهم مب�سروعية �ل�ستقبال يف كثري من فروع �لطاعات كالو�سوء   )7(
اجلليل  مواهب   ،445/2 الذخرية   ،231/1 املمهدات  املقدمات  ينظر:  واحللق،  بالتلبية  وال�ستهالل 

128/3، بلغة ال�سالك 86/1، الفواكه الدواين 228/1.
ينظر: املجموع 295/5، احلاوي الكبري 112/19- 113، العزيز 83/12، في�ص القدير 668/1- 114/2.  )8(
ينظر: الفروع 152/1، ك�ساف القناع 431/1، مطالب اأويل النهى 92/1، الآداب ال�سرعية 391/3،   )9(

غذاء الألباب 393/1.
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واختاره جمع من املعا�سرين، فبه تفتي اللجنة الدائمة لالإفتاء باململكة العربية 
اهلل-  -حفظه  الفوزان  �سالح  وال�سيخ   ،)2(

 باز  ابن  وال�سيخ  ال�سعودية)1(، 
وغريهم)3(.

قال يف �ملب�سوط)4(: “فاأما ا�ستقبال القبلة لتعظيم اجلهة، فذلك مندوب اإليه يف 
غري ال�سالة”.

ف�سل  وعظم  القبلة،  �ساأن  تعظيم  على  للتنبيه  “وذلك  �لقارئ)5(:  عمدة  ويف 
ا�ستقبالها، وهو غري مقت�سر على حالة ال�سالة بل اأعم من ذلك كما ل يخفى”.

القبلة  جهة  كانت  اإليها  يتوجه  جهة  من  بد  يكن  مل  اإذا  “ولأنه  املعونة)6(:  ويف 
اأولى”.

ويف املجموع)7(: “ال�ستقبال يف العبادات م�ستحب، ويف بع�سها واجب”.

ونقل يف في�ص القدير عن العراقي قوله)8(: “اجلهات الأربع قد خ�ص منها جهة 
�لقبلة بالت�سريف، فالعدل �أن ي�ستقبل يف �لذكر و�لعبادة و�لو�سوء، و�أن ينحرف عنها 

ا لف�سل ما ظهر ف�سله”. حال ق�ساء احلاجة وك�سف العورة؛ اإظهاراً

وجاء يف الفروع)9(: “وهو متجه يف كل طاعة اإل لدليل”.
ذكر ذلك يف عدد من فتاوى اللجنة. ينظر -على �سبيل املثال-: فتاوى اللجنة الدائمة 67/1- 477/22.  )1(
www. .ينظر: موقع ال�سيخ ابن باز، فتاوى نور على الدرب، الأعمال التي ي�سرع لها ا�ستقبال القبلة  )2(

binbaz.org.sa

قال ال�سيخ الفوزان يف املنتقى من فتاوى الفوزان 35/2: “تالوة القراآن عبادة، والعبادة ي�ستحب فيها   )3(
www.alfawzan.af.org.sa ”ا�ستقبال القبلة

.3/12  )4(
.273/3  )5(
.698/2  )6(
.408/8  )7(

.)1065( 668/1  )8(
.152/1  )9(
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القول الثالث:

ا، وباٍق على اأ�سل  ا اأو ا�ستحباباً اأن ا�ستقبال القبلة م�سروع فيما دل الدليل عليه وجوباً
الإباحة فيما عداه تكتنفه احلاجات والآداب، فيجب فيما اأوجبه ال�سارع، وي�ستحب 
فيما ا�ستحبه ال�سارع، ول يقال با�ستحبابه يف القربات والطاعات بل واملباحات التي 

مل يرد ب�ساأن ال�ستقبال فيها دليل خا�ص.

وهذا هو املفهوم من قول بع�ص املالكية، فقد قال ابن ر�سد يف بداية املجتهد حول 
ال�ستقبال عند الذبح)1(: “ولي�ص يف ال�سرع �سيء ي�سلح لأن يكون اأ�سالاً تقا�ص عليه 
هذه امل�ساألة اإل اأن ي�ستعمل فيها قيا�ص مر�سل، وهو القيا�ص الذي ل ي�ستند اإلى اأ�سل 
�أو قيا�س �سبه بعيد؛ وذلك لأنه لي�س كل عبادة ت�سرتط  خم�سو�س عند من �أجازه، 
فيها اجلهة ما عدا ال�سالة، وقيا�ص الذبح على ال�سالة بعيد، وكذلك قيا�سه على 

ا�ستقبال القبلة بامليت”.

وال�سيخ   ،)2(
 عثيمني  ابن  حممد  كال�سيخ  املعا�سرين  بع�ص  عليه  ون�ص 

.)4(
 3(، ويفهم من كالم ال�سوكاين و�سديق ح�سن خان(

 الألباين
474/2. وميكن �أن يكون هذ� قولاً لبع�س �لفقهاء �لذين مل يذكرو� م�سروعية �ل�ستقبال للقبلة �سمن   )1(
�لفقهاء من مل يذكر �ل�ستقبال يف  �مل�ستحبات و�لآد�ب و�ل�سن يف كثري من فروع هذه �مل�ساألة، فمن 

�لو�سوء و�لتيمم و�لرمي و�حللق و�سرب زمزم وقر�ءة �لقر�آن و�لنوم وغري ذلك. 
فلما ذكر قول العلماء اأنه ي�سرع ا�ستقبال القبلة يف الطاعات، ونقل قول ابن مفلح: »وهو متوجه يف كل   )2(
طاعة اإل لدليل« قال : »ول �سك �أنه يف �لدعاء ينبغي �أن ي�ستقبل �لقبلة، �أما يف �لو�سوء و�سبهه 
اأنه ل يتعمد  ملسو هيلع هللا ىلص  اإلى دليل خا�ص؛ لأن الظاهر من حال الر�سول  ففي النف�ص من هذا �سيء، فيحتاج 

ذلك. ينظر: ال�سرح املمتع 293/7.
وقال يف مو�سع �آخر 126/1: “حتى قال بع�ص العلماء: اإِن ُكلَّ طاعٍة الأف�سُل فيها ا�ستقباُل القبلة اإل 
الأ�سل يف  اأنَّ  املعروف من  فاإِنَّ هذا خالف   ، قاعدةاً اإِذا جعلنا هذه  نا  لأنَّ نظر؛  ولكن يف هذا  بدليل، 

العبادات احلظر”.
با�ستقبال  ماأمورين  ل�سنا  “يعني  وفيه:  والنور،  الهدى  �سل�سلة  ال�سريط 193 من   يف  قال  حيث   )3(
القبلة، وهكذا ق�ص على ذلك” ينظر:  با�ستقبال  فل�سنا ماأمورين  فاإذا جل�سنا  ال�سالة،  اإل يف  القبلة 

ا: �لتعليقات �لر�سية على �لرو�سة �لندية 51/3. موقع اأهل احلديث والأثر alathar.net، وينظر �أي�ساً
)4(  فلل�سوكاين و�سديق ح�سن خان  قول بنفي ا�ستحباب ال�ستقبال يف بع�ص القربات التي مل يثبت 
لهم الدليل فيها؛ مما يعني اأن القاعدة عندهما يف ال�ستقبال هو ال�سري مع الن�ص، ونفي ال�ستحباب 

فيما مل يدل عليه الدليل بخ�سو�سه. ينظر: ال�سيل اجلرار 713/1، �لرو�سة �لندية 191/2.
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الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   )ٹ   تعالى:  اهلل  قول  الأول:  الدليل 

ڦ( ]احلج: 32[.
وجه الدللة: اأن الكعبة قبلة امل�سلمني و�سعرية من �سعائر الإ�سالم، فيجب لها من 
التقدي�ص واحلرمة والتعظيم ما يتنا�سب مع مكانتها الدينية، ومن تعظيمها حتري 

ا�ستقبالها يف كل حال)1(. 

ا لذوق �لعبد و�ختياره، و�إمنا  ميكن �أن يناق�س: باأن �لتعظيم لل�سعائر لي�س خا�سعاً
ا.  يكون التعظيم وفق الطريقة املاأمور بها �سرعاً

الدليل الثاين: ما رواه ابن عبا�ص  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن لكل �سيء 

ا، واإن اأ�سرف املجال�ص ما ا�ستقبل به القبلة«)2(.  �سرفاً

 وجه الدللة: ن�ص احلديث على اأن كل جمل�ص ي�سرف بالتوجه للقبلة، ومل يقيد 
ا يف كل الأحوال.  ذلك بحال مزاولة العبادات وفعل القربات، فيكون ذلك عاماً

جاء يف في�ص القدير)3(: “)اأ�سرف املجال�ص( اأي اجلل�سات التي يجل�سها الإن�سان 
مطلوب  ا  مطلقاً القبلة  فا�ستقبال  نف�سها،  املجال�ص  اإرادة  ويحتمل  عبادة  نحو  لفعٍل، 

لكنه يف ال�سالة واجب وخارجها مندوب”.

املناق�سة: ذكر العلماء  �أن هذ� �حلديث �سعيف، ل يقوى على �لحتجاج به)4(. 

يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �ساأل  رجالاً  اأن    قتادة  بن  عمري  عن  الثالث:  الدليل 

ينظر: ا�ستقبال القبلة وا�ستدبارها ومد الرجل اإليها، ال�سيخ: عبداهلل بن عقيل، موقع طريق الإ�سالم.   )1(
ar.islamway.net :ينظر

�سبق تخريجه.  )2(
.)1065( 523/1  )3(

�سبق بيان �سعف �حلديث عند تخريجه يف: �سرف جهة �لقبلة.  )4(
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ر�سول اهلل، ما الكبائر؟ فقال: »هي ت�سع: ال�سرك باهلل، وقتل نف�ص املوؤمن بغري حق، 
وفرار من الزحف، واأكل مال اليتيم، واأكل الربا، وقذف املح�سنة، وعقوق الوالدين 

ا«)1(. امل�سلمني، وا�ستحالل البيت احلرام قبلتكم اأحياء واأمواتاً

وجه الدللة: و�سف النبي ملسو هيلع هللا ىلص جهة الكعبة باأنها القبلة يف احلياة وبعد املمات، 
فينبغي األ يخلو بدن العبد من التوجه لها)2(.

ال�سالة،  عند  )اأحياء(:  بقوله  احلديث  يف  املراد  باأن  يناق�ص  اأن  ميكن  املناق�سة: 
راد  اطرّ واأما  بال�ستقبال،  الأمر  فيه  ورد  فيما  قبلة  فالكعبة  اللحد)3(،  يف  ا(:  و)اأمواتاً
ال�ستقبال يف كل الأوقات فهو معنى ل تن�سره ال�سنة؛ لعدم ثبوته عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه. 

الدليل الرابع: ما روي من طريق �سفيان بن منقذ عن اأبيه قال: “كان �أكرث جلو�س 

عبداهلل بن عمر  وهو م�ستقبل القبلة”)4(.

وجه �لدللة: �أن فعل �ل�سحابي وحتريه لال�ستقبال يف ُجل �أحو�له ل يكون مبح�س 
ا وقد �سدر ممن ُعرف بتحري ال�سنة، واحلر�ص على تطبيقها،  راأي منه، خ�سو�ساً

فيكون حجة. 

املناق�سة: ميكن اأن يناق�س من وجهني: 

.)5(
 لأول: �سعف �لأثر �لو�رد عن �بن عمر�

الثاين: اأن هذا الفعل اإمنا نقل عن ابن عمر ، ومل ينقل عن �سائر ال�سحابة 
به؛  لالحتجاج  ينه�ص  فال  منه  اجتهاد  فلعله  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن  ول   
ملخالفته حال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأحوال ال�سحابة الذين مل ينقل لنا حتريهم 

ال�ستقبال يف تفا�سيل حياتهم واأمور معا�سهم رغم توافر دواعي النقل!
�سبق تخريجه.  )1(

ينظر: البدر التمام 247/3.   )2(
ينظر: نيل الأوطار27/4.  )3(

رواه البخاري يف الأدب املفرد �ص509 )رقم 1137(، و�سعفه �لألباين يف �سعيف �لأدب �ملفرد �س98.   )4(
ينظر: احلا�سية ال�سابقة.  )5(
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اأدلة القول الثاين: 

مب�سروعية  قالو�  �لتي  �ملتفرقة  �ملو�طن  يف  �أدلة  من  �لفقهاء  ذكره  ما  بجرد 
القبلة  �سرف  على  الدالة  العامة  بالأدلة  ا�ستدلوا  اأنهم  ُيالحظ  فيها،  ال�ستقبال 
ومما  �لعباد�ت-،  بع�س  يف  و�لو�ردة  بال�ستقبال،  �لآمرة  �خلا�سة  لالأدلة  -�إ�سافة 

ذكروه يف هذا ما ياأتي: 

الدليل الأول: الأدلة الدالة على �سرف جهة القبلة، ومنها: 

• حديث عمري بن قتادة  اأن رجالاً �ساأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�سول اهلل، 	
ما الكبائر؟ فقال: »هي ت�سع: ال�سرك باهلل، وقتل نف�ص املوؤمن بغري حق، وفرار 
من الزحف، واأكل مال اليتيم، واأكل الربا، وقذف املح�سنة، وعقوق الوالدين 

ا«)1(. امل�سلمني، وا�ستحالل البيت احلرام قبلتكم اأحياءاً اأمواتاً

• ا، واإن 	 ما رواه ابن عبا�ص  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن لكل �سيء �سرفاً
اأ�سرف املجال�ص ما ا�ستقبل به القبلة«)2(.

• ا، واإن 	  وعن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن لكل �سيء �سيداً
�سيد املجل�ص قبالة القبلة«)3(.

• ا: »اأكرم املجال�ص ما ا�ستقبل به القبلة«)4(.	 وعن ابن عمر  مرفوعاً

 وجه الدللة: دلت الأحاديث على حرمة الكعبة، و�سرف جهة القبلة وخرييتها 
ا لف�سل ما  و�سيادتها وكرمها، وما كان كذلك كان حقه التوجه له يف القربات )اإظهاراً

ظهر ف�سله()5(، في�سن ا�ستقبالها يف اجللو�ص للعبادات)6(.
�سبق تخريجه.  )1(
�سبق تخريجه.  )2(
�سبق تخريجه.  )3(
�سبق تخريجه.  )4(

ينظر: في�ص القدير 668/1.  )5(
ينظر: في�ص القدير 90/2 )1415(  )6(
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املناق�سة: 

اأن القول با�ستحباب التوجه للقبلة يف �سيء من فروع ال�سريعة -مل يثبت ال�ستقبال 
اإثبات لعبادة يرتتب عليها الأجر، والعبادات توقيفية الأ�سل فيها  فيه بالدليل- هو 

احلظر)1(.

ا:  وميكن اأن يناق�ص اأي�ساً

• مبا �سبق من ت�سعيف هذه �لأحاديث)2(.	

• اأن تعظيم اجلهة اإمنا يكون بال�سبل والطرائق امل�سروعة، ل وفق الذوق والهوى.	

الدليل الثاين: اأن القاعدة امل�ستمرة يف ال�سريعة: اأن الأ�سل يف الطاعة اأن ت�ستقبل 

بها القبلة، فيتجه ال�ستقبال يف كل القرب والطاعات)3(.

لعدم  اأ�سالاً وقاعدة  اأن يكون  ال�سريفة ل ي�سلح  للجهة  اإن ال�ستقبال  املناق�سة: 
اأنه  اإل  عبادة؛  مثالاً يف  فاخلطيب  ال�ستدبار،  فيه  �سرع  ما  العبادات  فمن  راده،  اطرّ
ي�ستقبل النا�ص وي�ستدبر القبلة، ومن يزور قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�ستدبر القبلة ويواجه القرب 

وغري ذلك)4(.

اجلواب: اأجيب عن ذلك من وجهني: 

يف  اأبلغ  لأنه  ا؛  تاأدباً يخاطب  من  على  اإقباله  ي�ستدعي  اخلطيب  مقام  اأن  الأول: 
الوعظ، واأليق يف الأدب، ولو ا�ستقبل اخلطيب القبلة، لكان يخاطب من هم 

خلف ظهره وهذا م�ستقبح)5(.
ينظر: ال�سرح املمتع 126/1.  )1(

وقد �سبق يف تخريج الأحاديث يف مبحث �سرف القبلة.  )2(
ذكر ابن مفلح  �أن �ل�ستقبال متَجه يف كل طاعة �إل لدليل، وتناقلها فقهاء �حلنابلة هذه �لقاعدة   )3(
عنه. ينظر: الفروع 152/1، �سرح منتهى الإرادات 46/1، منار ال�سبيل 27/1، حا�سية �لرو�س �ملربع 

.177/1
ينظر: في�ص القدير: 154/5 )6766(.   )4(

ينظر: احلاوي الكبري 440/2- 441.  )5(
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اخلطيب  فا�ستدبار  اجلماعة،  ا�ستدبار  من  اأهون  الواحد  ا�ستدبار  اأن  الثاين: 
واجلميع حال اخلطبة متجهون للقبلة اأهون واأخف)1(.

الرد: ُرد من وجهني: 

• اأن امل�سلني ل يتجهون للقبلة بكل حال، فمن كان يف اأطراف ال�سفوف ف�سيكون 	
ا للخطيب ل للقبلة)2(. متجهاً

• اأن التعبد وا�ستحباب الفعل واإثبات الأجر فيما مل ينقل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ول دليل 	
عليه ع�سري)3(.

ا بالآتي:  وميكن اأن يناق�ص الدليل الثاين اأي�ساً

• اأن القاعدة ي�ستدل لها ل بها -ما مل تثبت-!	

• اأن هذا هو موطن النزاع، فهو ا�ستدلل للقول بذات القول! 	

بع�ص  يف  للقبلة  ال�ستقبال  م�سروعية  ثبتت  فكما  القيا�ص،  الثالث:  الدليل 

الطاعات، فيتجه فيها  بقية  والدعاء ونحو ذلك، فتقا�ص عليها  العبادات كال�سالة 
ا ا�ستقبال اجلهة املعظمة ال�سريفة، بجامع اإح�سان التعبد يف كل)4(. جميعاً

املناق�سة: ل ي�سلم ب�سحة القيا�ص؛ وذلك من وجوه: 

العبادات . 1 اإذ  العلماء)5(،  من  كثري  عند  مقبول  غري  العبادات  يف  القيا�ص  اأن 
توقيفية، والأ�سل فيها احلظر)6(، و�لقيا�س يف �لعباد�ت من �أ�سعف �لقيا�سات)7(.

ينظر: اأ�سنى املطالب 260/1.  )1(
ال�سرح الكبري للدردير 400/1.  )2(

ينظر: ال�سرح املمتع 293/7.  )3(
بداية  يف  ونقله   ،7/3 املحتاج  نهاية   ،326/1 املطالب  اأ�سنى   ،118  -117/1 ال�سنائع  بدائع  ينظر:   )4(

املجتهد 268/1- 474/2.
ينظر: بدائع ال�سنائع 117/1- 118، بداية املجتهد 474/2.  )5(

www.ibnothaimeen.com .ينظر: ال�سرح املمتع 126/1، موقع ال�سيخ ابن عثيمني، فتاوى نور على الدرب  )6(
ينظر: مو�سوعة اأحكام الطهارة 403/9، ��ستقبال �لقبلة حال �لو�سوء، دبيان �لدبيان، موقع �لألوكة.   )7(

.www.alulkah.net
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العلة، . 2 ظهور  لعدم  بعيد؛  هنا  فالقيا�ص  العبادات  يف  ب�سحته  الت�سليم  ومع 
فا�ستقبال �لقبلة �سرط يف �ل�سالة بعينها ول يعقل معناه، بدليل �أنه ل يجب 
راأ�ص  هو  فيما  بل  وحج،  و�سوم  زكاة  من  الأخرى  العبادات  يف  ال�ستقبال 
فيه  ي�سرع  تعبد  كل  فلي�ص  وعليه  التوحيد!  واإعالن  الإميان  وهو  العبادات 
ال�ستقبال، فيجب اعتبار ال�ستقبال بقدر ما ورد به ال�سرع ول يتعدى لغريه)1(.

اأن عموم الطاعات فروع، ولي�ص يف ال�سرع �سيء ي�سلح اأن يكون اأ�سالاً تقا�ص . 3
ل  الذي  القيا�ص  وهو  املر�سل،  القيا�ص  قبيل  القيا�ص من  يكون  اأن  اإل  عليه، 

ي�ستند اإلى اأ�سل خم�سو�ص -عند من اأجازه-)2(.

الدليل الرابع: اأن ا�ستدبار القبلة والنحراف عنها ماأمور به، ومندوب اإليه يف 
الأمور امل�ستقبحة كق�ساء احلاجة وك�سف العورة، وكذا عدم الت�ساند جهتها، اأو مد 
القربات  وهي  امل�ستحبة،  الأمور  ا�ستقبالها يف  ا  ا�ستح�ساناً فيندب  اإليها)3(،  الرجلني 

ا لف�سل ما ظهر ف�سله()4(. والطاعات )اإظهاراً

ميكن اأن يناق�ص: باأن كراهة مد الرجلني للقبلة، والت�ساند ونحوها مما ذكر من 
اإباحتها، ف�سالة  ثبتت يف اجلملة  اأمور  ا! فهي  ت�ستدعي دليالاً �سرعياً التكرمي  اأوجه 
العاجز فيها مدرّ الرجلني للقبلة، وا�ستناد اإبراهيم  للبيت املعمور ي�ستاأن�ص به 
ا  على عدم كراهية ال�ستناد للقبلة)5(، وعليه فينبغي اأن يكون التوقري للقبلة حم�سوراً

يف الطرق امل�سروعة فقط.

، فينبغي اأن  اإلى اهلل  اأن العبد يف عباداته متوجه بقلبه  الدليل اخلام�س: 
يتوجه بج�سده اإلى بيت اهلل كذلك)6(.

ينظر: بداية املجتهد 474/2.  )1(
املرجع ال�سابق.  )2(

عابدين 341/1،  ابن  الرائق 36/2، حا�سية  البحر  تبيني احلقائق 168/1،  القدير 42/1،  فتح  ينظر:   )3(
ك�ساف القناع 194/5، مطالب اأويل النهى 792/1، الآداب ال�سرعية 395/3-391، منار ال�سبيل 218/2.

في�ص القدير 668/1 )نقالاً عن العراقي(.  )4(
ينظر: الآداب ال�سرعية 395/3.  )5(

ينظر: اأ�سنى املطالب 43/1.   )6(
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يفتقر  اأخرى  عبادة  وتوجه اجل�سد  عبادة،  القلب  توجه  باأن  يناق�ص:  اأن  وميكن 
اإثباتها لدليل �سرعي.

الدليل ال�ساد�س: ميكن اأن ي�ستدل لهذا القول: بامل�سلحة، فاإن العبد حال الذكر 

ا كانت- يحتاج حل�سور قلبه، ومما يعني على  وتالوة القراآن ومزاولة الطاعات -اأياً
و�أولى  و�للتفات،  �لإعر��س  وعدم  و�لإقبال  �ل�سكون  �لنف�س،  و�إقبال  �لقلب  جمع 

اجلهات بالق�سد لتحقيق ذلك هي اجلهة التي �سرفها اهلل وعظمها.

والأي�سر  الأ�سهل  تتحقق بق�سد اجلهة  املذكورة  امل�سلحة  باأن  وميكن مناق�سته: 
للعبد حال عبادته، والتي تعينه على اأداء الطاعة على الوجه الأكمل بخ�سوع وح�سور 

قلب، وقد ل تكون هي جهة القبلة بكل حال.

اأدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: اأنَّ الأ�سل يف العبادات احلظر)1(، فما مل يثبت اأنه ماأمور به فال 

يحكم عليه باأنه عبادة.

)2(: “ت�سرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات 
 قال ابن تيمية

ال�سريعة  اأ�سول  فا�ستقراء  دنياهم،  يف  اإليها  يحتاجون  وعادات  دينهم،  بها  ي�سلح 
اأن العبادات التي اأوجبها اهلل اأو اأباحها ل يثبت الأمر بها اإل بال�سرع، واأما العادات 
فهي ما اعتاد عليه النا�ص يف دنياهم مما يحتاجون اإليه، والأ�سل فيه عدم احلظر، 
فال يحظر منه اإل ما حظره اهلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ وذلك لأن الأمر والنهي مما �سرع اهلل 
ا بها، فما مل يثبت اأنه ماأمور كيف ُيحكم عليه  تعالى، والعبادة ل بد اأن تكون ماأموراً
باأنه عبادة؟ وما مل يثبت من العادات اأنه منهي عنه كيف يحكم عليه اأنه حمظور؟ 
ولهذا كان اأ�سل اأحمد وغريه من فقهاء احلديث: اأن الأ�سل يف العبادات التوقيف فال 

ي�سرع منها اإل ما �سرعه اهلل -تعالى-”.
ينظر: ال�سرح املمتع 126/1.  )1(

الفتاوى الكربى 12/4، وينظر: جمموع الفتاوى 17/29.  )2(



استقبال القبلة - دراسة فقهية تأصيلية

العدد  اخلامس واخلمسون  191العدد  اخلامس واخلمسون 190

كل  يف  اأو  قربة،  كل  يف  ال�ستقبال  م�سروعية  على  الدليل  عدم  الثاين:  الدليل   

حال، فاإثبات ال�ستحباب اإثبات عبادة يرتتب عليها اأجر، فال يكون ذلك اإل بدليل)1(، 
ملسو هيلع هللا ىلص حال  العبادات، وف�سلت يف حاله  باأنواع من  ملسو هيلع هللا ىلص  تعبدالنبي  التي حكت  والأدلة 
نقل  متوفرة، حيث  النقل  ودواعي  ذلك،  تذكر  لها مل  وقيامه  جلو�سه  وهيئة  فعلها، 
لنا و�سووؤه وتيممه ورميه وحلقه ونحره، بل وحتى �أكله و�سربه ونومه، ومل يذكر فيها 

حتريه للقبلة.

وت�سبيحه،  -بذكره  بالتعبد هلل  الآمرة  بالأدلة  ال�ستدلل  الثالث: ميكن  الدليل 

وقراءة كتابه، والتفكر يف خلقه- يف كل حني، ومن ذلك: 

قول اهلل : )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]اآل عمران: 191[.

عن عائ�سة  قالت: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يذكر اهلل على كل اأحيانه«)2(.

عن علي  قال: »كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرئنا القراآن على كل حال ما مل يكن 
ا«)3(. جنباً

وجه الدللة: اأن ذكر اهلل -تعالى- حممود يف كل حال، فيندب ذكر اهلل تعالى 
ينظر: ال�سرح املمتع 327/7، مو�سوعة اأحكام الطهارة 403/9.  )1(

رواه م�سلم يف �سحيحه: كتاب احلي�ص، باب ذكر اهلل تعالى يف حال اجلنابة وغريها، رقمه )373(،   )2(
�ص160.

�أخرجه �لرتمذي يف �ل�سن: �أبو�ب �لطهارة عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب يف الرجل يقراأ القراآن على كل حال   )3(
ا، رقمه )146( �ص41، وقال: “حديث علي حديث ح�سن �سحيح”، واأبو داود يف �سننه:  ما مل يكن جنباً
كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يقراأ القراآن �ص43 رقمه )229(، و�لن�سائي يف �ل�سن: كتاب �لطهارة، 
باب حجب اجلنب من قراءة القراآن، رقمه )267( �ص36، و�بن ماجه يف �ل�سن: �أبو�ب �لتيمم، باب ما 
جاء يف قراءة القراآن على غري طهارة رقمه )594( �ص84، واأحمد يف م�سنده: م�سند الع�سرة املب�سرين 
باجلنة، م�سند علي بن اأبي طالب  194/1 رقمه )637(، و�سعفه �لألباين يف �سعيف �أبي �سن 
اأبي داود، وقال 80/1: “قلت �إ�سناده �سعيف، وقد �سعفه �حلفاظ �ملحققون، كما قال �لنووي، وممن 

�سعفه: �لإمام �أحمد و�لبخاري و�ل�سافعي، وقال: �أهل �حلديث ل يثبتونه”.
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وقراءة القراآن ملا�ٍص وقاعٍد وراكٍب وم�سجٍع وعلى كل حال)1(، ولزم ذلك تعذر حتري 
ال�ستقبال وتق�سده حال ممار�سة هذه الطاعات.

ا عن القائلني بال�ستحباب، بل  باأن هذا املعنى مل يكن غائباً اأن يناق�ص:  وميكن 
د اآداب تالوة كتاب اهلل ذكر ال�ستقبال  مرادهم حال تي�سر ذلك واإمكانه، فمن عدرّ

ا)2(. للقبلة من الآداب: اإن كان التايل قاعداً

د النووي  اأن ال�ستقبال م�ستحب ب�سرطني: اأحدهما الإمكان، والآخر   بل قعرّ
األ ينابذ �سنة)3(.

الرتجيح: 

املختار -واهلل اأعلم- اأن التعبد با�ستقبال القبلة حم�سور فيما جاءت به الأدلة 
و�لُقَرب، ف�سالاً عن  �لعباد�ت  تعميم ذلك يف كل  ول ي�سح  ا-،  ��ستحباباً �أو  ا  -وجوباً

جعل ذلك قاعدةاً عامةاً يف كل الأحوال.

اأ�سباب الرتجيح: 

• ال�سالة- هو من احلركات 	 والأعيان -يف غري  اإلى اجلهات  العبد  توجه  اأن 
�إل  يثبت غري ذلك  �لإباحة، ول  فيه  فالأ�سل  للحاجات،  و�لعاد�ت �خلا�سعة 

بدليل ول دليل.

• وحقيقة 	 التباع؛  يف  كله  واخلري  الأدلة،  مع  العبدالوقوف  على  الواجب  اأن 
الت�سليم تكون يف حتري ال�ستقبال عند الأمر به اأو فعله، وترك التحري عند 
اأ�سل  الدليل بقيت احلركات وال�سكنات على  واإذا ُعدم  اأو تركه،  النهي عنه 

الإباحة.

• بدليل، 	 اإل  عبادة  ويثبت  الأ�سل  عن  ينتقل  اأن  للعبد  فلي�ص  ال�ست�سحاب، 
ينظر: املغني 610/2، الآداب ال�سرعية 292/2.  )1(

ينظر: الآداب ال�سرعية 292/2، 300.  )2(
ينظر: املجموع 295/5.  )3(
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فالعبادات توقيفية، والأ�سل عدمها حتى ياأتي ما يثبتها، قال �سيخ الإ�سالم 
)1(: “باب العبادات والديانات والقربات متلقاة عن اهلل ور�سوله، فلي�ص 



ا عبادة وقربى اإل بدليل”.  للعبد اأن يجعل �سيئاً

• اأن الرباءة الأ�سلية والإباحة هي اليقني، وورود الناقل عن ذلك اأمر م�سكوك 	
فيه، واليقني ل يزول بال�سك، فعلى مدعي امل�سروعية اإثبات الدليل.

• اأن �سبب اخلالف يف ُجل فروع هذه امل�ساألة)2( هو عدم نقل التوجه وال�ستقبال 	
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعن اأ�سحابه، وترك نقل الفعل املقدور عليه كاٍف لغلبة الظن 

ا. برتكه وعدم فعله، وعمل العبد بغلبة الظن مقبول �سرعاً

• اأن �سريعة اهلل باقية حمفوظة، تكفل اهلل  بحفظها، وال�ستقبال للقبلة 	
يف كل عبادة اأو يف كل حال هو من الأعمال الظاهرة التي ل تخفى، فلو كان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتحرى جهة القبلة يف تعبده وطاعاته كلها اأو يف �سائر اأحواله لُنقل 
به، ونقل  النا�ص على القتداء  اأحر�ص  ، فهم  ال�سحابة  وا�ستهر بني 
فعله ملسو هيلع هللا ىلص. وقد تعددت �لرو�يات �لو��سفة لو�سوئه وحجه ونومه و�أكله و�سربه 
وغري ذلك من اأحواله من ِقبل العدول الأمناء على ال�سريعة، وا�ستق�سوا يف 
تفا�سيل ذلك كله، فعدم نقل ال�ستقبال فيها قرينة قوية تقوي ما ذهب اإليه 
احلكم  عدم  منه  يلزم  اخلا�ص  احلكم  على  الدليل  عدم  اأن  من  الأ�سوليون 

اخلا�ص. 

• اأن ال�ستقبال من اأمور العادات التي تكتنفها احلاجات والآداب، وتوؤثر فيها 	
الأحوال، فاخلطيب يقبل على املاأمومني وي�ستدبر القبلة، والإمام بعد ال�سالة 
يقبل على �ملاأمومني، و�مل�سيف يقبل على �سيفه، و�مل�ستمع يقبل على ُمدثه، 

و�مل�ستاأذن ل ي�ستقبل �لباب، وقا�سي �حلاجة ل ي�ستقبل �لريح.
جمموع الفتاوى 35/31. وينظر: التحبري �سرح التحرير 3754/8.  )1(

فيما ظهر يل عند تتبع فروعها.  )2(



أ.  د.  هيلة بنت عبدالرمحن بن حممد بن يابس

العدد  اخلامس واخلمسون  195العدد  اخلامس واخلمسون 194

عموم  يف  ال�ستقبال  حترى  ملن  ُيرجى  اأعلم-  تعالى  -واهلل  فاإنه  ذلك  كل  ومع 
ا، ولكن ملا  ا من الكرمي، ل لأنه فعل م�ستحباً الطاعات اأو عموم املباحات اأن ينال اأجراً
قام يف قلبه من تعظيم �سعائر اهلل، فُيحمد على النية ل على الفعل، فالتعظيم عبادة، 

وال�ستقبال عبادة اأخرى)1(.

قال �سيخ الإ�سالم  يف �قت�ساء �ل�سر�ط �مل�ستقيم 251/2: “من كان له نية �ساحلة اأثيب على   )1(
نيته، و�إن كان �لفعل �لذي فعله لي�س مب�سروع، �إذ� مل يتعمد خمالفة �مل�سروع”.

وذكر  اأن املجتهد اإذا خالف ال�سنة يف عبادة هي من جن�ص املاأمور به، يوؤجر على نيته ل على فعله 
اإذا كانت نيته ح�سنة.

ينظر: جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم 31/20- 32.
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اخلامتة

ا، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات،  ا وباطناً ا وظاهراً احلمد هلل اأولاً واآخراً
ا يف حجمه اإل اأنه جاء نتيجة ا�ستقراء جُلل ما كتب يف  فهذا البحث واإن كان �سغرياً
مفردات امل�سائل التي ن�ص الفقهاء فيها على م�سروعية ا�ستقبال القبلة، ويِف ختامه 

هذ� عر�س لأبرز �لنتائج �لتي خل�ست لها: 

 	•املراد با�ستقبال القبلة هو التوجه للكعبة.

. جهة القبلة هي اأ�سرف اجلهات باتفاق الفقهاء•	 

 	•ل يختلف الفقهاء يف م�سروعية ال�ستقبال فيما �سح فيه الدليل -وفق الدليل 
ا-. ا اأو ا�ستحباباً وجوباً

ا هل هي حمدودة فيما ورد  القبلة تعبداً ا�ستقبال  مواطن  يف  الفقهاء  	•اختلف 
فيه الن�ص، اأو اأن ال�ستقبال م�سروع يف كل العبادات - وهذا مذهب جمهور الفقهاء- 

اأم اأنه م�سروع يف كل حال؟

واملختار -واهلل اأعلم- الأول. فال�ستقبال واجب فيما اأوجبه ال�سارع، وم�ستحب 
فيه احلاجات  تراعى  الإباحة،  على  باٍق  فهو  عنه  �سكت  وما  ال�سارع،  ا�ستحبه  فيما 
لعدم  ال�سنة؛  تن�سره  ل  معنى  فهو  الأوقات  كل  ال�ستقبال يف  راد  اطرّ واأما  والآداب، 

ثبوته عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه.

وعليه فاإن: 

• الن�سو�ص 	 فيه  وثبتت  ال�سارع  اأوجبه  فيما  القبلة  ا�ستقبال  وجوب  الأ�سل 
ال�سحيحة.

• الأ�سل ا�ستحباب ا�ستقبال القبلة فيما ا�ستحبه ال�سارع، وثبتت فيه الن�سو�ص 	
ال�سحيحة.
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• الأ�سل اإباحة ا�ستقبال القبلة يف عموم العبادات التي مل يرد ب�ساأن ال�ستقبال 	
فيها ن�ص �سحيح.

• الأ�سل اإباحة ا�ستقبال القبلة يف عموم الأحوال، وخ�سوع املجال�ص للحاجات 	
والآداب.

ا �أ�ساأل �هلل �أن �أكون قد ُوفقت للحق و�ل�سو�ب، كما �أ�ساأله مبنه وكرمه �أن  وختاماً
العمل الربكة  واأن ي�سعني برحمته فينزل يف هذا   ، ا مقبولاً يجعل عملي هذا خال�ساً

والنفع، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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قائمة امل�صادر واملراجع

اأبو . 1 مفرج،  بن  حممد  بن  مفلح  بن  حممد  املرعية،  واملنح  ال�سرعية  الآداب 
)املتوفى:  احلنبلي  ال�ساحلي  ثم  الرامينى  املقد�سي  الدين  �سم�ص  عبداهلل، 

763ه�(، عامل الكتب.

الألباين، . 2 الدين  نا�سر  ملحمد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
املكتب الإ�سالمي، الطبعة الثانية 1405ه� / 1985م.

�أ�سنى �ملطالب يف �سرح رو�س �لطالب، زكريا بن ممد بن زكريا �لأن�ساري، . 3
زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )املتوفى: 926ه�(، دار الكتاب الإ�سالمي.

�أبو �لعبا�س . 4 �قت�ساء �ل�سر�ط �مل�ستقيم ملخالفة �أ�سحاب �جلحيم، تقي �لدين 
اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن عبداهلل بن اأبي القا�سم بن حممد ابن 
تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي )املتوفى: 728ه�(، حتقيق: نا�سر عبدالكرمي 

العقل، دار عامل الكتب، بريوت، لبنان، الطبعة ال�سابعة، 1419ه� / 1999م.

بن . 5 اأبي احل�سن علي  الدين  لعالء  الراجح من اخلالف،  الإن�ساف يف معرفة 
�سلمان بن اأحمد املرداوي )817-885ه�(. )مع املقنع حتقيق الرتكي(.

البحر الرائق �سرح كنز الرقائق، لزين الدين ابن جنيم احلنفي )ت970ه�(، . 6
باك�ستان كرات�سي.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لالإمام اأبي الوليد حممد بن اأحمد بن حممد . 7
بن ر�سد احلفيد )520- 595ه�(، حتقيق وتعليق وتخريج: حممد �سبحي ح�سن 

حالق، الطبعة الأولى 1415ه�.

م�سعود . 8 بن  بكر  اأبي  الدين  عالء  لالإمام  ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 
الكا�ساين )ت 587ه�(، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان.
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، املعروف . 9 البدُر التمام �سرح بلوغ املرام، احل�سني بن حممد بن �سعيد الالعيرّ
هجر،  دار  الزبن،  عبداهلل  بن  علي  حتقيق:  1119ه�(،  )�ملتوفى:  بامَلغِربي 

الطبعة: الأولى، )1414ه� / 1994م(.
“حا�سية . 10 ب�  املعروف  مالك،  الإمام  مذهب  اإلى  امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة 

مكتبة  املالكي،  ال�ساوي  حممد  بن  اأحمد  ال�سغري”،  ال�سرح  على  ال�ساوي 
م�سطفى البابي احللبي 1372ه�/ 1952م.

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، لالإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . 11
الأولى  الطبعة  بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  743ه�(،  )ت  احلنفي 

1420ه�/ 2000م.
حممد . 12 العال  اأبي  احلافظ  لالإمام  الرتمذي،  جامع  ب�سرح  الأحوذي  حتفة 

الكتب  دار  1353ه�(،   -1283( املباركفوري  عبدالرحيم  ابن  عبدالرحمن 
العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة الأولى 1410ه�/ 1990م.

بن . 13 حممد  املر�سلني،  �سيد  كالم  من  احل�سني  احل�سن  بعدة  الذاكرين  حتفة 
علي بن حممد بن عبداهلل ال�سوكاين اليمني )املتوفى: 1250ه�(، دار القلم- 

بريوت- لبنان، الطبعة الأولى، 1984.
بقلم . 14 خان،  ح�سن  �سديق  للعالمة  �لندية،  �لرو�سة  على  �لر�سية  �لتعليقات 

�لعالمة �ملحدث �ل�سيخ/ممد نا�سر �لدين �لألباين، �سبطه وحققه: علي بن 
ح�سني احللبي الأثري، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1423ه�/2003م.

كثري . 15 بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو  كثري(،  )ابن  العظيم  القراآن  تف�سري 
ح�سني  حممد  حتقيق:  774ه�(،  )املتوفى:  الدم�سقي  ثم  الب�سري  القر�سي 
بريوت،   - بي�سون  علي  حممد  من�سورات  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  �سم�ص 

الطبعة الأولى، 1419ه�.
التلخي�ص احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري، اأبو الف�سل اأحمد بن علي . 16

بن حممد بن اأحمد بن حجر الع�سقالين )املتوفى: 852ه�(، دار الكتب العلمية، 
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الطبعة الأولى 1419ه�- 1989م.
التمهيد، ابن عبدالرب، ن�سخة اإلكرتونية.. 17
الرتمذي . 18 عي�سى  بن  حممد  عي�سى  اأبي  احلافظ  لالإمام  الرتمذي،  جامع 

)ت297(، اإ�سراف ومراجعة ف�سيلة ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ، دار 
ال�سالم للن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية 1421ه�/ 2000م، توزيع جهاز الإر�ساد 

والتوجيه باحلر�ص الوطني.
ِمّي �مل�سري . 19 حا�سية �لبجريمي على �خلطيب، �سليمان بن ممد بن عمر �لُبَجرْيَ

ال�سافعي )املتوفى: 1221ه�(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، 1415ه�- 1995م.
حا�سية اجلمل، �سليمان بن عمر بن من�سور العجيلي الأزهري، املعروف باجلمل . 20

)املتوفى: 1204ه�(، دار الفكر.
حا�سية �لرو�س �ملربع �سرح ز�د �مل�ستقنع، جمع �لفقري �إلى �هلل عبد�لرحمن بن . 21

حممد ابن قا�سم العا�سمي النجدي احلنبلي  )1312-1392ه�(، الطبعة 
الثالثة، 1405ه�. 

اأبو حنيفة، ابن . 22 حا�سية رد املختار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار فقه 
1421ه�/  والن�سر،  للطباعة  الفكر  دار  اأفندي،  الدين  عالء  حممد  عابدين 

2000م، بريوت.
ال�سافعي )وهو �سرح خمت�سر املزين(، . 23 احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام 

ال�سهري  البغدادي،  الب�سري  بن حبيب  بن حممد  بن حممد  علي  احل�سن  اأبو 
باملاوردي )املتوفى: 450هـ(، حتقيق: �ل�سيخ علي ممد معو�س، �ل�سيخ عادل 
اأحمد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة الأولى، 1419ه� 

-1999م.
احلاوي الكبري، لأبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي )364- 450ه�(، . 24

حققه وخرج اأحاديثه د. حممود مطرجي، دار الفكر، 1414- 1994.
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من�سور . 25 الإرادات،  منتهى  ب�سرح  املعروف  املنتهى  ل�سرح  النهى  اأويل  دقائق 
)املتوفى:  احلنبلي  البهوتي  اإدري�ص  بن  ح�سن  ابن  الدين  �سالح  بن  يون�ص  بن 

1051ه�(، عامل الكتب، الطبعة: الأولى، 1414ه� / 1993م.
الكرمي . 26 اأحمد  بن  بكر  اأبي  بن  يو�سف  بن  مرعي  املطالب،  لنيل  الطالب  دليل 

املقد�سي احلنبلي )املتوفى: 1033ه�(، حتقيق: اأبو قتيبة نظر حممد الفاريابي، 
د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع، �لريا�س، �لطبعة �لأولى، 1425ه� /2004م.

بن . 27 بن عالن  �ل�ساحلني، ممد علي بن ممد  ريا�س  �لفاحلني لطرق  دليل 
خليل  بها:  اعتنى  1057ه�(،  )املتوفى:  ال�سافعي  ال�سديقي  البكري  اإبراهيم 
الطبعة  لبنان،  بريوت-  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  املعرفة  دار  �سيحا،  ماأمون 

الرابعة، 1425ه�/ 2004م.
الذخرية، ل�سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف )ت 684ه�/1285م(، حتقيق . 28

الأ�ستاذ/حممد بو خبزة، دار الغرب الإ�سالمي.
بابن . 29 ال�سهري  اأمني  حممد  الأب�سار،  تنوير  �سرح  املختار  الدر  على  املحتار  رد 

حممد  علي  وال�سيخ  عبداملوجود  اأحمد  عادل  ال�سيخ  وحتقيق  درا�سة  عابدين، 
معو�س، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت- لبنان، �لطبعة �لأولى 1415ه�/ 1994م.

�لطبعة . 30 �لبهوتي،  يون�س  بن  من�سور  لل�سيخ  �مل�ستقنع،  ز�د  �سرح  �ملربع  �لرو�س 
الثالثة 1405ه�.

�لرو�سة �لندية �سرح �لدرر �لبهية، لأبي �لطيب ممد �سديق: �أبو �لطيب ممد . 31
وجي )املتوفى:  الِقنَّ البخاري  ابن لطف اهلل احل�سيني  خان بن ح�سن بن علي 

1307ه�(، دار املعرفة.
ماجه . 32 �بن  يزيد  بن  ممد  عبد�هلل  �أبي  �حلافظ  لالإمام  ماجه،  �بن  �سن 

القزويني )ت272(، اإ�سراف ومراجعة ف�سيلة ال�سيخ/�سالح بن عبدالعزيز اآل 
ال�سيخ، دار ال�سالم للن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1421ه�/ 2000م، توزيع 

جهاز الإر�ساد والتوجيه باحلر�ص الوطني.
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�ل�سج�ستاين . 33 �لأ�سعث  بن  �سليمان  د�ود  �أبي  �حلافظ  لالإمام  د�ود،  �أبي  �سن 
)ت275ه�(، اإ�سراف ومراجعة ف�سيلة ال�سيخ/�سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ، 
جهاز  توزيع  1421ه�/2000م،  الثانية،  الطبعة  والتوزيع،  للن�سر  ال�سالم  دار 

الإر�ساد والتوجيه باحلر�ص الوطني.
�أبي عبد�لرحمن . 34 �سن �لن�سائي �ل�سغرى �ملجتبى من �ل�سن، لالإمام �حلافظ 

اأحمد بن �سعيب الن�سائي )ت303(، اإ�سراف ومراجعة ف�سيلة ال�سيخ/�سالح بن 
الثانية، 1421ه�/  للن�سر والتوزيع، الطبعة  ال�سالم  ال�سيخ، دار  اآل  عبدالعزيز 

2000م، توزيع جهاز الإر�ساد والتوجيه باحلر�ص الوطني.
ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار، حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل . 35

ال�سوكاين اليمني )املتوفى: 1250ه�(، دار ابن حزم، الطبعة الأولى.
يو�سف . 36 بن  عبدالباقي  بن  حممد  مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �سرح 

الثقافة  املكتبة  �سعد،  عبدالروؤوف  طه  حتقيق:  الأزهري،  امل�سري  الزرقاين 
الدينية - القاهرة، الطبعة الأولى، 1424ه�/ 2003م.

�سرح العناية على الهداية، لالإمام اأكمل الدين حممد بن حممود البابرتي )ت . 37
786ه�( )مع فتح القدير(، دار الفكر- لبنان.

الد�سوقي . 38 عرفة  بن  اأحمد  بن  حممد  الد�سوقي-،  حا�سية  -مع  الكبري  ال�سرح 
املالكي )املتوفى: 1230ه�(، دار الفكر.

�سالح . 39 بن  حممد  العالمة  ال�سيخ  لف�سيلة  امل�ستقنع،  زاد  على  املمتع  ال�سرح 
�سالح  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سة  باإ�سراف  طبع  اجلوزي،  ابن  دار  العثيمني، 

العثيمني اخلريية، الطبعة الأولى رجب 1426ه�.
ى �إِكَماُل �ملُْعِلِم بَفَو�ِئِد ُم�ْسِلم، عيا�س . 40 ى ِعَيا�س �ملُ�َسمَّ ِحيح ُم�ْسِلِم ِللَقا�سِ �َسْرُح �سَ

)�ملتوفى:  �لف�سل  �أبو  �ل�سبتي،  �ليح�سبي  عمرون  بن  عيا�س  بن  مو�سى  بن 
544هـ(، حتقيق: �لدكتور يْحَيى �إِ�ْسَماِعيل، د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، 

م�سر، الطبعة: الأولى، 1419ه� / 1998م.
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ل� د. عبداهلل بن عبدالعزيز اجلربين، . 41 �سرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة، 
مكتبة �لر�سد، �ململكة �لعربية �ل�سعودية- �لريا�س، �لطبعة �ل�سابعة 1433ه�.

البخاري . 42 اإ�سماعيل  بن  اأبي عبداهلل حممد  لالإمام احلافظ  البخاري،  �سحيح 
)ت256ه�(، اإ�سراف ومراجعة ف�سيلة ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ، 
جهاز  توزيع  2000م،  1421ه�/  الثانية،  الطبعة  والتوزيع،  للن�سر  ال�سالم  دار 

الإر�ساد والتوجيه باحلر�ص الوطني.
الق�سريي . 43 م�سلم  بن  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأبي  لالإمام  م�سلم،  �سحيح 

الني�سابوري )ت 261ه�(، اإ�سراف ومراجعة ف�سيلة ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز 
اآل ال�سيخ، دار ال�سالم للن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1421ه�/ 2000م، توزيع 

جهاز الإر�ساد والتوجيه باحلر�ص الوطني.
العزيز �سرح الوجيز املعروف بال�سرح الكبري، لالإمام اأبي القا�سم عبدالكرمي . 44

بن حممد بن عبدالكرمي الرافعي القزويني ال�سافعي )623ه�(، حتقيق وتعليق: 
�ل�سيخ علي ممد معو�س، و�ل�سيخ عادل �أحمد عبد�ملوجود، د�ر �لكتب �لعلمية، 

بريوت- لبنان، الطبعة الأولى 1417ه� - 1997م.
حممد . 45 اأبي  الدين  بدر  العالمة  لالإمام  البخاري،  �سحيح  �سرح  القاري  عمدة 

حممود بن اأحمد العيني )762-855ه�(، الطبعة الأولى، 1392- 1972، مكتبة 
ومطبعة م�سطفى �لبابي �حللبي و�أولده مب�سر.

�أبي . 46 �سن  تهذيب  �لقيم:  �بن  حا�سية  ومعه  د�ود،  �أبي  �سن  �سرح  �ملعبود  عون 
اأبو  اأمري بن علي بن حيدر،  بن  اأ�سرف  واإي�ساح علله وم�سكالته، حممد  داود 
عبدالرحمن، �سرف احلق، ال�سديقي، العظيم اآبادي )املتوفى: 1329ه�(، دار 

الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الثانية، 1415 ه�.
غذاء الألباب يف �سرح منظومة الآداب، �سم�ص الدين، اأبو العون حممد بن اأحمد . 47

م�سر،   - قرطبة  موؤ�س�سة  1188ه�(،  )املتوفى:  احلنبلي  ال�سفاريني  �سامل  بن 
الطبعة: الثانية، 1414 ه� /1993م.
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فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالين . 51
ال�سافعي، دار املعرفة - بريوت، 1379ه�.
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الر�سالة،  موؤ�س�سة  الرتكي،  عبداملح�سن  بن  د.عبداهلل  حتقيق  )ت763ه�(، 
الطبعة الأولى، 1424ه�/2003م.
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املالكي )ت1126هـ(، �سبطه  الأزهري  النفراوي  بن مهنا  �سامل  بن  بن غنيم 
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حممد بن مفلح احلنبلي، )884ه�(، حتقيق: حممد ح�سن حممد ح�سن اإ�سماعيل 
ال�سافعي، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة الأولى )1418ه�/ 1997م(.

العلمية، بريوت- . 62 الكتب  دار  �ل�سرخ�سي )ت490ه�(،  �لدين  ل�سم�س  �ملب�سوط، 
لبنان، الطبعة الأولى 1414ه�/1993م.

جمموع الفتاوى، تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين . 63
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مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، م�سطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي . 68
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حتقيق ودر��سة: حمي�س عبد�حلق، مكتبة نز�ر م�سطفى �لباز- �لريا�س، مكة 

املكرمة.
مغني املحتاج اإلى معرفة األفاظ املنهاج، لل�سيخ �سم�ص حممد بن حممد اخلطيب . 70

عادل  و�ل�سيخ  معّو�س،  ممد  علي  �ل�سيخ  وتعليق:  وحتقيق  در��سة  �ل�سربيني، 
اأحمد عبداملوجود، دار الكتب العلمية بريوت- لبنان، الطبعة الأولى 1415ه�/ 

1994م.
الدكتور . 71 بن قدامة، حتقيق:  اأحمد  بن  اأبي حممد عبداهلل  الدين  ملوفق  املغني 
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حتقيق: . 72 )ت395ه�(  زكريا  بن  فار�ص  بن  اأحمد  احل�سني  لأبي  اللغة،  مقايي�ص 
عبدال�سالم حممد هارون، دار اجليل- بريوت.

)املتوفى: . 73 القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  الوليد حممد  اأبو  املمهدات،  املقدمات 
520ه�(، حتقيق: الدكتور حممد حجي، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت - لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1408ه� / 1988م.
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منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل، حممد بن اأحمد بن حممد علي�ص، اأبو عبداهلل . 75
املالكي )املتوفى: 1299ه�(، دار �سادر.

بن . 76 حممد  بن  حممد  عبداهلل،  لأبي  خليل،  خمت�سر  ل�سرح  اجلليل  مواهب 
وخّرج  �سبطه  )ت954هـ(،  الرعيني  اب  باحلطرّ املعروف  املغربي  عبدالرحمن 
اآياته واأحاديثه ال�سيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان الطبعة 

الأولى 1416ه�/ 1996م.
�لر�سد، . 77 مكتبة  ْبَياِن،  �لدُّ ممد  بن  ُدْبَياِن  عمر  �أبو  �لطهارة،  �أحكام  مو�سوعة 

�لريا�س- �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لطبعة �لثانية، 1426ه�/ 2005م.
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املعارف.
بكر . 81 اأبي  بن  علي  الدين  برهان  الإ�سالم  ل�سيخ  املبتدي،  بداية  �سرح  الهداية 

املرغيناتي )ت 593ه�( )مع فتح القدير(، دار الفكر، بريوت- لبنان.
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فائدة: اأول البدع وقع ب�سبب حب املال

اأول بدعة وقعت يف الإ�سالم فتنة اخلوارج، وكان مبدوؤهم ب�سبب 
ملسو هيلع هللا ىلص غنائم حنني، فكاأنهم راأوا يف  الدنيا، حني ق�سم ر�سول اهلل 
عقولهم الفا�سدة اأنه مل يعدل يف الق�سمة فقال قائلهم - وهو ذو 
اخلوي�سرة: اعدل فاإنك مل تعدل، فقال له ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد 
خبت وخ�سرت، �إن مل �أكن �أعدل، �أياأمنني على �أهل �لأر�س، ول 
تاأمنوين«. فلما قفا الرجل، ا�ستاأذن عمر من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
قتله، فقال: »دعه فاإنه يخرج من �سئ�سئ هذ� -�أي: من جن�سه- 
اأحدكم �سالته مع �سالتهم، و�سيامه مع �سيامهم،  قوم يحقر 
وقراءته مع قراءتهم، ميرقون من الدين كما ميرق ال�سهم من 

الرمية«.
تف�سري ابن كثري )10/2(.



أثر االنت�قال من بلد إلى آخر
في حكم الصوم عند االختالف

في دخول الشهر

اإعداد: 
د. اأحمد بن حمد بن عبدالعزيز الونِّي�س

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الفقه يف كلية ال�رشيعة 
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية



يس د. أمحد بن محد بن عبدالعزيز الونِّ
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد واآله و�سحبه اأجمعني، 
اأما بعد.

و�سهولة  وتطورها،  النقل  و�سائل  وتنوع  الع�سر،  هذا  يف  ال�سناعي  التقدم  فاإن 
النتقال بوا�سطتها من بلد اإلى اآخر يف وقت وجيز اأ�سبح له اأثره الظاهر يف كثري من 
�مل�سائل �لفقهية، و�سارت �حلاجة �إلى بيان حكم هذه �مل�سائل �أكرث منها يف �لأزمنة 
�ملا�سية، ومن ذلك �مل�سائل �ملتعلقة باأثر �لنتقال من بلد �إلى �آخر يف حكم �ل�سوم 
عند الختالف يف دخول ال�سهر يف البلدين، كما لو انتقل �سخ�ص من بلد تاأخر فيه 
م فيه دخوله، وبقي به اإلى نهاية ال�سهر، فهل يعتدُّ يف  دخول �سهر رم�سان اإلى بلد تقدَّ
�سيامه وفطره بالبلد �ملنتَقل منه �أو بالبلد �ملنتَقل �إليه؟ وكذ� لو �سافر يف يوم �لعيد 
�إلى بلد �آخر يخالف �لبلد �ملنتَقل منه يف دخول �سهر �سو�ل، فوجدهم �سائمني، فهل 

يلزمه الإم�ساك بقية يومه اأو ل؟

وم�سائل النتقال من بلد اإلى اآخر يف �سهر رم�سان اأو يف يوم عيد الفطر متعددة، 
وحتت كل م�ساألة عدة �سور؛ لذا اأردت جمع هذه امل�سائل ودرا�ستها يف هذا البحث، 
مع التنبيه اإلى اأن الختالف يف دخول ال�سهر يف هذا البحث ينح�سر يف الختالف 
يف روؤية الهالل، ول يتناول الختالف الذي �سببه العمل باحل�ساب الفلكي يف اإثبات 

دخول ال�سهر يف بع�ص البالد دون بع�ص، فهذا له جماٌل اآخر يف البحث.

و�هلَل �أ�ساأل �لإعانة و�لتوفيق و�ل�سد�د، و�أن يخل�س �لنية، وي�سلح �لعمل، ول حول 
ول قوة اإل باهلل العلي العظيم.



يس د. أمحد بن محد بن عبدالعزيز الونِّ

العدد  اخلامس واخلمسون  215العدد  اخلامس واخلمسون 214

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

تظهر �أهمية هذ� �ملو�سوع و�أ�سباب �ختياره فيما يلي:

تعلقه بُركن من اأركان الإ�سالم وهو ال�سيام.. 1

كرثة �ل�سوؤ�ل عن حكم �ل�سيام عند �لنتقال من بلد �إلى �آخر مع �لختالف يف . 2
ا ل�سهولة التنقل بني البلدان بو�سائل �سريعة يف هذا الع�سر. دخول ال�سهر، نظراً

�ملوؤيَّد . 3 �لقول  �إلى  للو�سول  �لرغبة يف جمع م�سائل هذ� �ملو�سوع، ودر��ستها، 
بالدليل.

�أنني مل �أقف على من �أفرد هذ� �ملو�سوع بالبحث.. 4

اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اإلى ما يلي:

على . 1 رم�سان  �سهر  يف  اآخر  اإلى  بلد  من  النتقال  لأثر  الفقهي  احلكم  بيان 
ال�سوم عند الختالف يف دخول ال�سهر.

بيان احلكم الفقهي لأثر النتقال من بلد اإلى اآخر يف يوم عيد الفطر على . 2
ال�سوم عند الختالف يف دخول ال�سهر.

و�سع �سابط عام مل�سائل �أثر �لنتقال من بلد �إلى �آخر يف حكم �ل�سوم عند . 3
الختالف يف دخول ال�سهر.

الدرا�سات ال�سابقة:

مل �أقف -بعد �لبحث- على من �أفرد هذ� �ملو�سوع ببحٍث م�ستقٍل، و�إمنا تطرقْت له 
ر�سالة واحدة، وهي بعنوان: ثبوت الأهلَّة يف ال�سريعة الإ�سالمية، اإعداد الطالب: نهاد 
بن �سالح طو�سون، وهي ر�سالة ماج�ستري من كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية 
بجامعة اأم القرى، يف العام الدرا�سي 1408- 1409ه�، مطبوعٌة على الآلة الكاتبة. 
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وقد تكلم الباحث يف خم�ص �سفحات من �ص262- 266 عن اأثر النتقال من بلد اإلى 
وكان  م�سائل،  اأربع  وهي  الهالل،  روؤية  يف  البلدين  اختالف  عند  ال�سوم  على  اآخر 

ا. كالمه عليها خمت�سراً

و�لثالث  �لثاين  �ملباحث  يف  تنح�سر  �لبحث  هذ�  يف  �لعلمية  �لإ�سافة  فاإن  ولذ� 
والرابع، كما �سياأتي يف اخلطة، وهي املتعلقة باأثر النتقال من بلد اإلى اآخر على حكم 
ال�سوم عند الختالف يف دخول ال�سهر، اأما املبحث الأول: لزوم ال�سوم من عدمه 
يف غري بلد الروؤية، فقد ُبحث يف درا�سات �سابقة كثرية، واإمنا اقت�سى املقام الكالم 

على هذه امل�ساألة؛ لكون م�سائل البحث ُمتفرعة عنها. 

منهج البحـث:

�سلكت يف هذا البحث املنهج ال�ستنباطي، وفق ما يلي:

ت�سوير امل�ساألة املراد بحثها اإن احتاجت اإلى ت�سوير.. 1

ذكر الأقوال يف امل�ساألة معزوة لأ�سحابها، مع توثيقها من م�سادرها يف كتب . 2
الفقهاء.

ال�ستدلل لكل قول، ومناق�سة الأدلة واجلواب عن املناق�سة عند القت�ساء.. 3

الرتجيح، مع بيان �سببه.. 4

عزو الآيات، وبيان �سورها.. 5

تخريج الأحاديث والآثار الواردة يف البحث، ونقل ما وقفت عليه من كالم . 6
املحدثني يف درجتها اإن مل تكن يف ال�سحيحني اأو اأحدهما واإل فاأكتفي حينئٍذ 

بتخريجها.

العناية بعالمات الرتقيم.. 7

مل اأترجم لالأعالم يف هذا البحث.. 8

ذكرت يف اخلامتة نتائج البحث وتو�سياته.. 9
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خطة البحث:

ي�ستمل هذا البحث على مقدمة، ومتهيد، واأربعة مباحث، وخامتة، كما يلي:

�ملقدمة: وفيها �أهمية �ملو�سوع و�أ�سباب �ختياره، و�لدر��سات �ل�سابقة، ومنهج �لبحث 
وخطته.

التمهيد: اأ�سباب الختالف يف دخول ال�سهر.

املبحث الأول: لزوم ال�سوم من عدمه يف غري بلد الروؤية.

عند  ال�سوم  حكم  يف  اآخر  اإلى  بلد  من  رم�سان  يف  النتقال  اأثر  الثاين:  املبحث 
الختالف يف دخول ال�سهر. وفيه مطلبان:

م فيه دخول �سهر رم�سان �إلى بلد تاأخر فيه  �ملطلب �لأول: �لنتقال من بلد َتقدَّ
دخوله.

م فيه  �ملطلب �لثاين: �لنتقال من بلد تاأخر فيه دخول �سهر رم�سان �إلى بلد َتقدَّ
دخوله.

املبحث الثالث: اأثر النتقال يف يوم عيد الفطر من بلد اإلى اآخر يف حكم ال�سوم عند 
الختالف يف دخول ال�سهر. وفيه مطلبان:

املطلب الأول: النتقال يوم عيد الفطر من بلد ثبت فيه دخول �سوال اإلى بلد مل 
يثبت فيه دخوله.

املطلب الثاين: النتقال يف اآخر يوم من رم�سان من بلد مل يثبت فيه دخول �سوال 
اإلى بلد ثبت فيه دخوله.

املبحث الرابع: ال�سابط العام مل�سائل اأثر النتقال من بلد اإلى اآخر يف حكم ال�سوم 
عند الختالف يف دخول ال�سهر.

اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث وتو�سياته.
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التمهيد
اأ�صباب االختالف يف دخول ال�صهر

يختلف دخول ال�سهر القمري يف عدد من البالد، وذلك لعدة اأ�سباب، منها:

اختالف مطالع الأهلة، واملراد باختالف املطالع: “اأن يكون طلوع الفجر اأو . 1
اأو  ا على مثله يف حمٍل اآخر،  اأو غروبها يف حمٍل متقدماً اأو الكواكب  ال�سم�ص 

� عنه، وذلك ب�سبب �ختالف عرو�س �لبالد”)1(. متاأخراً

واختالف مطالع الأهلة -من حيث وقوعه- ل نزاع فيه بني العلماء، قال �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية: “تختلف املطالع باتفاق اأهل املعرفة بهذا”)2(.

بلد  �لهالل يف  روؤية  يلزم من  فاإنه  �إذ� �حتد� يف �ملطَلع  �لبلدين  �أن   ومعناه 
اأن ُيرى يف البلد الآخر، واأما مع اختالف املطلع فال يلزم من روؤيته يف اأحد 

البلدين اأن ُيرى يف الآخر)3(.

فقيل:  املطالع،  فيها  تختلف  التي  البلدين  بني  امل�سافة  حتديد  يف  واخُتلف 
ا)5(، اأي م�سرية ثالثة اأيام)6(،  م�سرية �سهر)4(، وقيل: اأربعة وع�سرون فر�سخاً
فاملطالع  فاأقل  كلم(   2226( الآخر  والبلد  الروؤية  بلد  بني  كان  اإذا  وقيل: 

اإعانة الطالبني 246/2، 247.  )1(
الأخبار العلمية من الختيارات الفقهية �ص158.  )2(

ينظر: حا�سية ابن عابدين 393/2.  )3(

ينظر: حا�سية ابن عابدين 393/2.  )4(
الفر�سخ: ثالثة اأميال. ينظر: املطلع على األفاظ املقنع �ص132، وامل�سباح املنري 468/2، ويف معجم   )5(
ا. فعلى هذا القول تكون امل�سافة بني  لغة الفقهاء �ص451، الفر�سخ: ثالث اأميال، وي�ساوي 5544 مرتاً

البلدين ت�ساوي 133 كيلو مرت.
ينظر: مغني املحتاج 145/2، وحا�سية ال�سربامل�سي على نهاية املحتاج 156/3، وحا�سية ابن عابدين   )6(

.393/2
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�لبعد  �أكان  �سو�ء  �مل�سافة فهي خمتلفة،  �أكرث من هذه  كانت  ومتى  متحدة، 
جلهة ال�سرق اأو الغرب اأو ال�سمال اأو اجلنوب)1(.

اتفاق  معرفة  يف  واملرجع  باجتهادهم،  الفقهاء  بع�ص  ذكرها  اأقوال  وهذه 
البلدين يف املطلع اأو اختالفهما اإلى علماء احل�ساب الفلكي)2(.

فيهما،  ال�سهر  دخول  لختالف  �سبب  البلدين  بني  املطالع  يف  الختالف  فهذا 
ولكن هذا ال�سبب اإمنا ُي�سلَّم به على قول بع�ص الفقهاء باعتبار اختالف املطالع 
ا لختالف دخول  �سبباً ُيعدُّ  اعتبارها فال  بعدم  القول  اأما على  بيانه.  ياأتي  كما 
ال�سهر؛ لأن الهالل اإذا ُرئي ببلد لزم جميع البالد العمل بهذه الروؤية، نعم قد 
يختلف �لَبَلد�ن يف دخول �ل�سهر حتى على هذ� �لقول لأ�سباب �أخرى، كما �سياأتي.

اأن ُيرى الهالل ببلد، ول يبلغ اخلرب اأهل البلد الآخر الذي يلزمه العمل بتلك . 2
ال�سهر،  دخول  يف  البلدين  بني  الختالف  فيح�سل  ال�سهر،  ون  فُيتمُّ الروؤية 
لتي�سر  �لزمان فغري مت�سور؛  �أما يف هذ�  �ملا�سي،  �لزمن  ُمت�سور يف  وهذ� 

و�سائل الت�سال و�سرعتها بحمد اهلل تعالى.

اأهل البلد الآخر، وذلك . 3 اأهل بلد ول يراه  الختالف يف روؤية الهالل، فرياه 
ال�سبكي:  الدين  تقي  قال  فيها،  اخلطاأ  اأ�سباب  وتعدد  الروؤية،  ل�سعوبة 

�لأ�سياء، لكرثة �أ�سباب �لغلط فيها”)3(.  �أ�سعب  من  بالهالل  “�ل�سهادة 
الختالف يف العمل باحل�ساب الفلكي يف اإثبات دخول ال�سهر، فرتى بع�ص البالد . 4

العمل باحل�ساب الفلكي يف اإثبات دخول ال�سهر، ول تراه بالد اأخرى، فيح�سل 
بغ�ص  الختالف  اأ�سباب  من  �سبب  فهذا  ال�سهر،  دخول  يف  بينهما  الختالف 
النظر عن احلكم ال�سرعي يف العمل باحل�ساب الفلكي يف اإثبات دخول ال�سهر)4(. 

ينظر: العذب الزلل �ص167.  )1(
ينظر: �لَعَلم �ملن�سور �س13، 14.  )2(

العلم املن�سور �ص48.  )3(
وقد حكى غري واحد من الفقهاء الإجماع على عدم العمل باحل�ساب الفلكي يف اإثبات دخول ال�سهر =  )4(
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الختالف بني الدول يف اإثبات دخول ال�سهر، لعتبارات �سيا�سية اأو مذهبية . 5
اإلى اأخرى، بح�سب �سيا�سات  اأو طائفية، وهذه العتبارات تختلف من دولة 

تلك الدول)1(. 

�أكرث  يف  يقع  �أن  ميكن  ل  �لبلد�ن  بني  �لهالل  روؤية  يف  �لختالف  �أن  �إلى  و�أنبه 
املعمورة اإل بيوم واحد؛ لأن الهالل اإذا ظهر يف بلد، ومل يظهر فيما قبلها من البالد 
اأربع وع�سرين �ساعة، فرُيى حينئٍذ يف جميع  ُيتمُّ دورته بعد  فاإنه  التي تقع �سرقها، 
البالد، وما يوجد يف الواقع من الختالف يف دخول ال�سهر بني بع�ص البالد بيومني 

اأو ثالثة فب�سبب الغلط يف روؤية الهالل، اأو لأ�سباب اأخرى)2(.

الفتاوى 132/25 حيث قال:  ابن تيمية يف جمموع  الإ�سالم  = كالقرايف يف الذخرية 493/2، و�سيخ 
بال�سطر�ر من دين �لإ�سالم �أن �لعمل يف روؤية هالل �ل�سوم �أو �حلج �أو �لعدة �أو �لإيالء  نعلم  “فاإنا 
والن�سو�ص  يجوز.  ل  يرى  ل  اأو  يرى  اأنه  احلا�سب  بخرب  بالهالل  املعلقة  الأحكام  من  ذلك  غري  اأو 
امل�ستفي�سة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك كثرية. وقد اأجمع امل�سلمون عليه. ول يعرف فيه خالف قدمي اأ�سال ول 
ا يف جمموع الفتاوى 207/25: “ول ريب اأنه ثبت بال�سنة ال�سحيحة واتفاق  خالف حديث”، وقال اأي�ساً

ال�سحابة اأنه ل يجوز العتماد على ح�ساب النجوم”.
ينظر: منهجية اإثبات الأهلة يف ظل املتغريات املعا�سرة �ص403.  )1(

ينظر: العذب الزلل �ص164، ومنهجية اإثبات الأهلة يف ظل املتغريات املعا�سرة �ص403.  )2(
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املبحث االأول

لزوم ال�صوم من عدمه يف غري بلد الروؤية

هذه امل�ساألة وثيقة ال�سلة بهذا البحث، وم�سائُله متفرعٌة عنها، واملراد بها: هل 
املعترب يف دخول ال�سهر ثبوت روؤيته يف اأي بلد من بالد امل�سلمني، اأو املعترب يف لزوم 

الروؤية اتفاق املطالع بني البلدين، اأو كونهما حتت ولية واحدة؟

اختلف الفقهاء  يف هذه امل�ساألة على اأقوال، اأ�سهرها ثالثة)1(:

بلدان  من  بلد  اأي  يف  الهالل  ُيرى  اأن  ال�سهر  دخول  يف  املعترب  اأن  الأول:  القول 
لزم جميع  ا  �سرعاً الروؤية  وثبتت هذه  بلد م�سلم  اأي  ُرئي يف  امل�سلمني، فمتى 

البالد العمل بهذه الروؤية.

وهو ظاهر مذهب احلنفية)2(، واملذهب عند املالكية)3(، ووجه عند ال�سافعية)4(، 
الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار  �سدر  وبه  احلنابلة)5(،  مذهب  من  وال�سحيح 

الدويل)6(، واأفتى به �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز)7(.
الأقوال يف هذه امل�ساألة كثرية، وكالم الفقهاء فيها طويل، بل اأُلفت فيها عدة موؤلفات، وهي هنا لي�ست   )1(
مق�سودةاً اأ�سالةاً بالبحث، ولذا اقت�سرت على اأ�سهر الأقوال فيها، واأبرز الأدلة لكل قول، واإمنا ذكرتها 

لأن م�سائل البحث متفرعة عنها.
ينظر: الختيار 129/1، وفتح القدير 313/2، وحا�سية ابن عابدين 393/2.  )2(

 ،236/2 اخلر�سي  �سرح  على  العدوي  وحا�سية   ،625/1 املخت�سر  وحتبري   ،490/2 الذخرية  ينظر:   )3(
ا بني البلدين، كما بني الأندل�ص  وال�سرح الكبري للدردير 510/1. لكن قيَّده بع�ص املالكية بعدم البعد جداً

واحلجاز. ينظر: بداية املجتهد 50/2، ولوامع الدرر 22/4. 
ينظر: نهاية املطلب 16/4، واملجموع 273/6، ومغني املحتاج 144/2.  )4(

ينظر املغني 107/3، واملحرر 228/1، والإن�ساف 273/3، وك�ساف القناع 303/2.  )5(
ينظر: جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، العدد الثالث 1085/2.  )6(

ينظر جمموع فتاوى ومقالت متنوعة 75/15، 78.  )7(
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القول الثاين: اأن املعترب يف دخول ال�سهر مراعاة اختالف املطالع، فيلزم كل بلد 
يوافق بلد الروؤية يف املطلع اأن يعمل بروؤيتهم، ول يلزم من يخالفهم يف املطلع.

والوجه  املالكية)2(،  من  عبدالرب  ابن  به  وقال  احلنفية)1(،  عند  قول  وهو 
الأ�سح عند ال�سافعية)3(، وقول عند احلنابلة)4(، واختيار �سيخ الإ�سالم ابن 

تيمية)5(، وال�سيخ حممد ابن عثيمني)6(.

اأن املعترب يف دخول ال�سهر ثبوت روؤية الهالل يف البلد، ول تلزم  القول الثالث: 
غريها من �لبالد �إل �أن َيحِمل �لإمام �أهل �لبالد �لأخرى �لتي حتت وليته 

على العمل بهذه الروؤية.

وهو رواية عن الإمام مالك، اختارها من اأ�سحابه عبدامللك بن املاج�سون)7(، 
وهذا القول هو الذي عليه العمل يف هذا الع�سر يف غالب البالد)8(.

اأدلة القول الأول: )اأن الروؤية ببلد تلزم جميع البالد(

ِلُروؤَْيِتِه  وُمو�  »�سُ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:    هريرة  اأبي  عن  الأول:  الدليل 

َة �َسْعَباَن َثاَلِثنَي«)9(. َي َعَلْيُكْم َفاأَْكِمُلو� ِعدَّ َيِتِه، َفاإِْن ُغمِّ َو�أَْفِطُرو� ِلُروؤْ
ينظر: الختيار 129/1، وفتح القدير 313/2، وحا�سية ابن عابدين 393/2.  )1(

ينظر: التمهيد 358/14.   )2(
ينظر: املجموع 273/6، والعلم املن�سور �ص13، ومغني املحتاج 144/2.  )3(

ينظر: الأخبار العلمية من الختيارات الفقهية ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية �ص158، والإن�ساف 273/3.  )4(
ينظر: الأخبار العلمية من الختيارات الفقهية ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية �ص158، والفروع 414/4.  )5(

ينظر: فتح ذي اجلالل والإكرام 179/3.  )6(
على  الد�سوقي  وحا�سية   ،625/1 املخت�سر  وحتبري   ،490/2 والذخرية   ،50/2 املجتهد  بداية  ينظر:   )7(

ال�سرح الكبري 501/1.
ينظر: ال�سرح املمتع 311/6، وفتح ذي اجلالل والإكرام 179/3.  )8(

واإذا  راأيتم الهالل ف�سوموا،  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سوم، باب قول  اأخرجه   )9(
راأيتموه فاأفطروا«، برقم )1909(. وم�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سيام، باب وجوب �سوم رم�سان لروؤية 
برقم  يوما،  ال�سهر ثالثني  اأكملت عدة  اآخره  اأو  اأوله  اإذا غم يف  واأنه  الهالل،  لروؤية  والفطر  الهالل، 

)1081(، واللفظ للبخاري.
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وجه الدللة: اأن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�سوموا لروؤيته« خطاب عام لالأمة، فاإذا راآه اأهل بلد 
من امل�سلمني فقد راآه امل�سلمون، فيلزم جميع البالد ما لزمهم)1(.

قال الكمال ابن الهمام يف بيان وجه ال�ستدلل بهذا احلديث: “عموم اخلطاب 
��سم  ي�سدق  قوم  وبروؤية  »لروؤيته«  قوله:  يف  �لروؤية  مبطلق  معلٌَّق  »�سومو�«  قوله  يف 

الروؤية، فيثبت ما تعلَّق به من عموم احلكم، فيعم الوجوب”)2(.

ٌه  ونوق�ص بعدم الت�سليم بذلك، فاإن اخلطاب يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�سوموا لروؤيته« ُموجَّ
لأنا�ٍص خم�سو�سني راأوا الهالل، فال يلزم غريهم)3(.

�لبالد  ر�آه من  �لهالل، وَمن هو يف حكم من  ر�أى  فاملخاطب بهذ� �حلديث َمن 
القريبة التي ميكن فيها روؤية الهالل، اأما مع البعد واختالف املطالع فال؛ لأنهم مل 

ا فال ي�سملهم اخلطاب. يروا الهالل حقيقةاً ول حكماً

الدليل الثاين: عن اأبي عمري بن اأن�ص بن مالك، قال: حدثني ُعمومتي، من 

َبْحَنا  �َل، َفاأَ�سْ الأن�سار من اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالو�: �أُْغِمَي َعَلْيَنا ِهاَلُل �َسوَّ
�ْلِهاَلَل  َر�أَُو�  ُهْم  �أَنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيِّ  ِعْنَد �لنَّ َف�َسِهُدو�  َهاِر،  �لنَّ �آِخِر  ِمْن  َرْكٌب  َفَجاَء  ا،  َياماً �سِ
ِمَن  ِعيِدِهْم  �إَِلى  َيْخُرُجو�  َو�أَْن  ُيْفِطُرو�،  �أَْن  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلِل  َر�ُسوُل  َمَرُهْم  َفاأَ ِباْلأَْم�ِس، 

�ْلَغِد)4(.

وجه الدللة: اأن هوؤلء القوم قد راأوا الهالل يف غري املدينة، وبينهم وبينها نحو 
ينظر: �سرح منتهى الإرادات 471/1، ونيل الأوطار 231/4، وحا�سية ابن عابدين 393/2.  )1(

فتح القدير 314/2.  )2(
ينظر: فتح الباري لبن حجر 123/4.  )3(

اأبو داود يف �سننه، تفريع اأبواب اجلمعة، باُب اإذا مل يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من  اأخرجه   )4(
الغد، برقم )1157(. والن�سائي يف �سننه، كتاب �سالة العيدين، باب اخلروج اإلى العيدين من الغد، 
برقم )1557(. وابن ماجه يف �سننه، كتاب ال�سيام، باب ما جاء يف ال�سهادة على روؤية الهالل، برقم 
)1653(. و�لبيهقي يف �ل�سن �لكربى، كتاب �سالة �لعيدين، باب �ل�سهود ي�سهدون على روؤية �لهالل 
اآخر النهار اأفطروا ثم خرجوا اإلى عيدهم من الغد، برقم )6283(. وقال البيهقي: هذا اإ�سناد �سحيح. 

و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل برقم )634(.
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يومني؛ لأن �سهادتهم كانت �آخر �لنهار، ومع ذلك َعِمل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ب�سهادتهم، واملطالع 
قد تختلف واإن كان البلدان متقاربني)1(. 

هوؤلء  حال  من  الظاهر  لأن  ال�ستدلل؛  بهذا  الت�سليم  بعدم  مناق�سته  وميكن 
ال�سهود اأنهم راأوا الهالل بقرب املدينة، ومع القرب تكون املطالع متفقة.

الدليل الثالث: اأن الهالل اإذا ُرئي يف بلد من بالد امل�سلمني فقد ثبت كون هذا 

اليوم من �سهر رم�سان، فوجب �سومه على جميع امل�سلمني؛ لالأدلة الدالة على وجوب 
�سوم �سهر رم�سان)2(.

وميكن مناق�سته باأنه ي�سلم باأن هذا اليوم من �سهر رم�سان يف البلد التي ُرئي 
بها الهالل، وما يف حكمه من البالد القريبة املتفقة معه يف املطلع، واأما مع البعد 

ا. واختالف املطالع فال، لعدم روؤية الهالل فيها حقيقةاً ول حكماً

اأن هذا اليوم  اأن ال�سهر يف احلقيقة ما بني الهاللني، وقد ثبت  الدليل الرابع: 

الدين  الأحكام من حلول  �سائر  به  وتتعلق  رم�سان،  �سهر  فيكون من  الهاللني،  بني 
ووقوع الطالق ووجوب النذور وغريها، فكذلك وجوب ال�سيام، فيجب �سيامه على 

اجلميع)3(.

ونوق�س باأنه منتق�س مبا ير�ه �حلنابلة يف ظاهر �ملذهب من وجوب �سوم �لثالثني 
من �سعبان عند الغيم، ومع هذا ل يلحقون بال�سوم �سائر الأحكام)4(. 

�سائر  به  تعلقت  بلد  ُرئي يف  اإذا  الهالل  باأن  الت�سليم  بعدم  مناق�سته  كما ميكن 
الأحكام يف جميع البالد من حلول الديون ووجوب النذور وغريها، بل اإمنا تتعلق هذه 

، وما يف حكمه مما يتحد معه يف املطلع. الأحكام بذلك البلد خا�سةاً
ينظر: �سرح العمدة ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )كتاب ال�سيام( 172/1.  )1(

ينظر: املغني 107/3، واملمتع �سرح املقنع 9/2.  )2(

ينظر: املغني 107/3، واملمتع �سرح املقنع 9/2.  )3(
ينظر: الفروع 414/4.  )4(
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ا لوجب اأن ُيحدَّ ما تختلف  الدليل اخلام�س: لو مل يكن حكم البالد يف ذلك واحداً

به املطالع بحدٍّ من�سبط. وهذا غري ممكن؛ لأن روؤية الهالل قد تكون تارةاً لرتفاع 
ة الب�سر)1(. املكان، وتارةاً ل�سفاء الهواء، وتارةاً لزوال املانع، وتارةاً حلدِّ

القول تتحقق به م�سلحة �سرعية، وهي احتاد  العمل بهذا  اأن  ال�ساد�س:  الدليل 

امل�سلمني واجتماع كلمتهم، وعدم تفرقهم يف ابتداء �سومهم وفطرهم)2(.

ونوق�ص من وجهني)3(:

الأول: اأن املق�سود الأعظم يف اجتماع امل�سلمني هو اجتماعهم على ما تقت�سيه 
�لأدلة �ل�سرعية، وهذ� متحقق مع �لقول مبر�عاة �ختالف �ملطالع؛ لقوة �أدلته 

كما �سياأتي. 

م�سلحة  حتقيق  على  بعدهم  جاء  ممن  اأحر�ص    ال�سحابة  اأن  الثاين: 
كما  املطالع،  اختالف  اعتربوا  ذلك  ومع  كلمتهم،  واحتاد  امل�سلمني  اجتماع 
�سياأتي عن ابن عبا�ص ، ومل يخالفه اأحد من ال�سحابة ، فدل 

على اأن اعتبار اختالف املطالع ل ينايف اجتماع كلمة امل�سلمني.

اأدلة القول الثاين: )اعتبار اختالف املطالع(

الدليل الأول: قول اهلل تعالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ( ]البقرة: 185[.

وجه الدللة: اأن مفهوم الآية اأن من مل ي�سهد ال�سهر ل يلزمه ال�سوم، ومن كان 
ا  ا، فال يكون ماأموراً يف بلد بعيد عن مطلع الهالل فهو مل ي�سهد ال�سهر حقيقةاً ول حكماً

بال�سوم)4(.

الدليل الثاين: عن عبداهلل بن عمر : اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َذَكَر رم�ساَن 

ينظر: �سرح العمدة ل�سيخ الإ�سالم )كتاب ال�سيام( 172/1.  )1(
ينظر: ال�سرح املمتع 308/6، 309.  )2(

ينظر: العذب الزلل �ص162.  )3(
ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 40/19، وفتح ذي اجلالل والإكرام 178/3.  )4(
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َعَلْيُكْم  ُغمَّ  َفاإِْن  َتَرْوُه،  َحتَّى  ُتْفِطُرو�  َوَل  �ْلِهاَلَل،  َتَرُو�  َحتَّى  وُمو�  َت�سُ »َل  فقال: 
َفاْقُدُرو� َلُه«)1(.

وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن �ل�سوم حتى ُيَرى �لهالل، و�إن كان �أهُل �لبلد 
ا، فال يلزمهم ال�سوم)2(. بعيدين عن مطلع الهالل فهم مل يروه حقيقةاً ول حكماً

اِم،  اِرِث، َبَعَثْتُه �إَِلى ُمَعاِوَيَة ِبال�سَّ ِل ِبْنَت �حْلَ الدليل الثالث: َعْن ُكَرْيٍب، �أَنَّ �أُمَّ �ْلَف�سْ

َفَر�أَْيُت  اِم،  ِبال�سَّ َنا  َو�أَ اُن  َرَم�سَ َعَليَّ  َو��ْسُتِهلَّ  َحاَجَتَها،  ْيُت  َفَق�سَ اَم،  �ل�سَّ َفَقِدْمُت  َقاَل: 
ا�ٍس  َعبَّ ْبُن  َعْبُد�هلِل  َف�َساأََلِني  ْهِر،  �ل�سَّ �آِخِر  يِف  �مْلَِديَنَة  َقِدْمُت  ُثمَّ  ُمَعِة،  �جْلُ َلْيَلَة  �ْلِهاَلَل 
ُمَعِة، َفَقاَل:  ، ُثمَّ َذَكَر �ْلِهاَلَل َفَقاَل: َمَتى َر�أَْيُتُم �ْلِهاَلَل؟ َفُقْلُت: َر�أَْيَناُه َلْيَلَة �جْلُ
َلْيَلَة  َر�أَْيَناُه  ا  َلِكنَّ اَم ُمَعاِوَيُة، َفَقاَل:  اُمو� َو�سَ ا�ُس، َو�سَ َوَر�آُه �لنَّ َنَعْم،  ْيَتُه؟ َفُقْلُت:  َر�أَ �أَْنَت 
وُم َحتَّى ُنْكِمَل َثاَلِثنَي، �أَْو َنَر�ُه، َفُقْلُت: �أََو َل َتْكَتِفي ِبُروؤَْيِة ُمَعاِوَيَة  ْبِت، َفاَل َنَز�ُل َن�سُ �ل�سَّ

َياِمِه؟ َفَقاَل: َل، َهَكَذ� �أََمَرَنا َر�ُسوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َو�سِ

وقال الرتمذي بعد هذا احلديث: “والعمل على هذا احلديث عند اأهل العلم، اأن 
لكل اأهل بلد روؤيتهم”)4(.

وجه الدللة: اأن ابن عبا�ص  مل يعمل بروؤية اأهل ال�سام، وقال: هكذا اأمرنا 
العمل  بلد  اأهل  اأنه ل يلزم  ملسو هيلع هللا ىلص  اأنه حفظ من ر�سول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، فدل على  ر�سول اهلل 

بروؤية بلد اآخر اإذا كان بينهما ُبعد، كما بني ال�سام واحلجاز)5(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سوم، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »اإذا راأيتم الهالل ف�سوموا، واإذا راأيتموه   )1(
فاأفطروا«، برقم )1906( وم�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سيام، باب وجوب �سوم رم�سان لروؤية الهالل، 

ا، برقم )1080(. والفطر لروؤية الهالل، واأنه اإذا غم يف اأوله اأو اآخره اأكملت عدة ال�سهر ثالثني يوماً
ينظر: فتح ذي اجلالل والإكرام 178/3.  )2(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سيام، باب بيان اأن لكل بلد روؤيتهم واأنهم اإذا راأوا الهالل ببلد ل   )3(
يثبت حكمه ملا بعد عنهم، برقم )1087(.

ينظر: جامع الرتمذي 67/3، قال املباركفوري يف حتفة الأحوذي 307/3: “ظاهر كالم الرتمذي هذا   )4(
اأنه لي�ص يف هذا اختالف بني اأهل العلم، والأمر لي�ص كذلك”.
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن 295/2، ونيل الأوطار 230/4.  )5(
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قال ابن عبدالرب: “وهو قول �ساحب كبري، ل خمالف له من ال�سحابة”)1(.

اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص( يحتمل  اأمرنا ر�سول اهلل  : )هكذا  باأن قول ابن عبا�ص  ونوق�ص 
ا قد انفرد بذلك،  اأمرنا األ نقبل �سهادة الواحد يف الإفطار، وهذا م�سلَّم به؛ لأن كريباً
فجعل طريقه طريق ال�سهادات، فلم يثبت عنده روؤيته بال�سام ب�سهادة رجلني حتى 
ُتكَمل عدة رم�سان على روؤيتهما، و�إمنا مل �خلالف يف وجوب ق�ساء �ليوم �لأول من 

رم�سان، ولي�ص هو يف احلديث)2(.

ا مل َي�سهد، و�إمنا �أخرب عن حكم ثبت ب�سهادة، ول خالف يف  واأُجيب باأن: “كريباً
�أن �حلكم �لثابت بال�سهادة ُيْجَزى فيه خرب �لو�حد”)3(.

الأقطار  لأن  كريب؛  قول  ردَّ  قد    عبا�ص  ابن  اأن  اأعلم-  -واهلل  والأقرب 
وقال  النووي)5(،  وا�ستظهره  العربي)4(،  ابن  �سححه  ما  وهو  املطالع،  يف  خمتلفة 

ال�سندي: “وكالم العلماء مييل اإلى هذا املعنى”)6(.

الدليل الرابع: اأنه مل ينقل عن اخللفاء الرا�سدين  يف خالفتهم اأنهم كانوا اإذا 

راأوا الهالل يف املدينة اأنهم يكتبون اإلى الأقطار بروؤية الهالل، وياأمرونهم بلزوم ال�سوم 
اأو الفطر، ولو كانت الروؤية لزمة لغريهم لكتبوا اإليهم؛ ل�سدة عنايتهم باأمر الدين، بل 

ا منهم على ذلك)7(.  كانوا يرتكون اأهل الأقطار بح�سب روؤيتهم، فكان ذلك اإجماعاً

الدليل اخلام�س: �أن كل قوم خماطبون مبا عندهم يف �أوقات �ل�سلو�ت، فالفجر 

يتاأخر طلوعه يف بلد، ويتقدم يف اآخر، وغروب ال�سم�ص يف بلد يختلف عن الآخر، وهذا 
التمهيد 358/14.  )1(

ينظر: �ل�سن �لكربى للبيهقي 420/4، واملغني 107/3، و�سرح العمدة ل�سيخ الإ�سالم )كتاب ال�سيام(   )2(
174/1، ون�سب الراية 471/2، وحا�سية م�سند الإمام اأحمد لل�سندي 84/3.

اأحكام القراآن لبن العربي 121/1.  )3(
ينظر: اأحكام القراآن 121/1.  )4(

ينظر: �سرح م�سلم 197/7.  )5(
حا�سية م�سند الإمام اأحمد لل�سندي 84/3، بت�سرف ي�سري.  )6(

ينظر: الذخرية 491/2، و�لَعَلم �ملن�سور �س15.  )7(
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جممع عليه)1(، فكذلك يخاطبون يف �لهالل مبا عندهم؛ لأنه من �ملعلوم �سرورةاً �أن 
طلوعه يف بلد يختلف عن البلد الآخر)2(.

وحا�سل هذا الدليل قيا�ص اعتبار وقت ال�سوم والإفطار ال�سهري يف كل بلد على حدة، 
على ما اأُجمع عليه من ال�سوم والإفطار اليومي يف كل بلد على حدة، اإذ ل فرق بينهما)3(.

ونوق�ص من وجهني:

تعلُّق  ال�سارع  خطاب  يف  يثبت  مل  والزوال  كالغروب  ال�سلوات  اأوقات  اأن  الأول: 
خطاب  يف  جاء  فقد  �ل�سوم  وقت  بخالف  مب�سماه،  مبطلق  �لوجوب  عموم 

ال�سارع ما يدل على العموم، كما تقدم يف حديث: »�سوموا لروؤيته«)4(.

 الثاين: اأن طلوع الفجر وغروب ال�سم�ص يتكرر مراعاته يف كل يوم، فتلحق امل�سقة 
يف اعتبار ذلك، فيوؤدي اإلى ق�ساء العبادات، اأما الهالل فهو يف ال�سنة مرة، 

فلي�س هناك م�سقة مبر�عاته؛ �إذ ق�سارى �لأمر ق�ساء يوم و�حد)5(.

الدليل ال�ساد�س: اأن النظر ال�سحيح يدل لهذا القول؛ “لأن النا�ص ل ُيكلَّفون علم 

ما غاب عنهم يف غري بلدهم، ولو ُكلِّفو� ذلك ل�ساق عليهم، �أر�أيت لو ُرئي مبكة �أو 
ا بغري ما كان بالأندل�ص، ثم ثبت ذلك بزمان عند اأهل  بخرا�سان هالل رم�سان اأعواماً
اأكان يجب عليه ق�ساء ذلك،  اأو عند رجل واحد منهم،  اأو عند بع�سهم،  الأندل�ص، 
ا كما �أُِمر، وَمن َعِمل مبا يجب  وهو قد �سام بروؤية، و�أفطر بروؤية، �أو بكمال ثالثني يوماً

عليه مما اأُمر به فقد ق�سى اهلل عنه”)6(. 

الدليل ال�سابع: اإجماع الفقهاء على اأنه مع البعد ال�سا�سع بني البلدين كالأندل�ص 

حكى الإجماع على ذلك القرايف يف الذخرية 490/2، 491، وتقي الدين ال�سبكي يف العلم املن�سور �ص15.  )1(
ينظر: احلاوي الكبري 409/3، والذخرية 491/2، ومغني املحتاج 145/2، وحا�سية ابن عابدين 393/2.  )2(

ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 40/19، 41.  )3(
ينظر: فتح القدير 314/2، واحلديث تقدم تخريجه يف الدليل الأول للقول الأول.  )4(

ينظر: الفروع 414/4.  )5(
التمهيد 358/14.  )6(



يس د. أمحد بن محد بن عبدالعزيز الونِّ

العدد  اخلامس واخلمسون  229العدد  اخلامس واخلمسون 228

وخرا�سان يكون لكل بلد روؤيته، فدل على اأن القول باأن الهالل اإذا ُرئي ببلد لزم جميع 
البالد العمل بهذه الروؤية لي�ص على اإطالقه.

البلدان  من  ر  اأُخِّ فيما  وؤية  الرُّ تراعى  ل  اأنه  اأجمعوا  “قد  عبدالرب:  ابن  قال 
كالأندل�ص من خرا�سان”)1(.

ا”)2(. ا، كالأندل�ص واحلجاز اإجماعاً وقال ابن جزي: “ول يلزم يف البالد البعيدة جداً

ونوق�ص وجهني:

ا)3(. الأول: عدم الت�سليم بهذا الإجماع لوجود املخالف حتى مع البعد جداً

الثاين: ُيحمل هذا الإجماع على الإجماع املذهبي عند املالكية)4(.

اأدلة القول الثالث: )اأن الروؤية تلزم جميع البالد التي حتت ولية احلاكم اإذا 
حملهم عليها(

وُموَن،  َت�سُ َيْوَم  ْوُم  »�ل�سَّ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن    اأبي هريرة  الأول: عن  الدليل 

ا�ُس«)6(. وَن«)5(، ويف لفظ: »�لِفْطُر َيْوَم ُيْفِطُر �لنَّ حُّ َحى َيْوَم ُت�سَ َو�لِفْطُر َيْوَم ُتْفِطُروَن، َو�لأَ�سْ
ال�ستذكار 283/3، ونقله عنه �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 103/25 ومل يتعقبه.  )1(

القوانني الفقهية �ص79.  )2(
ينظر: نيل الأوطار 231/4.  )3(

ينظر: العذب الزلل �ص111.  )4(
واأخرجه   )2324( برقم  الهالل،  القوم  اأخطاأ  اإذا  باب  ال�سوم،  كتاب  �سننه،  يف  داود  اأبو  اأخرجه   )5(
�لرتمذي يف جامعه، يف �أبو�ب �ل�سوم، باب ما جاء يف �أن �لفطر يوم تفطرون، و�لأ�سحى يوم ت�سحون، 
�سننه،  الدارقطني يف  واأخرجه  الرتمذي: هذا حديث ح�سن غريب.  وقال  له،  واللفظ  برقم )697( 
�لكربى، يف  �ل�سن  و�لبيهقي يف  برقم )2445(  احلج،  كتاب  ويف  برقم )2180(  ال�سيام،  كتاب  يف 
كتاب ال�سيام، باب القوم يخطئون يف روؤية الهالل، برقم )8206(، وقال تقي الدين ال�سبكي يف العلم 
املن�سور �ص18: حديث ح�سن. وقال النووي يف خال�سة الأحكام 839/2: “رواه اأبو داود، والرتمذي، 
ن اإ�سناده ال�سيخ ابن باز يف جمموع فتاوى ومقالت متنوعة  واآخرون باأ�سانيد ح�سنة”، واحلديث ح�سَّ

86/15- 87، و�سححه الألباين يف الإرواء برقم )905(.
�أخرجه �لرتمذي يف جامعه، �أبو�ب �ل�سوم، باب ما جاء يف �لفطر و�لأ�سحى متى يكون؟، برقم )802(    )6(
الألباين،  و�سححه   ، عائ�سة  حديث  من   )2447( برقم  احلج،  كتاب  �سننه،  يف  والدارقطني 
ا على عائ�سة ، ولفظه: عن م�سروق، قال: دخلُت على = و�أخرجه �لبيهقي يف �ل�سن �لكربى موقوفاً
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ا عند  وجه الدللة: اأن عموم هذا احلديث)1( ي�سمل ما اإذا ثبت دخول ال�سهر �سرعاً
�حلاكم، ثم َحَمَل �أهل �لبلد�ن �لذين حتت وليته على �ل�سوم �أو �لفطر، فحينئٍذ يلزم 

ذلك كل من حتت وليته؛ ليكون �سومه وفطره مع اجلماعة. 

قال الرتمذي: “وف�سر بع�ص اأهل العلم هذا احلديث، فقال: اإمنا معنى هذا اأن 
�ل�سوم و�لفطر مع �جلماعة وِعَظِم �لنا�س)2(”)3(. 

وقال ال�سندي يف بيان معنى احلديث: “اأن هذه الأمور لي�ص لالآحاد فيها دخل، 
الآحاد  على  ويجب  واجلماعة،  الإمام  اإلى  فيها  الأمر  بل  فيها،  التفرد  لهم  ولي�ص 

اترّباعهم لالإمام واجلماعة”)4(.

الدليل الثاين: اأن العمل بهذا القول يحقق م�سلحة اجتماع كلمة النا�ص الذين 

حتت ولية احلاكم، ودفع مف�سدة الختالف والتفرق بينهم، وهم يف ولية واحدة)5(.

على  نافذ  حكمه  لأن  الواحد؛  كالبلد  الوايل  حق  يف  البالد  اأن  الثالث:  الدليل 

التي حتت وليته، ول  البالد  ل�سائر  بلد لزمة  الهالل يف  روؤية  جميعها)6(، ف�سارت 
يتعدى هذا احلكم ما �سواها من البالد؛ لأن حكمه ل يتعدى وليته)7(.

يف  يختلفان  قد  واحد  حاكم  ولية  حتت  اللذين  البلدين  باأن  مناق�سته  وميكن 
ا، فكيف ُيلَزم �أهُله بالروؤية؟ �ملطلع، فرُيى يف بلد، ول ُيرى يف �لآخر ل حقيقةاً ول حكماً
ا، و�أكرثو� حلو�ه( قال: فقلت: �إين مل مينعني �أن �أ�سوم  ا �سويقاً = عائ�سة يوم عرفة، فقالت: )��سقو� م�سروقاً
اليوم اإل اأين خفت اأن يكون يوم النحر. فقالت عائ�سة: )النحر يوم ينحر النا�ص، والفطر يوم يفطر النا�ص(.
 ،67/16 الدرب  على  نور  فتاوى  يف  باز  ابن  ال�سيخ  �سماحة  القول  لهذا  احلديث  هذا  بعموم  ا�ستدل   )1(

وال�سيخ ابن عثيمني يف فتاواه 50/19، ويف ال�سرح املمتع 311/6. 
ِة �لنا�س. ينظر: حتفة �لأحوذي 312/3. بك�سر �لعني وفتح �لظاء، �أي َكرْثَ  )2(

جامع الرتمذي 71/3.   )3(
حا�سية �ل�سندي على �سن �بن ماجه 509/1.  )4(

ابن  ال�سيخ  ور�سائل  فتاوى  وجمموع   ،67/16 باز  ابن  ال�سيخ  ل�سماحة  الدرب  على  نور  فتاوى  ينظر:   )5(
عثيمني 50/19، وال�سرح املمتع 311/6.

ينظر: الذخرية 490/2، ونيل الأوطار 230/4.  )6(
ينظر: جواهر الدرر 145/3.  )7(
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الرتجيح: 

قوة  يظهر  مناق�سات  من  عليها  ورد  وما  والأدلة  الأقوال  يف  والتاأمل  النظر  بعد 
باعتبار  القول  وهو  الثاين،  القول  ال�سواب  اإلى  واأقربها  امل�ساألة،  هذه  يف  اخلالف 
اختالف املطالع، فما وافق بلد الروؤية يف املطلع فله حكمه، وما خالفه فال؛ لظهور اأدلة 
هذا القول، ومع هذا فيتعني الأخذ باأحد القولني الآخرين يف بع�ص الأحوال، ومن ذلك: 

اإلى . 1 ا  اإثبات دخول ال�سهر �سرعاً اإذا كان امل�سلمون يف بلد كفر، فريجعون يف 
يف  امل�سلمون  ويعمل  الإ�سالمية،  الرابطة  اأو  البلد  تلك  يف  الإ�سالمي  املركز 
اإ�سالمية،  رابطة  اأو  اإ�سالمي  مركز  لديهم  يكن  مل  فاإن  بقولهم،  البلد  تلك 
ا دخول ال�سهر، اإن اأمكن،  فياأخذون بروؤية اأقرب بلد اإ�سالمي، يثبت فيه �سرعاً
ا عنهم، عمالاً بالقول الأول)1(. واإل اأخذوا بروؤية اأي بلد م�سلم، واإن كان بعيداً

ا عند �حلاكم، وَحَمَل �لنا�س على ذلك، فيتعني . 2 �إذ� ثبت دخول �ل�سهر �سرعاً
العمل بالقول الثالث، فيلزم كل بلد حتت وليته اأن يعملوا بهذه الروؤية، حتى 
واإن كان بع�ص الرعية يرون خالف راأيه؛ لأن حكم احلاكم يف مثل هذا يرفع 

اخلالف)2(، واهلل اأعلم.

�ل�سعودية،  �لعربية  باململكة  �لعلماء  كبار  هيئة  على  �مل�ساألة  هذه  ُعِر�سْت  وقد 
الراأيني  من  علمائها  بوا�سطة  تراه  ما  اختيار  حق  اإ�سالمية  دولة  “لكل  اأن  فقرروا 

امل�سار اإليهما يف امل�ساألة)3(، اإذ لكل منهما اأدلته وم�ستنداته”)4(.

 ،51  ،43/19 عثيمني  ابن  ال�سيخ  ور�سائل  فتاوى  وجمموع   ،100/10 الدائمة  اللجنة  فتاوى  ينظر:   )1(
وال�سرح املمتع 312/6.

 ،41/19 عثيمني  ابن  ال�سيخ  ور�سائل  فتاوى  وجمموع   ،100  ،99/10 الدائمة  اللجنة  فتاوى  ينظر:   )2(
وال�سرح املمتع 311/6.

اأي: القول باأن الروؤية ببلد تعم جميع البالد، اأو القول باعتبار اتفاق املطالع.  )3(
ينظر القرار يف فتاوى اللجنة الدائمة 103/10، وكان ذلك يف الدورة الثانية ملجل�ص هيئة كبار العلماء،   )4(

املنعقدة يف �سعبان عام 1392ه�.
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املبحث الثاين
اأثر االنتقال يف رم�صان من بلد اإلى اآخر على ال�صوم عند 

االختالف يف دخول ال�شهر

تقدم يف املبحث الأول ذكر خالف الفقهاء يف املعترب يف دخول ال�سهر، وبيان اأن 
جمهور الفقهاء يرون اأن الهالل اإذا ُرئي ببلد لزم جميع البالد العمل بهذه الروؤية. 
كل  الروؤية  لزمت هذه  ببلد  ُرئي  فاإذا  املطالع،  اتفاق  اعتبار  هو  الثاين  القول  واأن 
بلد يتفق معه يف املطلع. واأن القول الثالث اأن البالد التي حتت ولية حاكم واحد 
و�لثالث  �لثاين  �لقول  �أن  وبهذ� يظهر  يثبت عند ذلك �حلاكم،  �لعمل مبا  يلزمها 
يقابالن قول اجلمهور، ويتفقان يف اأن الروؤية ببلٍد ل تلزم جميع البالد، واإن اختلفا 

يف �سابط ذلك.

اآخر  اإلى  ويتفرع عن هذا اخلالف م�سائل تتعلق بال�سوم عند النتقال من بلد 
اأثناء �سهر رم�سان.

والنتقال من بلد اإلى اآخر على اخلالف املتقدم ل يخلو من حالني:

احلال الأولى: اأن ينتقل من بلد اإلى اآخر، ول تكون روؤية الهالل يف اأحدهما لزمةاً 
للبلد �لآخر، وهذ� ل َيِرد على قول �جلمهور كما هو ظاهر، و�إمنا َيِرد على 
الثالث  القول  على  ا  واأي�ساً البلدين،  بني  املطالع  اختالف  عند  الثاين  القول 

عند اختالف احلاكم لكل بلد.

احلال الثانية: اأن ينتقل من بلد اإلى اآخر، وتكون روؤية الهالل يف اأحدهما لزمةاً 
للبلد الآخر، وهذا ظاهر على قول اجلمهور الذين يرون اأن الروؤية ببلد تلزم 
جميع البالد، وكذا على القول الثاين اإذا اتفقت املطالع بني البلدين، وكذا 

على �لقول �لثالث �إن كان �لَبَلَد�ن حتت ولية حاكم و�حد.
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و�سوف يتم التفريع -اإن �ساء اهلل تعالى- يف املطالب الآتية على هاتني احلالني، 
حال عدم لزوم حكم الروؤية باأحد البلدين لالآخر، وحال لزومها)1(. 

املطلب االأول

م فيه دخول ال�شهر اإلى بلد تاأخر فيه دخوله االنتقال من بلد تقدَّ

�سورة امل�ساألة:

اأثناء  البلد  بلد، ثم �سافر �سخ�ص من ذلك  ُرئي هالل �سهر رم�سان يف  اإذا 
ا  اإلى بلد اآخر تاأخر فيه دخول ال�سهر بيوم، فيكون هذا ال�سخ�ص متقدماً ال�سهر 
بال�سيام على �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه بيوم، و��ستمر بهذ� �لبلد �إلى نهاية �ل�سهر، 
ا مل  ا، و�سيام �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه ت�سعة وع�سرين يوماً فلما بلغ �سيامه ثالثني يوماً
يروا الهالل، فهل ي�سوم معهم اليوم الثالثني، الذي هو يف حقه واحد وثالثون، 

اأو يفطر؟

و�سوف  ال�سهر،  املعترب يف دخول  املتقدم يف  امل�ساألة متعلق باخلالف  حكم هذه 
ا: اأبني حكمها بناءاً على احلالني املذكورين اآنفاً

احلال الأولى:

حال عدم لزوم الروؤية باأحد البلدين لالآخر، فقد اختلف الفقهاء  يف هذه 
امل�ساألة على قولني:

�لقول �لأول: يجب �سيام يوم �لثالثني مع �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه، و�إن كان يف حقه 
ا وثالثني. واحداً

والتفريع على القولني جرى عليه جماعة من الفقهاء الذين تكلموا يف هذه امل�ساألة، كما يف نهاية املطلب   )1(
17/4، 18، وفتح العزيز 276/6-279، والفروع 415/4، واملبدع 7/3، وغريهم.
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وقول  ال�سافعية)2(،  عند  والأ�سح  املالكية)1(،  من  املتاأخرين  بع�ص  قول  وهو 
عند احلنابلة)3(، و�أْفَتْت به �للجنة �لد�ئمة لالإفتاء)4(، واختاره �سماحة ال�سيخ 

ابن باز)5(، وف�سيلة ال�سيخ ابن عثيمني)6(.

القول الثاين: يجب فطر ذلك اليوم، وهو وجه عند ال�سافعية)7(.

اأدلة القول الأول: )وجوب �سيام ذلك اليوم(

َيْوَم  ْوُم  »�ل�سَّ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن    هريرة  اأبي  عن  الأول:  الدليل 

ا يف  ينظر: العذب الزلل �ص181، 182، ومل اأجد فيما وقفت عليه من كتب املتقدمني من املالكية كالماً  )1(
جة على م�ساألة غريبة عندهم، وهي: اإذا طار الويل من امل�سرق بعد ما زالت  هذه امل�ساألة، وهي خمرَّ
ا، فاإنه يطالب بزوال البلد الذي يوقع فيه ال�سالة؛ لأنه  عليه ال�سم�ص اإلى املغرب، فزالت عليه فيه اأي�ساً
�سار من اأهلها، �سواءاً كان ما طار منه اأو ما طار اإليه. ينظر: مواهب اجلليل 388/1، و�سرح الزرقاين 
على خمت�سر خليل 251/1، ووجه ذلك: �أن يف هذه �مل�ساألة �عترب فيها حال �لبلد �ملنتَقل �إليه، و�أنه 
خماطب مبا خوطبو� به، فكذلك يف م�ساألتنا فاإنه �إذ� �نتقل �إلى بلٍد مل ُير فيه �لهالل �آخر �ل�سهر فحكمه 
حكمهم؛ لأنه خماطب مبا خوطبو� به، وبغ�س �لنظر عن وقوع ذلك، كما تزعم �ل�سوفية، فاإن �لذي 
لو قطعها بطائرة ونحوها من  الطويلة يف زمن ق�سري، كما  امل�سافة  امل�ساألة قطع  يفيد يف حكم هذه 

الو�سائل احلديثة. ينظر: العذب الزلل �ص180، 183.
ينظر: نهاية املطلب 17/4، 18، والو�سيط يف املذهب 517/2، وفتح العزيز 277/6، واملجموع 274/6،   )2(

ومغني املحتاج 145/2.
ينظر: الفروع 415/4، واملبدع 7/3، والإن�ساف 273/3، ومل اأقف للحنفية -بعد البحث يف كثري من   )3(

كتبهم- على كالم يف هذه امل�ساألة، وما بعدها من م�سائل النتقال من بلد اإلى اآخر.
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 129/10، برئا�سة �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز، وع�سوية ال�سيخني   )4(
الثانية- 18/9  لالإفتاء -املجموعة  الدائمة  اللجنة  وفتاوى  عبدالرزاق عفيفي، وعبداهلل بن غديان، 

برئا�سة �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز اآل ال�سيخ، وع�سوية ال�سيخني عبداهلل بن غديان و�سالح الفوزان.
ينظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة 155/15.  )5(

ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 65/19، 66.  )6(
ينظر: نهاية املطلب 18/4، وفتح العزيز 278/6، واملجموع 274/6، ومغني املحتاج 145/2، ويكون   )7(
ا، قال ال�سيخ ابن عثيمني يف جمموع فتاواه 73/19: “وقال بع�ص العلماء: اإنه اإذا اأمت ثالثني  فطره �سراً
النا�ص  لأن  اإفطاره؛  يعلن  ول  ا،  يوماً ثالثني  على  يزيد  اأن  ميكن  ل  ال�سهر  لأن  ا؛  �سرًّ يفطر  فاإنه  ا  يوماً
�سائمون”، ومل اأقف على من �سرح من الفقهاء القائلني بهذا القول باإخفاء ال�سيام يف هذه امل�ساألة، 

وميكن تخريجه على نظائرها، ينظر: الفروع 416/4.
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وَن«، ويف لفظ: »�لِفْطُر َيْوَم  حُّ َحى َيْوَم ُت�سَ وُموَن، َو�لِفْطُر َيْوَم ُتْفِطُروَن، َو�لأَ�سْ َت�سُ
ا�ُس«)1(. ُيْفِطُر �لنَّ

م فيه دخول ال�سهر اإلى بلد تاأخر فيه دخوله  وجه الدللة: اأن املنتِقل من بلد تقدَّ
يكون �سومه وفطره مع جماعة �لنا�س، وهم �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه، ولو �أفطر وهم 

�سائمون خلالف هذا احلديث.

وقد تقدم نقل ما يوؤيد ذلك من كالم الرتمذي وال�سندي)2(.

وقال ال�سوكاين يف بيان املراد باحلديث: “فاإن ذلك اإمنا هو اإر�ساد اإلى اأن يكون الأقل 
َبه”)3(. من �لنا�س مع �ل�سو�د �لأعظم، ول يخالفونهم �إذ� وقع �خلالف ل�ُسبهة من �ل�سُّ

َيِتِه  ِلُروؤْ وُمو�  »�سُ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:    هريرة  اأبي  عن  الثاين:  الدليل 
َيِتِه«)4(. َو�أَْفِطُرو� ِلُروؤْ

َعلَّق �لفطر على روؤية �لهالل، وهذ� �ملنتِقل من بلد  ملسو هيلع هللا ىلص  اأن النبي  وجه الدللة: 
م فيه دخول �ل�سهر �إلى بلد تاأخر فيه دخوله مل َيَر �لهالل بنف�سه، ومل يره �أحد  تقدَّ

من اأهل البلد الذي هو فيه، فلي�ص له اأن يفطر حينئٍذ)5(. 

)6(، وفيه قول ُكريب: 
 الدليل الثالث: حديث كريب املتقدم مع ابن عبا�ص

�أَو ل تكتفي بروؤية معاوية و�سيامه؟ فقال �بن عبا�س : ل، هكذ� �أََمَرنا ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. زاد بع�سهم)7(: واأمره ابُن عبا�ص  اأن ل يفطر، ويقتدي باأهل املدينة.

م فيه دخول ال�سهر وهو ال�سام اإلى  ا قد انتقل من بلد تقدَّ وجه الدللة: اأن ُكريباً
تقدم تخريج احلديث بلفظيه يف الدليل الأول للقول الثالث يف املبحث الأول.  )1(

ينظر الدليل الأول للقول الثالث يف املبحث الأول.  )2(
ال�سيل اجلرار �ص280.  )3(

تقدم تخريجه يف الدليل الأول للقول الأول يف املبحث الأول.  )4(
ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 66/19.  )5(

تقدم تخريجه يف الدليل الثالث للقول الثاين يف املبحث الأول.  )6(
ذكر هذه الزيادة اجلويني يف نهاية املطلب 18/4، وقال: “هكذا وجدته يف بع�ص الت�سانيف”، وذكرها   )7(
العمراين يف البيان 480/3 والرافعي يف فتح العزيز 278/6 وال�سربيني يف مغني املحتاج 145/2، كلهم 

ب�سيغة التمري�ص. 



أثر االنتقال من بلد إىل آخر يف حكم الصوم عند 

االختالف يف دخول الشهر

العدد  اخلامس واخلمسون  235العدد  اخلامس واخلمسون 234

بلد تاأخر فيه دخوله وهو �ملدينة، و�أََمره �بن عبا�س  باأن يقتدي باأهل املدينة 
�سيامه  فيكون  يوما،  ثالثني  املدينة  اأهل  ي�سوم  اأن  احتمال  مع  وفطره،  �سيامه  يف 

واحدا وثالثني يوما. 

.)1(
 ونوق�ص باأن هذه الزيادة ل تثبت عن ابن عبا�ص

و�أُجيب باأن معنى هذه �لزيادة ظاهر من قوله: �أََو ل تكتفي بروؤية معاوية و�سيامه؟ 
قال: ل)2(. 

وميكن ردُّ هذا اجلواب بعدم الت�سليم بذلك، فلي�ص فيه ما يدل على اأمر كريب 
بالقتداء باأهل املدينة، واإمنا ق�ساراه اأن ابن عبا�ص  واأهل املدينة ل يعملون 

بروؤية معاوية  و�سيامه. 

الدليل الرابع: اأن انتقاله اإلى ذلك البلد يف اآخر ال�سهر يجعله يف حكم اأهلها، 

ومن جملتهم)3(. 

غروب  فيه  تاأخر  بلد  اإلى  ال�سائم  �سافر  لو  ما  على  القيا�ص  اخلام�س:  الدليل 

ا -�إن مل يخرت �لفطر يف �ل�سفر- حتى  �ل�سم�س عن �لبلد �ملنتَقل منه، فاإنه يبقى �سائماً
تغرب �ل�سم�س، ولو ز�د �لنهار �ساعتني �أو �أكرث)4(.

اأدلة القول الثاين: )وجوب فطر ذلك اليوم(

الدليل الأول: �أن �ل�سخ�س �ملنتِقل �لتزم حكَم �لبلد �ملنتَقل منه يف �أول �ل�سهر، 

فينبغي اأن ي�ستمر ذلك احلكُم عليه)5(.
يقتدي  اأن  اأمر كريبا  ابن عبا�ص  »اأن  وُيروى  الرافعي:  “قال  املنري 650/5:  البدر  امللقن يف  ابن  قال   )1(
ا يف خال�سة البدر املنري 319/1: “قال الرافعي: وُيروى اأن ابن  باأهل املدينة« وهذا غريب”، وقال اأي�ساً
ا اأن يقتدي باأهل املدينة. قلت: ل يح�سرين”. ومل اأجد -بعد البحث يف كتب ال�سنة-  عبا�ص اأمر كريباً

من اأخرج هذه الزيادة.
ينظر: التلخي�ص احلبري 360/2.   )2(

ينظر: نهاية املطلب 18/4، واملجموع 274/6، والفروع 416/4، والإن�ساف 273/3.  )3(
ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 66/19.  )4(

ينظر: نهاية املطلب 18/4، واملجموع 274/6، ومغني املحتاج 145/2،   )5(
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الدليل الثاين: القيا�ص على من اأكرى دابةاً من بلد اإلى بلد، فيجب الكراء بنقد 

�لبلد �ملنتَقل منه)1(، فكذلك هذا املنتِقل من بلٍد اإلى اآخر يف رم�سان، يلزمه حكم 
�لبلد �ملنتَقل منه، و�جلامع �أن كل و�حد منهما قد �لتزم حكم �لبلد �ملنتَقل منه �بتد�ءاً 

. فيلزمه انتهاءاً

وميكن مناق�سة هذين الدليلني باأنهما: دليالن عقليان ل يقاومان ما ا�ستدل به 
اأ�سحاب القول الأول من ال�سنة، وهي حديث: )الفطر يوم يفطر النا�ص( وحديث: 

)�سوموا لروؤيته واأفطروا لروؤيته(.

ا)2(، فكيف  الدليل الثالث: اأن ال�سهر القمري ل ميكن اأن يزيد على ثالثني يوماً

ُيلَزم هذ� �ل�سخ�س ب�سيام �ليوم �لو�حد و�لثالثني؟

ا  وميكن مناق�سته بالت�سليم باأن ال�سهر القمري ل ميكن اأن يزيد على ثالثني يوماً
يف حق من مل ينتقل من بلده، اأما من انتقل من بلد اإلى اآخر فقد دلت الأدلة على 

ا.  لزوم موافقة اأهل البلد املنتقل اإليه، ولو زاد على الثالثني يوماً

الرتجيح:

الراجح القول الأول، وهو اأن هذا ال�سخ�ص املنتِقل يلزمه ال�سوم مع اأهل البلد 
�أدلته، وورود  لقوة  و�لثالثون؛  �لو�حد  �ليوم يف حقه هو  و�إن كان ذلك  �إليه،  �ملنتَقل 

املناق�سة على اأدلة القول الثاين، واهلل اأعلم.

احلال الثانية: 

حال لزوم �لروؤية يف �أحد �لبلدين لالآخر، فاإنه �إذ� بلغ �سيام �أهل �لبلد �ملنتَقل 
ا فلم يرو� �لهالل،  ا، و�سيام �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه ت�سعة وع�سرين يوماً منه ثالثني يوماً
لأنه ثبت عنده دخول �سهر رم�سان يف  الفطر)3(؛  املنتِقل يجب عليه  ال�سخ�ص  فاإن 

ينظر: فتح العزيز 278/6.  )1(
ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 73/19.  )2(
ينظر: الفروع 415/4، واملبدع 7/3، والإن�ساف 273/3.  )3(
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�أهل  و�أما  �لعدة،  باإمتام  �لفطر  يوما، فيلزمه  �ملنتَقل منه، وقد م�سى ثالثون  �لبلد 
�لبلد �ملنتَقل �إليه فال يخلو �لأمر)1(:

�إما �أن يثبت عندهم روؤية �لبلد �ملنتَقل منه لهالل رم�سان، بقول هذ� �ل�سخ�س 
املنتِقل اأو بغريه، فيلزمهم حينئٍذ موافقته يف الفطر، وعليهم ق�ساء اليوم الأول من 

رم�سان الذي فاتهم �سيامه.

و�إما �أل تثبت عندهم �لروؤية يف �لبلد �ملنتَقل منه لهالل رم�سان، فال تكون لزمةاً 
ا؛ لئال ُيظِهر املخالفة. لهم، اأما ال�سخ�ص املنتِقل فيكون فطره �سراً

ومن �ل�سور �ملتفرعة عن هذه �حلال ما �إذ� بلغ �سيام �أهل �لبلد �ملنتَقل منه ت�سعة 
ا. ا فر�أو� �لهالل، وبلغ �سيام �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه ثمانية وع�سرين يوماً وع�سرين يوماً

�إن  �إليه  �ملنتَقل  �لبلد  و�أهل  �ملنتِقل  لل�سخ�س  �لفطر  يلزم  �أنه  حينئٍذ  فاحلكم 
ثبتت عندهم روؤية �أهل �لبلد �ملنتَقل منه لهالل �سو�ل، وعلى �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه 

ق�ساء يوم)2(.

اأنهم  تبني  حيث  ا،  يوماً وع�سرين  ت�سعة  عن  ينق�ص  ل  ال�سهر  اأن  ذلك  وتعليل 
اأفطروا اليوم الأول من رم�سان، اأما ال�سخ�ص املنتِقل فال يق�سي؛ لأنه �سام ت�سعة 

ا. وع�سرين يوماً

بح�سب  عملوا  �سوال  لهالل  منه  املنتقل  البلد  اأهل  روؤية  عندهم  تثبت  مل  واإن 
بح�سابه  اأمت  اإن  املنتقل  ال�سخ�ص  اأن  اإل  العدة،  اإمتام  اأو  الهالل  روؤية  من  حالهم 
ا فلم يروا الهالل فاإنه يلزمه الفطر؛ لتمام ال�سهر يف حقه، ويكون فطره  ثالثني يوماً

ا، واهلل اأعلم. �سراً
ينظر: نهاية املطلب 81/4، والو�سيط يف املذهب 517/2، واملجموع 274/6، والفروع 415/4، واملبدع   )1(

7/3، والإن�ساف 273/3.
ينظر: فتح العزيز 279/6، 280.  )2(
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املطلب الثاين
م فيه دخوله ر فيه دخول ال�شهر اإلى بلٍد َتقدَّ االنتقال من بلٍد تاأخَّ

�سورة امل�ساألة:

اإذا �سافر �سخ�ص من بلد اأثناء �سهر رم�سان اإلى بلد اآخر ُرئي فيه هالل رم�سان 
� بال�سيام عن �لبلد �ملنتَقل  قبل �لبلد �ملنتَقل منه بيوم، فاأ�سبح هذ� �ل�سخ�س متاأخراً
�إليه هالل  �إليه بيوم، و��ستمر بهذ� �لبلد �إلى نهاية �ل�سهر، فر�أى �أهل �لبلد �ملنتَقل 
ا بح�سابهم، فهل يفطر معهم -وهو مل ي�سم اإل ثمانية  �سوال بعد ت�سعة وع�سرين يوماً

ا- اأو ل؟ وع�سرين يوماً

وبيان ذلك يف حالني:

احلال الأولى:

 يف  حال عدم لزوم الروؤية يف اأحد البلدين لالآخر، فقد اختلف الفقهاء 
هذه امل�ساألة على قولني:

�لقول �لأول: وجوب �لفطر مع �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه، وق�ساء يوم.

قال به بع�ص املتاأخرين من املالكية)1(، وهو الأ�سح عند ال�سافعية)2(، واأفتت 
وف�سيلة  باز)4(،  ابن  ال�سيخ  �سماحة  واختاره  لالإفتاء)3(،  الدائمة  اللجنة  به 

ال�سيخ ابن عثيمني)5(.

ا ق�سى يومني  لكن قال ال�سيخ ابن عثيمني: “فاإذا اأفطر لثمانية وع�سرين يوماً
ينظر: املعيار اجلديد اجلامع املعرب عن فتاوى املتاأخرين من علماء املغرب 162/2، والعذب الزلل   )1(

ا يف هذه امل�ساألة. �ص181، 182. ومل اأجد فيما وقفت عليه من كتب متقدمي املالكية كالماً
ينظر: املجموع 274/6، 275، ومغني املحتاج 145/2، ونهاية املحتاج 156/3.  )2(

ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 123/10، 124 و127 و128 برئا�سة �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز،   )3(
وع�سوية امل�سايخ عبدالرزاق عفيفي، وعبداهلل بن قعود، وعبداهلل بن غديان.

ينظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة 155/15.  )4(
ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 66/19.  )5(
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ا فيهما اأو يف  ا اإن كان ناق�ساً ا واحداً ا يف البلدين)1(، ويوماً اإن كان ال�سهر تامًّ
اأحدهما”)2(.

القول الثاين: وجوب ال�سوم.

وهو قول عند ال�سافعية)3(، وعند احلنابلة)4(.

اأدلة القول الأول: )وجوب الفطر وق�ساء يوم(

ْوُم َيْوَم  م من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�ل�سَّ الدليل الأول: ميكن �أن ي�ستدل لهذ� �لقول مبا تقدَّ

َيْوَم  »�لِفْطُر  لفظ:  ويف  وَن«،  حُّ ُت�سَ َيْوَم  َحى  َو�لأَ�سْ ُتْفِطُروَن،  َيْوَم  َو�لِفْطُر  وُموَن،  َت�سُ
ا�ُس«)5(. ُيْفِطُر �لنَّ

م فيه دخوله  وجه الدللة: اأن املنتِقل من بلد تاأخر فيه دخول ال�سهر اإلى بلد تقدَّ
�إليه، ولو �سام وهم  �لبلد �ملنتَقل  �أهل  �لنا�س، وهم  يكون �سومه وفطره مع جماعة 

مفطرون خلالف هذا احلديث.

وُموا  »�سُ ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  من  تقدم  مبا  �لقول  لهذ�  ُي�ستدل  �أن  ميكن  الثاين:  الدليل 

ْفِطُرو� ِلُروؤَْيِتِه«)6(. ِلُروؤَْيِتِه َو�أَ

بلٍد  َعلَّق �لفطر على روؤية �لهالل، وهذ� �ملنتِقل من  ملسو هيلع هللا ىلص  اأن النبي  وجه الدللة: 
اأهل  اأو راآه  م فيه دخوله، قد راأى هالل �سوال،  اإلى بلد تقدَّ تاأخر فيه دخول ال�سهر 

البلد الذي هو فيه، فيلزمه الفطر عمالاً بهذا احلديث.
ا يف �لبلدين يف هذه �مل�ساألة فيما �إذ� مل َيَر �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه هالل  ويت�سور �أن يكون �ل�سهر تاماً  )1(
ف�سامو�  �سو�ل،  هالل  يرو�  مل  منه  �ملنتَقل  �لبلد  �أهل  وكذ�  بح�سابهم،  ا  يوماً ثالثني  ف�سامو�  �سو�ل، 
البلدين يومني يف دخول �سهر رم�سان، فاليوم الثالثون من  ا بح�سابهم، وكان الفرق بني  ثالثني يوماً

رم�سان عند �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه هو �ليوم �لثامن و�لع�سرون بح�ساب �ل�سخ�س �ملنتِقل. 
جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 66/19.  )2(

ينظر: فتح العزيز 281/6، واملجموع 274/6.  )3(
ينظر: الفروع 415/4، واملبدع 7/3، والإن�ساف 273/3.  )4(

تقدم تخريج احلديث بلفظيه يف الدليل الأول للقول الثالث يف املبحث الأول.  )5(
تقدم تخريجه يف الدليل الأول للقول الأول يف املبحث الأول.  )6(
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الدليل الثالث: اأن انتقاله اإلى ذلك البلد يف اآخر ال�سهر يجعله يف حكم اأهلها، 
ومن جملتهم)1(.

�ليوم  �سار  فقد  �إليه  �ملنتَقل  �لبلد  يف  ُرئي  �إذ�  �سو�ل  هالل  �أن  الرابع:  الدليل 
ملسو هيلع هللا ىلص عن  التا�سع والع�سرين بح�ساب ال�سخ�ص املنتِقل هو يوم العيد، وقد نهى النبي 

�سيام يوم العيد)2(. 
ل  �لثاين  �لقول  فاأ�سحاب  �لنز�ع،  مبحل  ��ستدلل  هذ�  باأن  مناق�سته  وميكن 
يخالفون يف حترمي �سوم يوم العيد، ولكنهم ل ُي�سلِّمون باأن هذا اليوم يف حق ذلك 

ال�سخ�ص يوم عيد.
ا من �سيامه، فله دليالن: واأما لزوم ق�ساء يوم اإذا اأفطر بعد ثمانية وع�سرين يوماً
الدليل الأول: اأن ال�سهر القمري ل يكون كذلك)3(، فهو ل يخلو اإما اأن يكون ثالثني 
َنْح�ُسُب،  َوَل  َنْكُتُب  َل  ٌة،  يَّ �أُمِّ ٌة  مَّ �أُ ا  »�إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  ا،  يوماً وع�سرين  ت�سعة  اأو  ا  يوماً
ْهُر َهَكَذ�، َوَهَكَذ�، َوَهَكَذ�«  اِلَثِة، »َو�ل�سَّ ْهُر َهَكَذ� َوَهَكَذ� َوَهَكَذ�« َوَعَقَد �ْلإِْبَهاَم يِف �لثَّ �ل�سَّ

ا له باحلد الأدنى)5(؛ لأنه اليقني. اَم َثاَلِثنَي)4(. فيوؤمر بق�ساء يوم اإلزاماً َيْعِني مَتَ
“ول بد اأن ُي�سام يف رم�سان ت�سعة وع�سرون، ل  قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: 
اأيوب عن نافع: »اإمنا  ر به رواية  ُيف�سَّ اأقل منها بحال، وهذا املعنى هو الذي  ُي�سام 
اإمنا  اأي:  ال�سهر ت�سع وع�سرون، فال ت�سوموا حتى تروه، ول تفطروا حتى تروه«)6(، 

ال�سهر الالزم الدائم الواجب ت�سعة وع�سرون”)7(.
ينظر: الفروع 416/4، والإن�ساف 273/3.  )1(

ينظر: املعيار اجلديد اجلامع املعرب 162/2، وجمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 73/19.  )2(
ينظر: مغني املحتاج 145/2، ونهاية املحتاج 157/3، واملعيار اجلديد اجلامع املعرب 162/2.  )3(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سوم، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل نكتب ول نح�سب«، برقم 1913،   )4(
وم�سلم يف �سحيحه، كتاب ال�سيام، باب وجوب �سوم رم�سان لروؤية الهالل، والفطر لروؤية الهالل، واأنه 

ا، برقم )1080( واللفظ مل�سلم. اإذا غم يف اأوله اأو اآخره اأكملت عدة ال�سهر ثالثني يوماً
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 124/10، وفتاوى اللجنة الدائمة- املجموعة الثانية- 18/9.  )5(

لروؤية  والفطر  الهالل،  لروؤية  رم�سان  �سوم  وجوب  باب  ال�سوم،  كتاب  �سحيحه،  يف  م�سلم  اأخرجه   )6(
ا، برقم: )1080(. الهالل، واأنه اإذا غم يف اأوله اأو اآخره اأكملت عدة ال�سهر ثالثني يوماً

جمموع الفتاوى 153/25.  )7(



أثر االنتقال من بلد إىل آخر يف حكم الصوم عند 

االختالف يف دخول الشهر

العدد  اخلامس واخلمسون  241العدد  اخلامس واخلمسون 240

منا على عهد  الدليل الثاين: ميكن �أن ُي�ستدل مبا روى �لوليد بن عتبة قال: �سُ

ا، فاأَمَرنا بق�ساء يوم)1(. عليرّ  ثمانية وع�سرين يوماً

ففيه الأمر من عليرّ  وهو خليفة را�سد بق�ساء يوم ملن �سام ثمانية وع�سرين 
ا. يوماً

ا يف  وميكن اأن ي�ستدل لقول ال�سيخ ابن عثيمني اأنه يق�سى يومني اإن كان ال�سهر تامًّ
ا فيهما، اأو يف اأحدهما، باأن حكم هذا ال�سخ�ص  ا اإن كان ناق�ساً ا واحداً البلدين، ويوماً
ل َيخُرج عن حكم �أهل �لبلد �ملنتَقل منه، �أو �لبلد �ملنتَقل �إليه، وكالهما قد ت فيه 
فيلزمه  فيهما  ا  ناق�ساً ال�سهر  كان  اإن  وكذا  يومني،  بق�ساء  الإمتام  فيلزمه  ال�سهر، 
الآخر،  دون  اأحدهما  ا يف  تاماً كان  اإن  واأما  عنهما،  يخرج  ل  لأن حكمه  يوم؛  ق�ساء 

فيلزم باحلد الأدنى كما تقدم.

دليل القول الثاين: )وجوب �سوم ذلك اليوم(.

 �أنه �لتزم حكَم �لبلد �ملنتَقل منه يف �أول �ل�سهر، فينبغي �أن ي�ستمر ذلك �حلكُم 
عليه)2(.

وميكن مناق�سته مبا تقدم من مناق�سة �لدليل �لأول للقول �لثاين يف �ملطلب �لأول.

الرتجيح:

اإليه، وق�ساء  املنتقل  البلد  اأهل  الفطر مع  الأول، وهو وجوب  القول  الراجح هو 
يف  ا  تاماً ال�سهر  كان  واإن  الثاين،  القول  دليل  على  املناق�سة  وورود  اأدلته،  لقوة  يوم؛ 

�لبلدين فالحتياط ق�ساء يومني، و�هلل �أعلم.
�ل�سن  يف  و�لبيهقي   ،)7308( برقم  ال�سيام،  باب  ال�سيام،  كتاب  امل�سنف،  يف  عبدالرزاق  اأخرجه   )1(
ا،  ا واحداً الكربى، كتاب ال�سيام، باب ال�سهر يخرج يف ح�ساب ال�سائمني ثماين وع�سرين فيق�سون يوماً
برقم )8204( وقال �لذهبي يف �ملهذب يف �خت�سار �ل�سن �لكبري 1628/4: الوليد جمهول. وذكره ابن 

حبان يف الثقات 491/5.
ينظر: الفروع 416/4، والإن�ساف 273/3.  )2(
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احلال الثانية:

حال لزوم الروؤية يف اأحد البلدين لالآخر، فاإن ال�سخ�ص املنتِقل يلزمه الفطر مع 
�أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه، وق�ساء يوم)1(.

�أما لزوم �لفطر؛ فالأن هالل �سو�ل ملا ُرئي يف �لبلد �ملنتَقل �إليه، فاإن �لروؤية تلزم 
البلدين.

و�أما لزوم ق�ساء يوم؛ فالأن هالل رم�سان ملا ُرئي يف �لبلد �ملنتَقل �إليه لزم ذلك 
�لبلد �ملنتَقل منه. وقد ثبتت هذه �لروؤية عند �ل�سخ�س �ملنتِقل، فيكون قد فاته �سيام 

�ليوم �لأول من رم�سان، ملا كان يف �لبلد �ملنتَقل منه، فوجب ق�ساوؤه.

 ومن ال�سور املتفرعة على هذه احلال:

�إليه هالل �سو�ل، في�سومون ثالثني  �أهل �لبلد �ملنتَقل  �أل يرى  �ل�سورة �لأولى: 
ا، ويرى  ا بح�سابهم، وي�سوم ال�سخ�ص املنتِقل بح�سابه ت�سعة وع�سرين يوماً يوماً
ا، فيتفق البلدان يف  اأهل البلد املنتقل منه هالل �سوال بعد ت�سعة وع�سرين يوماً
يوم العيد، فيلزم ال�سخ�ص املنتِقل الفطر، وق�ساء يوم؛ ملا تقدم من التعليل.

ثالثني  ف�سامو�  �سو�ل،  �إليه هالل  �ملنتَقل  �لبلد  �أهل  يرى  �أل  �لثانية:  �ل�سورة 
ا بح�سابهم، وكذ� �أهل �لبلد �ملنتَقل منه مل يرو� هالل �سو�ل، ف�سامو�  يوماً
ا بح�سابهم، فيكون يوم �لعيد عند �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه هو يوم  ثالثني يوماً
ت�سعةاً  �إل  �ملنتِقل مل ي�سم  و�ل�سخ�س  �ملنتَقل منه،  �لبلد  �أهل  �لثالثني عند 
ملا  يوم؛  وق�ساء  �إليه،  �ملنتَقل  �لبلد  �أهل  مع  �لفطر  فيلزمه  ا،  يوماً وع�سرين 

تقدم من التعليل.

واحلا�سل: مما ترجح يف هذين املطلبني وما ترجح يف املبحث الأول اأن ال�سخ�ص 
�ملنتِقل يف �أثناء �سهر رم�سان يلزمه �ل�سوم و�لفطر مع �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه، ولو 
والإن�ساف   ،7/3 واملبدع   ،415/4 والفروع   ،275  ،274/6 واملجموع   ،280/6 العزيز  فتح  ينظر:   )1(

273/3، وهذ� مو�فق للقول �لأول يف �مل�ساألة �ملا�سية، و�إن �ختلف �ملاأخذ.
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ا لزمه ق�ساء  ا، فاإن نق�ص �سومه عن ت�سعة وع�سرين يوماً زاد �سومه على ثالثني يوماً
ا كان �أو �أكرث، و�هلل �أعلم. ما نق�س عنها، يوماً

قال ال�سيخ ابن عثيمني: “اإذا �سافر الرجل من بلد اإلى بلد اختلف مطلع الهالل 
ثبوت  حني  فيه  هو  الذي  البلد  ح�سب  واإفطاره  �سيامه  يكون  اأن  فالقاعدة  فيهما، 
ا، وجب عليه اإكمال ت�سعة  ال�سهر، لكن اإن نق�ست اأيام �سيامه عن ت�سعة وع�سرين يوماً

ا”)1(.  وع�سرين يوماً

جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 69/19.  )1(
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املبحث الثالث

اأثر االنتقال يف يوم عيد الفطر من بلد اإلى اآخر على ال�صوم 
عند االختالف يف دخول ال�شهر

املطلب االأول
االنتقال يوم عيد الفطر من بلد ثبت فيه دخول �صوال

 اإلى بلد مل يثبت فيه دخوله

�سورة امل�ساألة:

اإذا ثبت دخول �سهر �سوال ببلد، فانتقل �سخ�ص من ذلك البلد يوم عيد الفطر 
اإلى بلد اآخر مل يثبت عندهم دخول �سوال، فوجدهم �سائمني، فهل يلزمه الإم�ساك 

معهم بقية اليوم، اأو ل؟

حكم هذه امل�ساألة متعلق باخلالف يف املعترب يف دخول ال�سهر، والذي تقدم بيانه 
يف املبحث الأول، و�سوف اأبني حكم هذه امل�ساألة بناءاً على احلالني املذكورين، حال 

عدم لزوم الروؤية باأحد البلدين لالآخر، وحال لزومها.

احلال الأولى: 

امل�ساألة حمل خالف بني  البلدين لالآخر، فهذه  اأحد  الروؤية يف  لزوم  حال عدم 
الفقهاء وقبل ذكر اخلالف فيها، لعل من املنا�سب بيان �سورها، وقد ذكر ال�سافعية 

لهذه امل�ساألة �سورتني)1(:

ا، ثم يرى اأهل البلد  الأولى: اأن يكون دخول �سهر رم�سان يف كال البلدين واحداً
ينظر: فتح العزيز283/6، 284، ومغني املحتاج 146/2.  )1(
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�إليه  �لبلد �ملنتَقل  �أهل  ُمعيِّدين، ول ير�ه  �ملنتَقل منه هالل �سو�ل فاأ�سبحو� 
فاأ�سبحوا �سائمني يوم الثالثني.

�لبلد  �لبلد �ملنتَقل منه قبل دخوله يف  �أن يكون دخول �سهر رم�سان يف  �لثانية: 
�ملنتَقل �إليه بيوم، فريى �أهل �لبلد �ملنتَقل منه هالل �سو�ل فاأ�سبحو� ُمعيِّدين، 

ويكون ذلك �ليوم هو �لتا�سع و�لع�سرين من رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل �إليه.

وميكن �إ�سافة �سورة ثالثة، وهي: �أن يكون دخول �سهر رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل 
البلدين، فيكملون عدة  اإليه بيوم، ثم ل ُيرى هالل �سوال يف  البلد املنتقل  منه قبل 
�لثالثني من  يوم  هو  منه  �ملنتَقل  �لبلد  �أهل  �لعيد عند  يوم  فيكون  رم�سان ثالثني، 

رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل �إليه.

اختلف الفقهاء  يف هذه امل�ساألة على قولني:

القول الأول: يجب اإم�ساك بقية اليوم.

وهو الأ�سح عند ال�سافعية)1(، وقول عند احلنابلة)2(.

القول الثاين: ل يجب اإم�ساك بقية اليوم.

وهو قول عند ال�سافعية)3(، واأفتت به اللجنة الدائمة لالإفتاء)4(، وال�سيخ ابن 
عثيمني)5(.

ينظر: نهاية املطلب 18/4، والو�سيط يف املذهب 517/2، واملجموع 275/6، ومغني املحتاج 145/2، 146.  )1(
ينظر: الفروع 416/4، والإن�ساف 273/3.  )2(

ينظر: نهاية املطلب 18/4، 19، والو�سيط يف املذهب 517/2، ومغني املحتاج 146/2.  )3(
ال�سيخ عبدالعزيز بن باز،  الثانية- 19/9، برئا�سة �سماحة  اللجنة الدائمة -املجموعة  ينظر: فتاوى   )4(
وع�سوية امل�سايخ عبداهلل بن غديان و�سالح الفوزان وعبدالعزيز اآل ال�سيخ وبكر اأبو زيد، ون�ص الفتوى: 
بلد واأفطر معهم وكان الإفطار بحكم �سرعي، ثم �سافر اإلى بلد  يف  رم�سان  �سهر  �سوم  اأكمل  “من 
ا، ول ي�سوم معهم؛  اآخر ووجدهم مل يفطروا ب�سبب تاأخر بداية ال�سهر يف نظرهم فاإنه ي�ستمر مفطراً
لأن حكمه يف هذه احلالة حكم البلد الذي جاء منه، حيث كان اإفطاره بحكم �سرعي، لكن ل يتظاهر 

بالإفطار اأمامهم خ�سية الفتنة”.
هذه  يف  ا  كالماً واملالكية  للحنفية  اأجد  ومل   ،72/19 عثيمني  ابن  ال�سيخ  وفتاوى  ر�سائل  جمموع  ينظر:   )5(
ذكرها  م�ساألة  على  وذلك  اليوم،  بقية  الإم�ساك  لزوم  بعدم  قول  للمالكية  ج  ُيخرَّ اأن  وميكن  امل�ساألة، 
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دليل القول الأول: )وجوب الإم�ساك(

ميكن �أن ُي�ستدل لهذ� �لقول مبا تقدم يف �ملبحث �لثاين من �أدلة �لقائلني باأنه �إذ� 
�نتقل �إلى بلد لزمه حكم �لبلد �ملنتَقل �إليه يف �ل�سوم و�لفطر؛ لأنه �سار من جملتهم، 

ويف هذه �مل�ساألة َوَجد �أهَل �لبلد �ملنتَقل �إليه �سائمني، فيلزمه �أن ي�سوم بقية �ليوم.

وميكن مناق�سته بالفرق بني امل�ساألتني، فمن كان ببلد ُرئي فيه هالل �سوال، ثم 
انتقل اإلى بلد اآخر يوم العيد فوجدهم �سائمني اآخر يوم من رم�سان فاإن ال�سهر يف 
حقه قد كُمل، ومتت عبادته، فال يلزمه بانتقاله اإلى البلد الآخر اأن يعود اإلى ال�سوم، 
بخالف من انتقل خالل �سهر رم�سان من بلد اإلى اآخر فاإن ال�سهر يف حقه مل يكُمل، 

ومل تتم عبادته، فيكون حكمه حكم �لبلد �ملنتَقل �إليه.

وبناءاً على ذلك فال ي�سح ال�ستدلل لهذا القول باأدلة القائلني باأنه اإذا انتقل من 
بلد �إلى �آخر لزمه حكم �لبلد �ملنتَقل �إليه.

اأدلة القول الثاين: )ل يجب الإم�ساك(

اأوله  يف  الفطر  بني  حكمه  يتبع�ص  اأن  يبُعد  الواحد  اليوم  اأن  الأول:  الدليل 

والإم�ساك يف اآخره)1(.
احلطاب، وهي: لو �سلَّى �سخ�ص الظهر يف البلد الذي زالت عليه فيه ال�سم�ص، ثم �سافر اإلى بلد اآخر 
ا بزوال البلد الذي  فاأدرك زوال ال�سم�ص فيه، فالظاهر اأنه ل يطالب باإعادة ال�سالة؛ لأنه كان خماطباً
اأوقع فيها ال�سالة، و�سقط عنه الوجوب باإيقاعها فيه، ومل يكلف اهلل ب�سالة يف يوم واحد مرتني. ينظر: 
التخريج:  هذا  ووجه  خليل 251/1،  على خمت�سر  الزرقاين  �سرح  ونحوه يف  اجلليل 388/1،  مواهب 
، فال  اهلل  اأمر  كما  العبادة  اأدى  قد  ال�سم�ص  زوال  بعد  منه  انتقل  الذي  البلد  امل�سلي يف  اأن هذا 
ُيطاَلب بها مرة �أخرى، وكذلك من �أت �سهر رم�سان يف بلده، ودخل عليه �سهر �سو�ل، ثم �نتقل يف يوم 
اأمت  اآخر يوم من رم�سان فال يطالب بالإم�ساك؛ لأنه قد  البلد الآخر فوجدهم �سائمني يف  اإلى  العيد 
العبادة كما اأمر اهلل  فال يطالب بها مرة اأخرى، واهلل اأعلم، كما ميكن تخريجها عند املالكية على 
م�ساألة ذكرها ال�سنو�سي يف �سرح بغية الطالب، نقالاً عن العذب الزلل �ص180، وهي: “اإذا غربت عليه 
- وحل له �لأكل، فجاء غريها ووجد �ل�سم�س مل تغرب، فالظاهر هنا ��ستمر�ر �لأكل؛  �ل�سم�س مبكة -مثالاً
لرب�ءة ذمته من �ل�سوم، و�سقوط �لعهدة به قبل ذلك”، فكذلك يف م�ساألتنا فاإن ال�سهر قد مت يف حقه، 
، فال يطالب بالإم�ساك يوم العيد، واهلل اأعلم، وينظر: العذب الزلل �ص180. وبرئت ذمته باأدائه كامالاً

ينظر: نهاية املطلب 19/4، والو�سيط يف املذهب 517/2، ومغني املحتاج 146/2.  )1(
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ونوق�ص باأن هذا غري م�ستبعد، بدليل من قامت البينة يف حقه بدخول رم�سان 
�ص احلكم يف حقه بني الفطر اأول النهار، والإم�ساك  اأثناء النهار لزمه الإم�ساك، فتبعَّ

يف اآخره)1(.

و�أُجيب باأن تبعي�س �حلكم يف َمن قامت �لبينة يف حقه بدخول رم�سان يف �أثناء 
النهار تبعي�ص يف الظاهر، واأما يف م�ساألتنا فهو تبعي�ص يف الظاهر والباطن بالن�سبة 

اإلى حكم البلدين)2(.

واملق�سود بالتبعي�ص يف الظاهر يف حق من قامت البينة يف حقه بدخول رم�سان 
ا عليه يف الباطن جميع اليوم، لكنه مل يعلم باحلكم  اأثناء النهار اأن الإم�ساك كان واجباً
يف اأوله، واأما يف م�ساألتنا فهو تبعي�ص يف الظاهر والباطن بالن�سبة اإلى حكم البلدين. 
ا، وملا انتقل اإلى البلد الآخر �سار  ا وباطناً ا له ظاهراً ففي اأول اليوم كان الفطر مباحاً
يتبع�ص  اأن  ا، فيبعد حينئٍذ  وباطناً ا  ا عليه ظاهراً واجباً الأول-  القول  الإم�ساك -على 

ا. ا وباطناً حكم اليوم الواحد يف حقه ظاهراً

الدليل الثاين: قيا�ص هذه امل�ساألة على ما لو اأ�سلم الكافر، اأو اأفاق املجنون، اأو 
ا له  بلغ ال�سبي وهو مفطر فاإنه ل يلزمه الإم�ساك)3(، بجامع اأن كالاً منهما كان مباحاً

الفطر يف اأول يومه، فاأبيح له يف اآخره.

�لأ�سل، وهو عدم  ُي�سلِّم بحكم  َمن  �لقيا�س عند  بهذ�  بالت�سليم  ميكن مناق�سته 
لزوم الإم�ساك على الكافر اإذا اأ�سلم واملجنون اإذا اأفاق وال�سبي اإذا بلغ، اأما مع عدم 
�لت�سليم بهذ� �حلكم فال ي�سح �لقيا�س؛ لأن من �سروط �سحة �لقيا�س �لتفاق على 

حكم الأ�سل بني اخل�سمني)4(.
ينظر: فتح العزيز 282/6، ومغني املحتاج 146/2.  )1(

ينظر: مغني املحتاج 146/2.  )2(
ينظر: مغني املحتاج 146/2. اختلف الفقهاء يف ال�سبي اإذا بلغ اأثناء النهار وهو مفطر، والكافر اإذا   )3(
اأنه يلزمهم  اأفاق، هل يلزمهم الإم�ساك بقية اليوم؟ فمذهب احلنفية واحلنابلة  اإذا  اأ�سلم، واملجنون 
احلقائق  تبيني  ينظر:  يلزمهم.  ل  اأحمد  الإمام  عن  ورواية  وال�سافعية  املالكية  ومذهب  الإم�ساك، 

339/1، والفواكه الدواين 306/1، 307، ومغني املحتاج 170/2، وال�سرح الكبري على املقنع 359/7.
ينظر: �سرح خمت�سر �لرو�سة 292/3، والبحر املحيط للزرك�سي 87/5.  )4(
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يف  �سوال  هالل  روؤية  عنده  ثبتت  قد  املنتِقل  ال�سخ�ص  هذا  اأن  الثالث:  الدليل 

بلده)1(، وت �سهر رم�سان يف حقه، فِلَم يلزمه �لإم�ساك يوم �لعيد بانتقاله �إلى �لبلد 
الآخر.

الدليل الرابع: القيا�ص على ما لو غابت ال�سم�ص على ال�سائم ببلد فاأفطر، ثم 

بقية  الإم�ساك  يلزمه  مل  تغب  مل  ال�سم�ص  فوجد  اآخر  بلد  اإلى  اليوم  ذلك  يف  �سافر 
اأفطر بطريق �سرعي يف البلد  اأن ُكالًّ منهما قد  اليوم، فكذلك يف م�ساألتنا؛ بجامع 

ا، فلم يلزمه �لإم�ساك)2(. �ملنتَقل منه، ف�سار فطر ذلك �ليوم يف حقه مباحاً

الرتجيح: 

وورود  اأدلته،  لقوة  يومه؛  بقية  الإم�ساك  يلزمه  ل  اأنه  الثاين،  القول  الراجح 
املناق�سة على دليل القول الأول، واهلل اأعلم.

احلال الثانية: 

حال لزوم الروؤية يف بلٍد للبلد الآخر، فاحلكم فيه تف�سيل بح�سب ال�سور املتقدمة: 

ا،  واحداً البلدين  كال  يف  رم�سان  �سهر  دخول  يكون  اأن  وهي  الأولى:  ال�سورة 
فريى �أهل �لبلد �ملنتَقل منه هالل �سو�ل فاأ�سبحو� ُمعيِّدين، ول ير�ه �أهل 
�لبلد �ملنتَقل �إليه فاأ�سبحو� �سائمني، فال يجوز لل�سخ�س �ملنتِقل �لإم�ساك؛ 
�إليه،  �ملنتَقل  �لبلد  لأهل  �ملنتَقل منه لزمة  �لبلد  �سو�ل يف  روؤية هالل  لأن 
�لفطر  �إليه فيلزمهم  �ملنتَقل  �لبلد  �أهل  و�أما  �لروؤية عنده،  ثبتت هذه  وقد 
�إذ�  مبا  �سبيه  وهذ�  منه،  �ملنتَقل  �لبلد  روؤية  عندهم  ثبتت  �إن  �ليوم  ذلك 
�سهد �ساهدان اأثناء نهار يوم الثالثني من رم�سان باأنهم راأوا هالل �سوال 

البارحة، فيلزمهم الفطر)3(.
نهاية املطلب 19/4.  )1(

ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 72/19.  )2(
ينظر: فتح العزيز 284/6، 285، واملجموع 275/6.  )3(
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قال الرافعي: واإن اتفق هذا ال�سفر لعدلني، وقد راأيا الهالل بنف�سيهما، و�سهدا 
يف �لبلدة �ملنتَقل �إليها، فهذ� عني �ل�سهادة بروؤية �لهالل يف يوم �لثالثني®)1(.

قبل  منه  �ملنتَقل  �لبلد  يف  رم�سان  �سهر  دخول  يكون  �أن  وهي  �لثانية:  �ل�سورة 
�إليه بيوم، فريى �أهل �لبلد �ملنتَقل منه هالل �سو�ل  دخوله يف �لبلد �ملنتَقل 
فاأ�سبحوا ُمعيِّدين، ويكون ذلك اليوم هو التا�سع والع�سرين من رم�سان يف 
�لبلد �ملنتَقل �إليه، فحكم �ل�سخ�س �ملنتِقل كحكمه يف �ل�سورة �لأولى �أنه ل 
يجوز له �لإم�ساك؛ لثبوت �لروؤية عنده، �أما �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه فاإن ثبتت 
عندهم روؤية �لبلد �ملنتَقل منه لهالل �سو�ل لزمهم �لفطر ذلك �ليوم، وق�ساء 
ا، وهو اليوم الأول من  ا، فيق�سون يوماً يوم؛ لأنهم �ساموا ثمانية وع�سرين يوماً

رم�سان، �لذي ثبت دخوله بروؤية �أهل �لبلد �ملنتَقل منه)2(.

�ل�سورة �لثالثة: وهي �أن يكون دخول �سهر رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل منه قبل �لبلد 
�ملنتَقل �إليه بيوم، ثم ل ُيرى هالل �سو�ل يف �لبلدين، فيكملون عدة رم�سان 
من  �لثالثني  يوم  هو  منه  �ملنتَقل  �لبلد  �أهل  عند  �لعيد  يوم  فيكون  ثالثني، 
رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل �إليه، فحكم �ل�سخ�س �ملنتِقل كال�سورتني �ملا�سيتني 
)�أنه ل يجوز له �لإم�ساك(. �أما �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه فاإن ثبت عندهم دخول 
�سهر رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل منه فيلزمهم حكمهم، فيفطرون يوم �لثالثني 
ا، واإن كانوا قد �ساموا  بح�سابهم؛ لأنه تبني اأنه يوم عيد الفطر، ويق�سون يوماً

ا؛ لأنهم اأفطروا اأول يوم من رم�سان. ت�سعة وع�سرين يوماً

و�إذ� �أفطر �ل�سخ�س �ملنتِقل و�أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه �سائمون؛ لعدم ثبوت دخول 
ا)3(؛ لئال ُيظِهر املخالفة، واهلل اأعلم. �سوال عندهم، فيكون فطره �سراً

فتح العزيز 285/6.  )1(
ينظر: فتح العزيز 285/6، واملجموع 275/6.  )2(

ينظر: الفروع 416/4.  )3(
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املطلب الثاين
االنتقال يف اآخر يوم من رم�صان من بلد مل يثبت فيه دخول �صوال

اإلى بلد ثبت فيه دخوله

�سورة امل�ساألة:

اإذا انتقل �سخ�ص يف اآخر يوم من رم�سان اإلى بلد اآخر، ثبت عندهم دخول �سهر 
�سوال، فوجدهم مفطرين يوم العيد، فهل يلزمه الإم�ساك، اأو يجوز له الفطر؟

�لروؤية  لزوم  �ملتقدَمني، حال عدم  �حلالني  على  �مل�ساألة  هذه  �لتفريع يف  ميكن 
باأحد البلدين لالآخر، وحال لزومها.

احلال الأولى: 

حال عدم لزوم الروؤية يف اأحد البلدين للبلد الآخر فهذه امل�ساألة حمل خالف بني 
الفقهاء، وقبل ذكر اخلالف فيها، لعل من املنا�سب بيان �سورها، فمنها:

ا، فريى اأهل  ال�سورة الأولى: اأن يكون دخول �سهر رم�سان يف كال البلدين واحداً
دين، ول ير�ه �أهل �لبلد �ملنتَقل  �لبلد �ملنتَقل �إليه هالل �سو�ل فاأ�سبحو� ُمعيِّ

منه فاأ�سبحوا �سائمني يوم الثالثني.

�ل�سورة �لثانية: �أن يكون دخول �سهر رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل �إليه قبل دخوله يف 
�لبلد �ملنتَقل منه بيوم، فريى �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه هالل �سو�ل ليلة �لثالثني 
فاأ�سبحوا ُمعيِّدين، ويكون ذلك اليوم هو التا�سع والع�سرين من رم�سان يف 

�لبلد �ملنتَقل منه.

�لبلد  قبل  �إليه  �ملنتَقل  �لبلد  يف  رم�سان  �سهر  دخول  يكون  �أن  �لثالثة:  �ل�سورة 
�ملنتَقل منه بيوم، ثم ل ُيرى هالل �سو�ل يف �لبلدين، فيكملون عدة رم�سان 
من  �لثالثني  يوم  هو  �إليه  �ملنتَقل  �لبلد  �أهل  عند  �لعيد  يوم  فيكون  ثالثني، 

رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل منه.
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اختلف الفقهاء  يف هذه امل�ساألة على قولني:

القول الأول: ل يلزمه الإم�ساك.

ا اإن  وهو الأ�سح عند ال�سافعية)1(، واختيار ال�سيخ ابن عثيمني)2(، ويق�سي يوماً
ا)3(. مل ي�سم اإل ثمانية وع�سرين يوماً

القول الثاين: يلزمه الإم�ساك، وهو قوٌل لل�سافعية)4(.

باأدلة  للقول الأول  اأدلٍة خا�سٍة، وميكن ال�ستدلل  القولني على  اأقف لهذين  ومل 
�لقائلني باأن للمنتِقل حكم �لبلد �ملنتَقل �إليه يف �ل�سوم و�لفطر)5(. 

ا  كما ميكن ال�ستدلل على وجوب ق�ساء يوم اإن مل ي�سم اإل ثمانية وع�سرين يوماً
مبا تقدم يف �أدلة �لقول �لأول يف �ملطلب �لثاين من �ملبحث �لثاين. 

�ملنتَقل  �لبلد  حكم  للمنتِقل  باأن  �لقائلني  باأدلة  �لثاين  للقول  ُي�ستدل  �أن  وميكن 
منه)6(.

ينظر: فتح العزيز 285/6، واملجموع 275/6، قال الرافعي يف هذه امل�ساألة: )فاإن عممنا احلكم اأو قلنا   )1(
له حكم �لبلدة �ملنتَقل �إليها �أفطر، و�إل مل يفطر(، وقد تقدم �أن �لأ�سح عند �ل�سافعية �أن للمنتِقل حكم 

�لبلد �ملنتَقل �إليه.
ا  ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 440/15، ومل اأجد للحنفية واملالكية واحلنابلة كالماً  )2(
ج يف هذه امل�ساألة قول للمالكية بعدم لزوم الإم�ساك، على م�ساألة ذكرها  يف هذه امل�ساألة، وميكن اأن ُيخرَّ
ال�سنو�سي يف �سرح بغية الطالب، نقالاً عن العذب الزلل �ص179، وهي: “�إذ� طلع عليه �لفجر مبكة يف 
رم�سان، ثم جاء غريها فوجد الفجر فيه مل يطلع، هل يجوز له فيه الأكل اأو ل؟ والظاهر يف هذا جواز 
�لأكل، ولزوم حكم هذ� �ملو�سع فيه؛ لعدم متام �سومه قبل حلول هذ� �ملكان”، ووجه ذلك: اأن يف كال 
ُيلَزم  �مل�ساألتني �نتقل هذ� �ل�سخ�س من بلد يلزمه فيه �لإم�ساك �إلى بلد �آخر �أهله فيه مفطرون فلم 

بالإم�ساك، واهلل اأعلم. وينظر: العذب الزلل �ص179، 180.
ينظر: فتح العزيز 285/6، واملجموع 275/6، ويظهر ذلك يف ال�سورة الثانية اإذا انتقل يف اليوم التا�سع   )3(
ُرئي فيه هالل �سوال، فوجدهم يف يوم عيد الفطر، فيفطر  اإلى بلد  والع�سرين من رم�سان من بلده 

ا، فيلزمه ق�ساء يوم. معهم على هذا القول، ويكون قد �سام ثمانية وع�سرين يوماً
ينظر: فتح العزيز 285/6، واملجموع 275/6.  )4(

تنظر هذه الأدلة يف اأدلة القول الأول يف املطلب الأول من املبحث الثاين.  )5(
تنظر هذه الأدلة يف اأدلة القول الثاين يف املطلب الأول من املبحث الثاين.  )6(
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وقد تقدمت هذه �لأدلة وما ورد عليها من مناق�سات، وعلى �سوء �لرتجيح يف تلك 
امل�ساألة يكون الراجح يف هذه امل�ساألة هو القول الأول، واهلل اأعلم.

وُيلحظ يف هذه امل�ساألة اأن ال�سخ�ص املنتِقل من بلده يف اآخر يوم من رم�سان مل 
يتم �ل�سهر يف حقه، فلم َتكُمل عبادته، فكان حكمه حكم �لبلد �ملنتَقل �إليه، و�أما َمن 
ُرئي هالل �سوال يف بلده، ثم انتقل يوم عيد الفطر اإلى بلد اآخر، فوجدهم �سائمني، 
باإم�ساك  ُيلَزم  فال  رم�سان،  �سهر  باإكمال  قد متت  عبادته  لأن  يلزمه حكمهم؛  فال 

ذلك اليوم، واهلل اأعلم.

احلال الثانية: 

ال�سور  بح�سب  تف�سيل  فيه  فاحلكم  لالآخر  البلدين  اأحد  الروؤية يف  لزوم  حال 
املتقدمة:

ال�سورة الأولى: اأن يكون دخول �سهر رم�سان يف كال البلدين واحدا، فريى اأهل 
�لبلد �ملنتَقل �إليه هالل �سو�ل، فاأ�سبحو� ُمعيِّدين، ول ير�ه �أهل �لبلد �ملنتَقل 
منه، فاأ�سبحوا �سائمني يوم الثالثني، فيلزم ال�سخ�ص املنتِقل من البلد التي 

مل ُيَر فيها �لهالل �إلى �لبلد �لتي ُرئي فيها �أن يفطر؛ لثبوت �لروؤية عنده.

�ل�سورة �لثانية: �أن يكون دخول �سهر رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل �إليه قبل دخوله يف 
�إليه هالل �سو�ل فاأ�سبحو�  �أهل �لبلد �ملنتَقل  �لبلد �ملنتَقل منه بيوم، فريى 
ُمعيِّدين، ويكون ذلك �ليوم هو �لتا�سع و�لع�سرين من رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل 
منه، فيلزم �ل�سخ�س �ملنتِقل �لفطر مع �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه؛ لثبوت �لروؤية 

ا. عنده، وق�ساء يوم لأنه مل ي�سم اإل ثمانية وع�سرين يوماً

�لبلد  قبل  �إليه  �ملنتَقل  �لبلد  يف  رم�سان  �سهر  دخول  يكون  �أن  �لثالثة:  �ل�سورة 
�ملنتَقل منه بيوم، ثم ل ُيرى هالل �سو�ل يف �لبلدين، فيكملون عدة رم�سان 
من  �لثالثني  يوم  هو  �إليه  �ملنتَقل  �لبلد  �أهل  عند  �لعيد  يوم  فيكون  ثالثني، 
�أهل �لبلد  رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل منه، فيلزم �ل�سخ�س �ملنتِقل �لفطر مع 
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�ملنتَقل �إليه؛ لثبوت دخول �سو�ل عنده بتمام �لعدة، وق�ساء يوم، وهو �ليوم 
ا؛ لأنه قد ثبت عنده  الأول من رم�سان، واإن كان قد �سام ت�سعة وع�سرين يوماً
دخول �سهر رم�سان يف �لبلد �ملنتَقل �إليه قبل �لبلد �ملنتَقل منه بيوم، وروؤيتهم 

لزمة لغريهم.

�إن  �ملنتِقل  �ل�سخ�س  �لثالث حكم  �ل�سور  �ملنتَقل منه يف هذه  �لبلد  �أهل  وحكم 
ثبتت عندهم روؤية �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه، و�هلل �أعلم.

واحلا�سل: مما ترجح يف هذين املطلبني وما ترجح يف املبحث الأول اأن ال�سخ�ص 
املنتِقل يوم عيد الفطر اإلى بلد اآخر يخالف يف دخول �سوال، فوجد اأهل البلد �سائمني 
ل يلزمه الإم�ساك، واإن كان انتقاله يف اآخر يوم من رم�سان اإلى بلد يخالف يف دخول 
ا، لكن اإن نق�ص �سومه  �سوال، فوجدهم مفطرين يوم العيد مل يلزمه الإم�ساك اأي�ساً

ا لزمه ق�ساء ما نق�ص عنها، واهلل اأعلم.  عن ت�سعة وع�سرين يوماً
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املبحث الرابع

ال�صابط العام مل�صائل اأثر االنتقال من بلد اإلى اآخر على ال�صوم 
عند االختالف يف دخول ال�شهر

بناءاً على �لقول �لر�جح يف م�سائل هذ� �لبحث فيمكن و�سع �سابط عام جلميع 
م�سائله، فيقال:

َمن �نتقل من بلد �إلى �آخر، مع �لختالف يف دخول �ل�سهر، فحكمه حكم �لبلد 
لزمه  ا  يوماً وع�سرين  ت�سعة  عن  �سومه  نق�س  و�إن  و�لفطر،  �ل�سوم  يف  �إليه  �ملنتَقل 
ق�ساء ما نق�ص عنها، اإل اأنه اإن اأكمل �سيام �سهر رم�سان، ثم انتقل، فال يلزمه حكم 

�لبلد �ملنتَقل �إليه، و�هلل �أعلم.

ومن ال�سور الداخلة حتت هذا ال�سابط -غري ما تقدم- ما يلي:

ال�سورة الأولى: اإذا �سافر �سخ�ص من بلد اأثناء �سهر رم�سان اإلى بلد اآخر ُرئي 
 � فيه هالل رم�سان قبل �لبلد �ملنتَقل منه بيوم، فاأ�سبح هذ� �ل�سخ�س متاأخراً
بال�سيام عن �لبلد �ملنتَقل �إليه بيوٍم، و��ستمر بهذ� �لبلد �إلى نهاية �ل�سهر، 
ا بح�سابهم،  فلم َيَر �أهل �لبلد �ملنتقل �إليه هالل �سو�ل، ف�سامو� ثالثني يوماً
وكذ� �أهل �لبلد �ملنتَقل منه مل يرو� هالل �سو�ل، ف�سامو� ثالثني بح�سابهم، 
فيكون يوم �لعيد عند �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه هو يوم �لثالثني عند �أهل �لبلد 
�ملنتَقل منه، فيلزم ذلك �ل�سخ�س �ملنتِقل �لفطر مع �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه، 
ومنه  �إليه  �ملنتَقل  �لبلدين  �أهل  �أن  �عتبار  يوم؟ على  يلزمه ق�ساء  لكن هل 
ا،  يوماً وع�سرين  ت�سعة  اإل  ي�سم  مل  وهو  ا،  يوماً ثالثني  �ساموا  قد  كالهما 
وحكمه ل يخرج عن اأحدهما. الظاهر من اإطالق الفقهاء الذي تكلموا يف 
هذه امل�ساألة اأنه ل يلزمه الق�ساء؛ لأن ال�سهر كما يكون ثالثني يكون ت�سعة 



أثر االنتقال من بلد إىل آخر يف حكم الصوم عند 

االختالف يف دخول الشهر

العدد  اخلامس واخلمسون  255العدد  اخلامس واخلمسون 254

وع�سرين، ومقت�سى كالم ال�سيخ ابن عثيمني اأنه يلزمه ق�ساء يوم)1( -وهو 
�أحوط- و�هلل �أعلم. 

ال�سورة الثانية: اإذا ثبت دخول �سهر �سوال ببلد، ثم انتقل �سخ�ص من ذلك البلد 
اآخر، مل يثبت فيه دخول �سهر �سوال، فو�سله قبل  بلد  اإلى  ليلة عيد الفطر 
طلوع �لفجر �أو بعده، فال يلزمه �سوم ذلك �ليوم مع �أهل �لبلد �ملنتَقل �إليه؛ 

لأنه قد اأكمل �سيام �سهر رم�سان.

وقد ذكر البهوتي هذه ال�سورة، وجعلها من فوائد اخلالف يف م�ساألة اعتبار 
يف  ريٌح  بهم  �سارت  ثم  ببلٍد،  جماعٌة  راآه  اإذا  “ما  فقال:  املطالع،  اختالف 
اأول  يف  ال�سوم  يلزمهم  مل  الليل)2(،  اآخر  يف  بعيد  بلٍد  اإلى  فو�سلوا  �سفينة، 
�ل�سهر، ومل َيِحلَّ لهم �لفطر يف �آخره عندهم”. يريد عند القائلني باعتبار 
اختالف املطالع، ثم قال يف ردِّ هذا القول بناءاً على قول احلنابلة يف عدم 
ِلُروؤَْيِتِه  وُمو�  »�سُ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  م�سادم  كله  “وهذا  املطالع:  اختالف  اعتبار 

َيِتِه«”)3(. َو�أَْفِطُرو� ِلُروؤْ

لو  اأنه  يرون  املطالع  باختالف  القائلني  اأن  يفيد  البهوتي  من  الن�ص  فهذا 
ُرئي هالل �سوال ببلٍد، ثم �سافر �سخ�ص تلك الليلة اإلى بلد اآخر يخالف يف 
�أنه ل يحل له �لفطر، وهذ�  ُيَر فيه �لهالل، فو�سله قبل �لفجر  �ملطلع، ومل 
�أن �ملنتِقل له حكم �لبلد �ملنتَقل  مو�فٌق لالأ�سح عند �ل�سافعية، حيث قررو� 
�أن هذ� غري م�سَلّم يف جميع �ل�سور، و�أن �ملنتِقل  ا)4(، وقد تقدم  اإليه مطلقاً
اإذا اأكمل �سيام �سهر رم�سان، ثم انتقل اإلى بلد مل يثبت فيه دخول �سوال، مل 
يلزمه الإم�ساك)5(، فكذلك يف هذه امل�ساألة، فاإن املنتِقل قد اأكمل �سيام �سهر 

ينظر: جمموع ر�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 66/19.  )1(
مل ُيَر �لهالل به. ينظر: �لرو�س �ملربع مع حا�سيته لبن قا�سم 358/3.  )2(

ك�ساف القناع 303/2، وينظر: حا�سية �لرو�س �ملربع لبن قا�سم 358/3.  )3(
ينظر: مغني املحتاج 145/2، 146، ونهاية املحتاج 156/3، 157.  )4(

ينظر املطلب الأول من املبحث الثالث.  )5(
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البلد  يلزمه حكم  انتقاله، وثبت عنده دخول �سهر �سوال، فال  رم�سان قبل 
�؛ لئال ُيظِهر �ملخالفة، و�هلل �أعلم. �ملنتَقل �إليه، لكن يفطر �سراً

يثبت  بلد مل  الثالثني من رم�سان، من  ليلة  انتقل �سخ�ص  اإذا  الثالثة:  ال�سورة 
فيه روؤية هالل �سوال، اإلى بلد اآخر ثبت فيه دخول �سهر �سوال، فو�سله قبل 
طلوع �لفجر �أو بعده، فحكمه حكم �لبلد �ملنتَقل �إليه، وهو �لفطر؛ لأن �ل�سهر 

مل يكتمل يف حقه.

وقد �سئل ال�سيخ ابن عثيمني عن هذه امل�ساألة، فقال ال�سائل: “اإذا �سمُت ت�سعة 
اأين  اأي  رم�سان،  من  للثالثني  مكمل  ا  غداً اأن  الليل  اآخر  يف  واأُعلن  ا،  يوماً وع�سرين 
�ساأ�سومه، ولكني �سافرت يف تلك الليلة لبلد اآخر، وعندما و�سلت قالوا يل: اإنه ثبت 
دخول �سوال هذه الليلة يف بلدهم الذي ذهبت اإليه، فهل اأتابع ما كنت عليه يف بلدي 

د معهم؟ واأ�سوم، اأو اأُفطر واأُعيِّ

فاأجاب ف�سيلته بقوله: �لو�جب عليك �أن تفطر مع �لبلد �لذي �أَْدَرَكَك �لعيد و�أنت 
ا عن الت�سعة والع�سرين فاأكمله، واإن مت ت�سعة وع�سرين  فيه، ثم اإن كان �سهرك ناق�ساً
فاإن ال�سهر يكون ت�سعة وع�سرين، ويكون ثالثني فال يلزمك اإمتام الثالثني اإل اأن يكون 

ا يف البلدين، فاإن الواجب عليك اإمتام الثالثني”)1(. تامًّ

ا عن ت�سعة وع�سرين يف هذه امل�ساألة، فيما لو كان  وُيت�سور اأن يكون ال�سهر ناق�ساً
�سام  قد  يكون  فاإنه حينئٍذ  رم�سان،  والع�سرين من  التا�سع  ليلة  بلده  �سافر من  قد 

ا، فيلزمه الق�ساء، واهلل اأعلم. ثمانية وع�سرين يوماً

جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ ابن عثيمني 72/19.  )1(
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اخلامتة

�أختم هذ� �لبحث مبا يلي:

اأوًل: اأبرز نتائجه

عدمه . 1 من  ال�سوم  لزوم  م�ساألة:  البحث  هذا  يف  التاأ�سيلية  امل�سائل  من  اإن 
فيها خالف قوي بني  التي  امل�سهورة،  امل�سائل  الروؤية، وهي من  بلد  يف غري 
القول باعتبار اختالف املطالع،  اإلى ال�سواب  اأقرب الأقوال  الفقهاء، ولعل 
فما وافق بلد الروؤية يف املطلع فله حكمه، وما خالفه فال، ومع هذا فيتعني 

الأخذ باأحد القولني الآخرين يف بع�ص الأحوال، ومن ذلك: 

ا اإلى  اإذا كان امل�سلمون يف بلد كفر، فريجعون يف اإثبات دخول ال�سهر �سرعاً اأ. 
املركز الإ�سالمي يف تلك البلد اأو الرابطة الإ�سالمية، ويعمل امل�سلمون يف 
تلك البلد بقولهم، فاإن مل يكن لديهم مركز اإ�سالمي اأو رابطة اإ�سالمية، 
ا دخول ال�سهر -اإن  فياأخذون بروؤية اأقرب بلد اإ�سالمي، يثبت فيه �سرعاً
عمالاً  عنهم،  ا  بعيداً كان  واإن  م�سلم،  بلد  اأي  بروؤية  اأخذوا  واإل  اأمكن- 

بالقول الأول.

ذلك،  على  �لنا�س  وَحَمَل  �حلاكم،  عند  ا  �سرعاً �ل�سهر  دخول  ثبت  �إذ�  ب. 
فيتعني العمل بالقول الثالث، فيلزم كل بلد حتت وليته اأن يعملوا بهذه 
الروؤية، حتى واإن كان بع�ص الرعية يرون خالف راأيه؛ لأن حكم احلاكم 

يف مثل هذا يرفع اخلالف.

�أهل . 2 مع  و�لفطر  �ل�سوَم  يلزمه  �سهر رم�سان  �أثناء  �ملنتِقل يف  �ل�سخ�س  �إن 
�سومه عن  نق�س  و�إن  ا،  يوماً ثالثني  �سومه على  ز�د  ولو  �إليه،  �ملنتَقل  �لبلد 

ا كان �أو �أكرث. ا لزمه ق�ساء ما نق�س عنها، يوماً ت�سعة وع�سرين يوماً
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اآخر يخالف يف دخول �سوال، . 3 بلد  اإلى  الفطر  يوم عيد  املنتِقل  ال�سخ�ص  اإن 
فوجد اأهل البلد �سائمني ل يلزمه الإم�ساك، واإن كان انتقاله يف اآخر يوم من 
اإلى بلد يخالف يف دخول �سوال، فوجدهم مفطرين يوم العيد، مل  رم�سان 
ا لزمه  ا، لكن اإن نق�ص �سومه عن ت�سعة وع�سرين يوماً يلزمه الإم�ساك اأي�ساً

ق�ساء ما نق�ص عنها.

�ل�سابط �لعام جلميع م�سائل هذ� �لبحث على �لقول �لر�جح: �أن َمن �نتقل . 4
من بلد �إلى �آخر، مع �لختالف يف دخول �ل�سهر، فحكمه حكم �لبلد �ملنتَقل 
لزمه  ا  يوماً وع�سرين  ت�سعة  عن  �سومه  نق�ص  واإن  والفطر،  ال�سوم  يف  اإليه 
ق�ساء ما نق�ص عن ذلك، اإل اأنه اإن اأكمل �سيام �سهر رم�سان، ثم انتقل، فال 

يلزمه حكم �لبلد �ملنتَقل �إليه، و�هلل �أعلم.

ثانًيا: اأهم التو�سيات

اأو�سي ببحث اأثر النتقال من بلد اإلى اآخر يف حكم ال�سوم عند الختالف بني 
بع�ص  لأن  الفلكي؛  احل�ساب  اعتبار  يف  الختالف  ب�سبب  ال�سهر  دخول  يف  البلدين 
البالد الإ�سالمية تعمل باحل�ساب الفلكي يف الإثبات والنفي، ويرى بع�ص املعا�سرين 

جواز ذلك، واإن كان قد ُحكي اإجماع املتقدمني على خالفه.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله 
و�سحبه اأجمعني.



أثر االنتقال من بلد إىل آخر يف حكم الصوم عند 

االختالف يف دخول الشهر

العدد  اخلامس واخلمسون  259العدد  اخلامس واخلمسون 258

قائمة امل�صادر واملراجع

اأحكام القراآن، لأبي بكر بن العربي املالكي، تخريج وتعليق: حممد عبدالقادر . 1
عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 1424ه�.

الأخبار العلمية من الختيارات الفقهية ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية، لعالء الدين . 2
�لطبعة  �لريا�س،  �لعا�سمة،  د�ر  �خلليل،  �أحمد  د.  حتقيق  �حلنبلي،  �لبعلي 

الأولى، 1418ه�.
الختيار لتعليل املختار، لعبداهلل بن حممود املو�سلي احلنفي، مطبعة احللبي، . 3

القاهرة، الن�سرة 1356ه�. 
الألباين، . 4 الدين  نا�سر  ملحمد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

املكتب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 1405ه�.
علي . 5 حممد  عطا،  حممد  �سامل  حتقيق  عبدالرب،  ابن  عمر  لأبي  ال�ستذكار، 

معو�س، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأولى، 1421ه�. 
دار . 6 ال�سافعي،  البكري  بكر  لأبي  املعني،  فتح  األفاظ  حل  على  الطالبني  اإعانة 

الفكر، الطبعة الأولى، 1418ه�.
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين املرداوي احلنبلي، دار . 7

اإحياء الرتاث العربي، الطبعة الثانية.
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، لزين الدين ابن جنيم احلنفي، دار الكتاب . 8

الإ�سالمي، الطبعة الثانية.
د. . 9 حترير  ال�سافعي،  الزرك�سي  الدين  بدر  الفقه،  اأ�سول  يف  املحيط  البحر 

عبدال�ستار اأبو غدة، طبع وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بالكويت، الطبعة 
الثانية، 1413ه�.



يس د. أمحد بن محد بن عبدالعزيز الونِّ

العدد  اخلامس واخلمسون  261العدد  اخلامس واخلمسون 260

دار . 10 املالكي،  احلفيد  ر�سد  ابن  الوليد  لأبي  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية 
احلديث، القاهرة، 1425ه�.

البدر املنري يف تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�سرح الكبري، ل�سراج الدين . 11
�بن �مللقن، حتقيق: م�سطفى �أبو �لغيط ورفيقاه، د�ر �لهجرة، �لريا�س، �لطبعة 

الأولى، 1425ه�.
حتقيق: . 12 اليمني،  العمراين  احل�سني  لأبي  ال�سافعي،  الإمام  مذهب  يف  البيان 

قا�سم النوري، دار املنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 1421ه�.
حتبري املخت�سر، لبهرام الدمريي املالكي، حتقيق د. اأحمد بن عبدالكرمي جنيب، . 13

ورفيقه، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة الأولى، 1434ه�. 
حتفة الأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي، ملحمد بن عبدالرحمن املباركفوري، دار . 14

الكتب العلمية، بريوت.
التلخي�ص احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري، لبن حجر الع�سقالين، . 15

حتقيق: ح�سن بن عبا�س قطب، موؤ�س�سة قرطبة مب�سر، �لطبعة �لأولى، 1416ه�. 
وزارة . 16 العلوي،  اأحمد  بن  م�سطفى  حتقيق:  عبدالرب،  ابن  عمر  لأبي  التمهيد، 

عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية باملغرب، 1387ه�.
با�سم: �سن �لرتمذي، لأبي عي�سى ممد بن عي�سى . 17 جامع �لرتمذي، �ملطبوع 

الرتمذي، مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي- م�سر، حتقيق: اأحمد �ساكر 
وغريه، 1395ه�.

اجلامع لأحكام القراآن، لأبي عبداهلل حممد بن اأحمد القرطبي، حتقيق اأحمد . 18
الربدوين، ورفيقه، دار الكتب امل�سرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1384ه�.

جواهر الدرر يف حل األفاظ املخت�سر، لأبي عبداهلل التتائي املالكي، حتقيق د. . 19
نوري امل�سالتي، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة الأولى، 1435ه�. 

ابن عابدين . 20 اأمني  املختار( ملحمد  الدر  املحتار على  ابن عابدين )رد  حا�سية 



أثر االنتقال من بلد إىل آخر يف حكم الصوم عند 

االختالف يف دخول الشهر

العدد  اخلامس واخلمسون  261العدد  اخلامس واخلمسون 260

احلنفي، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 1412ه�.
حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، ملحمد بن اأحمد الد�سوقي املالكي، دار الفكر.. 21
�حلنبلي، . 22 قا�سم  بن  لعبد�لرحمن  �مل�ستقنع،  ز�د  �سرح  �ملربع  �لرو�س  حا�سية 

الطبعة الأولى، 1397ه�.
الأقهري، . 23 ال�سربامل�سي  ال�سياء  اأبي  املحتاج،  نهاية  على  ال�سربامل�سي  حا�سية 

املطبوعة مع نهاية املحتاج. ينظر: نهاية املحتاج.
حا�سية العدوي على �سرح اخلر�سي، لعلي بن اأحمد العدوي املالكي، مطبوعة مع . 24

�سرح اخلر�سي، دار الفكر، بريوت.
حا�سية م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، اأبي احل�سن نور الدين حممد بن عبدالهادي . 25

اإ�سدار وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية  ال�سندي، حتقيق: نور الدين طالب، 
بدولة قطر، الطبعة الأولى، 1428ه�.

�حلاوي �لكبري، لأبي �حل�سن �ملاوردي، حتقيق: علي ممد معو�س ورفيقه، د�ر . 26
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأولى، 1419ه�.

خال�سة �لأحكام يف مهمات �ل�سن وقو�عد �لإ�سالم، ملحيي �لدين �لنووي �ل�سافعي، . 27
حتقيق: د. ح�سني اجلمل، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الأولى، 1418ه�.

خال�سة �لبدر �ملنري، ل�سر�ج �لدين �بن �مللقن، مكتبة �لر�سد، �لريا�س، �لطبعة . 28
الأولى، 1410ه�.

الذخرية، ل�سهاب الدين القرايف املالكي، د. حممد حجي واآخرون، دار الغرب . 29
الإ�سالمي ببريوت، الطبعة الأولى، 1994م.

�سن �أبي د�ود، لأبي د�ود �ل�سج�ستاين، حتقيق: ممد ميي �لدين عبد�حلميد، . 30
املكتبة الع�سرية، �سيدا- بريوت.

�سن �بن ماجه، لأبي عبد�هلل ممد بن يزيد �لقزويني، حتقيق: ممد فوؤ�د . 31
عبدالباقي، دار اإحياء الكتب العربية.



يس د. أمحد بن محد بن عبدالعزيز الونِّ

العدد  اخلامس واخلمسون  263العدد  اخلامس واخلمسون 262

�سن �لد�رقطني، لأبي �حل�سن �لد�رقطني، حتقيق: �سعيب �لأرناوؤوط ورفيقيه، . 32
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الأولى، 1424ه�.

�لبيهقي، حتقيق: ممد عبد�لقادر عطا، . 33 �ل�سن �لكربى، لأحمد بن �حل�سني 
دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة الثالثة، 1424ه�.

�سن �لن�سائي، لأبي عبد�لرحمن �لن�سائي، حتقيق: عبد�لفتاح �أبو غدة، مكتب . 34
املطبوعات الإ�سالمية- حلب، الطبعة الأولى، 1406ه�.

ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار، ملحمد بن علي ال�سوكاين، دار ابن . 35
حزم، الطبعة الأولى.

حتقيق: . 36 امل�سري،  الزرقاين  لعبدالباقي  خليل،  خمت�سر  على  الزرقاين  �سرح 
عبدال�سالم حممد اأمني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأولى، 1422ه�.

�سرح العمدة ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )كتاب ال�سيام( حتقيق: زائد الن�سريي، . 37
دار الأن�ساري، الطبعة الأولى، 1417ه�. 

ال�سرح الكبري على خمت�سر خليل، لأحمد الدردير املالكي، دار الفكر.. 38
�سرح �سحيح م�سلم، ملحيي الدين النووي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، . 39

الطبعة الثانية، 1392ه�.
ابن اجلوزي، . 40 دار  لل�سيخ حممد بن عثيمني،  امل�ستقنع،  زاد  املمتع على  ال�سرح 

الطبعة الأولى، 1422ه�.
�سرح منتهى الإرادات، ملن�سور البهوتي احلنبلي، عامل الكتب، الطبعة الأولى، . 41

1414ه�.
�سرح خمت�سر �لرو�سة، لنجم �لدين �سليمان بن عبد�لقوي �لطويف، حتقيق: د. . 42

عبداهلل الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الأولى، 1410ه�/1990م.
�سحيح البخاري، حممد بن اإ�سماعيل البخاري، حتقيق: حممد زهري بن نا�سر . 43

النا�سر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422ه�.



أثر االنتقال من بلد إىل آخر يف حكم الصوم عند 

االختالف يف دخول الشهر

العدد  اخلامس واخلمسون  263العدد  اخلامس واخلمسون 262

�سحيح م�سلم، مل�سلم بن احلجاج الني�سابوري، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، . 44
دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

العذب الزلل يف مباحث روؤية الهالل، ملحمد بن عبدالوهاب بن عبدالرازق، . 45
�سركة الن�سر والتوزيع املدار�ص، الدار البي�ساء، الطبعة الأولى، 1422ه�.

�لَعَلم �ملن�سور يف �إثبات �ل�سهور، لتقي �لدين علي بن عبد�لكايف �ل�سبكي �ل�سافعي، . 46
تعليق: ممد جمال �لدين �لقا�سمي، مكتبة �لإمام �ل�سافعي، �لريا�س، �لطبعة 

الثانية، 1410ه�.
فتاوى اللجنة الدائمة )املجموعة الأولى( جمع وترتيب: اأحمد بن عبدالرزاق . 47

�لدوي�س، �لنا�سر: رئا�سة �إد�رة �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء، �لريا�س.
فتاوى اللجنة الدائمة )املجموعة الثانية( جمع وترتيب: اأحمد بن عبدالرزاق . 48

�لدوي�س، �لنا�سر: رئا�سة �إد�رة �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء، �لريا�س.
�سعد . 49 بن  حممد  د.  جمعها:  باز،  ابن  ال�سيخ  ل�سماحة  الدرب،  على  نور  فتاوى 

ال�سويعر.
الباري �سرح �سحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، دار . 50 فتح 

املعرفة، بريوت، 1379ه�. 
فتح ذي اجلالل والإكرام ب�سرح بلوغ املرام، لل�سيخ: حممد بن عثيمني، حتقيق: . 51

�سبحي بن حممد رم�سان ومن معه، املكتبة الإ�سالمية، الطبعة الأولى، 1427ه�. 
فتح العزيز ب�سرح الوجيز، لعبدالكرمي الرافعي، دار الفكر.. 52
فتح القدير، للكمال ابن الهمام احلنفي، دار الفكر.. 53
موؤ�س�سة . 54 الرتكي،  د. عبداهلل  بن مفلح، حتقيق:  الدين حممد  ل�سم�ص  الفروع، 

الر�سالة، الطبعة الأولى، 1424ه�.
القوانني الفقهية، لأبي القا�سم حممد بن جزي الكلبي.. 55
ك�ساف �لقناع عن مت �لإقناع، من�سور �لبهوتي �حلنبلي، د�ر �لكتب �لعلمية.. 56



يس د. أمحد بن محد بن عبدالعزيز الونِّ

العدد  اخلامس واخلمسون  265العدد  اخلامس واخلمسون 264

لو�مع �لدرر يف هتك �أ�ستار �ملخت�سر، ملحمد �ملجل�سي �ل�سنقيطي، د�ر �لر�سو�ن، . 57
نو�ك�سوط- موريتانيا، �لطبعة �لأولى، 1436ه�.

بريوت، . 58 العلمية،  الكتب  دار  مفلح،  ابن  الدين  لربهان  املقنع،  �سرح  املبدع يف 
الطبعة الأولى، 1418ه�.

جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، العدد الثالث، 1408ه�.. 59
املجموع �سرح املهذب، ملحيي الدين النووي، دار الفكر.. 60
جممع . 61 قا�سم،  بن  عبدالرحمن  جمع:  تيمية،  ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع 

امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة النبوية- اململكة العربية ال�سعودية، 
1416ه�.

جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ حممد ابن عثيمني، جمع فهد ال�سليمان، . 62
دار الوطن، 1413ه�.

جمموع فتاوى ومقالت متنوعة، ل�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز، اأ�سرف على . 63
جمعه: د. حممد بن �سعد ال�سويعر.

املحرر يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد، ملجد الدين اأبي الربكات عبدال�سالم . 64
�بن تيمية، مكتبة �ملعارف، �لريا�س، �لطبعة �لثانية، 1404ه�.

املكتبة . 65 الفيومي،  حممد  بن  اأحمد  الكبري،  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح 
العلمية، بريوت. 

امل�سنف، لأبي بكر عبدالرزاق ال�سنعاين، حتقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، . 66
املكتب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 1403ه�.

�لأرناوؤوط . 67 ممود  حتقيق:  �لبعلي،  �لدين  ل�سم�س  �ملقنع،  �ألفاظ  على  �ملطلع 
ورفيقه، مكتبة ال�سوادي، الطبعة الأولى، 1423ه.

معجم لغة الفقهاء، د. حممد روا�ص قلعجي، دار النفائ�ص، الطبعة الثانية، 1408ه�. . 68
لأبي . 69 املغرب،  علماء  من  املتاأخرين  فتاوى  عن  املعرب  اجلامع  اجلديد  املعيار 

وزارة  طبع  عباد،  بن  الأ�ستاذ/عمر  و�سححه  قابله  اين،  الوزرّ املهدي  عي�سى 



أثر االنتقال من بلد إىل آخر يف حكم الصوم عند 

االختالف يف دخول الشهر

العدد  اخلامس واخلمسون  265العدد  اخلامس واخلمسون 264

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية باململكة املغربية، 1417ه�.
املغني، ملوفق الدين ابن قدامة احلنبلي، مكتبة القاهرة، 1388ه�.. 70
مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج، للخطيب ال�سربيني ال�سافعي، . 71

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415ه�.
املمتع يف �سرح املقنع، لزين الدين بن املنجى التنوخي، حتقيق: د. عبدامللك بن . 72

دهي�س، مكتبة �لأ�سدي مبكة، �لطبعة �لثالثة، 1424ه�.
منهجية �إثبات �لأهلة يف ظل �ملتغري�ت �ملعا�سرة، د. ممد جرب �لألفي، �سمن . 73

بحوث مقدمة ملجمع فقهاء ال�سريعة باأمريكا، عام 1426ه�.
�ملهذب يف �خت�سار �ل�سن �لكبري، لأبي عبد�هلل �لذهبي، د�ر �لوطن، �لطبعة . 74

الأولى، 1422ه�.
مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، لأبي عبداهلل احلطاب الرعيني املالكي، . 75

دار الفكر، الطبعة الثالثة، 1412ه�.
ن�سب الراية لأحاديث الهداية، جلمال الدين الزيلعي، حتقيق: حممد عوامة، . 76

الطبعة الأولى، 1418ه�.
الفكر، . 77 دار  ال�سافعي،  الرملي  الدين  ل�سم�ص  املنهاج،  �سرح  اإلى  املحتاج  نهاية 

بريوت، 1404ه�.
نهاية املطلب يف دراية املذهب، لإمام احلرمني اجلويني ال�سافعي، حتقيق: اأ.د/. 78

عبدالعظيم الديب، دار املنهاج، الطبعة الأولى، 1428ه�.
نيل الأوطار حممد بن علي ال�سوكاين، حتقيق: ع�سام ال�سبابطي، دار احلديث . 79

مب�سر، �لطبعة �لأولى، 1413ه�.
حممود . 80 اأحمد  حتقيق:  ال�سافعي،  الغزايل  حامد  لأبي  املذهب،  يف  الو�سيط 

اإبراهيم، ورفيقه، دار ال�سالم، القاهرة، الطبعة الأولى، 1417ه�.



يس د. أمحد بن محد بن عبدالعزيز الونِّ

العدد  اخلامس واخلمسون  267العدد  اخلامس واخلمسون 266

فهر�ض املحتويات

املقدمة........................................................................  213
217  .................................. التمهيد: اأ�سباب الختالف يف دخول ال�سهر 
220  ..................... املبحث الأول: لزوم ال�سوم من عدمه يف غري بلد الروؤية 

املبحث الثاين: اأثر النتقال يف رم�سان من بلد اإلى اآخر يف حكم ال�سوم عند
231  ............................. الختالف يف دخول ال�سهر. وفيه مطلبان: 

م فيه دخول �سهر رم�سان �إلى بلد تاأخر �ملطلب �لأول: �لنتقال من بلد َتقدَّ
232  .............................................................. فيه دخوله

م �ملطلب �لثاين: �لنتقال من بلد تاأخر فيه دخول �سهر رم�سان �إلى بلد َتقدَّ
238  .............................................................. فيه دخوله

املبحث الثالث: اأثر النتقال يف يوم عيد الفطر من بلد اإلى اآخر يف حكم ال�سوم
244  ........................ عند الختالف يف دخول ال�سهر. وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: النتقال يوم عيد الفطر من بلد ثبت فيه دخول �سوال اإلى بلد
244  ..................................................... مل يثبت فيه دخوله

املطلب الثاين: النتقال يف اآخر يوم من رم�سان من بلد مل يثبت فيه دخول
�سوال اإلى بلد ثبت فيه دخوله...........................................  250

املبحث الرابع: ال�سابط العام مل�سائل اأثر النتقال من بلد اإلى اآخر يف حكم
254  ................................ ال�سوم عند الختالف يف دخول ال�سهر
257  ....................................................................... اخلامتة
259  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 



أثر االنتقال من بلد إىل آخر يف حكم الصوم عند 

االختالف يف دخول الشهر

العدد  اخلامس واخلمسون  267العدد  اخلامس واخلمسون 266



العدد  اخلامس واخلمسون  PBالعدد  اخلامس واخلمسون 268

فائدة: ف�سل علم الفقه

اأعظم دليل على ف�سيلة ال�سيء النظر اإلى ثمرته، ومن تاأمل ثمرة 
الفقه، علم اأنه اأف�سل العلوم، فاإن اأرباب املذاهب فاقوا بالفقه 
اأعلم منه  اأبدااً، واإن كان يف زمن اأحدهم من هو  على اخلالئق 
زااً يف علم القراآن اأو  بالقراآن اأو باحلديث اأو باللغة، كم راأينا مربرّ
اأو يف اللغة، ل يعرف مع ال�سيخوخة  اأو يف التف�سري  يف احلديث 
�سالته،  يف  يحتاجه  ما  علم  جهل  ورمبا  �ل�سرع،  �أحكام  معظم 
على اأنه ينبغي للفقيه األ يكون اأجنبيااً عن باقي العلوم، فاإنه ل 
، بل ياأخذ من كل علم بحظ، ثم يركز على الفقه،  يكون فقيهااً

فاإنه عز الدنيا والآخرة.
�سيد اخلاطر، لبن اجلوزي، )�س:120(، ولطائف الفوائد لالأ�ستاذ 
الدكتور �سعد بن تركي اخلثالن، )�س29(.



أحكام النفقة في الحج

اإعداد: 
اأ. د. اأمل بنت حممد بن فالح ال�سغي

اأ�ستاذ الفقه بق�سم الفقه يف كلية ال�رشيعة
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

اآلة و�سحبه  نبينا حممد وعلى  العاملني، وال�سالة وال�سالم على  احلمد هلل رب 
ومن تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين، اأما بعد:

يف  و�حدة  مرة  �مل�ستطيع  �مل�سلم  على  تعالى  �هلل  فر�سه  عظيم  ركن  �حلج  فاإن 
اأف�سل من  اأف�سل القربات والطاعات عند اهلل تعالى، والنفقة فيه  العمر، وهو من 
النفقة يف غريه، ولالختالف يف معنى ال�ستطاعة املالية وعلى من جتب نفقة احلج، 
ين على احلج، كانت فكرة الوقوف على: )اأحكام النفقة يف احلج(  ومتى ُيقدم الدرّ

من خالل هذا البحث.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره:

�أ�سعار . 1 تفاوت  مع  ل�سيما  �لنفقة،  �أحكام  يف  و�ل�ستفتاء�ت  �لأ�سئلة  كرثة 
احلمالت وتكاليف احلج.

عدم وجود بحث فقهي م�ستقل يف �ملو�سوع.. 2

تاأثري احلكم يف هذه امل�ساألة على وجوب احلج من عدمه.. 3

اأهداف البحث:

�لقرت��س . 1 حكم  وبيان  باملكلف،  �خلا�سة  �حلج  يف  �لنفقة  �أحكام  معرفة 
وال�سوؤال للحج.

بيان حكم نفقة الإن�سان على غريه، واحلج من اأموال احلمالت والتربعات . 2
ا. وغريها، وتاأ�سيل امل�سائل تاأ�سيالاً فقهياً
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الدرا�سات ال�سابقة:

  بعد �لبحث و�لتحري مل �أجد من �أفرد هذ� �ملو�سوع ببحث م�ستقل �أو ��ستوفى 
عند  املوؤلفات  بع�ص  اأو  الفقه  كتب  ثنايا  يف  منها  ُوجد  ما  بع�ص  اإل  م�سائله،  جميع 
يندرج  ما  دون  اإلى معناها فقط  بالإ�سارة  وذلك  ال�ستطاعة يف احلج،  الكالم عن 
حتتها من تف�سيالت، اأو ما وجد من فتاوى متفرقة، ولعل هذا البحث يكون بادرة فيه 

مع اإظهار ما قد ُي�سكل من اأحكام.

منهج البحث:

• كتب 	 من  وال�ستفادة  الطالع  مع  الفقه،  يف  املعتربة  امل�سادر  على  العتماد 
املعا�سرين والفتاوى.

• ت�سوير �مل�ساألة �إذ� �حتاجت �إلى ت�سوير، و�سرب �لأمثلة يف ذلك.	

• اإذا كانت حمل خالف، مع 	 امل�ساألة  الأقوال يف  حترير حمل اخلالف، وذكر 
القت�سار على املذاهب الفقهية الأربعة، وذكر الأدلة واملناق�سات والرتجيح 

واأ�سبابه.

• عزو الآيات ل�سورها من القراآن الكرمي مع بيان رقم الآية.	

• تخريج الأحاديث والآثار من م�سادرها الأ�سلية، مع بيان درجتها اإن مل تكن 	
يف ال�سحيحني اأو اأحدهما.

• بيان معنى الكلمات الغريبة.	

• مل اأترجم لالأعالم يف البحث رغبة بعدم الإطالة يف الهوام�ص.	

• بكلمة 	 ا  م�سبوقاً وال�سفحة  اجلزء  مع  املرجع  ذكر  على  اأقت�سر  التوثيق  عند 
)ُينظر( �إن كان �لنقل بت�سرف، وبدونها �إن مل يكن كذلك، مع �إ�سافة ��سم 

املوؤلف اإذا كان املرجع من الكتب املعا�سرة اأو التي قد ت�ستبه بغريها.
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خطة البحث:

انتظمت خطة البحث يف: مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.

و�لدر��سات  �لبحث  من  و�لهدف  �ختياره،  و�أ�سباب  �ملو�سوع  �أهمية  وفيها:  �ملقدمة، 
ال�سابقة فيه، وخطته، واملنهج املتبع فيه.

التمهيد يف: ف�سل النفقة يف احلج.

املبحث الأول: النفقة يف احلج على النف�ص، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: املراد بال�ستطاعة املالية يف احلج.

املطلب الثاين: احلج والدين، وفيه ثالث م�سائل:

امل�ساألة الأولى: حج الدائن )�ساحب الدين(.

امل�ساألة الثانية: حج املدين )من عليه دين(.

�مل�ساألة �لثالثة: �لقرت��س للحج.

املطلب الثالث: ال�سوؤال لأداء احلج والبذل له.

املبحث الثاين: النفقة يف احلج على الغري، وفيه اأربعة مطالب:

املطلب الأول: نفقة الزوجة وحمرمها. وفيه ثالث م�سائل:

امل�ساألة الأولى: نفقة الزوجة يف احلج.

امل�ساألة الثانية: نفقة املحرم.

امل�ساألة الثالثة: نفقة الزوجة يف حج الق�ساء.

املطلب الثاين: نفقة الأولد يف احلج، وفيه م�ساألتان:

امل�ساألة الأولى: نفقة ال�سغري.

امل�ساألة الثانية: نفقة الولد املكلف.
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املطلب الثالث: نفقة الوكيل يف احلج.

املطلب الرابع: نفقة احلج عن امليت.

اخلامتة وفيها: اأبرز النتائج.

فهر�ص امل�سادر واملراجع.

هذا واأ�ساأل اهلل تعالى التوفيق وال�سداد يف القول والعمل، واأن يتجاوز عما ح�سل 
يف البحث من جوانب التق�سري والزلل، واحلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل و�سلم على 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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التمهيد
ف�شل النفقة يف احلج

وردت �لأحاديث يف �حلث على �لنفقة يف �حلج، وترتب �لثو�ب على كرثة �لنفقة 
وف�سل ذلك، ومنها:

�لنا�س . 1 َي�سُدر  �هلل،  ر�سول  يا  قالت:  ملا    عائ�سة  املوؤمنني  اأم  حديث 
�إلى  فاخِرجي  َطهرِت  فاإذ�  �نَتظِري،  لها:  فقيل  بُن�سٍك؟  و�أَ�سُدر  بُن�سكني، 

�لتَنعيم، فاأَهّلي ثم �ئتيِنا مبكانِ كذ�، ولكنها على َقدِر َنفقتِك ون�سبِك«)1(.

�أو  �لثو�ب يف �لعبادة يكرث بكرثة �لن�سب  �أن  “و�ملعنى:   : قال النووي 
النفقة واملراد: الن�سب الذي ل يذمه ال�سرع وكذا النفقة”)2(.

جهة  من  مبكة  كان  ملن  �لعتمار  �أن  على  به  “و��ستدل   : حجر  ابن  وقال 
هذا  ظاهر  وهو  البعيدة  احلل  جهة  من  العتمار  من  ا  اأجراً اأقل  القريبة  احلل 
احلديث”)3(، فيدل كالمه  على �أن �أجر �لعمرة من �لبعيد �أكرث من �لقريب 

من جهة مكة للم�سقة �حلا�سلة، ورمبا كذلك لكرثة �لنفقة كما يف �حلديث.

حديث بريدة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�لنفقُة يف �حَلِج كالَنفقِة يف �ِسبيِل . 2
�هلل �لدرهم ب�سبعَمائِة �سعف«)4(.

اأخرجه البخاري يف ال�سحيح )5/3( برقم )1787( كتاب: احلج، باب: قوله اأجر العمرة على قدر   )1(
الن�سب، وم�سلم يف ال�سحيح )876/2( برقم )126(، كتاب: احلج، باب: بيان وجوه الإحرام.

�سرح �سحيح م�سلم )152/8(.  )2(
فتح الباري )611/3(.  )3(

اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند )106/38( برقم )2300( واأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )122/3(   )4(
برقم )12660( والطرباين يف املعجم الأو�سط )265/5( برقم )5274( وقال: “مل يرِو هذا احلديث 
عن عطاء بن ال�سائب، عن علقمة بن مرثد اإل مو�سى بن اأعني، ورواه غريه عن عطاء بن ال�سائب عن 

حرب بن زهري عن اأبي بريدة عن اأبيه”، قال اأبو العبا�ص البو�سريي يف اإحتاف اخلرية =
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النفقة  ف�سل  يف  الدللة  ظاهر  مقال-  �سنده  يف  كان  -واإن  احلديث  وهذا 
الغري  وعلى  النف�ص  على  البخل  على عدم  وفيه حث  وم�ساعفتها،  يف احلج 
اإعالم  »فيه  قوله:  القدير)1(  في�ص  يف  جاء  والبذل،  وال�سدقات  بالإنفاق 
بف�سيلة النفقة يف احلج الأكرب والأ�سغر يلحق به وهو العمرة، وبيان عظيم 

ف�سله«.

وامل�سلم يف ذلك يحر�ص على النفقة الطيبة من املال احلالل، فاإن طيب النفقة 
اأ�سل يف قبول العمل.

]البقرة: 267[،  )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ(  قال تعالى: 
ا«)2(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل طيب ل يقبل اإل طيباً

“هذا غريب ول اأعرف  “اإ�سناده ح�سن” وقال الذهبي يف املهذب )1712/4(:  = املهرة )138/3(: 
ال�سبعي”.

الزوائد  جممع  يف  الهيثمي  وقال   ،)8649( برقم   )542/4( �لكربى  �ل�سن  يف  �لبيهقي  و�أخرجه 
)208/3(: »رو�ه �أحمد و�لطرب�ين يف �لأو�سط، وفيه �أبو زهري ومل �أجد من ذكره«، و�سّعفه �لألباين يف 

�سعيف �جلامع )864/1(.
.)406/3(  )1(

الك�سب  ال�سدقة من  باب: قبول  الك�سوف،  ال�سحيح )703/2( رقم )65( كتاب:  اأخرجه م�سلم يف   )2(
الطيب.
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املبحث االأول
النفقة يف احلج على النف�ض

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االأول
املراد باال�شتطاعة املالية يف احلج

  اختلف الفقهاء  يف معنى ال�ستطاعة املالية يف احلج -مع الإجماع على 
ا لوجوب احلج-)1( على قولني: كونها �سرطاً

القول الأول:

ا،  ا ل ما�سياً ا، راكباً ا واإياباً   اأن ال�ستطاعة هي: الزاد والراحلة، وقدر النفقة ذهاباً
فا�سالاً عن نفقته ونفقة عياله)2(، وبهذا قال جمهور الفقهاء من احلنفية)3(، وبع�ص 

املالكية)4(، وال�سافعية)5(، واحلنابلة )6(.
والراحلة  الزاد  معه  يكون  الرجل  يف  “الإجماع  �ص142:  الإجماع  كتابه  يف    عبدالرب  ابن  قال   )1(
املجموع  يف  النووي  وقال  واجب«  عليه  احلج  اأن  غريه:  ول  طريق  م�سار  مينعه  ومل  ال�ستطاعة  وفيه 

)52/7(:«�ل�ستطاعة �سرط لوجوب �حلج باإجماع �مل�سلمني”.
وكذا من كان له ما يقدر به على حت�سيل الزاد والراحلة؛ لأنها يف معنى ملك الزاد والراحلة، ولأن القدرة   )2(
على ما حت�سل به الرغبة يف الكفارة مللك الرقبة فكذلك هنا، ينظر: ال�سرح الكبري لبن قدامة )30/3(.
ا ل  ا راكباً ا واإياباً وهذا تف�سري الزاد والراحلة عند اجلمهور باأن يكون عنده قدر ما يبلغه اإلى مكة ذهاباً
ا بنف�سه و�سط ل �إ�سر�ف فيها ول تقتري فا�سالاً عن نفقته ونفقة من يعوله، ينظر: حتفة �لفقهاء  ما�سياً

)386/1( وبدائع ال�سنائع )122/2( واملجموع )53/7( واملغني )216/3(.
ينظر : حتفة الفقهاء )386/1( وبدائع ال�سنائع )122/2( والبناية �سرح الهداية )144/4( والبحر   )3(

الرائق )335/2(.
ينظر: مواهب اجلليل )492/2( ونقله عن �سحنون وابن حبيب من املالكية.  )4(

ينظر: احلاوي الكبري )7/4-8( واملهذب )261/1(.  )5(
ينظر: املغني )214/3( وال�سرح الكبري على املقنع )169/3( والفروع )231/5(.  )6(
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القول الثاين:

ا مع اإمكان  ا اأو راكباً اأن ال�ستطاعة املالية هي: اإمكان الو�سول اإلى مكة، �سواءاً و�سل ما�سياً
�لرجوع بال م�سقة عظيمة، ول ي�سرتط �لقدرة على �لر�حلة، وبهذ� قال �أكرث �ملالكية)1(.

ا فاإنه يجب  ا اأو ظناً “فاإذا كان له قدرة على امل�سيء حتقيقاً  : قال العدوي 
ا مقام الراحلة”)2(. عليه احلج ويكون ذلك قائماً

الأدلة:

اأدلة اأ�سحاب القول الأول:

ڭ( . 1 ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   )ھ   تعالى:  اهلل  قول  نزل  ملا 
�لَز�د  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  اهلل؟  ر�سول  يا  ال�سبيل  وما  فقال:  رجل  قام  ]اآل عمران: 97[، 

والراِحلة«)3(.

ا، فال  ر ال�ستطاعة بالزاد والراحلة جميعاً وجه الدللة: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ف�سرّ
ا منه جلملة ال�ستطاعة)4(. تثبت باأحدهما، و�سار هذا بياناً

2 . � ما روي عن علي بن اأبي طالب  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من َوجَد َز�داً
ا«)5(. ا �أو ن�سر�نياً ور�حلة و�أمَكنه �حلج فلم يفعل فلَيمت �إن �َساء ِيهودياً

ينظر: ال�سرح الكبري مع حا�سية الد�سوقي )6/2( ومواهب اجلليل )492/2( وحا�سية العدوي )519/1(.  )1(
حا�سية العدوي )519/1(.  )2(

�أخرجه �لرتمذي يف �ل�سن )3/ 168( رقم )813( وقال: “حديث ح�سن والعمل عليه عند اأهل العلم”،   )3(
وروي من عدة طرق، قال ابن حجر يف الفتح )376/3(: “قال ابن املنذر: ل يثبت احلديث الذي فيه 
الزاد والراحلة”، وقال ال�سوكاين يف نيل الأوطار )341/4(: “ول يخفى اأن هذه الطرق يقوي بع�سها 

ا، فت�سلح لالحتجاج بها”. بع�ساً
ينظر: بدائع ال�سنائع )122/2( واحلاوي الكبري )8/4( واملغني )215/3(.  )4(

“هذا حديث غريب ل نعرفه اإل من هذا  �أخرجه �لرتمذي يف �ل�سن )167/3( رقم )812(، وقال:   )5(
اإ�سناده مقال، وهالل بن عبداهلل جمهول، واحلارث ي�سعرّف يف احلديث”. واأخرجه ابن  الوجه، ويف 
اأبي �سيبة يف امل�سنف )305/3( رقم )14450(، و�لبيهقي يف �ل�سن �لكربى )546/4( رقم )8660( 

.” وقال: “وهذا واإن كان اإ�سناده غري قوي فله �ساهد من قول عمر بن اخلطاب
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وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص علرّق الوعيد بالزاد والراحلة، فُعلم من ذلك اأنه 
�سرط يف �لوجوب وهو �ملر�د)1(.

الزاد والراحلة . 3 اأن يكون  اأن احلج عبادة تتعلق بقطع م�سافة بعيدة؛ فوجب 
ا يف وجوبها كاجلهاد)2(. �سرطاً

اأن من ل يجد النفقة ل يلزمه احلج؛ ملا يف ذلك من انقطاع اأهله وت�سييعهم)3(، . 4
ن مَيلك ُقوته«)4(. ا �أن َيحب�س َعماً والنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َكفى باملرِء �إثماً

اأدلة اأ�سحاب القول الثاين:

قول اهلل تعالى: )ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]اآل عمران: 97[.

قال الإمام مالك  ملا �ُسئل عن تف�سري الآية: اأذلك الزاد والراحلة؟ فقال: 
»ل واهلل، وما ذلك اإل على طاقة النا�ص على ال�سري، الرجل يجد الزاد والراحلة ول 
يقدر على ال�سري، واآخر يقدر اأن مي�سي على رجليه، ول �سفة يف هذا اأبني مما اأنزل 

اهلل: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ(«)5(.

ونوق�ص الدليل من وجهني:

ر  ف�سرّ ملسو هيلع هللا ىلص  فالنبي  احلج،  ل�ستطاعة  تكفي  ل  امل�سي  على  القدرة  اأن  الأول: 
ينظر : احلاوي الكبري )9/4(.  )1(

ينظر : املرجع ال�سابق، واملغني )215/3(.  )2(
ينظر : احلاوي الكبري )12/4( والكايف لبن قدامة )469/1(.  )3(

اأخرجه م�سلم يف ال�سحيح، كتاب: الك�سوف، باب: ف�سل النفقة على العيال )692/2( رقم )996(   )4(
و�أخرجه �أبو د�ود يف �ل�سن )132/2( رقم )1692(، والإمام اأحمد يف امل�سند )36/11( رقم )6495(، 
ا اأن ي�سيع من يقوت”،  و�لن�سائي يف �ل�سن �لكربى )268/8( رقم )9131( بلفظ: “كفى باملرء اإثماً
قال الهيثمي يف جممع الزوائد )325/4(: “رواه الطرباين من رواية اإ�سماعيل بن عبا�ص عن مو�سى 
املهرة )636/9(:  اإحتاف  ابن حجر يف  وقال  �إ�سماعيل عن �حلجازيني �سعيفة”،  ورو�ية  بن عتيبة، 

نه الألباين يف الإرواء )407/3(.  »�سحيح الإ�سناد« وح�سرّ
نقله عن الإمام مالك: ابن ر�سد يف البيان والتح�سيل: )10/4-11( ويف املقدمات املمهدات )381/1(،   )5(

واحلطاب يف مواهب اجلليل )492/2(.
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لوجوب  ير�عى  �لر�حلة  �سرط  ثم  جميعها،  و�لر�حلة  بالز�د  �ل�ستطاعة 
احلج يف حق من ناأى عن مكة، فاأما اأهل مكة ومن حولهم فاإن احلج يجب 
على القوي منهم القادر على امل�سي من غري راحلة، اإذ ل حرج يلحقه يف 

امل�سي اإلى احلج)1(. 

الثاين: اأن ما ذكروه لي�ص با�ستطاعة فاإنه �ساق، والعتبار بعموم الأحوال دون 
خ�سو�سها، كما اأن رخ�ص ال�سفر تعم من ي�سق عليه ومن ل ي�سق عليه)2(.

الراجح:

الذي يرتجح -واهلل تعالى اأعلم- هو القول الأول، وهو القول: باأن ال�ستطاعة 
�ملالية هي �لز�د و�لر�حلة، وذلك؛ لقوة ما ��ستدل به �أ�سحاب هذ� �لقول، وكرثة 
من قال به من �أهل �لعلم، ومع ذلك ميكن �أن ُيقال: لي�س هناك تعار�س بني ما 
القولني  اإمكان اجلمع بني  املالية مع  الثاين يف ال�ستطاعة  القول  اأ�سحاب  ذكره 
من  و�أما  مكة،  عن   � بعيداً كان  ملن  �لر�حلة  ��سرت�ط  �جلمهور  كالم  مقت�سي  �إذ 
الذي  املال  ملك  هو  كله  ذلك  واملعترب يف   ، الراحلة  وجود  يعترب  فال  ا  قريباً كان 
يكفيه، قال ابن قدامة : “ويخت�س ��سرت�ط �لر�حلة بالبعيد �لذي بينه وبني 
البيت م�سافة الق�سر، اأما القريب الذي ميكنه امل�سي فال يعترب وجود الراحلة يف 
حقه لأنهما م�سافة قريبة وميكنه ال�سعي اإليها فيلزمه ال�سعي”)3(، وهذا مقت�سى 
ا على امل�سي بال م�سقة عظيمة، فال  قول املالكية -كما �سبق- يف اأنه اإن كان قادراً

ُت�سرتط �لر�حلة.

وعلى هذا: فال�ستطاعة املالية هي: ملك الزاد اأو الراحلة ملن احتاج اإلى الراحلة 
ا فا�سالاً عن �لنفقات �لو�جبة،  ا و�إياباً �أو ملك �ملال �لذي يكفيه من نفقات �حلج ذهاباً

واحلوائج الأ�سلية، وق�ساء الديون.
ينظر: بدائع ال�سنائع )122/2(.  )1(

ينظر: املغني )215/3( وال�سرح الكبري )170/3(.  )2(
ال�سرح الكبري )170/3(.  )3(
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املطلب الثاين
ين احلج والدَّ

وفيه ثالث م�سائل:

امل�ساألة الأولى: حج الدائن )�ساحب الًدين(:

)1( اأن احلاجرّ اإن كان له دين على مليء باذل له فاإنه يلزمه؛ 
 اتفق الفقهاء

لأنه قادر، والقادر يلزمه احلج، واإن كان على مع�سر اأو تعذر ا�ستيفاوؤه عليه مل يلزمه؛ 
لأنه كاملعدوم.

امل�ساألة الثانية: حج املدين )من عليه دين(:

، فاإن     من اأراد احلج وكان عليه دين فال يخلو: اإما اأن يكون الدين حالاً اأو موؤجالاً
)2( على اأن ق�ساء الدين احلال ُمقدم على احلج، 

 كان حالاً فقد اتفق الفقهاء
ا للحج ولو �أَِذن له �ساحب �لدين. ول ُيعد من عليه دين حال م�ستطيعاً

و��ستدلو� مبا ياأتي:

اأن الدين احلال على الفور، واحلج على الرتاخي فقدم عليه)3(.. 1

اأن ق�ساء الدين من حوائجه الأ�سلية، ويتعلق به حقوق الآدميني فهو اآكد)4(. . 2

اأن ذمته م�سغولة بالدين وهو حمتاج اإلى براءتها)5(.. 3
نقل التفاق: النووي يف املجموع )56/7(، وينظر: بدائع ال�سنائع )122/2( ورد املحتار )461/2(، ومواهب   )1(

اجلليل )499/2(، والأم )127/2(، ومغني املحتاج )625/1(، واملغني )12/5( والفروع )236/5(.
نقل التفاق: احلطاب يف مواهب اجلليل )505/2( والنووي يف املجموع )56/7(، وينظر: الذخرية   )2(

)186/3( والفواكه الدواين )514/1( واحلاوي )24/4( واملغني )12/5( واملبدع )8988/3(.
ينظر: املهذب مع املجموع )56/7( والعزيز �سرح الوجيز )287/3(، وهذا الدليل ا�ستدل به من قال:   )3(

باأن احلج على الرتاخي، وال�سحيح: اأن احلج للقادر على الفور عند جمهور اأهل العلم.
املغني )12/5(.  )4(
املبدع )88/3(.  )5(
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ين موؤجالاً فقد اختلف الفقهاء  يف حكم تقدمي الدين على  واأما اإن كان الداً
احلج يف هذه احلالة، وهل للمدين منعه من احلج؟ على قولني:

القول الأول: اأن الدين اإذا كان موؤجالاً اأجالاً ل ينق�سي اإل بعد رجوعه من احلج 
فللمدين احلج، ولي�ص ل�ساحب الدين منعه، لكن ي�ستحب للمدين اأن ل ي�سافر 
ل من يق�سي الدين، وهذا القول قول املالكية)1(، وال�سافعية)2(. للحج اإل اإذا وكرّ

القول الثاين: اإذا كان الدين موؤجالاً فينظر اإلى حلول الأجل، فاإن كان يحل فيه 
غيبة املدين فلي�ص له احلج وللدائن منعه من ال�سفر، اإل اإذا وثرّق الدين برهن 
اأو كفيل، واأما اإن مل يحل الدين يف غيبة املدين ففيه روايتان: الأولى: لي�ص 
ل�ساحب الدين منعه، والرواية الأخرى: له منعه اإل اإذا وثرّقه برهن اأو كفيل، 

وهذا القول قول احلنابلة)3(.

الأدلة:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول: باأنه لي�ص للمدين املطالبة بالدين قبل حلول الأجل 
فال �سرر باحلج، و�لدين �ملوؤجل غري م�ستحق عليه قبل حلوله)4(.

و��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين مبا ياأتي:

على القول باأن ل�ساحب الدين منعه، وذلك؛ لل�سرر احلا�سل يف تاأخري حقه . 1
عن وقت حلوله، اإل اإذا وثرّقه برهن اأو كفيل مليء فاإنه يزول ال�سرر بذلك)5(.

، وعلى هذا فال  ين حالاً الداً اإذا كان  القول فيما  باأن هذا  اأن يناق�ص:  ميكن 
تعار�س بينه وبني دليل �أ�سحاب �لقول �لأول.

ينظر: الكايف يف فقه اأهل املدينة )357/1( والذخرية )186/3( وحا�سية الد�سوقي )207/2(.  )1(
ينظر : العزيز �سرح الوجيز )287/3-288( واملجموع )56/7(.  )2(

ينظر: املبدع )89/3(، والإن�ساف )274/5(.  )3(
ينظر : احلاوي الكبري )14/4(.  )4(

ينظر: املرجع ال�سابق.  )5(
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الدين . 2 ل�ساحب  فلي�ص  املدين  غيبة  يف  الدين  يحل  مل  اإذا  باأنه  القول  على 
منعه، باأن هذا ال�سفر لي�ص باأمارة على منع احلق يف حمله، فلم ميلك منعه 

كال�سفر الق�سري)1(.

الراجح:

كان  اإذا  دين  عليه  من  على  واجب  احلج  اأن  اأعلم-  تعالى  -واهلل  يرتجح  الذي 
الدين موؤجالاً وعنده ما يحج به، وغلب على ظنه اأنه يوفيه اإن حل اأجله اأو وثرّقه برهن 
اأو كفيل، �سواء كانت الديون لآدمي معني اأو ل�سركات اأو بنوك ولي�ص ل�ساحب الدين 
منعه من �ل�سفر يف هذه �حلالة؛ لأنه ل �سرر عليه يف ذلك، و�مل�ساألة لي�ست م�ساألة 
اإذن �ساحب الدين، قال ال�سيخ ابن عثيمني : “واإذا كان على الإن�سان دين فال 
، فاإنه اإن كان موؤجالاً وهو يغلب على ظنه اأنه يوفيه  حج عليه �سواء كان حالاً اأو موؤجالاً
اإذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئذ نقول: يجب عليه احلج، فاإذا قال قائل: 
امل�ساألة  ا؟ فاجلواب: ل؛ لأن  ، فهل يكون قادراً اأن يحج  له  اأذن  الدين  اأن �ساحب  لو 
ا اأو عدم اإذن، امل�ساألة �سغل الذمة اأو عدم �سغلها، ومن املعلوم اأن �ساحب  لي�ست اإذناً
الدين اإذا اأذن للمدين اأن يحج فاإن ذمته ل ترباأ من الدين، بل يبقى الدين يف ذمته، 
اق�ص الدين اأولاً ثم حج، ولو لقيت ربك قبل اأن حتج، ومل مينعك من ذلك اإل ق�ساء 
الدين، فاإنك تالقيه كامل الإ�سالم، لأن احلج يف هذه احلال مل يجب عليك... وما 

يظنه بع�ص املدينني من اأن العلة هي عدم اإذن الدائن ل اأ�سل له”)2(.

واأما اإن كان الدين موؤجالاً لكنه اإذا حج مل ي�ستطع �سداد هذا الدين يف وقته فال 
يجوز اأن يحج حتى ي�سدد هذا الدين؛ اإذ الدين مقدم على احلج يف هذه احلالة. 

امل�ساألة الثالثة: القرتا�س للحج:

حترير حمل اخلالف:

اتفق الفقهاء  على �أنه ل يجب �لقرت��س و�ل�ستد�نة من �أجل �حلج.
ينظر: املرجع ال�سابق.  )1(

ال�سرح املمتع )26/7(.  )2(
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قال النووي : “ل يجب عليه ��ستقر��س مال ليحج به بال خالف”)1(.

��ستدلو� مبا ياأتي:

قول اهلل تعالى: )ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]اآل عمران: 97[.. 1

وجه الدللة: اأن اهلل تعالى خ�ص امل�ستطيع بالوجوب، وغري امل�ستطيع ل يجب 
عليه، والذي ل ميلك املال غري م�ستطيع)2(.

اأن احلج ل يجب على من عليه دين، فعدم وجوب ال�ستدانة لأجله اأولى)3(.. 2

واختلف الفقهاء  يف جواز ال�ستدانة وعدمها، على قولني:

ا، وبه قال بع�ص املالكية)4(، واحلنابلة)5(. القول الأول: كراهة ال�ستدانة مطلقاً

�لقول �لثاين: �لتف�سيل فيما �إذ� كان للمقرت�س وفاء، ور�سى �ملُقر�س فالقرت��س 
جائز، و�إذ� مل يكن له جهة وفاء فيحرم �ل�ستقر��س، وبه قال جمهور �لفقهاء 

من احلنفية)6(، وبع�ص املالكية)7(، وهو مذهب ال�سافعية)8(.

الأدلة:

اأدلة اأ�سحاب القول الأول:

ا مبا ياأتي: ��ستدل �أ�سحاب �لقول �لأول �لقائلون بكر�هة �ل�ستد�نة مطلقاً
املجموع )61/7( ونقل التفاق: احلطاب يف مواهب اجلليل )505/2(، ومل يخالف اإل بع�ص متاأخري   )1(
�حلنفية فيما �إذ� فرط باأد�ء �حلج حتى فاته و�سف �ل�ستطاعة، فقالو�: يجب �لقرت��س، ومل يكن لهم 
ا وهو م�ستطيع، كما يفهم  دليل فيما ذكروه، وميكن اأن ي�ستدل لهم: بالتفريط يف اأدائه حني كان واجباً
باأنه �سعيف و�سعفه ظاهر، فاإن حتمل حقوق �هلل  �لقول بالوجوب:  من قولهم بالوجوب. لكن نوق�س 

تعالى اأخف من ثقل حقوق العباد. ينظر: درر احلكام )216/1( وحا�سية ابن عابدين )457/2(.
ينظر: املغني )6/5(.  )2(

املجموع )56/7(.  )3(
ينظر: مواهب اجلليل )506/2( والفواكه الدواين )514/1( وعربرّ املالكية باأنه احتمال عندهم.  )4(

ينظر: )املغني 10/5( واملبدع )89/3(.  )5(
ينظر : درر احلكام )216/1( ورد املحتار )462/2(.  )6(

ينظر: مواهب اجلليل )505/2( وحا�سية الد�سوقي )207/2( والفواكه الدواين )514/1(.  )7(
ينظر: الأم )127/2( واملجموع )60/7(.  )8(
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اأن احلج ل يجب عليه اإذا كان عليه دين �سابق فكيف اإذا ا�ستدان؟!)1(.. 1

�أن يف �سوؤ�له وطلبه للنا�س ت�سييق عليهم، وفيه �لتز�م له مبا ل يلزمه)2(.. 2

اأدلة اأ�سحاب القول الثاين:

وفاء، واجلواز  له  يكن  اإذا مل  بالتحرمي  القائلون  الثاين  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
فيما �إذ� كان له وفاء مبا ُروي عن عبد�هلل بن �أبي �أوفى  اأنه قال: »�ساألت عن 

�لرجل مل يحج �أي�ستقر�س للحج؟ قال: ل«)3(.

ميكن اأن يناق�ص: مما ورد يف اإ�سناد الأثر من مقال، وعلى الت�سليم ب�سحته، فاإنه 
يحمل على كراهة ال�ستدانة فالقول بالتحرمي ل دليل عليه ظاهر.

اأنه ي�سغل ذمته وقد كانت بريئة)4(.

الراجح:

الذي يرتجح -واهلل تعالى اأعلم- هو اجلمع بني القول الأول والثاين، فيقال: باأن 
�لأف�سل عدم �ل�ستقر��س للحج؛ وذلك �أن �لإن�سان غري م�ستطيع فال يلزمه، و�إذ� مات 
ين لو مات وعليه دين بقي يف ذمته،  وهو غري م�ستطيع فاإنه ل يبقى يف ذمته، بينما الداً
ة،  اإذ اأن حقوق اهلل تعالى مبنية على امل�ساحمة بينما حقوق العباد مبنية على امل�ساحرّ
بال�ستقر��س،  باأ�س  فال  �ملقر�س  له  و�سمح  �لوفاء  نف�سه  من  �لإن�سان  علم  لو  لكن 

ينظر: املجموع )56/7(.  )1(
ينظر: املغني )10/5(.  )2(

و�لآثار )21/7(  �ل�سن  و�لبيهقي يف معرفة  �ملنا�سك،  كتاب:  امل�سند )109/1(  ال�سافعي يف  اأخرجه   )3(
“وكنا  وقال:  �لكربى )544/4( رقم )8654(  �ل�سن  ال�ستالف يف احلج، رقم )9172(، ويف  باب: 
امل�سنف )149/3( رقم )15865( يف  �سيبة يف  اأبي  وابن  وفاء”،  له  يكون  �أن  �إل  ي�ستقر�س  نقول ل 
�لرجل ي�ستقر�س ويحج. وقال �لألباين  يف �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة )338/13(: “ل اأ�سل له 
ا”، وقال: “ قلت وقد تابعه وكيع فقال: عن �سفيان عن طارق قال: �سمعت ابن اأبي اأوفى ي�ساأل  مرفوعاً
عن �لرجل ي�ستقر�س ويحج قال: ي�سرتزق �هلل ول ي�ستقر�س قال: وكنا نقول: ل ي�ستقر�س �إل �أن يكون 

له وفاء”، اأخرجه البيهقي )333/4( واإ�سناده �سحيح ومتنه اأمت.
مواهب اجلليل )506/2(.  )4(
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و�إذ� مل يكن له جهة وفاء فيكره �ل�ستقر��س، ول يقال  و�حلج و�جب عليه حينئذ، 
بالتحرمي اإذ ل دليل ثابت على التحرمي.

املطلب الثالث
ال�صوؤال الأداء احلج والبذل له

�سورة امل�ساألة:

اإذا مل ي�ستطع الإن�سان احلج وُبذل له املال اإما عن طريق ال�سوؤال اأو الهبة والتربع- 
من القريب اأو العمل اأو احلملة اأو الدولة - فهل يلزمه قبول املال واحلج ويكون بذلك 

ا؟ م�ستطيعاً

حترير حمل اخلالف:

ا  )1( اأنه ل يلزم قبول املال من املتربع اأو الواهب اإن كان اأجنبياً
 اتفق الفقهاء

عنه، وعلى عدم وجوب احلج ب�سوؤال النا�ص ملن مل تكن عادته ال�سوؤال.

ا كالوالد اأو الولد، وعلى ال�سوؤال ملن  واختلفوا فيما اإذا كان الواهب اأو الباذل قريباً
كان عادته ال�سوؤال، على قولني:

ا  القول الأول: ل يلزمه قبول املال ول احلج ببذل غريه له، ول ي�سري بذلك م�ستطيعاً
ا، ويكره اأن ي�ساأل النا�ص، وبهذا القول قال  ا اأو اأجنبياً �سواءاً كان الباذل قريباً
جمهور الفقهاء من احلنفية)2(، و�أكرث �ملالكية)3(، واملذهب عند ال�سافعية)4(، 

واحلنابلة)5(.
ينظر : بدائع ال�سنائع )132/2( وتبني احلقائق )2/3( واملحتار على الدر املختار )408/3( وحا�سية   )1(
 )109/5( واملغني   )62/7( واملجموع   )127/2( والأم   ،)500/1( واملعونة   )207/2( الد�سوقي 

والإن�ساف )362/3( والفروع )259/5( وك�ساف القناع )452/2(.
ينظر : بدائع ال�سنائع )132/2( والبحر الرائق )488/2( ورد املحتار )408/2(.  )2(

ينظر: حا�سية الد�سوقي )207/2( والفواكه الدواين )514/1(.  )3(
ينظر: الأم )127/2( واملجموع )62/7( ومغني املحتاج )624/1(.  )4(
ينظر: املغني )9/5( والفروع )259/5( وك�ساف القناع )452/2(.  )5(
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القول الثاين: يلزمه قبول املال واحلج اإن كان الباذل له ولده، اأو والده، ول ُيكره 
له ال�سوؤال اإن كانت عادته امل�ساألة يف ال�سفر واحل�سر، وبهذا القول قال بع�ص 

املالكية)1(، والقول الآخر عند ال�سافعية)2(.

الأدلة:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول مبا ياأتي:

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا �ُسِئل ما �ل�سبيل؟ فقال: » �لَز�د و�لر�ِحلة«)3(.. 1

وجه الدللة: اأن ذلك يتعنيرّ فيه تقدير ملك ذلك، اأو ملك ما يح�سل به، وهو 
�لآن لي�س مبالك لهما ول لثمنهما فال يلزمه �حلج)4(.

القيا�ص على الزكاة والكفارة، فكما اأنه ل يلزمه قبول املال املزكى لو ُبذل . 2
له  لو بذل  يلزمه احلج  للكفارة، فذلك ل  الرقبة  به  له مقدار ما ي�سرتي 

املال)5(. 

ة يف قبول املال)6(.. 3 حلوق املنرّ

ميكن اأن يناق�ص: باأن الدليل م�سلاًم اإذا كان البذل من غري الأب اأو الإبن، فاإن 
الغالب اأن ال�سخ�ص ل تلحقه منة بالأخذ منهما.

اأن �سرائط اأ�سل الوجوب ل يجب عليه حت�سيلها عند عدمها)7(.. 4
ينظر: الفواكه الدواين )514/1( واملعونة )500/1(.  )1(

ينظر: احلاوي الكبري )12/4( ورو�سة �لطالبني )16/3( ونهاية املطلب )127/4(.  )2(
�سبق تخريجه.  )3(

ينظر: بدائع ال�سنائع )122/2( واملغني )10/2(.  )4(
ينظر: الفروع )259/5(.  )5(

ينظر: احلاوي الكبري )12/4( والفروع )259/5(، وهذا الدليل مما ا�ستدل به الفقهاء على اتفاقهم   )6(
يف عدم لزوم قبول املال من الأجنبي.

ينظر: البحر الرائق )488/2(.  )7(
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و��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين مبا ياأتي:

�لز�د . 1 ملك  لو  كما  يلحقه،  �سرر  ول  تلزمه  مّنة  غري  من  �حلج  �أمكنه  �أنه 
والراحلة، وحدثت ال�ستطاعة)1(.

ة، ولو �سلمنا فيبطل ببذل الوالد وغريه  نوق�ص: بعد الت�سليم اأنه ل يلحقه منرّ
من �لأقارب، وبذل من للمبذول عليه �أياد كثرية وِنَعم)2(.

القذف، . 2 وحد  كالق�سا�ص  الأحكام  بع�ص  لغريه يف  الوالد خمالف  اأن حكم 
ة)3(. والرجوع يف الهبة، وكذا البن يخالف غريه يف باب املنرّ

منه  يلزم  ل  الأحكام  بع�ص  البن يف  اأو  الأب  اأن خمالفة  يناق�ص:  اأن  ميكن 
خمالفتها هنا.

الراجح:  

الذي يرتجح واهلل تعالى اأعلم: هو عدم لزوم قبول املال من القريب اأو البعيد، 
لأنه  النا�ص،  �سوؤال  ويكره  ويلزمه احلج،  ا  م�ستطيعاً ي�سري  فاإنه  قِبله  اإذا  يقال:  لكن 
ا فهو غري م�ستطيع ول يجب عليه �حلج، لكن من عرف  � �سرورياً ي�ساأل فيما لي�س �أمراً
من حاله واأراد اأن يعينه فال باأ�ص ما دام اأنه عاجز، واإذا قبل املال لزمه احلج، وحجه 

�سحيح ملا ا�ستدل به اأ�سحاب القول الأول من اأدلة.

ينظر: احلاوي الكبري )12/4(.  )1(
ينظر: املغني )10/5(.  )2(

ينظر: احلاوي الكبري )12-1/4(.  )3(
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املبحث الثاين
النفقة يف احلج على الغري

وفيه اأربعة مطالب:

املطلب االأول
نفقة الزوجة وحمرمها

وفيه ثالث م�سائل:

امل�ساألة الأولى: نفقة الزوجة يف احلج:

�سورة امل�ساألة:

هل يجب على الزوج تكاليف نفقة الزوجة يف حج الفري�سة؟

�سبق �إجماع �أهل �لعلم على �أن �ل�ستطاعة �سرط لوجوب �حلج، فالأ�سل �أن �حلج 
على امل�سلم امل�ستطيع -من رجل اأو امراأة- من ماله، واإذا مل يجد املال فال حج عليه.

]التوبة: 118[، فمن  )ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ(  لقوله تعالى: 
ل يجد املال ل ي�ستطيع، وال�ستطاعة ل تاأتي من الغري، واملراأة داخلة يف عموم الآية.

ومن خالل تتبع كتب الفقهاء  مل اأجد من قال بوجوب نفقة حج الزوجة 
 : على زوجها، واإمنا عليه نفقة احل�سر وما زاد فهو من مالها)1(. قال النووي

يجب على املراأة اإذا ا�ستطاعته”)2(. احلج  اأن  على  “واأجمعوا 
اجلليل  ومواهب   )421/2( الهمام  لبن  القدير  وفتح   )420/2( الفقه  يف  الربهاين  املحيط  ينظر:   )1(
)25/3-206( واحلاوي الكبري )221/4( وك�ساف القناع )447/2(، هذا يف حق الزوجة، وكذا املراأة 

على وجه العموم.
�سرح �سحيح م�سلم للنووي )148/4(.  )2(
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فاحلج ل يعد من النفقات الواجبة اإل يف حالة ا�سرتاطها لذلك يف عقد النكاح 
فيجب �لوفاء بال�سرط)1(.

��ستدلو� مبا ياأتي:

معاوية . 1 بن  حكيم  حديث  يف  الزوج  على  الواجبة  النفقة  ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن 
 قال: قلت يا ر�سول �هلل ما حق زوجة �أحدنا علينا؟ قال: »�أن ُتطعَمها 
�إذ� َطعمت وَتك�سوها �إذ� �كت�سيت، ول َت�سرب �لوَجه ول ُتقبح ول َتهجر �إل يِف 

البيت«)2(.

وجه الدللة: دل احلديث على اأن النفقة الواجبة هي: الطعام والك�سوة ومل 
يذكر نفقة احلج.

مل يرد دليل يف الكتاب وال�سنة على وجوب النفقة على الزوج ول دفع الزكاة . 2
ول ق�ساء الدين.

اإذا وجبت نفقة املحرم ونفقة الق�ساء عليها فنفقة حجة الإ�سالم اأولى)3(.. 3

ا  هذا من حيث الوجوب اأو اللزوم فال يلزمه، لكن ي�ستحب له ذلك اإن كان قادراً
من باب املعروف والرب والإح�سان، فاإذا وهب الزوج املال لزوجته اأو الرجل لقريبته 
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتوى  عليه  ما  وهذا  �سحيح،  فاحلج  به  ت  وحجرّ
ا، واإمنا ذلك  ا بنفقات حجها واإن كان غنياً والإفتاء، فيما ن�سه: “ل ُيلزم الزوج �سرعاً
�أن  �ل�سروط  �أحق  “�إن  حلديث:  واحلنابلة،  وال�سافعية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  ذلك  على  ن�ص   )1(
توفوا به ما ا�ستحللتم به الفروج”، �أخرجه �لبخاري يف �ل�سحيح كتاب: �ل�سروط، باب: �ل�سروط يف 
املهر )190/3( رقم )2721( وم�سلم يف �ل�سحيح، كتاب: �حلج، باب: �لوفاء بال�سروط يف �لنكاح، 
)1035/2( رقم )1418(، �إل �ملالكية فريون با�ستحباب �لوفاء بال�سرط. ينظر: �لبناية �سرح �لهد�ية 

)166/5( واملقدمات املمهدات )484/1( والكايف لبن قدامة)39/3( واملغني) 93/7(.
�أخرجه �أبو د�ود يف �ل�سن/ كتاب �لنكاح، باب: حق �ملر�أة على زوجها رقم )2142( )244/2( والإمام   )2(
برقم )9126( )266/8( �سححه احلاكم  والن�سائي  برقم )20011( )217/33(  امل�سند  اأحمد يف 

وابن حيان: ينظر فتح الغفار )1492/3( قال الألباين »�سنده ح�سن« ينظر: اإرواء الغليل )98/7(.
ينظر: احلاوي الكبري )221/4(.  )3(
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من باب املعروف، وهي غري ُملزمة باحلج لعجزها عن نفقته”)1(.

امل�ساألة الثانية: نفقة املحرم:

نفقته؟  للمر�أة، يف على من جتب  با�سرت�ط �ملحرم  �لقائلون  الفقهاء)2(  اختلف 
على قولني:

القول الأول:  اأن نفقته يف احلج عليها اإن ا�ستطاعت وطلب النفقة، واإن مل ت�ستطيع 
اأو امتنع عن احلج مع وجود النفقة فهي كمن ل حمرم لها فال يلزمها احلج، 
وبه قال جمهور الفقهاء فهو مذهب احلنفية، وبع�ص املالكية، وال�سحيح من 

اأقوال ال�سافعية، ومذهب احلنابلة)3(.

القول الثاين: اأن نفقة حج املحرم عليه، وبه قال حممد �ساحب اأبي حنيفة)4(.

الأدلة:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لأول مبا ياأتي:

اأنه من �سبيلها فال تتو�سل للحج اإل به؛ فكان عليه نفقتها كالراحلة)5(.. 1

ا للحرج خروجه معها لئال مت�سي مفردة دونه)6(.. 2 دفعاً

باأنه غري جمرب  بقوله:  الثاين  القول    اأبي حنيفة  وا�ستدل حممد �ساحب 
على اخلروج فاإذا تربع به مل ي�ستوجب بتربعه النفقة عليها)7(.

فتوى رقم )10701( )35/11(.  )1(
�ملب�سوط:  ينظر:  و�حلنابلة،  �أقو�لهم،  من  �ل�سحيح  على  و�ل�سافعية  �ملالكية،  وبع�س  �حلنفية،  وهم    )2(
 )420/2( الربهاين  واملحيط   )339/2( الرائق  والبحر   )150/1( املنرية  واجلوهرة   )163/4(
على اخلطيب  والبجريمي  املحتاج )629/1(  ومغني  واملجموع )64/7(  اجلليل )205/3(  ومواهب 

)192/2(، واملغني )34/5( والكايف لبن قدامة )470/2( والإن�ساف )374/3(.
تنظر املراجع ال�سابقة جلميع املذاهب.  )3(

)4( ينظر: �ملب�سوط )163/4(، فتح القدير )422/2(.
ينظر: اجلوهرة النرية )150/1( واملغني )34/5( والكايف لبن قدامة )470/1(.  )5(

مواهب اجلليل )206/3(.  )6(
ينظر: �ملب�سوط )163/4(، فتح القدير )422/2(.  )7(
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ميكن �أن يناق�س:  باأنه �إذ� تربع للخروج فال ُيكّلف مبا ل يلزمه من وجوب �لنفقة.

الراجح:

اأعلم هو القول الأول، وهو القول بوجوب نفقة حمرم  الذي يرتجح واهلل تعالى 
املراأة عليها اإذا ا�ستطاعت ذلك واإذا مل ت�ستطع فال يجب عليها احلج؛ لقوة ما ا�ستدل 
به �أ�سحاب هذ� �لقول وباأنه ل ُيلزم مبا ل يجب عليه، �إذ �خلروج معها ل يلزمه، و�أما 

اإن تربع بذلك فال باأ�ص.

امل�ساألة الثالثة: نفقة الزوجة يف حج الق�ساء:

�سورة امل�ساألة: 

    �إذ� ف�سد �حلج ب�سبب �رتكاب �ملحظور -�لوطء قبل �لتحلل �لأول- فاإنه يجب 
الق�ساء، واإذا كان كذلك: فعلى من جتب نفقة الزوجة يف حج الق�ساء؟

 اختلف الفقهاء  يف ذلك على ثالثة اأقوال:

�لقول �لأول: �أن �لنفقة تكون على �ملر�أة يف حج �لق�ساء �إن كانت مطاوعة بالوطء، 
وتكون على الزوج اإن كانت مكرهة، وبذلك قال املالكية)1(، واحلنابلة)2(.

قول  القول  وهذا  ا،  مطلقاً املوطوءة  الزوجة  مال  من  النفقة  اأن  الثاين:  القول 
احلنفية)3(، ووجب عند ال�سافعية)4(.

القول  وهو  الواطئ،  الزوج  مال  من  الق�ساء  حج  يف  النفقة  اأن  الثالث:  القول 
ال�سحيح من مذهب ال�سافعية)5(.

ينظر: الذخرية )343/3( وحا�سية الد�سوقي )306/2(.   )1(
ينظر: الكايف لبن قدامة )532/1( والإن�ساف )447/3( قال املرداوي: »بال نزاع«، وينظر: وك�ساف   )2(

القناع )517/2(.
ينظر: البحر الرائق )18/3-19(، رد املحتار على الدر املختار )524/3(.  )3(

ينظر: احلاوي )221/4( واملجموع )396/7( والبيان يف مذهب الإمام ال�سافعي )221/4(.  )4(
ينظر: احلاوي الكبري )221/4(، واملجموع )396/7(.  )5(
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الأدلة:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول مبا ياأتي:

اأنه املف�سد لن�سكها فكانت واجبة عليه حال الإكراه)1(.. 1

اأنها غرامة تتعلق باجلماع فلزمته كالكفارة)2(.. 2

اإن طاوعت فهي كحج الأداء، وهي من اأف�سدت ن�سكها)3(.. 3

وا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين:

باأن الق�ساء من عبادات الأبدان، وما لزم الزوجة من عبادات الأبدان فالنفقة 
املتعلقة بها يف مالها ل يتحملها الزوج عنها كحجة الإ�سالم)4(.

ميكن اأن يناق�ص: باأن الدليل م�سلرّم يف حج الق�ساء فيما اإذا كانت مطاوعة، اأما 
ا فيه. املكرهة فال حتمل ما ل يلزمها اإذ لي�ست �سبباً

وا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث:

�أن �لق�ساء �إمنا وجب بالوطء، وحقوق �لأمو�ل �ملتعلقة بالوطء يخت�س بتحملها 
الزوج كاملهر والكفارة)5(.

ميكن اأن يناق�ص: باأن الدليل م�سلرّم كذلك، وهو ما ا�ستدل به اأ�سحاب القول الأول 
اإن كانت مطاوعة فيلزمها كما يلزم الزوج نفقة نف�سه  اأما  اإذا كانت مكرهة،  فيما 

كحج الأداء.

الراجح:

اإذا  فيما  بالتف�سيل  القائل:  الأول  القول  هو  اأعلم-  تعالى  -واهلل  يرتجح  الذي 
ينظر: الكايف لبن قدامة )532/1( وك�ساف القناع )517/2(.  )1(

اأ�سنى املطالب )512/1(.  )2(
ينظر: املهذب مع املجموع )396/7(.  )3(

احلاوي الكبري )221/4(  )4(
املرجع ال�سابق.  )5(
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به  ا�ستدل  لقوة ما  نفقتها  املكرهة فعلى زوجها  واأما  النفقة،  فعليها  كانت مطاوعة 
اأ�سحاب هذا القول.

املطلب الثاين
نفقة االأوالد يف احلج

وفيه م�ساألتان:

امل�ساألة الأولى: نفقة ال�سغري:

)1( على اأن احلج ل يجب على ال�سغري غري البالغ، واأنه لو 
  اأجمع العلماء

، ول يجزئه عن حجة الإ�سالم فيجب عليه احلج اإذا بلغ. حج فحجه �سحيح ويقع نفالاً

واختلفوا يف نفقة حجه الزائدة عن نفقة احل�سر، هل جتب من مال الويل اأو من 
ماله على قولني:

القول الأول: اأن نفقة حج ال�سغري جتب من مال الويل، وبه قال جمهور الفقهاء 
ال�سافعية)4(،  مذهب  من  وال�سحيح  �ملالكية)3(،  و�أكرث  احلنفية)2(،  من 

واملذهب عند احلنابلة)5(.

بع�ص  قال  القول  وبهذا  ماله،  من  جتب  ال�سغري  حج  نفقة  اأن  الثاين:  القول 
املالكية)6(، والقول الثاين عند ال�سافعية)7(، والرواية الثانية للحنابلة)8(.

فتح  �سرح  وينظر:   ،)44/5( املغني  يف  قدامة  وابن   ،)61/1( الإجماع  يف  املنذر  ابن  الإجماع:  نقل   )1(
القدير )414/2(، والبحر الرائق )487/2( واملهذب مع املجموع )24/7(.

ينظر: �سرح فتح القدير )414/2(، ورد املحتار )405/3(.  )2(
ينظر: املعونة )596/1( والذخرية )296/3( وقيده املالكية فيما اإذا خاف على ال�سبي لو تركه.  )3(

ينظر: املجموع )31/7( ومغني املحتاج )621/1( والبجريمي على اخلطيب )193/2(.  )4(
ينظر: املغني )54/5( والإن�ساف )354/3( والفروع )219/5(.  )5(

ينظر: حا�سية الد�سوقي )202/2( والذخرية )298/3(.  )6(
ينظر: املجموع )31/7( ومغني املحتاج )621/1(.  )7(

حكاها �لقا�سي وقدمها يف �لهد�ية و�خلال�سة و�لرعايتني، ينظر: �لإن�ساف )354/3(، =  )8(
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الأدلة:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول مبا ياأتي:

اأن الويل كلفه بذلك، ول حاجة به اإليه، ولي�ص من الإ�سالح اإلزامه نفقة ما . 1
ل يحتاج اإليه)1(.

اأن الويل ال�سبب فيه، كما لو اأتلف مال غريه باأمره)2(.. 2

وا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين مبا ياأتي:

اأن احلج له، فالنفقة عليه كالبالغ)3(.. 1

ميكن اأن يناق�ص: بالت�سليم باأن احلج له لكن الويل هو من ت�سبب فيه.

ن عليه، ف�سار كاأجر املعلم والطبيب)4(.. 2 اأن فيه م�سلحة حت�سيل الثواب له ويتمراً

نوق�ص من وجهني:

الأول: اأن ال�سبي ل يكلف من غري حاجة اإليه ليتمرن عليه لأنه ل يجب اإل 
مرة يف العمر، ثم اإن م�سلحة التعليم كال�سرورة بخالف احلج)5(.

ا ل جتحف مبال �ل�سبي بخالف �حلج)6(. �لثاين: �أن موؤنة �ملعلم ي�سرية غالباً

الراجح:

حج  نفقة  باأن  القول:  وهو  الأول  القول  هو  اأعلم-  تعالى  -واهلل  يرتجح  الذي 
ال�سغري على الويل اإذ هو ال�سبب يف حجه وال�سغري ل يدرك.

= والفروع )219/5( وك�ساف القناع )443/2(.
ينظر: املعونة )597/1( واملغني )54/5(.  )1(

ينظر: ك�ساف القناع )443/2(.  )2(
املغني )54/5(.  )3(

ينظر: املجموع )31/7( والفروع )219/5(.  )4(
ينظر: مغني املحتاج )621/1( وك�ساف القناع )443/2(.  )5(

ينظر: املجموع )32/7( ومغني املحتاج )621/1، 632(.  )6(
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امل�ساألة الثانية: الولد املكلف)1(.

�سورة امل�ساألة:

اأبيهم وُتعدرّ من  هل نفقة احلج لالأولد املكلفني من الأبناء والبنات واجبة على 
حقوق الأبناء؟

تبني مما �سبق اأن احلج يجب على املكلف من رجل اأو امراأة اإذا ا�ستطاع بنف�سه 
ا ببذل غريه، ومل اأجد يف كتب  باأن ملك الزاد والراحلة، ول يكون الإن�سان م�ستطيعاً
الفقهاء  من عدرّ حج الأولد من احلقوق الواجبة على الآباء، واإمنا لو بذل له 
يوؤجر الأب  اأمر ح�سن  القول ال�سحيح وحجه �سحيح، وهو  اأن يقبل على  احلج فله 
ا على الأب اإل اإذا حج باأحد الأولد فعليه  عليه ومن النفقات امل�سروعة، ول يكون واجباً

احلج بالبقية من باب العدل بني الأولد.

املطلب الثالث
نفقة الوكيل يف احلج

�سورة امل�ساألة:

ا من زواله جائزة يف قول جمهور الفقهاء)2(،  ا ميوؤو�ساً النيابة يف احلج للعاجز عجزاً
لكن على من تكون نفقة النائب اأو الوكيل يف احلج؟

املال  اأن  القادر  لغري  احلج  النيابة يف  بجواز  القائلون    )3(
 الفقهاء  اتفق 

ونفقة حج النائب تكون من امل�ستنيب -املحجوج عنه- وعلى جواز اأخذها، وهي: نفقة 
ما  وكل   - الرجوع  ونفقة   - والطعام   - وامل�سكن   - )التنقل  اأجرة احلملة  اأو  ال�سفر 

املراد بالولد هنا البن والبنت.  )1(
من: احلنفية، وبع�ص املالكية، وال�سافعية، واحلنابلة، ومل يخالف يف ذلك اإل املالكية يف امل�سهور عنهم،   )2(
ينظر: بدائع ال�سنائع )212/2( والبناية �سرح الهداية )471/4( ورد املحتار )598/2(، والذخرية 
 )631/1( املحتاج  ومغنى   )96-95/7( املجموع  مع  واملهذب   )2/3( اجلليل  ومواهب   ،)193/3(

واملغني )19/5-20( والإن�ساف )366/3( والفروع )255/5(.
ينظر: املراجع ال�سابقة.  )3(
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يحتاجه يف احلج(، وما ف�سل من املال رده اإل اأن يوؤذن له يف اأخذه، وينفق على نف�سه 
بقدر احلاجة من غري اإ�سراف ول تقتري)1(.

و��ستدلو� على وجوب �لنفقة من مال �مل�ستنيب مبا ياأتي:

اأن نف�ص احلج يقع للحاج، واإمنا للمحجوج عنه ثواب النفقة، فاإذا مل ينفق . 1
من ماله فال �سيء له)2(.

اأن ال�ستطاعة كما تكون بالنف�ص تكون ببذل املال ولهذا يقال ملن ل يح�سن . 2
البناء: اإنك م�ستطيع ببناء دارك اإذا كان معه ما يفي ببنائها)3(.

يعني . 3 الأفعال  اأداء  اأي مقام  الإنفاق مقامه،  اأقيم  نف�سه  اأنه عند احلج عن 
الواجب عليه اإذا حج اأن ينفق على نف�سه، فكذا اإذا عجز عن الأداء عليه اأن 

ينفق لإم�ساء غريه عنه)4(.

ومما يرتتب على ذلك)5(:

• ما ف�سل من املال رده، كما �سبق.	

• اإن اأنفق من مال نف�سه، رجع به.	

• يوؤذن له يف اجلناية فكان موجبها 	 ما لزمه بفعل حمظور من ماله؛ لأنه مل 
ا. عليه كما لو مل يكن نائباً

• دم املتعة والقران اإن اأُذن له يف ذلك فعلى امل�ستنيب؛ لأنه اأذن يف �سببها، واإن 	
مل يوؤذن له فعليه.

نفقة الوكيل اأو النائب هنا تختلف عن م�ساألة ال�ستئجار على احلج، فهذه لي�ست مرادة بالبحث، واإمنا   )1(
تدخل يف م�ساألة :)ال�ستئجار على الطاعات( ولي�ست مرادة بالبحث.

ينظر: بدائع ال�سنائع )213/2( والذخرية )193/3(.  )2(
ينظر: مغني املحتاج )631/1(.  )3(
النيابة �سرح الهداية )473/4(.  )4(

ينظر: البحر الرائق )66/3( والذخرية )195/3(، بداية املجتهد )321/1(، واملجموع )119/5-  )5(
120( والعزيز �سرح الوجيز )297/3(، واملغني )26/5(.
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• دم الإح�سار على امل�ستنيب كنفقة الرجوع.	

• اإن اأف�سد حجه فالق�ساء عليه، ويرد ما اأخذ.	

املطلب الرابع

نفقة احلج عن امليت

تويف وهو مل يحج  اإذا كان قد  امليت  نفقة احلج عن   يف  الفقهاء  اختلف 
حجة �لإ�سالم، �سو�ءاً فّرط �أو مل يفّرط، على قولني:

�لقول �لأول: �أن نفقة �حلج تكون من تركته �سو�ءاً فّرط يف �أد�ء �حلج �أو مل يفّرط، 
اأو�سى بذلك اأو مل يو�ِص، وبهذا القول قال ال�سافعية)1(، واحلنابلة)2(.

القول الثاين: اأن نفقة احلج عن امليت ل توؤخذ من ماله وي�سقط عنه احلج اإل اإذا 
اأو�سى فُيحج عنه من الثلث، وبهذا القول قال احلنفية)3(، واملالكية)4(.

الأدلة:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول مبا ياأتي:

عن ابن عبا�ص  اأن امراأة من جهينة جاءت اإلى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: . 1
اأفاأحج عنها؟ قال: »نعم حجي  اأن حتج  اأن حتج فماتت قبل  اأمي نذرت  اإن 
عنها، �أر�أيت لو كان على �أمك دين �أكنِت قا�سيته؟« قالت: نعم، قال: »�ق�سو� 

دين اهلل فاهلل اأحق بالوفاء«)5(.
ينظر: املجموع )97/7، 101( والعزيز �سرح الوجيز )295/3(، ومغني املحتاج )630/1(.  )1(

ينظر: املغني )36/5، 38(، والإن�ساف )369/3(، وك�ساف القناع )456/2(.  )2(
ينظر: بدائع ال�سنائع )221/2( والبناية �سرح الهداية )478/4(، والبحر الرائق )69/3(.  )3(

ينظر: مواهب اجلليل )475/2(، الذخرية )196/3(، وحا�سية الد�سوقي )224/2(.  )4(
اأخرجه البخاري يف ال�سحيح، كتاب احلج، باب: احلج والنذر عن امليت )18/3( رقم )1852(.  )5(
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وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سبرّه احلج بالدين الذي ل ي�سقط باملوت فوجب اأن 
يت�ساويا يف احلكم)1(.

حديث عبداهلل بن بريدة عن اأبيه : اأن امراأة جاءت اإلى ر�سول اهلل . 2
ملسو هيلع هللا ىلص  وقالت: يا ر�سول اهلل اإن اأمي ماتت ومل حتج اأفاأحج عنها«، قال: »نعم«)2(.

وجه الدللة: اأن احلديث عام ومل ي�ستف�سر فيه عليه ال�سالة وال�سالم اأنها 
ماتت عن و�سية اأو ل)3(.

اأن اجلائز هو التاأجيل للحج ل التفويت)4(.. 3

وا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين:

وت�سقط  �أد�ئها  يف  �لنيابة  جتزئ  ل  �لبدنية  و�لعباد�ت  بدنية  عبادة  �حلج  باأن 
مبوت من عليه كال�سالة)5(.

النيابة  فتدخله  مالية،  بدنية  عبادة  فهو  ال�سالة  عن  يختلف  احلج  اأن  نوق�ص: 
بخالف ال�سالة)6(.

الراجح:

الذي يرتجح -واهلل تعالى اأعلم- هو القول الأول، وهو القول: باأن نفقة احلج 
واإن مل يرتك   ، اإذا ترك مالاً اأو مل يو�ِص  اأو�سى  توؤخذ من تركته �سواءاً  عن امليت 
في�ستحب اأن يحج عنه من مال غريه، وذلك؛ لقوة ما ا�ستدل به اأ�سحاب هذا القول 

و�سراحتها.
ينظر: مغني املحتاج )630/1( واملغني )38/5-39(، وك�ساف القناع )456/2(.  )1(

�أخرجه �لرتمذي يف �ل�سن، كتاب �حلج )260/3( برقم )829(. وقال: “حديث ح�سن �سحيح”.  )2(
ينظر: بدائع ال�سنائع )221/2(.  )3(

مغني املحتاج )630/1(.  )4(
ينظر: �ملب�سوط )148/4(.  )5(

ينظر: املغني )39/5(.  )6(
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قيل يف  كما  النفقة وغريها  زيادة  ذلك من  على  يرتتب  فيما  فيقال  وعلى هذا 
ا ملا اأخذه من النفقة بل  املطلب ال�سابق -يف احلج عن احلي- اإذ احلاج ل يكون مالكاً
ا كان القدر اأو غري معني. ناً ا كان اأو ميتاًا، ُمعياً يت�سرف فيه على ملك املحجوج عنه حياً
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، ويف ختام هذا البحث خل�ست بنتائج 
اأهمها ما ياأتي:

احلث على النفقة يف احلج ملا فيها من الف�سل والثواب.. 1

اأن املراد بال�ستطاعة املالية يف احلج هي: الزاد والراحلة، واملعترب فيه هو . 2
ا. ا واإياباً ملك املال الذي يكفيه يف احلج ذهاباً

اأن من اأراد احلج اإن كان له دين على مليء باذل له فاإنه يلزمه، واإن كان على . 3
. مع�سر اأو تعذر ا�ستيفاوؤه عليه، مل يلزمه باتفاق الفقهاء

4 .. ين احلال ُمقدم على احلج باتفاق الفقهاء اأن ق�ساء الداً

ين اإن كان موؤجالاً وغلب على ظنه اأنه يوفيه اإذا حل اأجله اأو وثرّقه برهن . 5 اأن الداً
اأو كفيل، فاحلج واجب على املدين ولي�ص للدائن منعه من ال�سفر، واأما اإن حل 

اأجله قبل احلج فيقدم الدين.

ل يجب �لقرت��س �أو �ل�ستد�نة من �أجل �حلج باتفاق �لفقهاء، و�خلالف يف . 6
�جلو�ز، فلو علم �لإن�سان من نف�سه �لوفاء �أبيح له �ل�ستقر��س، و�إذ� مل يكن 

له جهة وفاء فُيكره على القول ال�سحيح من اأقوال الفقهاء.

باتفاق . 7 مكروه  ال�سوؤال  عادته  تكن  مل  ملن  احلج  اأجل  من  النا�ص  �سوؤال  اأن 
الفقهاء.

ل يلزم قبول املال من الواهب اأو املتربع اإل اإذا كان الوالد اأو الولد على القول . 8
ال�سحيح من اأقوال اأهل العلم.

الع�سرة . 9 باب  من  ذلك  له  وي�ستحب  زوجته،  حج  نفقة  الزوج  على  يجب  ل 
باملعروف بالتفاق اإل اإذا كانت قد ا�سرتطت يف العقد.
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الفقهاء . 10 ا�ستطاعت على قول جمهور  اإن  املراأة واجبة عليها  اأن نفقة حمرم 
 .

اإن كانت املراأة مكرهة حني ق�ساء حجها، . 11 وجوب نفقة الق�ساء على الزوج 
ووجوبها عليها اإن كانت مطاوعة.

من . 12 ال�سحيح  القول  على  الويل  مال  من  واجبة  احلج  يف  ال�سغري  نفقة  اأن 
اأقوال اأهل العلم.

ل . 13 ال�ستطاعة  يف  الأ�سل  واأن  البالغني  الأولد  على  احلج  نفقة  وجوب  عدم 
تكون بالغري على القول ال�سحيح من اأقوال اأهل العلم، واإمنا ي�ستحب لالأب 
اأن يبذل للولد لأجل احلج فهو من باب الإح�سان، كما ي�ستحب للولد البذل 

لالأب فهو من باب الرب.

اأن نفقة الوكيل يف احلج عن احلي غري القادر تكون من املوكل )امل�ستنيب( . 14
. باتفاق الفقهاء

مل . 15 �أو  �حلج  �أد�ء  يف  فّرط  �سو�ءاً  تركته  من  توؤخذ  �مليت  عن  �حلج  نفقة  �أن 
ط، �أو�سى بذلك �أو مل يو�ِس، على �لقول �ل�سحيح من �أقو�ل �أهل �لعلم. ُيفرِّ

و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�سلم  اهلل  و�سلى  العاملني  رب  هلل  واحلمد 
اأجمعني.
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قائمة امل�صادر واملراجع

الإجماع، لأبي بكر حممد بن املنذر الني�سابوري، حتقيق: فوؤاد عبدا ملنعم اأحمد، . 1
د�ر �مل�سلم للن�سر و�لتوزيع، ط1 1425ه�-2004م.

الإجماع، لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب، جمع وترتيب: فوؤاد ال�سلهوب . 2
وعبد�لوهاب �ل�سهري، د�ر �لقا�سم بالريا�س، ط1 1418ه�.

�أحكام �ل�ستطاعة يف �سوء �مل�ستجد�ت �ملعا�سرة، يو�سف عبد�لرحيم �سالمة، . 3
نابل�ص-فل�سطني، 1424ه�.

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل، ملحمد بن نا�سر الألباين، املكتب . 4
�لإ�سالمي، بريوت، ط2، 1405ه�.
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فائدة: حكم اإجابة الأذان املنقول على الهواء وعرب امل�سجل

اإذا كان  اإجابة املوؤذن املنقول �سوته على الهواء مبا�سرة  ت�سرع 
الإجابة؛  ت�سرع  فال  ال�سالة  اأدى  اإذا  اأما  بعد،  ال�سالة  يوؤد  مل 
لأنه نداء ملن مل ي�سل، فاملوؤذن يقول: حي على ال�سالة، وهذا 
، فال ت�سرع اإجابة املوؤذن يف هذه  قد �سلى، واأما اإذا كان م�سجالاً
واإمنا هو حكاية �سوت، و�سيء   ، اأذانااً حقيقيااً لي�ص  احلال؛ لأنه 
م�سموع لأذان �سابق، وقد يكون هذا الأذان امل�سجل لرجل ميت 

اأو غائب.
لطائف الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور �سعد بن تركي اخلثالن، )�س38(.
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د. في�سل بن عبدالرحمن بن حممد ال�سحيباين

ع�سو هيئة التدري�س بق�سم الق�ساء اجلزائي باملعهد العايل للق�ساء
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

ومن  اأنف�سنا  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  اإنَّ احلمد هلل 
ا،  ا مر�سداً ولياً له  اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فلن جتد  �سيئات 

وال�سالة وال�سالم على نبينا حممٍد واآله و�سحابته اأف�سل �سالٍة واأمتَّ ت�سليم. 

وبعد..

ا،  ِلحٌة لهما �أي�ساً فاإنَّ �ل�سريعة �لإ�سالمية �سريعٌة �ساحلٌة لكل زماٍن ومكاٍن، وُم�سْ
ُم�ْسَتوعبٌة لكل متغري�ت �حلياة، قادرٌة على م�سايرة �لتَّطور، وما ذ�ك �إل لأنَّها �سريعٌة 
�إلهيٌة مبنيٌة على �أ�سوٍل وقو�عَد، تنطلق من مقا�سَد لُتَحِقق م�سالَح وتدفع مفا�سد، 

لذا اأ�سبحت خري �سريعٍة اأخرجت للنا�ص. 

فما من حادثٍة ول نازلٍة حتلُّ بالأمة الإ�سالمية اإل ولها يف هذه ال�سريعة العظيمة 
ا، واإمنا الذي على املجتهد البحث والتَّنقيب عن ذلك يف  ا اأو ا�ستنباطاً حكٌم؛ اإما ن�ساً

ه.  مَظانِّ

ا، نتجت عنه  ا كبرياً وقد اأنعم اهلل علينا يف هذا الع�سر بتطور علم الطب تطوراً
�إلى در��سة م�ستجد�ته، و�لبحث يف مو�سوعاته؛ ومن تلك �ملو�سوعات  حاجة ما�سة 
ة ونتائجها، ومدى  �لتي حتتاج �إلى در��سٍة: مو�سوع �آثار �لعمليات و�جلر�حات �لطبيَّ
م�سوؤولية �لفريق �لطبي عنها، ومن هنا �أردت �لبحث يف هذ� �ملو�سوع، حتت عنو�ن: 

ٌة تطبيقيٌَّة( )الأحكام الفقهيَّة للم�ساعفات الطبيَّة - درا�سٌة نظريَّ

واأحكامها،  واأنواعها  امل�ساعفات  تلك  �سور  من  ا�ستطعت  ما  جمع  حاولت  وقد 
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ا بتطبيقاٍت ق�سائيٍة معا�سرٍة وهو جهُد مقٍل �سعيٍف، �أ�ساأل �هلل �أن يبارك فيه،  مقروناً
واأن يلهمني فيه ال�سواب.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

مما حد�ين لختيار هذ� �ملو�سوع عدٌد من �مل�سوغات منها: 

بكافة . 1 ة  �لطبيَّ �لأعمال  خمتلف  يف  و�نت�سارها  ة  �لطبيَّ �مل�ساعفات  كرثة 
ة ال�سريعة يف املجال الطبي  ا للتطورات العلميَّ تخ�س�ساتها وجمالتها؛ نظراً
�لطبية و�جلر�حية،  �لعمليات  �لع�سر �حلا�سر؛ و�لذي نتجت عنه كرثة  يف 

وتو�سع النا�ص يف العمليات التَّكميلية والتَّجميلية ونحوها.

ة والأخطاء الطبيَّة، وهما -كما �سياأتي بيانه- . 2 اخللط بني امل�ساعفات الطبيَّ
م�سطلحان خمتلفان ولكٍل منهما اأحكامه واآثاره، ولإظهار هذه الفوارق يف 
الأحكام والآثار اأهمية ق�سوى بني �ستى طبقات املهتمني من �سرعيني واأطباء 

وحمامني وغريهم.

ا . 3 اأحكام هذه امل�ساعفات؛ نظراً الق�سائية املرتتبة على  الآثار  لبيان  احلاجة 
لكرثة �لق�سايا و�ملطالبات �ملنظورة لدى �للجان �لطبية يف هذ�. 

 الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة باملو�سوع: 

�لأحكام  مو�سوع  تناول  ا  بحثاً �أجد  مل  �ملو�سوع  حول  ُكتب  ما  ��ستق�ساء  بعد 
ا من البحوث حول  ال�سرعية للم�ساعفات الطبية واآثارها الق�سائية، واإمنا وجدت عدداً
مو�سوعات �خلطاأ �لطبي و�أحكامه، وحول �أحكام �لإذن �لطبي ونحوهما، وب�سكٍل عاٍم 
�أحكام  ملو�سوع  ق  تتطرَّ ومل  عامٍة،  مو�سوعاٍت طبيٍة  على  �لبحوث  تلك  تركزت  فقد 

ة واآثارها. امل�ساعفات الطبيَّ

منهج البحث: 

اأما منهجي يف البحث فهو على ح�سب املنهج التَّحليلي املتبع يف مثل هذه البحوث، 



األحكام الفقهيَّة للمضاعفات الطبيَّة - 

دراسة نظريَّة تطبيقيَّة

العدد  اخلامس واخلمسون  315العدد  اخلامس واخلمسون 314

ا ثم بيان حكمها عند اأ�سحاب  ا دقيقاً القائم على ت�سوير امل�ساألة املراد بحثها ت�سويراً
املذاهب الفقهية املعتربة مع ذكر ما تي�سر الوقوف عليه من اأقوال ال�سلف ال�سالح، 
واإذا مل اأقف على امل�ساألة يف مذهب ما فاأ�سلك بها م�سلك التخريج مع توثيق الأقوال 
ا على  الدللة، معتمداً بيان وجه  الأقوال مع  اأدلة  اأهل املذهب، وا�ستق�ساء  من كتب 

اأُمهات امل�سادر واملراجع الأ�سلية يف التحرير والتوثيق والتخريج.

خطة البحث: 

ي�ستمل البحث على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة، وتف�سيله كالتايل: 

 متهيد يف التعريف بالعنوان: وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف مفردات العنوان.

املطلب الثاين: املراد بامل�ساعفات الطبية.

املطلب الثالث: الألفاظ ذات ال�سلة.

املبحث الأول: اأنواع امل�ساعفات الطبية وثبوتها، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: اأنواع امل�ساعفات الطبية.

املطلب الثاين: م�سوؤولية الطبيب عن امل�ساعفات الطبية.

املطلب الثالث: مرجعية حتديد امل�ساعفات الطبية.

املبحث الثاين: اإخبار املري�ص بامل�ساعفات الطبية واآثاره، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: حكم اإخبار املري�ص بامل�ساعفات الطبية واآثاره.

ر اإخبار املري�ص بامل�ساعفات الطبيَّة. املطلب الثاين: حالت تعذرّ

املطلب الثالث: امل�ساعفات الطبية الناجتة عن الأخطاء الطبية. 

املبحث الثالث: التطبيقات الق�سائية، وفيه ثالثة مطالب: 
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املطلب الأول: تطبيقات ق�سائية يف وقائع اأُخرب املري�ص فيها بامل�ساعفات الطبية.

بامل�ساعفات  املري�ص فيها  الثاين: تطبيقات ق�سائية يف وقائع مل ُيخرب  املطلب 
الطبية.

املطلب الثالث: تطبيق ق�سائي يف واقعة مل ميكن اإخبار املري�ص فيها بامل�ساعفات 
الطبية.

اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث وتو�سياته.

ويف اخلتام، اأحمد اهلل تعالى على نعمه ولطفه وتي�سريه، واأ�ساأله التوفيق وال�سداد، 
و�أن يعفو عن �لزلل و�لنق�س، كما �أ�ساأله �أن ينفع مبا كتبت �إنَّه كرمي جو�د، و�سلى �هلل 

على نبينا حممد وعلى اآله و�سحابته اأجمعني.
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التمهيد

املطلب االأول
تعريف مفردات العنوان

يف  وذلك  وال�سطالح  اللغة  يف  الطبية  امل�ساعفات  معنى  ببيان  البدء  يح�سن 
الفرعني التاليني: 

الفرع الأول: تعريف امل�ساعفات لغًة وا�سطالًحا

اأوًل: تعريف امل�ساعفات لغة: 

اَعف ي�ساِعف  امل�ساعفات لغًة: جمٌع مفرده م�ساعفٌة، م�سدر �لفعل �لرباعي �سَ

و�ساعفته  ا،  �إ�سعافاً يء  �ل�سَّ و�أ�سعفت  م�ساَعف،  و�ملفعول  م�ساِعف  فهو   ، م�ساعفةاً
ا)1(. ، و�سّعفته ت�سعيفاً م�ساعفةاً

“ال�ساد والعني والفاء اأ�سالن متباينان، يدل اأحدهما   :  قال ابن فار�ص 
ة، ويدلُّ الآخر على اأن ُيزاد ال�سيء مثله”)2(.  على خالف القوَّ

يء فُيجعل مثلني �أو �أكرث، ومنه قول  فالتَّ�سعيف و�مل�ساعفة �أن يز�د يف �أ�سل �ل�سَّ
ۆئ   ۆئ    ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى      )ى   تعالى:  اهلل 

ا بعد عام)3(. ۈئ( ]اآل عمران: 130[؛ اأي يت�ساعف عاماً

ثانًيا: تعريف امل�ساعفات يف ال�سطالح: 

يف  فمعناها  اللغوي،  املعنى  عن  للم�ساعفات  ال�سطالحي  املعنى  يختلف  ل 
انظر: العني )282/1(، خمتار ال�سحاح )184/1(.  )1(

معجم مقايي�ص اللغة )362/3(.  )2(
انظر: جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن )130/7(، تف�سري القرطبي )202/4(.  )3(
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يء؛ ومنه م�ساعفة اأجر ال�سالة، وم�ساعفة  ال�سطالح يدور حول الزيادة على ال�سَّ
احل�سنات ونحوها.

الفرع الثاين: تعريف الطب لغًة وا�سطالًحا

اأوًل: تعريف الطب لغة: 

ا،  اء، يقال: طبَّ يطبُّ طباً : بك�سر الطَّ ب لغةاً ب، والطِّ لفظة )الطبيَّة( م�ستقٌة من الطِّ
اء والباء اأ�سالن �سحيحان، اأحدهما  والطاء مثلَّثٌة)1(، قال ابن فار�ص : “الطَّ

يدل على علٍم بال�سيء ومهارة فيه، والآخر على امتداٍد يف ال�سيء وا�ستطالة”)2(.

طبٌّ  رجل  يقال:  به،  و�حلْذق  بال�سيء  �لعلم  منها)3(:  معاٍن  على  الطب  ويطلق 
وطبيٌب؛ اأي: عامٌل حاذق.

)4(؛ اأي �ُسحر)5(. �ل�سحر، و�مَلْطُبوب هو �مل�سحور، ويف �حلديث �أنَّ �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ُطبَّ

بته اإذا اأ�سلحته. الإ�سالح، يقال: طبَّ

واملعنى اللغوي املنا�سب هنا من هذه املعاين هو املعنى الأول والأخري.

ثانًيا: تعريف الطب يف ال�سطالح: 

“علٌم  باأنَّه:  ف  فعرِّ متقاربٌة؛  واألفاظها  ال�سطالح،  يف  الطب  تعريفات  تعددت 
ة ليحفظ  حَّ ف منه على اأحوال بدن الإن�سان من جهة ما ي�سح ويُزول عن ال�سِّ يتعرَّ

ة حا�سلة وي�سرتدها زائلة”)6(. ال�سحَّ

ف باأنه: “علٌم يخت�سُّ مبعاجلة �لأمر��س”)7(. وعرِّ
انظر: ل�سان العرب )553/1(، تاج العرو�ص )258/3(.  )1(

معجم مقايي�ص اللغة )408/3(.  )2(
انظر: معجم مقايي�ص اللغة )408/3(، ل�سان العرب )553/1(.  )3(

رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب تكرير الدعاء، رقم )6391( )83/8( بهذا اللفظ.  )4(
النهاية يف غريب احلديث والأثر لبن الأثري )110/3(.  )5(

القانون يف الطب لبن �سينا )13/1(.  )6(
املو�سوعة الطبية الفقهية د. اأحمد كنعان، �ص )644(.  )7(
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ل �لذي ميار�س �لطب ويعالج �ملر�سى)1(. �أما �لطبيب فعرف باأنَّه: �ل�سخ�س �ملوؤهَّ

�حلادثة  و�لأمر��س  �لأع�ساء  ومز�ج  �لبدن  برتكيب  “�لعارف  باأنَّه:  ف  عرِّ كما 
افعة فيها”)2(.  فيها و�أ�سبابها و�أعر��سها وعالماتها، و�لأدوية �لنَّ

�سخ�ٌص  عمٍل  لكل  واأ�سبح  فيه،  العاملون  تعدد  فقد  الطب  علم  لتطور  ا  ونظراً
�ستى  يف  العاملني  من  فريٍق  اإلى  يحتاج  الواحد  الطبي  الإجراء  فاإنَّ  ولذا  خمت�ٌص، 

التَّخ�س�سات الطبيَّة من متري�ٍص وتخديٍر واإ�ساعٍة ونحوها.

ولذ� ظهر ما ي�سمى مب�سطلح )�ملمار�س �ل�سحي( لي�سمل كافة �أع�ساء �لفريق 
الطبي؛ حيث جاء يف نظام مزاولة املهن الطبيَّة ولئحته التنفيذية يف املادة الأولى: 
ت�سمل  �لتي  ة  �ل�سحيِّ �ملهن  مبز�ولة  له  �س  يرخَّ من  “كل  هو:  ال�سحي)3(  املمار�ص 
الفئات الآتية: الأطباء الب�سريني واأطباء الأ�سنان وال�سيادلة الأخ�سائيني والفنيني 
والب�سريات  وال�سيدلية  واملخترب  والتَّخدير  والتَّمري�ص  الأ�سعة  يف  ال�سحيني 

والوبائيات...”.

املطلب الثاين
املراد بامل�شاعفات الطبيَّة 

)Medical complications( 

واإي�ساحه؛  به  املراد  بيان  من  لبدَّ  ما،  م�سطلح  عن  احلديث  يف  ال�سروع  قبل 
وُّره؛ �إذ �حلكم على �ل�سيء فرٌع عن ت�سوره. ليت�سنى للقارئ َت�سَ

ة تلك �لتَّغري�ت �لتي تطر�أ على �ملري�س �أثناء  يق�سد مب�سطلح �مل�ساعفات �لطبيَّ
املرجع ال�سابق �ص )651(.  )1(

معامل القربة يف اأحكام احل�سبة لبن الإخوة �ص )177(.  )2(
و�سدرت  1426/11/4ه�،  وتاأريخ  )م/59(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ة  الطبيَّ املهن  مزاولة  نظام  �سدر   )3(
لئحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم )4080489( وتاأريخ 1439/1/2ه، ينظر: نظام مزاولة املهن 

الطبيَّة �ص )1(.
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ر ال�سفاء،  ى منها، وقد ت�سل اإلى الوفاة اأو تعطل بع�ص الأع�ساء اأو تاأخُّ عالجه ويتاأذَّ
ة و�سيلة ملنعها. ولي�ص للفريق الطبي اأيَّ

ارة التي  ة باأنَّها: التَّطورات والتَّغريات ال�سَّ وعليه فيمكن تعريف امل�ساعفات الطبيَّ
ت�سيب املري�ص نتيجة اإجراٍء طبٍي)1(.

فهي اآثار وتطوُّرات �سلبيٌة تطراأ للمري�ص اأثناء اإجراٍء طبٍي معنٍي اأو بعده، ويتاأذى 
الحتياطات  كل  اأخذ  برغم  اأنَّها حت�سل  كما  اآخر،  دون  ملري�ص  وقد حت�سل  منها، 
اخلطاأ  اأو  للتق�سري  نتيجةاً  ا  اأي�ساً الطبي، وحت�سل  لالإجراء  ا  وعلمياً ا  قانونياً الالزمة 

الطبي.

وتاأتي هذه �مل�ساعفات نتيجة �أ�سباٍب منها: طبيعة نوع �ملر�س وتطوُّره، �أو نتيجة 
يف  جديٍد  مر�ٍس  حلدوث   � نظراً �أو  �لطبي،  لالإجر�ء  �ملري�س  ج�سد  ��ستجابة  عدم 
ميكن  ل  �أمٍر  نتيجة  �مل�ساعفات  هذه  تكون  �أو  �لأ�سلي،  �ملر�س  قيام  �أثناء  �جل�سم 

تفاديه اأثناء املمار�سة الطبيَّة؛ ولي�ص للفريق الطبي اأيَّة طريقه ملنع حدوثه.

ا قبل الإجراء الطبي؛ كاللتهاب  ومن هذه امل�ساعفات ما هو معروٌف ومتوقٌع علمياً
النا�سئ عن العمليات اجلراحية، ومنها غري متوقع، و�سواء ذكرت هذه امل�ساعفات 
ع من املري�ص قبل الإجراء الطبي اأو مل تذكر، فذكرها  يف الإقرار والإذن الطبي املوقَّ
اأو عدمه ل يخرجها عن كونها م�ساعفات؛ واإمنا يرتتَّب عليه بع�ص الآثار التي �سياأتي 

بيانها.

ومن اأمثلة امل�ساعفات الطبية املعا�سرة: امل�ساعفات املحتملة للجراحة الطبية 
ومنها: التَّورم والكدمات ونزيف اجلرح اأثناء وبعد العمليات اجلراحيَّة، ونحوها.

د للم�ساعفة الطبيَّة يف نظر الباحث هو: اأن تكون هذه التَّطورات  ابط املحدِّ وال�سَّ
معه  اأجرته  لقاء  يف  العليط  يا�سني  الدكتور  بينها  وقد   ،)14( �ص  الطبيَّة  املهن  مزاولة  نظام  انظر:   )1(
12 �سوال 1430ه�، عدد )15078(، �سحايا �لأخطاء �لطبية، د. ممد بن  �سحيفة �لريا�س بتاأريخ 

بخيتان احلربي، �ص )25(.
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ة و�سيلة لدفعها، �سواءاً كان هذا الإجراء  اأيَّ بيب  اآثار لأيِّ اإجراء طبٍي ولي�ص للطَّ هي 
ا، وهذا هو ال�سابط للم�ساعفات يف م�سطلح هذا البحث. ا اأم خاطئاً الطبي �سحيحاً

ة  �سات الطبيَّة احلديثة كافةاً اإلى التَّقليل من هذه امل�ساعفات الطبيَّ  وت�سعى املوؤ�سَّ
لالإجراءات  امل�ستمر  التَّطوير  وبرامج  الطبيَّة  والبدائل  الكت�سافات  خمتلف  عرب 
و�لعقاقري �لطبية، ومن تلك �لرب�مج: برنامج �لتَّحالف �لعاملي ل�سالمة �ملر�سى حتت 
وبرنامج  العاملية)1(،  ال�سحة  ملنظمة  التَّابع  الأرواح(  تنقذ  الآمنة  )اجلراحة  �سعار 

ا، وغريها. اجلراحة الآمنة التابع لها اأي�ساً

الطبيَّة  امل�ساعفات  تقليل  لأجل  ا  خ�سي�ساً ا�ستحدثت  وغريها  الربامج  وهذه 
ة والوفيات  واآثارها، حيث تو�سلوا اإلى اأنَّه من املمكن جتنب ن�سف امل�ساعفات الطبيَّ

يف العامل املتقدم والنامي اإذا اتبعت معايري معينة للرعاية.

املطلب الثالث
االألفاظ ذات ال�صلة

اإكمالاً لتعريف امل�ساعفات الطبيَّة: يح�سن التَّعريج على الألفاظ وامل�سطلحات 
راية، واخلطاأ  ال�سِّ ومنها:  البحث  اأثناء هذا  ورودها  �سيتكرر  والتي  به،  ال�سلة  ذات 

الطبي، والإذن الطبي.

راية لغة وا�سطالًحا:  اأوًل: تعريف ال�سِّ

 : فار�ص  ابن  قال   )2( �سرايةاً �سرى  الثالثي  الفعل  م�سدر  لغًة:  راية  ال�سِّ

تكاد كلمتان منه جتتمعان يف  ل  ا،  جداً متفاوٌت  باٌب  املعتل  واحلرف  والراء  “ال�سني 
قيا�ٍص واحد”)3(.

فال�سرية: قطعة من �جلي�س، فعيلٌة مبعنى فاعلة؛ لأنَّها ت�سري يف خفية، و�جلمع 

.https://apps.who.int/iris/handle/10665/1334 انظر: موقع منظمة ال�سحة العاملية  )1(
انظر: تاج العرو�ص )109/14(.  )2(

انظر: معجم مقايي�ص اللغة )154/3(.  )3(
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ا وهو م�سدر)1(،  �سرايا، اأما ال�سراية فُتطلق على ال�سري يف الليل يقال: �سريت الليل �سرياً
ا لها بالأج�سام فيقال: �سرى فيه ال�سم واخلمر. وقد ت�ستعمل يف املعاين ت�سبيهاً

واملعنى اللغوي املنا�سب لال�ستعمال الفقهي لل�سراية هو: النتقال من مكاٍن اإلى 

ا. مكان خمتفياً

راية ا�سطالًحا: �ساع ا�ستعمال ال�سراية يف كتب الفقهاء يف اأبواب متفرقٍة،  وال�سِّ

وهي يف ال�سطالح الفقهي النُّفوذ يف امل�ساف اإليه ثم التَّعدي اإلى باقية؛ يقال �سرى 
جرحه، وقطع كفه ف�سرى اإلى �ساعده؛ اأي: تعدى اأثر اجلرح، و�سرى التَّحرمي، و�سراية 
�لعتق مبعنى �لتَّعدية بعتق �ململوك �إذ� ُ�عتق بع�سه، و�سرى �جلرح يف �ل�سيد ي�سري 
العتق  اأبواب  يف  اأخرى  جهة  من  ت�ستعمل  كما  قتال)2(،  ف�سار  اجلرح  تعدى  �سرايةاً 

واجلراحات والطالق ونحوها.

وهذه الألفاظ جاريٌة على األ�سنة الفقهاء ولي�ص مل�سطلح ال�سراية تعريٌف حمدٌد 
يف الكتب امل�سهورة لكنها موافقة ملا تقدم)3(.

يء �إلى �سببه؛ وهي �نتقال �آثار هذ� �جلرح  و�سر�ية �جلناية من باب �إ�سافة �ل�سَّ
�لقو�عد  ومن  �ل�ستيفاء،  �سر�ية  وهي  �لَقَود؛  �سر�ية  وكذ�  فيه،  وتاأثريه  غريه  �إلى 
املقارب  هو  املعنى  وهذا  م�سمونة”)4(،  اجلناية  “�سراية  اأن  الفقهاء  عند  املقررة 
تطورات  باأنَّها  تعريفها  من  ات�سح  فكما  الطبيَّة،  امل�ساعفات  يف  املالحظ  للمعنى 

ا. ة تتبع اإجراءاً طبياً �سلبيَّ

ثانًيا: اخلطاأ الطبي: 

و�ب، قال �بن فار�س  اخلطاأ لغة: م�سدر للفعل �أخطاأ يخطئ خطاأاً؛ وهو �سد �ل�سَّ

والذهاب  يء،  ال�سَّ تعدي  على  يدلُّ  واملهموز  املعتل  واحلرف  والطاء  “اخلاء   :
يقل يف امل�سادر اأن يجيء على هذه البناء لأنَّه من اأبنية اجلمع. انظر: تاج العرو�ص )261/38(.  )1(

انظر: طلبة الطلبة �ص )34(.  )2(
انظر: املغرب يف ترتيب املعرب )225/1(، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري )275/1(.  )3(

انظر: املغني )339/8(، زاد املعاد )128/4(.  )4(
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واأخطاأ  ال�سواب«”)1(،  تعدى  اإذا  اأخطاأ  يقال  ال�سواب،  حد  جماوزة  لأنَّه  عنه.. 
ريق �إذ� عدل عنه، و�أخطاأ �لر�مي �لغر�س �إذ� مل ي�سبه)2(.  �لطَّ

قال تعالى يف التنزيل: )ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]يو�سف: 97[؛ 
اأي: مذنبني)3(. 

 : اأما اخلطاأ ا�سطالًحا: فقريٌب من املعنى اللغوي، قال احلافظ ابن رجب
ا في�سادف فعله غري ما ق�سده، مثل اأن يق�سد قتل  “اخلطاأ: هو اأن يق�سد بفعله �سيئاً

ا”)4(. كافر ف�سادف قتله م�سلماً
ة �لتي تفر�سها عليه  اأما اخلطاأ الطبي فهو: �إخالل �لطبيب بالو�جبات �خلا�سَّ

مهنته اأثناء قيامه باإجراٍء طبي)5(.
ة العالج  فهو اإجراٌء خاطٌئ يتمُّ على املري�ص اأثناء التَّ�سخي�ص اأو اأثناء اإقرار خطَّ
اأو اأثناء تطبيقها، وي�سمل كل خمالفٍة اأو خروجٍ من قبل املمار�ص ال�سحي يف �سلوكه 
اأو  الطبي،  للعمل  تنفيذه  وقت  ا  وعملياً ا  نظرياً املعتربة  الطبية  والأ�سول  القواعد  عن 
رر به، وقد يكون  اإخالله بواجبات احليطة مما يوؤدي اإلى تاأذي املري�ص واإحلاق ال�سَّ

امل�سوؤول عنه اإما الطبيب اأو م�ساعديه اأو اإدارة امل�ست�سفى)6(.
التَّعاون  الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة  وقد جاء يف تعريف جممع 
ا�سُتهدف؛  كما  له  خمطٍط  فعٍل  اإمتام  يف  “الإخفاق  باأنَّه:  الطبي  للخطاأ  الإ�سالمي 

ب�سبب اإهماٍل اأو تق�سرٍي ونحوهما”)7(.
معجم مقايي�ص اللغة )154/2(.  )1(

انظر: ل�سان العرب )66/1(، املعجم الو�سيط )244/1(.  )2(
انظر: تف�سري البغوي )276/4(.  )3(
جامع العلوم واحلكم )367/2(.  )4(

انظر: اخلطاأ الطبي منظور تاريخي، د. في�سل عبداللطيف �ص: )2(، اخلطاأ الطبي مفهومه واآثاره،   )5(
د. و�سيم فتح اهلل �ص: )15(. 

�نظر: تعريف �لدكتور يا�سني �لعليط له يف لقاء �أجرته معه �سحيفة �لريا�س بتاأريخ 12 �سوال 1430ه�،   )6(
عدد )15078(.

قرارات جمل�ص جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون الإ�سالمي، املنعقد يف دورته   )7(
الثالثة والع�سرين باملدينة املنورة، خالل الفرتة من: 19-23 �سفر 1440ه� قرار رقم: 223 )23/7(.
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يف  وح�سره  التَّعريف  يف  الت�سخي�سي  للخطاأ  اإدخاله  عدم  عليه  يالحظ  لكن 
الإجراء الطبي.

ومل ين�صَّ نظام مزاولة املهن ال�سحيَّة على تعريف حمدٍد للخطاأ الطبي، بل جاء 
ا لبع�ص احلالت التي ُتعد من قبيل اخلطاأ الطبي، حيث ن�ست املادة ال�سابعة  معدداً
والع�سرون من النظام على ما يلي: كل خطاأٍ مهنٍي �سحٍي �سدر من املمار�ص ال�سحي 
ة  �ل�سحيَّ )�لهيئة  بالتعوي�س، وحتدد  �رتكبه  من  يلتزم  للمري�س  �سرٌر  عليه  وترتَّب 
قبيل  من  وُيعدرّ  التَّعوي�ص،  هذا  مقدار  النظام  هذا  يف  عليها  املن�سو�ص  ال�سرعيَّة( 

اخلطاأ املهني ال�سحي ما ياأتي: 

اخلطاأ يف العالج، اأو نق�ص املتابعة.. 1

�جلهل باأموٍر فنيٍة يفرت�س فيمن كان يف مثل تخ�س�سه �لإملام بها.. 2

اإجراء العمليات اجلراحية التَّجريبية وغري امل�سبوقة خمالفةاً للقواعد املنظمة . 3
لذلك.

اإجراء التجارب اأو البحوث العلمية غري املعتمدة على املري�ص.. 4

اإعطاء دواٍء للمري�ص على �سبيل الختبار.. 5

دون . 6 اأو  ا�ستعمالها،  بطريقة  كاٍف  علٍم  دون  طبيٍة  اأجهزٍة  اأو  اآلٍت  ا�ستعمال 
�تخاذ �لحتياطات �لكفيلة مبنع حدوث �سرٍر من جر�ء هذ� �ل�ستعمال.

التق�سري يف الرقابة والإ�سراف.. 7

عدم ا�ست�سارة من ت�ستدعي حالة املري�ص ال�ستعانة به.. 8

ن حتديد �أو �إعفاء  ون�ست �ملادة يف نهايتها على �أنَّه: » يقع باطالاً كل �سرٍط يت�سمَّ
املمار�ص ال�سحي من امل�سوؤولية«.

الدولية  ة  ال�سحيَّ امل�ستويات  تطوُّر  اأمام  ا  كبرياً ا  حتدياً الطبية  الأخطاء  ل  وت�سكِّ
ق�سايا  بلغت  فقد  حي؛  ال�سَّ الواقع  يف  وموؤثرٍة  كبريٍة  اأرقامٍ  من  ت�سكله  ملا  واملحلية 
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الأخطاء الطبية املنظورة لدى جلان الهيئات ال�سحة ال�سرعية)1( خالل عام 1439ه� 
)4732( ق�سية، يف حني بلغت ق�سايا الإدانة بالوفاة نتيجة الأخطاء الطبية خالل 
ذلك العام )178( حالة وفاة)2(، وهذه بال �سك اأعداٌد كبريٌة ينبغي معها مزيٌد من 

العناية ملعاجلتها.

ومن اأمثلة الأخطاء الطبية ال�سائعة: و�سف دواٍء غري �سحيٍح، اأو اإعطاء جرعٍة 
خاطئٍة، اأو عمليٍة جراحيٍة غري �سحيحة، اأو ن�سيان اأدوات التَّعقيم ونحوها.

الفرق بني امل�ساعفات الطبيَّة والأخطاء الطبيَّة: 

ة التي تطراأ  ة باأنَّها التَّطورات ال�سلبيَّ كما هو ظاهٌر من تعريف امل�ساعفات الطبيَّ
�سواءاً  لدفعها،  و�سيلة  ة  اأيَّ الطبي  للطاقم  ولي�ص  بعده،  اأو  اأثناء عالجه  املري�ص  على 

كانت هذه امل�ساعفات متوقعةاً قبل الإجراء الطبي اأم غري متوقعة.

ة: اأنَّ امل�ساعفات  ولهذا فاإنَّ الفرق اجلوهري بني امل�ساعفات الطبيَّة والأخطاء الطبيَّ
قد حت�سل من دون اأيُّ تق�سري اأو خطاأ من الطبيب؛ واإمنا تن�ساأ من عدم ا�ستجابة ج�سم 
املري�ص لالإجراء الطبي، اأو غريها من الأ�سباب، اأما اخلطاأ الطبي فهو ناجٌت عن خطاأ يد 
الطبيب اأو تقديره)3(، كما اأنَّ امل�ساعفات الطبيَّة حت�سل رغم اتخاذ كافة الحتياطات 
هي: جلاٌن طبيٌة �سرعيٌة تابعٌة لوزارة ال�سحة تعدُّ قراراتها م�ستقلةاً ب�سفتها اجلهة املخت�سة بنظر النزاع   )1(
من  والثالثون  الثالثة  املادة  عليه  ن�ست  ح�سبما  وتت�سكل  الطبي،  الإجراء  ب�سبب  والطبيب  املري�ص  بني 
 ،� �لنظام من قا�ٍس ل تقل درجته عن )�أ( يعينه وزير �لعدل، وم�ست�ساٍر نظامٍي ُيعني من وزير �ل�سحة ع�سواً
ا يف  وع�سو هيئة تدري�ٍص من اإحدى كليات الطب يف اجلامعات ال�سعودية يعينه وزير التعليم العايل ع�سواً
اللجنة، كذلك طبيبان من ذوي اخلربة والكفاءة يعينهما وزير ال�سحة ع�سوين، وتعتمد قرارات اللجان 
الطبية ال�سرعية من وزير ال�سحة ب�سفته اجلهة الناظرة للنزاع كما يجوز التَّظلم من قرارات هذه اللجان 
ا من تاريخ الإبالغ باحلكم ح�سب املادة اخلام�سة والثالثني من النظام  اأمام ديوان املظامل خالل �ستني يوماً

نف�سه، وذلك بتقدمي لئحة �عرت��س من �ل�سخ�س �ملعرت�س يذكر فيها �أ�سباب �عرت��سه وم�ستند�ته.
هذا العدد لق�سايا الإدانة التي حكمت بها اللجان الطبية فقط، دون الوقائع الأخرى التي مل يتقدم   )2(
وزارة  من  ال�سادر  1439ه�  لعام  الإح�سائي  الكتاب  هذه  يف  ينظر  لإثباتها.  اللجان  لتلك  اأ�سحابها 

ال�سحة واملن�سور على موقعها.
�نظر: لقاء للدكتور يا�سني �لعليط �أجرته معه �سحيفة �لريا�س بتاأريخ 12 �سوال 1430ه�، عدد )15078(.  )3(
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ا،  ا عن ق�سوٍر يف تلك الحتياطات غالباً ا اخلطاأ الطبي فيكون ناجتاً ة؛ اأمَّ ة والعلميَّ الطبيَّ
منها  وكثرٌي  �لطبي،  �لإجر�ء  لهذ�  نتيجةاً  متوقعٌة  �لطبيَّة  �مل�ساعفات  �أنَّ  �إلى  �إ�سافةاً 

ا يف الأخطاء الطبيَّة. من�سو�ٌص عليها يف كتب الطب، وهذا غري موجوٍد غالباً

ا يف ح�سول م�ساعفٍة طبيٍة بتطور اآثاره؛ لأنَّ اأ�سباب  وقد يكون اخلطاأ الطبي �سبباً
امل�ساعفات -كما �سبق- متنوعٌة وخمتلفٌة، وقد يح�سل اخلطاأ الطبي ول ينتج عنه 
م�ساعفةاً طبية، فالعالقة بينهما اأنَّ اخلطاأ الطبي اأحد اأ�سباب امل�ساعفات الطبيَّة. 

ويح�سل خلٌط بني هذين امل�سطلحني يف الواقع وبينهما هذا الفرق الذي له اأثٌر 
ا باإذن اهلل. مان والتَّعزير ونحوهما مما �سياأتي لحقاً بالٌغ يف م�سائل ال�سَّ

اآخر بني امل�ساعفات الطبية والأخطاء الطبية من جهة موجب ال�سمان؛  وفرٌق 
ا يف امل�ساعفة فالتَّق�سري لي�ص على  اإذ اإنَّه يف الأخطاء الطبيَّة فعل اخلطاأ نف�سه، اأمَّ

ا على عدم اإخبار املري�ص بها كما �سياأتي بيانه. ح�سول امل�ساعفة بذاتها، واإمنَّ

رة رقم )40/2/  ة باملدينة �ملنوَّ ة �لإ�سافيَّ رعيَّ ة �ل�سَّ يَّ حِّ جاء يف قر�ر �لهيئة �ل�سِّ
�س/46( بتاأريخ 1436/21/18 يف ت�سبيب القرار: “ومبا �أنَّ ما حدث للمدعية يعترب 
ا، وعليه فهو متوقع احلدوث يف اأي وقت ول ميكن اأن  م�ساعفةاً طبيةاً ولي�ص خطاأاً طبياً

ل م�سوؤوليته الطبيب”. يتحمَّ

واإفرادها ببحٍث م�ستقٍل عن  ومن هنا جاءت احلاجة لدرا�سة هذه امل�ساعفات 
الأخطاء الطبية.

 :)Medical Consent( ثالًثا: الإذن الطبي

“ الهمزة   : ياأذن، قال ابن فار�ص  اأذن  الإذن لغة: م�سدر الفعل الثالثي 

والذال والنون اأ�سالن متقابالن يف املعنى متباعدان يف اللفظ؛ اأحدهما اإذن كل ذي 
اإذن، والآخر العلم”)1(.

معجم مقايي�ص اللغة )75/1(.  )1(
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فالإذن اإطالق الفعل والإباحة؛ يقال اأذنت له اأي: اأجزته، وا�ستاأذنه: طلب منه 
ا اأي: علم)1(. الإذن، كما ُيطلق على العلم: فيقال اأذن به اإذناً

و�إطالق  �حَلْجر  “فك  باأنَّه:  يعرف  ولذا  احلجر؛  مقابل  ال�سطالح:  يف  الإذن 

اأبواب الفقه ويراد منه: اإطالق  ا”، وياأتي يف كافة  ا �سرعاً التَّ�سرف ملن كان ممنوعاً
ا قبله)2(. ف عليه مما كان ممنوعاً التَّ�سرف واإجازته فيما يتوقَّ

الالزمة  الطبية  الإجراءات  على  وليُّه  اأو  املري�ص  “موافقة  فهو:  الطبي  الإذن  اأما 
على  باملوافقة  اإذنه-  تعذر  عند  مقامه  يقوم  -اأو من  املري�ص  اإقرار من  فهو  لعالجه”، 
ا له من ك�سٍف �سريرٍي اأو حتاليل خمربيٍة  اإجراٍء يراه الطبيب اأو املمار�ص ال�سحي منا�سباً
اأو و�سٍف لدواء؛ وغريها من الإجراءات الطبية التي تلزم لت�سخي�ص املري�ص وعالجه)3(.

باأنَّه: منوذٌج مكتوٌب  ادرة من وزارة ال�سحة  �ل�سَّ فته وثيقة حقوق �ملر�سى  وعرَّ
ُيعتد به ما مل يتم توقيعه من قبل املري�ص اأو الو�سي القانوين عليه  ب�سكٍل و��سٍح ل 
للبدء يف تنفيذ الإجراء املطلوب حلالة املري�ص، ويعترب التَّوقيع عليه موافقةاً كاملةاً 

نه)4(. على كل ما يت�سمَّ

ر اأنَّ البالغ الرا�سد ميلك مطلق التَّ�سرف يف بدنه ومنافعه؛ وهذا حٌق  ومن املقرَّ
ف يف ملك الغري اأو حقه اأو بدنه  ثابٌت له دون غريه، ولذا فال يجوز لأحٍد اأن يت�سرَّ
اإذنه، بل يعد هذا اعتداءاً عليه، والإذن املعترب هنا هو ما ح�سل من �ساحبه  بغري 
ر فهو حق للويل وواجب عليه، فكما اأنَّ على الويل حفظ مال املولى  ؛ فاإن تعذَّ مبا�سرةاً

عليه واإ�سالحه؛ فكذ� عليه حفظ بدنه مبا فيه �لغبطة و�مل�سلحة للمولى عليه.

ول �سك اأن حملَّ الإذن الطبي يكون قبل الإجراء الطبي املراد فعله باملري�ص، اأما 
بعد الإجراء فهو خرٌب من الأخبار.

انظر: تهذيب اللغة لالأزهري )16/15(، معجم مقايي�ص اللغة )75/1(، ل�سان العرب )10/13(.  )1(
انظر: التعريفات للجرجاين )21(، معجم لغة الفقهاء )65(.  )2(

انظر: املو�سوعة الطبية الفقهية �ص )52(، اأحكام الإذن الطبي د. عبدالرحمن اجلرعي �ص )1(.  )3(
وثيقة حقوق �ملر�سى: �لتعريفات �س )3(.  )4(
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وقد ذهب عامة �لفقهاء �إلى ��سرت�ط ح�سول �لطبيب على �إذٍن من �ملري�س يف 
مان  الإجراء الطبي الذي �سيتخذه)1(، بل نقل ابن عبدالرب  الإجماع على ال�سَّ
يف حال تعدي الطبيب لغري ما اإذن له فقال: “اأجمع العلماء على اأنَّ املداوي اإذا تعدى 

يه ذلك”)2(. ما �أمر به �سمن ما �أتلف بتعدِّ

�لتَّجاوز  ��سرت�ط عدم  �لرو�يتني  “وي�ستفاد مبجموع   : عابدين  ابن  وقال 
مان”)3(. مان، حتى اإذا ُعِدم اأحدهما اأو كالهما يجب ال�سَّ والإذن لعدم ال�سَّ

وقال الدردير : “اأو داوى بال اإذٍن معتربٍ باأن كان بال اإذٍن اأ�سالاً اأو باإذٍن 
ا باإذنه؛ فاإنَّه ي�سمن ولو علم ومل يق�سر”)4(. ا كاأن داوى �سبياً غري معتربٍ �سرعاً

�أو  ولده  يخت  �أو  يف�سده  ام  حلجَّ �لرجل  �أذن  “و�إذ�   : فرحون  ابن  وقال 
البيطار يف دابة، فتولَّد من ذلك الفعل ذهاب نف�ٍص اأو ع�سٍو اأو تلف الدابة اأو العبد 

فال �سمان عليه لأجل �لإذن”)5(.

�أو  �أو ف�سد غريه  “ول �سمان على حجاٍم حجم   : وقال زكريا الأن�ساري 
قطع �سلعةاً منه باإذٍن معترٍب؛ باأن يكون منه وهو م�ستقل، اأو من ويٍل اأو اإمام؛ فاأف�سى 

ذلك اإلى التَّلف”)6(.

ا بغري �إذن وليه، �أو قطع �سلعةاً من �إن�ساٍن  وقال ابن قدامة : “و�إن خت �سبياً
لأنَّه قطع غري ماأذون  وليه ف�سرت جنايته �سمن؛  �إذن  �أو من �سبٍي بغري  �إذنه  بغري 

فيه”)7(.
ينظر: البحر الرائق وتكملته للطوري )33/8(، رد املحتار )69/6(، ال�سرح الكبري للدردير )355/4(، الأم   )1(

)65/6(، اأ�سنى املطالب )166/4(، املغني )398/5(، زاد املعاد )130/4(، ك�ساف القناع )14/4(.
ال�ستذكار )63/8(.  )2(
رد املحتار )69/6(.  )3(

ال�سرح الكبري للدردير )355/4(.  )4(
تب�سرة احلكام )340/2(.  )5(
اأ�سنى املطالب )166/4(.  )6(

املغني )398/5(.  )7(
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الإذن  هذا  يكون  اأن  على  ن�صَّ  بع�سهم  اأنَّ  جند  الفقهاء  ن�سو�ص  ل  نتاأمَّ وحني 
ا ل لب�س ول �إجمال فيه. ا و��سحاً � باأن يكون �سدر ممن ميلكه، ويكون �سريحاً معترباً

ا واجتهد فاإنَّه ل ي�سمن  ا حاذقاً ه اإذا كان طبيباً وذكر ابن القيم  احتمالاً اأنَّ
واإن تلف الع�سو ولو مل ُيوؤذن له فقال: “الق�سم اخلام�ص: طبيٌب حاذٌق اأعطى ال�سنعة 
ا  حقها فقطع �سلعةاً من رجٍل �أو �سبٍي �أو جمنوٍن بغري �إذنه �أو �إذن وليه �أو خت �سبياً
بغري اإذن وليه فتلف، فقال اأ�سحابنا: ي�سمن، لأنَّه تولد من فعٍل غري ماأذون فيه، واإن 
اأذن له البالغ اأو ويل ال�سبي واملجنون مل ي�سمن، ويحتمل اأن ل ي�سمن مطلقا لأنَّه 

حم�سٌن؛ وما على املح�سنني من �سبيل”)1(.

وي�ستدل ل�سرت�ط �لإذن �لطبي باأدلٍة منها: 

وين)2(، . 1 َتِلدُّ �أن ل  ملسو هيلع هللا ىلص فاأ�سار   قالت: لددنا ر�سول اهلل  حديث عائ�سة 
اأن ل تلدوين، ل  اأنهكم  اأفاق قال: »اأمل  فقلنا: كراهية املري�ص للدواء، فلما 

يبقى منكم اأحد اإل ُلدرّ غري العبا�ص فاإنه مل ي�سهدكم«)3(.

ملسو هيلع هللا ىلص عاقبهم،  اإذن املري�ص بالعالج معترٌب؛ ولذا ملا خالفوه  اأن  وجه الدللة: 
يف  خالفوه  حني  لهم  عقوبةاً  هم  بلدِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اأمر  “واإمنا   : النووي  قال 

اإ�سارته”)4(.

اإذنه اعتداٌء وقد قال اهلل تعالى: . 2 اأو ماله بدون  الغري  التَّ�سرف يف بدن  اأن 
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ     ېئېئ   ۈئ   ۈئ        ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   )وئ  

ی( ]البقرة: 190[.
زاد املعاد )130/4(.  )1(

اللدود: بفتح الالم هو الدواء الذي ي�سب يف اأحد جانبي فم املري�ص وي�سقاه. ينظر: �سرح النووي على   )2(
م�سلم )199/14(، النهاية يف غريب احلديث والأثر )245/4(.

رواه البخاري كتاب الطب، باب اللدود، رقم: )5712( )127/7(، وم�سلم كتاب ال�سالم، باب كراهية   )3(
التداوي باللدود، رقم: )2213( )42/7(.

�سرح النووي على م�سلم )199/14(.  )4(
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: الإذن واجلواز ال�سرعي ينافيان ال�سمان)1(؛ فعدم الإذن موجب  من املقرر اأنَّ
لل�سمان.

اأنَّه  بالإجماع:  يقرر  املجل�ص  “فاإنَّ  ون�سه:  العلماء  كبار  هيئة  قرار  �سدر  وقد 
اأم  العاقل، �سواءاً كان رجالاً  البالغ  باإذن املري�ص  اإل  اإجراء عمليٍة جراحيٍة  ل يجوز 

ا عاقالاً فباإذن وليه”)2(. امراأة، فاإن مل يكن بالغاً

كما ن�ص نظام مزاولة املهن ال�سحية يف مادته التا�سعة ع�سر على اأنَّه: “يجب األ 
ُيجرى �أي عمٍل طبٍي ملري�ٍس �إل بر�ساه، �أو مبو�فقة من ميثله �أو ويل �أمره �إذ� مل ُيْعتدُّ 

باإرادته هو”)3(.

ة والإذن الطبي: اأنَّ الإذن عمٌل  اإذا ظهر هذا فاإنَّ الفرق بني امل�ساعفات الطبيَّ
�سابٌق لأي اإجراٍء طبٍي؛ لأخذ موافقة املري�ص عليه، يف حني اأنَّ امل�ساعفات هي نتيجة 

واأثر لالإجراء الطبي، وبهذا يظهر الفرق بينهما.

ينظر يف تقرير هذه القاعدة: درر احلكام )289/2(، الدر املختار )523/5(.  )1(
قرار هيئة كبار العلماء رقم 119وتاأريخ 26-5-1404ه�.  )2(

اأو من ميثله  اأو امراأة  “توؤخذ موافقة املري�ص البالغ العاقل �سواءاً كان رجالاً  و�سببته الالئحة فقالت:   )3(
ا مع م�سمون خطاب املقام  اإذا كان ل يعتد باإرادته قبل القيام بالعمل الطبي اأو اجلراحي وذلك متا�سياً
ال�سامي رقم 4/ 2428/ م وتاأريخ 29-7-1404ه� املبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119وتاأريخ 

26-5-1404ه�”.
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املبحث االأول
اأنواع امل�صاعفات الطبيَّة وثبوتها

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
اأنواع امل�صاعفات الطبية

تلك  ومن  خمتلفٍة  باعتباراٍت  عديدٍة  اأنواٍع  اإلى  ة  الطبيَّ امل�ساعفات  تتنوع 
العتبارات)1(: 

تنوعها من حيث كرثة وقوعها �أو ندرتها �إلى نوعني: 

ة املعروفة اأو التي يتكرر  ة ال�سائعة: وهي امل�ساعفات الطبيَّ : امل�ساعفات الطبيَّ اأولاً
ا، ونحوه. وقوعها، ومن اأمثلة ذلك: حدوث النزيف يف عمليات اجلراحة عموماً

ادرة: وهي امل�ساعفات الطبية التي يندر وقوعها ومن  ا: امل�ساعفات الطبية النَّ ثانياً
اأو ندبة يف العنق بعد عمل الأنبوب التنف�سي  اأمثلتها حدوث تغريرّ يف ال�سوت 
ن الدم بعد  ا)2(، ومثل الإ�سابة بتعفُّ ثم نزعه، وهذه تعترب م�ساعفة نادرة جداً

الولدة وهو من امل�ساعفات النادرة بعد الولدة)3(.

و�سياأتي احلديث عن اإخبار املري�ص بامل�ساعفات النادرة واأثره فيما بعد.
�نظر: �سحايا �لأخطاء �لطبية �أ. د. ممد �حلربي �س )55(.  )1(

انظر: مقالة بعنوان )اأنبوب التنف�ص العنقي( للطبيب اأ.د. اأحمد �سامل باهمام ن�سرت يف موقع:   )2(
.http://www.alnoum.com/index.php/ar/asthma/asthmaRecord/459/313

هو عبارة عن التهاب يبداأ من جزٍء واحد يف اجل�سم ثم ينت�سر حتى ُي�سيب جميع اأجزاء اجل�سم، وهو   )3(
من اأخطر امل�ساعفات النادرة بعد الولدة. انظر: 

https://9monthz.com/rare-complications-after-childbirth
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ة باعتبار �سببها اإلى ثالثة اأنواع)1(:  وتتنوع امل�ساعفات الطبيَّ

اأوًل: امل�ساعفات الت�سريحية: 

ال�سحية؛  والحتياطات  الإجراءات  كافة  اتخذ  قد  الطبي  الطاقم  يكون  وفيها 
و�ملري�س قد نفذ كافة �لتعليمات؛ ولكن طر�أت �أمر��ٌس �إ�سافيٌة على مر�سه �لأ�سلي، 
اأو حدث عدم ا�ستجابٍة كاملٍة للعالج،  اأو عدم التحاٍم يف اجلروح،  اأو طراأ التهاٌب، 
فالطبيب هنا غري م�سوؤوٍل عن هذه امل�ساعفات؛ لأنَّه غري م�سوؤوٍل عن �سفاء املري�ص 

بل عن عالجه والجتهاد يف رعايته.

ثانًيا: امل�ساعفات الذاتية:

وهي التي تكون من تق�سري املري�ص نف�سه؛ كتق�سريه يف تناول العالج اأو تفريطه 
يف التقيد بالتعليمات الطبيَّة.

وباملجمل فاإنَّ كال النوعني من هذه امل�ساعفات الطبية حت�سل من دون م�سوؤولية 
ا يف جماله وقد اأخذ الأ�سباب الطبية  ا وخبرياً ا متى كان جمازاً املمار�ص ال�سحي عموماً
ت�سرر  واإنَّ  ا  وقدراً ق�ساءاً  كونه  يتعدى  ل  الأول  النوع  ففي  جهده،  وبذل  ال�سحيحة 
املمار�ص  ميلك  ول  عليها  ال�سيطرة  ميكن  ل  امل�ساعفات  فاأ�سباب  تويف  اأو  املري�ص 

ال�سحي و�سيلة ملنعها.

ويف النوع الثاين فاإنَّ املمار�ص ال�سحي غري م�سوؤوٍل عن تق�سري املري�ص وتفريطه 
بعد ن�سحه باأف�سل الأ�ساليب العالجية.

ثالًثا: امل�ساعفات الطبيَّة الناجتة عن الأخطاء الطبية:

وهي تطوراٌت �سلبيٌة نتجت عن تق�سرٍي طبٍي من املمار�ص ال�سحي اأثناء العالج 
و�سياأتي بيان اأحكامها.

ة باعتبار حملها اإلى نوعني اثنني هما:  كما تتنوع امل�ساعفات الطبيَّ
لقاء �أجرته �سحيفة �لريا�س مع �لدكتور يا�سني �لعليط بتاأريخ 12 �سوال 1430ه�، عدد )15078(.  )1(



األحكام الفقهيَّة للمضاعفات الطبيَّة - 

دراسة نظريَّة تطبيقيَّة

العدد  اخلامس واخلمسون  333العدد  اخلامس واخلمسون 332

: امل�ساعفات الطبية العالجية: وهذه تكون بناءاً على الإجراء الطبي اأو الك�سفي  اأولاً
اأو العالجي؛ كالنزيف بعد العمليات اجلراحية ونحوها.

واجللطات  الأع�ساب  ا�ست�ساري  قبل  من  املعد  الطبي  التقرير  يف  جاء 
رقم  رة  �ملنوَّ باملدينة  ة  �لإ�سافيَّ ة  رعيَّ �ل�سَّ ة  يَّ حِّ �ل�سِّ �لهيئة  قر�ر  عليه  -�ملبني 
)40/60/�س/46( بتاأريخ 1439/7/9ه�- “الذي ح�سل للمري�ص هو �سبب 
الآثار اجلانبية للق�سطرة القلبية حيث اإنَّه مع مرور الق�سطرة قد ت�سغط على 
الع�سب الفخذي وهذا ما ح�سل للمري�ص، ون�سبة حدوث اإ�سابة يف الع�سب 
الفخذي )2%( اثنان باملائة من حالت الق�سطرة القلبية وحتدث يف اأي مركز 

ا يكون ال�سفاء من الإ�سابة يف الع�سب الفخذي كبرية”. قلب وغالباً

بع�ص  تناول  عن  ناجتٌة  �سلبيٌة  تغرياٌت  بها  ويراد  لالأدوية:  امل�ساعفات  ا:  ثانياً
 possible side الأدوية وت�سمى يف ا�سطالح الفن )الآثار اجلانبية املحتملة 
effects(، وقد األزمت �سركات الأدوية بت�سجيل هذا يف ورقة التَّعريف بالعالج 

التي ترفق معه.

بع�ص  م�سطلح  يف  طبيٌة  م�ساعفاٌت  توجد  اأنَّه  اإلى:  هنا  التَّنبيه  من  ولبد 
ة الذي �سبق ذكره؛  الأطباء لكنها غري داخلٍة يف م�سطلح امل�ساعفات الطبيَّ
ا يعترب م�ساعفة لعمليات املناظري؛  وميكن التَّمثيل له بقطع احلالب فاإنَّه طبياً
رقم  رة  �ملنوَّ باملدينة  ة  �لإ�سافيَّ ة  رعيَّ �ل�سَّ ة  يَّ حِّ �ل�سِّ �لهيئة  قر�ر  يف  جاء  ولذ� 
قطع  “ولأنَّ  القرار:  ت�سبيب  يف   1435/11/13 بتاأريخ  )40/8/�س/46( 
احلالب من م�ساعفات عمليات املناظري وهذا ُيعدرّ فعالاً غري مق�سود من قبل 
الطبيب ولي�ص من جن�ص العمل الطبي، وملا كان الفعل املوجب ل�سرر يف هذه 
ال�سورة لي�ص من الأفعال املتعلقة باملهمة اجلراحية بل خارج عنها وهذا يعدُّ 

من قبيل جناية اخلطاأ”.

لكن هذا النوع من امل�ساعفات ل يعترب م�ساعفةاً طبيةاً بامل�سطلح اخلا�ص، بل 
ا عن فعٍل؛ ولذا اعتربه القرار ال�سابق  ا ناجتاً هو خطاأٌ طبٌي حم�ص؛ ولي�ص تطوراً
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بناءاً  حت�سل  وتغرياٌت  تطوراٌت  فهي  امل�ساعفات  اأما  م�ساعفة،  ولي�ص  جنايةاً 
على اإجراء طبي، ولي�ست اأفعالاً يف نف�سها. 

ا-  ا فيه طبياً وهذا فرق دقيٌق؛ فما نتج عن تق�سري من الطبيب -ولو كان معذوراً
فهو من قبيل �خلطاأ �لطبي؛ وعلى �لطبيب �سمانه، وما كان من م�ساعفات �لإجر�ء 
ا، و�ستاأتي الإ�سارة اإليه يف  ر فيه الطبيب فلي�ص خطاأاً طبياً الطبي اأو نتائجه ومل يق�سِّ

التطبيقات.

قال ابن القيم : “طبيب حاذق �أُذن له و�أَعطى �ل�سنعة حقها؛ لكنه �أخطاأت 
يده وتعدت اإلى ع�سٍو �سحيٍح فاأتلفته؛ مثل اإن �سبقت يد اخلاتن اإلى الكمرة، فهذا 

ي�سمن لأنَّها جناية خطاأ ”)1(.

املطلب الثاين
م�شوؤولية الطبيب عن امل�شاعفات الطبية

امل�ساعفات الطبية -كما �سبق- تطوراٌت وتغرياٌت ح�سلت اأثناء الإجراء الطبي 
وقد ل يكون للطبيب فيها اأيُّ تق�سري؛ بل نتيجة طبيعية لعمل ماأذون فيه، فال يكون 
ا فيها، ول يلزمه ال�سمان نتيجة هذا، لأنَّ موجبات  اإذا مل يكن �سبباً عليه م�سوؤوليٌة 

مان يف ال�سريعة الإ�سالمية حمددٌة ومنها:  ال�سَّ

ا اأو عادة، اأو التق�سري فيه.. 1 ا اأو عرفاً التَّعدي: وهو جماوزة ما ينبغي له فعله �سرعاً

رر بالغري.. 2 رر: ويكون يف حال اإحلاق ال�سَّ ال�سَّ

الإف�ساء: وذلك يف حال وجود �سبب معني اأف�سى اإلى نتيجة معينة، اأو عدم . 3
وجود �سبب اآخر غريه.

اأو خطاأ  تق�سرٍي  دون  التي حت�سل من  التلقائية -وهي  الطبية  امل�ساعفات  ويف 
طبي- مل يوجد موجٌب لل�سمان، وعليه فال ي�سمن الطبيب هذه امل�ساعفات ما دام 

زاد املعاد )129/4(.  )1(
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�إلى عدم  �لعلماء  �لوليات- وقد ذهب جماهري  باقي  غري متعدٍّ ول مفرط -ك�ساأن 
ت�سمني �لطبيب �حلاذق �ملاأذون له �إذ� مل يتعدَّ ومل يفّرط ولو تلف �ملري�س)1(.

قال ابن املنذر : “واأجمعوا على اأنَّ الطبيب اإذا مل يتعدَّ مل ي�سمن”)2(.

اململوك اخلتَّان بختنهما  اأو �سيد  ال�سبي  اأبو  اأمر  “واإذا   : ال�سافعي  وقال 
ففعل فماتا فال عقل ول قود ول كفارة على اخلتَّان”)3(.

يف  �ملولود  وخت  بال�سناعة  ا  عارفاً �خلاتن  كان  “و�إن   : القيم  ابن  وقال 
ا؛  �لزمن �لذي يختت يف مثله، و�أعطى �ل�سناعة حقها مل ي�سمن �سر�ية �جلرح �تفاقاً

كما لو مر�س �ملختون من ذلك ومات”)4(.

وقال البهوتي : “ول �سمان على حجاٍم ول بز�ٍغ - وهو �لبيطار - ول ختَّان 
ا اإذا ُعِرف منهم حذق ال�سنعة ومل  ا كان اأو م�سرتكاً اٍل خا�ساً ول طبيٍب ونحوهم؛ ككحَّ
ا فلم ي�سمن �سرايته؛ كحده لأنه ل ميكن اأن ُيقال  جتن اأيديهم لأنَّه فعل فعالاً مباحاً

ا ل يخرقه”)5(. ا ل ي�سري بخالف: دق دقاً اقطع قطعاً

وي�ستدل لهذ� مبفهوم حديث عبد�هلل بن عمرو بن �لعا�س  اأن ر�سول اهللرّ 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من تطبَّب وهو ل ُيْعلم منه طب، فهو �سامن«)6(.

انظر: الفواكه الدواين )339/2(، اأ�سنى املطالب )166/4(، املغني )398/5(.  )1(
الإجماع �ص )74(.  )2(

الأم لل�سافعي )65/6(، وانظر: اأ�سنى املطالب )166/4(.  )3(
حتفة املودود باأحكام املولود )195/1(.  )4(

ك�ساف القناع )34/4(.  )5(
رواه اأبو داود يف كتاب الديات، باب فيمن تطبرّب بغري علم فاأعنت رقم )4586( )195/4(، بهذا اللفظ،   )6(
وقال: “هذا مل يروه اإل الوليد -يعني الوليد بن م�سلم القر�سي- ل ندري هو �سحيح اأم ل؟”، والن�سائي 
العمد رقم )4830( )52/8(،  و�سبه  الأجنة  دية  العمد وعلى من  �سبه  باب �سفة  الق�سامة،  يف كتاب 
وابن ماجه يف كتاب الطب، باب من تطبرّب ومل ُيعلم منه الطب رقم )3466( )1148/2(، واحلاكم يف 
كتاب الطب )212/4(، وقال: �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه، ووافقه الذهبي يف تلخي�سه، والدارقطني 
ن مـت �لـحديث �بن مفلـح �ملقد�سـي يف  يف كتاب احلدود والديات وغريه رقم )335( )195/3(، وح�سَّ

حيحة )227/2( مبجموع �لطريقني. الآداب ال�سرعية )2/ 438(، والألباين يف ال�سرّ
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قال ال�سعدي : “ومفهوم احلديث: اأنَّ الطبيب احلاذق ونحوه اإذا با�سر ومل 
جتن يده وترتب على ذلك تلٌف فلي�ص ب�سامن؛ لأنَّه ماأذوٌن فيه من املكلف اأو وليه؛ 
فكل ما ترتب على املاأذون فيه فهو غري م�سمون، وما ترتب على غري ذلك املاأذون فيه 

فاإنَّه م�سمون”)1(.

فال تقع امل�سوؤولية يف امل�ساعفات الطبية على الطبيب ول على املمار�ص ال�سحي 
ا، ول ي�سمن الطبيب �سيئاًا من تلك امل�ساعفات التي ح�سلت للمري�ص ومل يكن  عموماً

ا حل�سولها متى اأخربه بها ووافق عليها املري�ص كما �سياأتي. �سبباً

جاء يف قر�ر �لهيئة �ل�سحية �ل�سرعية �لإ�سافية باملدينة �ملنورة رقم )10/2/ 
�س/40( بتاأريخ 1436/2/18ه� يف ت�سبيب اإحدى الق�سايا املنظورة لديها: “ومبا �أنَّ 
ا، وعليه فهو متوقع احلدوث  ما حدث للمدعية يعترب م�ساعفةاً طبيةاً ولي�ص خطاأاً طبياً

ل م�سوؤوليته الطبيب”. يف اأي وقٍت وزماٍن، ول ميكن اأن يتحمَّ

املطلب الثالث
مرجعية حتديد امل�شاعفات الطبية

ثبوت  مرجعية  يف  البحث  ياأتي  واأنواعها،  ة  الطبيَّ امل�ساعفات  تعريف  بيان  بعد 
وحتديد تلك امل�ساعفات والحتجاج بها ؟

ة التي ُيبنى عليها  وكما هو معلوٌم يف كل فن فاإنَّ املعترب يف ذلك الأ�س�ص العلميَّ
اإثبات تلك امل�ساعفات  اإليها يف  اأهم امل�سادر التي ُيرجع  ذلك الفن، ولذا فاإنَّ من 

والحتجاج بها هم الأطباء.

ا  ا من تلك امل�ساعفات اإمنَّ فالأطباء هم امل�ستند واملرجع الأول يف ذلك، لأنَّ كثرياً
حتليلها  ثم  وت�سجيلها  �ملر�سى  على  �لطبيَّة  �لآثار  ور�سد  و�خلربة،  بالتجربة  تثبت 
ا�سل اأ�سبح من الي�سري تبادل هذه  ل�ستخال�ص نتائجها، ومع تطوُّر الطب وو�سائل التوَّ

النتائج والو�سول اإليها.
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار يف �سرح جوامع الأخبار )130/1(.  )1(



األحكام الفقهيَّة للمضاعفات الطبيَّة - 

دراسة نظريَّة تطبيقيَّة

العدد  اخلامس واخلمسون  337العدد  اخلامس واخلمسون 336

جهة  -وهي  ال�سحة  لوزارة  التابعة  ال�سرعية  الطبية  الهيئات  ت�سكيل  جاء  ولذا 
نظامٍي  وم�ست�ساٍر  قا�ٍس  من  وطبيبه-  �ملري�س  بني  �لطبي  ز�ع  �لنَّ يف  �لخت�سا�س 
من  وطبيبني  ال�سعودية  اجلامعات  يف  الطب  كليات  اإحدى  من  تدري�ٍص  هيئة  وع�سو 

ذوي اخلربة والكفاءة.

وهذا الت�سكيل يجمع بني اخلربة الطبية امليدانية اإذ ن�صَّ على طبيبني من ذوي 
اخلربة والكفاءة، كما يجمع اإلى ذلك العلم الأكادميي فن�صَّ على ع�سو هيئة تدري�ص 

من اإحدى كليات الطب يف اجلامعات ال�سعودية.

ومن امل�سادر املعتربة التي تثبت بها امل�ساعفات الطبية املنظمات الطبية العامليَّة 
ة بعلوم الطب احلديث واأبحاثه وما ت�سدره من مطبوعات ودوريات ومراجع  املهتمَّ

علمية ومنها: 

• 	 The Canadian Medical Association( جملة الرابطة الطبية الكندية
تن�سر  عامٌة  طبيٌة  دوريٌة  وهي   ،)CMAJ( ب�  ا  اخت�ساراً املعروفة   )Journal

واجلديد  ال�سحية  ال�سوؤون  يف  واملراجعات  والتحليالت  والتعليقات  الأبحاث 
يف املمار�سة ال�سريرية، وهي تابعٌة للرابطة الطبية الكندية وهي اأكرب رابطٍة 

لالأطباء يف كندا؛ اإذ يبلغ عدد اأع�سائها ما يربو على 80 األف ع�سو)1(.

• عام 1883م 	 تاأ�س�ست يف  التي   )JAMA( المريكية الطبيَّة  جملة اجلمعية 
ا يف العامل، يتمثَّل  والتي ُتن�سر ب�سكل دوري، وُتعد املجلة الطبيرّة الأو�سع انت�ساراً
الهدف الرئي�ص لهذه املجلة بن�سر العلوم الطبيرّة وزيادة الوعي ال�سحي بني 
�لعلمّية، كما تهدف  �لأبحاث  �لأمر��س وت�سجيع  �نت�سار  �لأفر�د، و�حلد من 
لتزويد الأطباء بالثقافة امل�ستمرة واملتعلقة بالعلوم ال�سريريرّة، كما تركز على 

ن�سر املقالت الأ�سليرّة املوثَّقة واملهمة للعديد من املجالت الطبيرّة)2(.

• تابعٌة 	 وكالٌة  وهي:   )USFDA اأو   FDA( الأمريكية  والدواء  الغذاء  اإدارة 
https://www.cma.ca :ينظر موقعها على الإنرتنت  )1(

https://jamanetwork.com/journals/jama :ينظر موقعها على الإنرتنت  )2(
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لوزارة خدمات ال�سحة وحقوق الإن�سان يف الوليات املتحدة، وهي امل�سوؤولة 
�سالمة  على  والإ�سراف  التنظيم  خالل  من  العامة  ال�سحة  حماية  عن 
الغذائية، والعقاقري الطبية والأدوية املباعة واللقاحات  الأغذية، واملكمالت 
وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية، وعمليات نقل الدم والأجهزة الطبية ونحوها)1(.

• وكالة الأدوية الأوروبيَّة )EMA( وهي وكالٌة تابعٌة لالحتاد الأوروبي وم�سوؤولة 	
عن التقييم العلمي والإ�سراف ومراقبة �سالمة الأدوية يف الحتاد الأوروبي)2(. 

الطب يف بالدنا بح�سر  وكليات  الطبية  الأبحاث  لقيام مراكز  قائمٌة  واحلاجة 
وال�ستعانة  منها،  ما ميكن حتديده  املجالت، وحتديد  كافة  الطبيَّة يف  امل�ساعفات 
للباحثني واللجان  مات وما ا�ستجد من بحوٍث ودرا�ساٍت خدمةاً  بهذه املراجع واملنظَّ
مان  ا خا�سةاً يف ال�سَّ ة الق�سائيَّة وغريهم، وذلك لأنَّ لهذه امل�ساعفات اأحكاماً الطبيَّ
ويف الغرامة وبينها وبني الأخطاء الطبية فرق يف ذلك، وبقاء هذه امل�ساعفات غري 

مميزٍة عن الأخطاء الطبية يوؤثر على �سري الق�سية الطبية وعلى �سمعة الطبيب.

ا من  ومن املبادرات املوفقة: ما قامت به اجلمعية ال�سعودية للعمود الفقري موؤخراً
تنظيم ندوٍة �ساملٍة متخ�س�سٍة ملناق�سة م�ساعفات عمليات العمود الفقري؛ باعتبارها 
�إحدى ن�ساطات �لتطوير �ملهني �مل�ستمر �لتي تقيمها �جلمعية لأع�سائها، وكان �سمن 
النتائج: التو�سية ب�سياغة مناذج لالإذن الطبي معتمدٍة من اجلمعية لأ�سهر العمليات 
اجلراحية يف جمال العمود الفقري، مع اإدراج امل�ساعفات املحتملة ون�سب احتمالية 
وقوعها؛ كي يطلع عليها املري�ص ومن يلزمه الأمر، وتكون هذا النماذج متاحةاً ملن 

رغب ال�ستفادة منها يف جميع امل�ست�سفيات)3(.

https://www.cma.ca :ينظر موقعها على الإنرتنت  )1(
https://www.ema.europa.eu/en :ينظر موقعها على الإنرتنت  )2(

كما ن�ص عليه بيان التو�سيات للندوة امل�سار اإليها واملعقودة يف 1440/5/7ه� املن�سورة نتائجها يف موقع   )3(
.www.saudispine.org :اجلمعية، انظر
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املبحث الثاين

اإخبار املري�ص بامل�صاعفات الطبيَّة واآثاره

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
حكم اإخبار املري�ض بامل�شاعفات الطبيَّة 

ا، واأ�سبح لالإجراءات الطبية قواعد ُيلتزم  ا ملحوظاً تقدم الطب يف ع�سرنا تقدماً
بها، تبد�أ من �لطالع على �لتاأريخ �ملر�سي للمري�س، و�لقيام بالأبحاث و�لأ�سعة �لتي 

ي �إلى �لت�سخي�س �لدقيق للمر�س، ومن ثم عالجه. توؤدِّ

وقد �سبق بيان اأن غالب امل�ساعفات الطبية تكون متوقعةاً ومعلومةاً قبل الإجراء 
ة والدرا�سات التَّحليلية على العمليات اجلراحية ونحوها،  الطبي؛ نتيجة اخلربة الطبيَّ
بثمرتها  مقطوٍع  ظنيةاً غري  الطبية  الأدوية  اأو  الجراءات  اأو  العمليات  تلك  تكون  اأو 
ح�سب الت�سنيفات العاملية املعتربة، وبالتَّايل فهل املمار�ص ال�سحي عامةاً والطبيب 
حدوثها  ون�سبة  الطبية  امل�ساعفات  تلك  بذكر  ا  فقهياً ملزٌم  اخل�سو�ص  وجه  على 

وتاأثريها على جناح الإجراء الطبي ونحوها للمري�ص؟

اأوًل: حكم اإخبار املري�س بامل�ساعفات الطبية: 

ه  �سبق بيان اأهمية الإذن الطبي واأدلته، وثمرة هذا الإذن اأن يكون املري�ص اأو وليَّ
على علم )بامل�ستاأذن فيه( ول يكون هذ� �إل ببياٍن تاٍم لالإجر�ء �لطبي و�آثاره و�لأ�سر�ر 
املرتتبة عليه، ومن ذلك علمه بامل�ساعفات الطبيَّة املحتملة للعملية ون�سبة جناحها.

ومل اأجد فيما اطلعت عليه من كتب العلماء املعا�سرين من اأ�سار اإلى هذا، لكن 
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امل�ساعفات  تلك  بذكر  ملزٌم  الطبي  املمار�ص  اأنَّ  اأعلم-  تعالى  -واهلل  يظهر  الذي 
الإذن  يكفي جمرد  ول  �سياأتي،  كما  للتعزير  ي  يوؤدِّ قد  ا  تق�سرياً تركه  وُيعدرّ  ملري�سه، 

الطبي يف ذلك، بل لبد من بيان كافة امل�ساعفات املحتملة. 

“وعلى الطبيب قبل احل�سول على الإذن الطبي من  جاء يف املو�سوعة الطبية: 
�لتي �سوف يجريها؛ لكي يكون  له بو�سوح كل �لإجر�ء�ت �لطبية  �أن ي�سرح  �ملري�س 

املري�ص على بينٍة من اأمره”)1(.

واأدلة ذلك: 

بي الذي �سيجرى له، بل قد يعتقد اأن هذا . 1 اأنَّ املري�ص يجهل اآثار الإجراء الطَّ
�ملحتملة  بامل�ساعفات  �إخباره  �لطبيب  فيلزم  ملر�سه،  وحا�سٌم  �آمٌن  �لإجر�ء 
كلها؛ وهذا من باب الأمانة والنُّ�سح للم�سلمني؛ فعن جرير بن عبداهلل البجلي 

: »�لن�سح لكل م�سلم«)2(.  قال: بايعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فا�سرتط عليَّ

العيوب اخلفيَّة يف . 2 بيان  الفقهاء على وجوب  ن�صرّ  فقد  املبيع؛  القيا�ص على 
اأبي هريرة  ا كما يف حديث  العيب غ�ساً اإخفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �سمى  بل  املبيع)3(، 
، فقال   اأنه مرَّ على �سربة طعام فاأدخل يده فيها فنالت اأ�سابعه بلالاً
ما هذا يا �ساحب الطعام؟ قال: اأ�سابته ال�سماء يا ر�سول اهلل، قال: »اأفال 
جعلته فوق الطعام كي يراه النا�ص، من غ�ص فلي�ص مني«)4(، قال ابن قدامة 
ُيبيرّنه للم�سرتي، فاإن مل  ا مل يجز بيعها حتى  “من علم ب�سلعته عيباً  :
ُيبيرّنه فهو اآثٌم عا�ص”)5(، ورتبوا على ذلك خيار العيب، وهكذا يلزم الطبيب 
اإنَّ  اأولى من بدن الإن�سان، ثم  ة للمري�ص فلي�ص املبيع  بيان امل�ساعفة الطبيَّ

املو�سوعة الطبية الفقهية د. اأحمد بن حممد كنعان �ص )53(.  )1(
 ،)189/3(  )2714( رقم  �لإ�سالم،  يف  �ل�سروط  من  يجوز  ما  باب  �ل�سروط،  كتاب  �لبخاري،  رو�ه   )2(

وم�سلم، كتاب الإميان، باب بيان اأن الدين الن�سيحة رقم: )98( )54/1(.
انظر: املغني )109/4(، املجموع )111/12(.  )3(

رواه م�سلم، كتاب الإميان، باب من غ�ص فلي�ص منا، رقم )101( )164/1(.   )4(
املغني )109/4(.  )5(



األحكام الفقهيَّة للمضاعفات الطبيَّة - 

دراسة نظريَّة تطبيقيَّة

العدد  اخلامس واخلمسون  341العدد  اخلامس واخلمسون 340

مه الطبيب ملري�سه ويلزم الطبيب بيان نتائج هذا  الإجراء الطبي عمٌل يقدِّ
العمل وعواقبه.

فقال: . 3 ا�ص  النَّ خطب    ا  علياً اأنَّ  ُمزاحٍم  بن  اك  حَّ وال�سَّ جماهد  روى 
ا �أو د�بةاً فلياأخذ  ِبنَي و�لبياطرة من عالج منكم �إن�ساناً “مع�سر �لأطباء َو�مْلَُتَطبِّ
فهو  فعطب  الرباءة  لنف�سه  ياأخذ  ومل  ا  �سيئاً عالج  من  فاإنَّه  الرباءة؛  لنف�سه 
املعاجلة  هذه  لحتمالت  ا  تاماً ا  بياناً ن  يت�سمَّ الرباءة  واأخذ  �سامٌن”)1(، 

ونتائجها املتوقعة.

اأنَّ موافقة املري�ص على هذا الإجراء الطبي مع وجود احتمال جناحه من عدمه . 4
ره اإل من  اأو وجود م�ساعفاٍت طبيٍة له مبني على الجتهاد الذي ل ميكن اأن يقدِّ
يحتاج اإليه؛ وهو مبنٌي على اختيار الإن�سان وتقديره، وعليه فال يحق للمار�ص 
ال�سحي اأن يجرب املري�ص على اجتهاده، وهذا هو ثمرة الإذن الطبي كما �سبق، 
قال البهوتي  يف �سياٍق كهذا: “.. وذلك مفو�س �إلى كل �إن�ساٍن يف نف�سه 

�إذ� كان �أهالاً لذلك و�ساحب �ل�سر�س �أعلم مب�سرته ونفعه وقدر �أمله”)2(.

املادة  يف  ال�سحيَّة  املهن  مزاولة  نظام  لئحة  ت  ن�سَّ فقد  نظاميٍة:  جهٍة  ومن 
املحتملة  امل�ساعفات اجلانبية  بيان  ال�سحي  املمار�ص  “على   : اأنَّ الثامنة ع�سر على 
جراء القيام بالإجراء العالجي اأو العملية اجلراحية للمري�ص اأو ذويه اأو من يختاره 

ت على تعنيُّ بيان امل�ساعفات املحتملة لأي اإجراٍء طبي. املري�ص”)3(، فن�سَّ

ة املري�ص يف امل�ساركة يف  كما ن�ست وثيقة حقوق وم�سوؤوليات املري�ص على اأحقيَّ
خطة الرعاية ال�سحيَّة ومعرفته بنوعية التَّدخالت والأدوية والإ�سعاعات امل�ستخدمة 

يف العالج وفعاليتها ومدى اأمنها و�سالمتها)4(.
رواه عبدالرزاق يف م�سنفه برقم: ) 18047 ( )471/9(، ال�ستذكار )63/8(، كنز العمال )85/15(.  )1(

ك�ساف القناع )14/4(.  )2(
نظام مزاولة املهن ال�سحية ولئحته �ص )13(.  )3(

�نظر: وثيقة حقوق �ملر�سى: �لفقرة �ل�ساد�سة �س )6(.  )4(
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ت على �أنَّ من حقوق �ملر�سى متكينهم وذويهم من �لتَّو��سل مع �لفريق  كما ن�سَّ
واملعاجلة  الت�سخي�ص  بخ�سو�ص  وحمدثٍة  كاملٍة  معلوماٍت  على  للح�سول  العالجي 
 - املقرتحة  الطبية  البدائل  ومعرفة  املتوقعة،  والنتائج  املتوقعة  وفوائدها  املقرتحة 
التي  باللغة  يف حال وجودها، وامل�ساعفات واملخاطر ون�سبة احتمال جناح املعاجلة 

يدركوها ويفهموها)1(.

على  فاإنَّ  ولذا  ا،  ونظاماً ا  �سرعاً الطبية  بامل�ساعفات  البيان  وجوب  يتبنيَّ  وبهذا 
�لطبيب بيانها للمري�س و�سرحها بو�سوح، ومنها تاأثري هذه �مل�ساعفات على جناح 
ا واجب على غري الأطباء  ا-، كما اأنَّ هذا اأي�ساً العملية اأو ف�سلها -اإن كانت حمددةاً طبياً
من �ملمار�سني �ل�سحيني من ممر�سني و�أخ�سائيي �لأ�سعة ونحوهم، و�أي تق�سري يف 

هذا موجٌب للتعزير وقد يوجب ال�سمان.

ولي�ص موجب التعزير هنا ح�سول امل�ساعفة الطبيَّة كاحلال يف الأخطاء الطبية؛ 
امل�ساعفات واحتمالها، وهذا  بتلك  للمري�ص  الطبيب  اإخبار  واإمنا موجبه هنا عدم 

اأحد الفروق بني امل�ساعفات والأخطاء الطبية كما �سبق بيانه.

و�إي�ساحها  ها  عدِّ ر  وَتَعذُّ �لطبية  �مل�ساعفات  بكرثة  �لأطباء  بع�س  يعتذر  وقد 
ا  ا خ�سو�ساً ا لل�سغط الكبري على الطبيب ونحوه، اإل اأنَّ هذا ل يعترب عذراً للمري�ص نظراً
مع التَّقدم التَّقني الذي ميكن معه للطبيب اإخبار املري�ص و�سرح امل�ساعفات له واأخذ 

اإقراره عليها بو�سائل اإلكرتونيٍة خمتلفة.

وموجب هذ� �لتعزير هنا عدم �إخبار �لطبيب مب�ساعفات �لإجر�ء �لطبي؛ وعليه 
فهو ثابٌت ولو �أذن �ملري�س للطبيب بالإجر�ء نف�سه ما د�م �لطبيب مل يخربه مبا يرتتب 
على ذلك الإجراء من م�ساعفات، وهو ثابت من باب اأولى لو مل ياأذن املري�ص للطبيب 
زير لتخلف  ، بل قد يلزم الطبيب هنا تعزيٌر اآخر فوق ذلك التعَّ بذلك الإجراء ابتداءاً
الإذن قال ابن فرحون  يف مثل هذا: “وهل يوؤدب من مل يوؤذن له؟ فيه نظر”)2(.

�نظر: وثيقة حقوق �ملر�سى: �لفقرة �ل�ساد�سة �س )6(.  )1(
تب�سرة احلكام )340/2(.  )2(
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ثانًيا: اآثار عدم اإخبار املري�س بامل�ساعفات الطبية: 

اإذا ثبت اأنَّ احلكم ال�سرعي والنظامي -كما �سبق- اإلزام الطبيب باإي�ساح هذه 
ا،  امل�ساعفات للمري�ص ووجوبه عليه كحكٍم تكليفي؛ فاإنَّ عدم قيامه بهذا ُيعد تفريطاً

ي�ستدعي لوم الطبيب وتاأديبه.

“التعزير يكون على فعل املحرمات وترك   : قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 
الواجبات فمن جن�ص ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع املدل�ص واملوؤجر 
والناكح وغريهم من العاملني، وكذا ال�ساهد واملخرب واملفتي واحلاكم ونحوهم؛ فاإنَّ 

ا لل�سمان”)1(.  كتمان احلق م�سبٌه بالكذب وينبغي اأن يكون �سبباً

على  الخت�سا�ص-  جهة  -وهي  ال�سرعية  ال�سحية  الهيئة  قرارات  تن�ص  ولذا 
كما  املالية،  بالغرامة  فتعاقب  احلال؛  هذه  مثل  يف  الأطباء  على  خمتلفٍة  عقوباٍت 

تعاقب بعقوبة اللوم والإنذار ونحوها كما �سياأتي يف التطبيقات.

جناية  من  املري�ص  على  الطبيَّة  امل�ساعفات  اإليه  اأدت  ما  ب�سمان  احلكم  اأما 
رر �ملرتتب على هذ�،  �ل�سَّ �لو�قعة وما  �لقا�سي يف �لنظر يف  فهذ� مرجعه لجتهاد 
وخيارات املري�ص قبل ذلك الإجراء الطبي، فال وجه لت�سمني الطبيب اإذا كان ذلك 
الإجراء الطبي متحتٌم ل خيار فيه؛ وعليه فال ي�سمن الطبيب هنا؛ مع اأنَّه قد يعاقب 
ملخالفته ال�سرعية والنظامية املتمثلة يف عدم الإخبار بامل�ساعفات، اأما اإذا اأدت تلك 
امل�ساعفات لتلف ع�سٍو اأو جنايٍة ونحوها؛ ومل يكن ذلك الإجراء الطبي متحتٌم بل 
اأخرى، وقد يختار املري�ص من تلك اخليارات لكن الطبيب  كان ثمة خياراٌت طبيٌة 

ه بال�سمان على الطبيب حينئٍذ. اأخفى عليه م�ساعفات اأحدها، فاإنَّه ميكن اأن يتوجَّ

ثالًثا: كيفية الإخبار بامل�ساعفات الطبيَّة: 

ثمة منوذٌج متبٌع يف وزارة ال�سحة بعنوان )اإقرار اجلراحة والإجراءات التداخلية( 
وفيه يقرُّ �ملري�س ويوقع على مو�فقته على �لإجر�ء �لطبي، و�سمن هذ� �لإقر�ر �سرح 

الفتاوى الكربى )531/5(.  )1(
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امل�ساعفات الرئي�سة املحتملة والن�ص عليها، ويف منوذج اآخر بعنوان )اإقرار باملوافقة 
ا بطبيعة  : “وقد متت اإحاطتي علماً ا قائالاً على اإجراٍء طبٍي خا�ٍص( يقر املري�ص اأي�ساً
و�لبد�ئل  منه،  �ملرجوة  و�لفو�ئد  و�لغر�س  �خلا�س  �لطبي  �لتَّدخلي  �لإجر�ء  هذ� 

. وم�ساعفاته املحتملة” هكذا جممالاً

لكن يالحظ على هذه النماذج وغريها عدم اإعطاء امل�ساعفات حقها من الإقرار 
�لطبي فال جمال فيها لإ�سافة وتف�سيل �مل�ساعفات �لطبية �ملتعددة، ثم �إنَّ �ملري�س 
يف الغالب يوقع على هذه النماذج يف ظروٍف حرجٍة ول يطلع عليها، ولذا فاإنَّ على 
حماية  بهذ�  �إقر�ره  و�أخذ  و��سٍح  ب�سكٍل  للمري�س  كاملةاً  �مل�ساعفات  �سرح  �لطبيب 
يف  ذلك  مثال  �سياأتي  كما  املري�ص  اإنكار  عند  باليمني  الطبيب  يلزم  ولئال  لنف�سه، 

التطبيقات الق�سائية.

�سرورة  على  �لأطباء  �أحد  �إنذ�ر  �ل�سرعية  �لطبية  �للجنة  قر�ر  يف  جاء  وقد 
الهتمام بالتوثيق الطبي على وجه التف�سيل”)1(.

و�إن كان يكفي يف ذلك �لإخبار ومو�فقة �ملري�س بالكالم لأنَّه يدل على ر�ساه، بل 
تكفي يف ذلك الإ�سارة املفهمة ففي حديث عائ�سة  �ل�سابق يف َلدِّ �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وين«، قال النووي : “فيه اأنَّ الإ�سارة املفهمة ك�سريح  وفيه: »فاأ�سار اأن ل تلدُّ

العبارة يف نحو هذه امل�ساألة“)2(.

رابًعا: اإخبار املري�ص بامل�ساعفات الطبيَّة النادرة وال�ستثنائية: 

اإل مرةاً يف  نادرة احلدوث، فال حتدث  الطبية  امل�ساعفات  اأنَّ بع�ص  بيان  �سبق 
ا اإي�ساح هذه امل�ساعفات للمري�ص؟ الألف ونحوه، فهل يلزم الطبيب اأي�ساً

األ يلزم الطبيب باإخبار املري�ص بهذه امل�ساعفات  ذكر بع�ص الباحثني اإمكانية 
ا على  وا�ستناداً ال�سفاء)3(؛  ا يف  ا جوهرياً تعترب عن�سراً والتي  النف�سية  للحالة  مراعاةاً 
رة رقم )40/6/�س/46( بتاأريخ 1436/3/20. ة باملدينة �ملنوَّ ة �لإ�سافيَّ رعيَّ ة �ل�سَّ يَّ حِّ قر�ر �لهيئة �ل�سِّ  )1(

�سرح النووي على م�سلم )199/14(.  )2(
�نظر: بحث )�سروط �لإذن �لطبي يف �لفقه �لإ�سالمي( د. عمر بن علي �ل�سدي�س �ملن�سور يف جملة كلية =  )3(
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“اأي ل يعطي حكم  ادر ل حكم له عند الفقهاء)1(، قال ال�سبكي يف �سرحها:  النَّ اأنَّ 
الغالب؛ بل ي�سقط العتبار به وي�سري وجوده كعدمه”)2(، فالأحكام يف ال�سريعة تبنى 

على ما عم وغلب ل على ما �سذ وندر.

ادرة قد تكون كثريةاً ومتنوعة،  ا اإذا علمنا اأنَّ امل�ساعفات النَّ ه هذا خ�سو�ساً ويتوجَّ
من  كثرٍي  بني  م�سرتكة  اإنَّها  ثم  لندرتها،  ا  نظراً بها  والإحاطة  ح�سرها  وي�سعب 
لها  م�ساعفة  بكونها  علميةاً  قوةاً  يعطي  ل  نادٍر  ب�سكل  وثبوتها  الطبية،  الإجراءات 

ا، وقد يكون لذلك النادر ظروف خا�سة اأدت اإليه. الإجراء اإذا مل حتدث اإل نادراً

جميع  اإدراج  ال�سعب  “ومن  قوله:  عليه  املدعى  الطبيب  اإجابة  يف  جاء  ولذا 
�مل�ساعفات يف �لإقر�ر حيث �إنَّ بع�سها نادر �حلدوث، و�أعتقد �أنَّه من �ل�سعب و�سع 

قائمة بكل امل�ساعفات التي قد حتدث من اجلراحة”)3(. 

املطلب الثاين
حاالت تعذر اإخبار املري�ض بامل�شاعفات الطبيَّة

على  يتعنيَّ  حالت  على  منهم  املعا�سرين  ا  خ�سو�ساً الفقهاء  ن�سو�ص  ت�سافرت 
ه،  املمار�ص ال�سحي املبادرة يف معاجلتها ولو تخلف الإذن الطبي من املري�ص اأو وليِّ
وفيما يلي ذكر تلك احلالت موجزة، ثم بيان حكم امل�ساعفات الطبية الناجمة عنها: 

اأوًل: احلالت التي يتعذر اأو ي�سقط فيها الإذن الطبي)4(: 

ي�سقط الإذن الطبي يف حالت منها: 
= الدرا�سات الإ�سالمية والعربية العدد الثاين املجلد الأول �ص )460(.

انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )134/2(، املنثور يف القواعد الفقهية )246/3(.  )1(
الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )134/2(.  )2(

بتاأريخ  )40/6/�س/46(  رقم  رة  �ملنوَّ باملدينة  ة  �لإ�سافيَّ ة  رعيَّ �ل�سَّ ة  يَّ حِّ �ل�سِّ �لهيئة  قر�ر  يف  كما   )3(
1432/3/25ه�.

ينظر يف تف�سيل هذه احلالت واأمثلتها: اأحكام اجلراحة الطبية �ص )262(، املو�سوعة الطبية الفقهية   )4(
�ص )54(.
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د بتلف ع�سٍو من اأع�سائه، . 1 احلالت اخلطرة التي تهدد حياة املري�ص، اأو تهدِّ
ا للوعي، اأو اأنَّ حالته النف�سيَّة ل ت�سمح باأخذ اإذنه، ول  ويكون املري�ص فيها فاقداً
� لأخذ �لإذن منه؛ كحالت �لإ�سعاف �لطبي �لعاجلة ونحوها. يكون وليه حا�سراً

�حلالت �لتي تقت�سي �مل�سلحة �لعامة �سرعة معاجلتها، كالأمر��س �ملعدية . 2
تفر�س  �أن  �لدولة  حق  من  فاإنَّ  �ملجتمع،  بقية  ويطال  خطرها  ي�ستد  �لتي 

ا على املري�ص ولو بغري اإذنه حتى ل ي�سررّ املجتمع. التداوي ق�سراً

الإجراء  يقدم على  اأنَّ  اإما  ال�سحي يف هاتني احلالتني بني خيارين؛  فاملمار�ص 
ا للمري�ص، واإما اأنَّ ينتظر جميء الويل وح�سول الإذن،  الط�بي دون اأخذ الإذن اإنقاذاً
واخليار الثاين قد يتع�ذر الأخذ به، لغلبة الظن بهالكه - واحلال هذه - فلم يبق اإل 
اخليار الأول وهو املتفق مع اأ�سول ال�س�رع التي جاءت بحفظ الأنف�ص واحلفاظ عليها.

وميكن ل�سمان هذا األ يكون تقرير هاتني احلالتني موكولاً لطبيب واحد؛ بل اإلى 
�ل�سرورة  هذه  لتقدير  �لتثبت  يف  وزيادةاً  �ملري�س  ل�سحة  ا  �سماناً �لأطباء  من  جلنٍة 
التاأكيد على مطالبتهم بو�سف دقيق حلالته قبل الإجراء  ولقطع التهمة عنهم، مع 

الطبي املتخذ متى اأمكن ذلك.

 : وقد ن�صَّ الفقهاء على وجوب املبادرة يف اإنقاذ حياة امل�سلم؛ قال ابن تيمية
لو َقِدر على �إجناء �سخ�س باإطعام �أو �سقي فلم يفعل فمات �سمنه”)1(. قلنا  “حتى 

وقال �بن رجب يف معر�س كالمه عن �لتَّ�سرفات للغري دون �إذٍن: “.. اأن تدعو 
اأو  اإما للجهل بعينه  ر ا�ستئذانه؛  اأو حقه ويتعذَّ التَّ�سرف يف مال الغري  اإلى  احلاج�ة 

لغيبته وم�سقة انتظ�اره؛ فهذا التَّ�سرف مباٌح جائٌز موقوٌف على الإجازة”)2(.

ا فوقعت الآكلة يف طرفه فتيقن اأنه اإذا  وقال ابن القيم : “لو ا�ستاأجر غالماً
مل يقطعه �سرت �إلى نف�سه فمات جاز له قطعه ول �سمان عليه”)3(.

الفتاوى الكربى )531/5(.  )1(
القواعد لبن رجب )417/1(.  )2(

اإعالم املوقعني )298/2(.  )3(
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ة يف مادته التا�سعة ع�سر  ومن جهٍة نظاميٍة فقد ن�صَّ نظام مزاولة املهن ال�سحيِّ
على اأنَّه: “يجب �أل يجرى �أي عمٍل طبٍي ملري�س �إل بر�ساه، �أو مبو�فقة من ميثله، �أو 
ُيْعتدُّ باإر�دته هو، و��ستثناءاً من ذلك: يجب على �ملمار�س �ل�سحي  �إذ� مل  �أمره  ويل 
-يف حالت �حلو�دث �أو �لطو�رئ �أو �حلالت �ملر�سية �حلرجة �لتي ت�ستدعي تدخالاً 
�أو  �أع�سائه  �إنقاذ ع�سو من  �أو  �أو �سرورية لإنقاذ حياة �مل�ساب  ا ب�سفة فورية  طبياً
تاليف �سرٍر بالٍغ ينتج من تاأخري �لتَّدخل وتعذر �حل�سول على مو�فقة �ملري�س �أو من 
ميثله اأو ويل اأمره يف الوقت املنا�سب- اإجراء العمل الطبي دون انتظار احل�سول على 

تلك املوافقة”)1(.

كما ن�ست وثيقة حقوق �ملر�سى �ل�سادرة من وز�رة �ل�سحة على �أنَّ من حقوق 
اأو  اإجراٍء عالجٍي  اأي  قبل  الالزمة  املعلومات  الطبي حول  الفريق  املري�ص: مناق�سة 
عمليٍة وقبل �لتَّوقيع على مناذج �لإذن �لطبي ما عد� حالت �لطو�رئ �لتي ت�ستدعي 

�لتدخل �لطبي �لعاجل مبا يتفق مع �لأنظمة و�لقو�نني �ملتبعة)2(.

بعد  الإ�سالمي  التَّعاون  ملنظمة  التابع  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  ر  قرَّ وقد 
�لطبية  �لعمليات  يف  )�لإذن  مو�سوع:  بخ�سو�س  �لو�ردة  �لبحوث  على  �طالعه 

امل�ستعجلة( ما ياأتي: 

يق�سد باحلالت �مل�ستعجلة: �حلالت �ملر�سية �لتي ت�ستدعي �إجر�ء عمٍل عالجٍي 
� خلطورة �لو�سع �ل�سحي �لذي يعاين منه �ملري�س  �أو جر�حٍي دون �أي تاأخري؛ نظراً
ا لتلف ع�سو من �أع�سائه، ثم ذكر �لقر�ر �أمثلة ذلك ثم �أ�ساف  � حلياته �أو منعاً �إنقاذاً
ا  ا�ستناداً املري�ص  حلياة  ا  اإنقاذاً الالزم  العالجي  التَّدخل  اإجراء  للطبيب  “ويجوز 

لأحكام ال�سرورة يف ال�سريعة”)3(.
نظام مزاولة املهن ال�سحية ولئحته �ص )14(.  )1(

وثيقة حقوق �ملر�سى: �لفقرة �ل�ساد�سة �س )6(.  )2(
جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي: قرار رقم 184 )19/10( ب�ساأن الإذن   )3(

يف العمليات الطبية امل�ستعجلة.
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ا: “ي�سرتط للتَّدخل �لطبي يف �حلالت �مل�ستعجلة ما ياأتي:  و�أ�ساف �لقر�ر �أي�ساً

احلالة . 1 وخطورة  الطبي  العالج  اأهمية  وليه  اأو  للمري�ص  الطبيب  ي�سرح  اأن 
�ملر�سية و�لآثار �ملرتتبة على رف�سه، ويف حالة �لإ�سر�ر على �لرف�س يقوم 

الطبيب بتوثيق ذلك.

للرجوع عن رف�سه . 2 واأهله  املري�ص  الطبيب ببذل جهٍد كبرٍي لإقناع  اأن يقوم 
ا لرتدي حالته. لالإذن تفادياً

يتولى فريٌق طبٌي ل يقل عن ثالثة اأطباء ا�ست�ساريني -على األ يكون الطبيب . 3
اأكد من ت�سخي�س �ملر�س و�لعالج �ملقرتح له مع �إعد�د  �ملعالج من بينهم- �لتَّ

حم�سٍر بذلك موقٍع عليه من الفريق، واإعالم اإدارة امل�ست�سفى بذلك”)1(.

ثانًيا: حكم امل�ساعفات الطبية الناجمة عن احلالت التي يتعذر فيها الإذن 
الطبي:

ر عليه اأخذ موافقة املري�ص كما  اإذا ثبت الإذن للطبيب باإجراء العمل الطبي وتعذَّ
بينا اأعاله، فاإنَّ هذا الإذن ُم�سقٌط لل�سمان؛ فت�سرف الطبيب يف هذا الإجراء الطبي 

ماأذوٌن فيه حينئذ، وما ترتب على املاأذون غري م�سمون.

لكن على الطبيب يف مثل هذه احلال احلر�ص على بيان ما ي�ستطيع من امل�ساعفات 
ر بيانها اأو تنعدم نتيجة  الطبية لأي اإجراء قدر ا�ستطاعته؛ اإذ هو الأ�سل اإل اأن يتعذَّ

بيانها، لكون العملية حتميةاً اأو نحو ذلك.

الطبي  الإجراء  نتائج  بني  واملوازنة  دقيٍق  ب�سكٍل  امل�سلحة  تقدير  عليه  اأنَّ  كما 
وم�ساعفاته؛ فاإنَّ ت�سرف �لإن�سان يف حق غريه مبنٌي على �لتقدير و�لحتياط، ولذ� 
�سبط  و�سائل  بكافة  �إلز�مهم  مع  طبيب  من  لأكرث  �لأمر  يناط  باأن  �لتو�سية  كانت 

العمل وحتديده.
املرجع ال�سابق.  )1(



األحكام الفقهيَّة للمضاعفات الطبيَّة - 

دراسة نظريَّة تطبيقيَّة

العدد  اخلامس واخلمسون  349العدد  اخلامس واخلمسون 348

رة: »ومبا �أنَّ �ملدعى  ة باملدينة �ملنوَّ ة �لإ�سافيَّ رعيَّ ة �ل�سَّ يَّ حِّ جاء يف قر�ر �لهيئة �ل�سِّ
�سرحه  املهنية: عدم  بواجباته  يتعلق  فيما  يلي  ما  عليه  يوؤخذ  الطبيب..  الأول  عليه 
واأهليته،  وعيه  بكامل  كان  املري�ص  اأنَّ  املتوقعة مع  العملية  للمري�ص عن م�ساعفات 
ومل تكن احلالة طارئة”)1(، فدل هذا على اأنَّ احلالت الطارئة حمل عذٍر للطبيب يف 

تق�سريه يف بيان امل�ساعفات، واإنَّ كان الأ�سل بيانها على كل حال.

املطلب الثالث
امل�صاعفات الطبية الناجتة عن االأخطاء الطبية 

�سبق بيان اأنَّ من اأ�سباب امل�ساعفات الطبية اخلطاأ الطبي، واأنَّ اخلطاأ الطبي يف 
نف�سه جناية موجبٌة لل�سمان يف قول عامة اأهل العلم، بل نقل بع�سهم الإجماع على 

هذا.

اأخطاأ فقطع الذكر  اإذا  اأنَّ قطع اخلاتن  “واأجمعوا على   : قال ابن املنذر 
واحل�سفة اأو بع�سها فعليه ما اأخطاأ به”)2(.

وقال ابن ر�سد : “واأجمعوا على اأنَّ الطبيب اإذا اأخطاأ لزمته الدية؛ مثل اأن 
يقطع احل�سفة يف اخلتان، وما اأ�سبه ذلك؛ لأنَّه يف معنى اجلاين خطاأ”)3(.

ى فتلف املري�ص كان  ا يف املعالج اإذا تعدَّ وقال اخلطابي : “ل اأعلم خالفاً
ِمن �لدية  ا �أو عمالاً ل يعرفه متعٍد، فاإذ� تولد من فعله �لتلف �سَ ا، و�ملتعاطي علماً �سامناً
الطبيب يف قول  اإذن املري�ص، وجناية  ي�ستبد بذلك دون  لأنَّه ل  القود؛  و�سقط عنه 

عامة الفقهاء على عاقلته”)4(.
رة رقم )40/8/�س/46( بتاأريخ 1437/1/10،  ة باملدينة �ملنوَّ ة �لإ�سافيَّ رعيَّ قر�ر �لهيئة �ل�سحية �ل�سَّ  )1(

امل�سمن يف التطبيقات الق�سائية يف نهاية البحث.
الإجماع �ص )74(.  )2(

بداية املجتهد )200/4(.  )3(
معامل �ل�سن )39/4(.  )4(
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لكنه  حقها؛  �ل�سنعة  و�أَعطى  له  �أُذن  حاذٌق  “طبيٌب   : القيم  ابن  وقال 
اأخطاأت يده وتعدت اإلى ع�سٍو �سحيٍح فاأتلفه؛ مثل اإن �سبقت يد اخلاتن اإلى الكمرة، 

فهذا ي�سمن لأنَّها جناية خطاأ”)1(.

ل �لطبيب ومن يف حكمه م�سوؤولية �لأ�سر�ر �لتي نتجت عن �أفعالهم؛  وعليه فيتحمَّ
اإهماٍل  ب�سبب  كانت  اأو  والو�سائل،  لالأدوات  خاطئ  ا�ستخدام  نتيجة  حدثت  �سواءاً 

وتق�سريٍ ، اأو عدم متابعٍة اأو عدم ا�ست�سارٍة فيما تقت�سيه ال�ست�سارة.

اإذا تبني هذا؛ فاإنَّ ما ينتج عن هذه الأخطاء الطبية من م�ساعفات وتطورات فهي 
ا، لأنَّها �سرايُة م�سموٍن، وقد �سبق بيان اأنَّ �سراية اجلناية م�سمونة)2(،  م�سمونٌة اأي�ساً

ا. وما ترتب على امل�سمون فهو م�سمون اأي�ساً

قال املواق املالكي : “و�سمن ما �سرى؛ كطبيب جهل �أو ق�سر”)3(.

وقال املاوردي : “ولأنَّ ال�سراية معتربٌة باأ�سلها فاإن كان م�سموناًا حلظره 
�سمنت �سر�يته”)4(.

فيه  ماأذون  غري  فعٌل  لأنَّه  ِمن؛  �سَ َف�َسرت  ياأذن  مل  “فاإن   : البهوتي  وقال 
في�سمن”)5(.

الطبيب  فعلى  ونحوها  م�ساعفات  من  الطبية  الأخطاء  على  ترتب  فما  وعليه 
�سمان �خلطاأ وم�ساعفاته، و�هلل �أعلم.

زاد املعاد )129/4(.  )1(
املجموع   ،)1180/3( الثمينة  اجلواهر  عقد  وانظر:  التمهيد،  يف  ال�سراية  على  الكالم  انظر:   )2(

)174/19(، املغني )302/8(.
التاج والإكليل )439/8(.  )3(

احلاوي الكبري )126/12(.   )4(
ك�ساف القناع )35/4(.  )5(
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املبحث الثالث
التطبيقات الق�شائية

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
تطبيقات ق�شائية يف وقائع اأخرب املري�ض فيها بامل�شاعفات الطبية

التطبيق الأول:

رة رقم )40/2/�س/46(  ة باملدينة �ملنوَّ ة �لإ�سافيَّ رعيَّ ة �ل�سَّ حيَّ قر�ر �لهيئة �ل�سَّ
بتاأريخ 1437/01/05ه�، وفيه: 

“اإنَّ موكلتي   : ل املدعية بالدعوى على الطبيب املعالج قائالاً الوقائع: تقدم موكِّ

قامت -على فرتة طويلة ومقابل مبلغ مايل جتاوز )50.000( خم�سني األف رياٍل- 
جهاز  با�ستخد�م  دهوٍن  ب�سفط  للقيام  بيب..  �لطَّ لدى  �لطبي  ع...  جممَّ مبر�جعة 
)ليبوليزر( يف منطقة الفخذين وال�ساقني وقد نتج عن ا�ستخدامه اخلاطئ ت�سويه 
�ست  من  �أكرث  عليه  �ملدعى  �لطبيب  لها  �أجرى  حيث  بحروق،  و�إ�سابتها  لتي  موكِّ

.”� جل�سات، ولكن مع كل مرٍة كان �لو�سع يزد�د �سوءاً

قامت  اأن  بعد  ح�سرت  املري�سة  “اإنَّ   : قائالاً عليه  املدعى  الطبيب  اأجاب  وقد 
ة باملعدة لتخفيف الوزن وكانت لديها الدهون مرتاكمة يف جلد الفخذين  باإجراء عمليَّ
رُت اإجراء اإزالة دهون بالليزر حيث اإنَّها  فقمت بال�سرح لها عن احللول املمكنة وقرَّ
زم  الالَّ اأنَّه من  اأخربتها  كما  لها  �سرح م�ساعفات اجلهاز  ومتَّ  املعتمدة  الطرق  من 

اإجراء عمليَّة �سد للجلد بعد اللَّيزر”.

�ملدعية  �أنَّ  ومبا  تقدم  ما  على  “فبناءاً  قائلة:  قرارها  الهيئة  �سببت  الت�سبيب: 



د.  فيصل بن عبد الرمحن بن حممد السحيباني

العدد  اخلامس واخلمسون  353العدد  اخلامس واخلمسون 352

�أجاب مبا هو  قد  �ملدعى عليه  �أن  وتطلب حقها �خلا�س، ومبا  به  �دعت  �دعت مبا 
ل يف دعواه، وملا ت�سمنه التقرير الطبي من ا�ست�ساري جراحة التجميل واحلروق  مف�سرّ
مب�ست�سفى �مللك فهد باملدينة �ملنورة �لطبيب.. و�ملت�سمن �أنَّ عدم �نتظام �لتنا�سق يف 
كال الفخذين من م�ساعفات �سفط الدهون ب�سفة عامة، واأنَّ فقدان املري�سة )25( 
كجم جراء عملية ت�سغري املعدة هو عامٌل موؤثٌر يف الرتهل احلا�سل واأنَّه ل يوجد اأي 
اآثاٍر تدل على وجود حروٍق على اجللد، وكذلك التقرير الطبي من ا�ست�ساري جراحة 
ن �أنَّ عمليات �ل�سفط  �لتجميل و�حلروق مب�ست�سفى �مللك فهد بجدة �لطبيب.. و�ملت�سمِّ
عادةاً ينتج عنها بع�ص التعرجات وعدم التنا�سق وحتتاج اإلى مرحلٍة اأخرى ول يعترب 
ا اإلى موافقة املدعية على اإجراء العملية اجلراحية وامل�سار  هناك خطاأ طبي وا�ستناداً
جميعها،  و�ملرفقة  عليها  �ملدعية  مبو�فقة  م�ساعفات  وجود  �إلى  �ملو�فقات  تلك  يف 
ا اإلى املادة )4/35()1( من نظام مزاولة املهن ال�سحية ولأنَّه مل يظهر للهيئة  وا�ستناداً

�أن �ملدعى عليه ح�سل منه خطاأٌ طبٌي نتج عنه �سرٌر على �ملدعية”.

احلكم: “وجلميع ما �سلف فقد حكمت �لهيئة �ل�سحية �ل�سرعية �لإ�سافية باملدينة 

ا بعدم اإدانة املدعى عليه الطبيب.. يف احلقني اخلا�ص والعام”. املنورة اإجماعاً

التطبيق الثاين: 

رة رقم )40/3/�س/46(  ة باملدينة �ملنوَّ ة �لإ�سافيَّ رعيَّ ة �ل�سَّ يَّ حِّ قر�ر �لهيئة �ل�سِّ
بتاأريخ 1436/2/22ه� وفيه: 

اأجرى  “اإنَّه   : قائالاً املعاجلني  الطبيبني  على  بالدعوى  املدعي  تقدم  الوقائع: 

عملية يف العني الي�سرى لدى م�ست�سفى.. ومل تنجح العملية.. ثم اأفادوه ب�سرورة اأخذ 
حقنة قيمتها اأربعة األف ريال لت�سحيح ذلك، ولكنها مل تنجح، ثم اأخربوه ب�سرورة 

اإجراء عملية اأخرى”.
ا بعدم اإدانة املدعى عليه اأو اإدانته وتوقع العقوبة عليه، ويف كال احلالتني  ون�سها: ت�سدر الهيئة قراراً  )1(
ا  ا مدعماً تف�سل الهيئة يف الطلب املقدم من املدعي باحلق اخلا�ص، ويجب اأن يكون قرار الهيئة م�سبباً

باإ�سناد جميع الوقائع اأو حيثيات قرارها اإلى الن�سو�ص النظامية املتعلقة بها.
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وقد اأجاب الطبيبان املدعى عليهما بحواب م�سمونه: اأنَّ املري�ص املدعي راجعهم 
ي�سكو من �سعف يف �لإب�سار يف �لعني �لي�سرى، وهو مري�س بال�سكري �ملزمن وغري 
املنتظم وكان قد اأجرى عملية ليزر يف كال العينني، واأخذ حقن »اأفا�ستني« يف العني 
الي�سرى وبعد الفح�ص تبني اأنَّ هناك غ�ساوة يف العني الي�سرى، وقد اأخربنا املري�ص 
يف  نزيٌف  للمري�ص  ح�سل  ولالأ�سف  العملية،  بعد  الب�سر  حت�سن  عدم  باحتمالية 
ن �لنظر ون�سحنا �ملري�س بالهتمام مبر�س �ل�سكري،  �لعني بعد �لعملية ومل يتح�سَّ
ن النزيف لكن كان هناك دم داخل العني اأدى  واأعطيناه حقنة يف العني الي�سرى وحت�سَّ

اإلى ت�سوي�ص بالروؤية وعدم حت�سن النظر.

�لعيون  �أمر��س  ��ست�ساري يف  قبل  �ملُعد من  �لطبي  �لتقرير  باملعاملة  �أرفق  وقد 
: ل يوجد هناك تق�سري بالن�سبة للتعامل مع حالة املري�ص  ون�ص احلاجة منه: “اأولاً
ا: لقد مت ال�سرح الوايف للمري�ص بامل�ساعفات التي  من قبل الأطباء املعاجلني، ثانياً
قد حت�سل من العملية، ثالثاًا: من امل�ساعفات الطبيعية ملري�ص ال�سكري الذي يليه 
يح�سل  اأن  ال�سفراء  اللطخة  وامل�سماة  احل�سا�سة  املنطقة  ور�سح يف  �سبكي  اعتالل 
اأية  فيه  لالأطباء  لي�ص  وهذا  ا،  معاً فيهما  اأو  ال�سبكية  اأو  الهالمي  اجل�سم  يف  نزيف 

عالقة..” اإلخ.

اإجراء العمل اجلراحي املرفق  ثم جراء �سوؤال املدعي عن منوذج املوافقة على 
ن “اأنَّه مت اإبالغه اأنَّ هناك ن�سبٌة ب�سيطٌة حلدوث بع�ص امل�ساعفات املتعلقة  واملت�سمِّ
ل الأطباء اأدنى م�سوؤولية فيما يتعلق بالعملية والنتيجة،  بالعملية اجلراحية ول يتحمَّ
�سادق  وقد  �لتَّح�سن..” اإلخ،  به  ي�سرتط  ول  يتح�سن  رمبا  �حلقنة  بعد  �لنَّظر  و�أنَّ 

املدعي على اإقراره وتوقيعه.

الت�سبيب: �سببت الهيئة قرارها قائلة: “فبناءاً على ما تقدم من الدعوى والإجابة 

�ملو�فقة  �إليه يف منوذج  ن�سب  �ملدعي مبا  ولإقر�ر  �لدعوى  �أقو�ل طريف  �سماع  وبعد 
ا ملا  على اإجراء العمل اجلراحي واملدون فيه �سراحةاً احتمالية امل�ساعفات، وا�ستناداً
ن اأنَّه ل يوجد هناك تق�سرٌي  ورد يف التقرير الطبي املعد من ال�ست�ساري.. واملت�سمِّ
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و��سٌح، و�أنَّ ما حدث �أمٌر و�رٌد ملثل حالة �ملدعي لكونه يعاين من مر�س �ل�سكر وهو 
من امل�ساعفات الطبيعية ملري�ص ال�سكر..”. 

احلكم: حكمت الهيئة بالإجماع برباءة املدعى عليهما من دعوى املدعي.

الدرا�سة التحليلية: بدرا�سة التحليلني ال�سابقني تبنيَّ فيهما اأنَّه ح�سل للمري�ص 

م�ساعفات طبية نتيجة �إجر�ٍء طبٍي و�أنَّ �لطبيب �أو�سح للمري�س �حتمال وجود تلك 
القرارات  جاءت  ولذا  عليها،  وتوقيعه  موافقته  واأخذ  بل  العملية،  قبل  امل�ساعفات 
ما  باعتبار  قراراها  ا�ستندت يف  الهيئة  اأنَّ  ا  اأي�ساً ونلحظ  الأطباء،  برباءة  بالإجماع 

ح�سل للمري�ص م�ساعفة طبية على تقريٍر طبٍي من طبيٍب ا�ست�ساري.

املطلب الثاين
تطبيقات ق�صائية يف وقائع مل يخرب املري�ص فيها بامل�صاعفات الطبية

�لطبيب  فيه  ي�سرح  مل  �أحدهما  ق�سائيني  تطبيقني  �ملطلب  هذ�  يف  �سنعر�س 
للمري�ص امل�ساعفات، والآخر تدعي فيه املدعية اأنَّ الطبيب مل يخربها ومل ي�سرح لها 

امل�ساعفات وطلبت ميينه يف ذلك.

التطبيق الأول: 

رة رقم )40/8/�س/46(  ة باملدينة �ملنوَّ ة �لإ�سافيَّ رعيَّ ة �ل�سَّ يَّ حِّ قر�ر �لهيئة �ل�سِّ
بتاأريخ 1437/1/10ه� وفيه: 

اٍل للز�ئدة  �أنَّه قام باإجر�ء عملية ��سِتئ�سَ  : الوقائع: تقدم �ملدعي بدعو�ه قائالاً

ى اإلى ُم�ساعفاٍت عديدٍة، ومل تلق  الدودية، وبعد العمِليَّة حدث له ثقٌب يف القولون اأدَّ
العهم على تلك امل�ساعفات مما  عى عليهم رغم اطِّ ا من املدَّ تلك امل�ساعفات اهتماماً
�آخر، و�لَِّذي  �إِلى م�ست�سفى  َهاِب  َو�لذَّ �إلى مغادرة �مل�ست�سفى على م�سوؤوليته  ه  ��سَطرَّ
ِباإِجَر�ِء عملية ت من خاللها ��ستئ�سال  �كت�سف بدوره ُوُجوَد ُثقٍب يِف �لقوُلوِن فقام 
ُجزٍء َكِبرٍي ِمن �لقوُلوِن، و��سطر للتنومي يف ذلك �مل�ست�سفى َما يقارب �َسهَريِن، َوَتَكبَُّد 
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م�ساريف عالج َقدُرَها ثالثمائة �أَلف )300.000( رياٍل؛ لذا فهو يطلب النَّظر يف 
عى عليهم ِباأَر�س �خلطاأ. حقه �خلا�س و�حلكم على �ملدَّ

وقد اأجاب املدعى عليهم باإجابٍة م�سمونها امل�سادقة على ما ذكره املدعي من 
َل َتَدهُور يِف حالة �ملري�س، وقد تبني  �إجر�ء �لعملية و�أنَّها حت�سنت حالته بعدها ثم َح�سَ
بَغة وجود ت�سريٍب من �لُقوُلون، وقد قمت باإخبار ذوي �ملري�س  ة �ل�سَّ من خالل �أَ�سعَّ
ب�سرورة اإجراء عمليٍة تنظيفيٍة مع احتمال ا�ستئ�سال جزٍء من القولون ون�سحتهم 

باإجرائها يف امل�ست�سفى اإل اأنَّهم اأ�سروا على نقل املري�ص اإلى حمافظة جدة.

وجرى الطالع على التقرير الطبي املعدُّ من قبل الطبيب ال�ست�ساري يف اجلراحة 
من  اإِهمال  اأو  خطاأٍ  وجود  عدم  اإلى  فيه  خُل�ص  والَّذي  املناظري..  وجراحة  العامة 
عي ُيعترُب ُم�ساعفةاً معلومةاً ومعروفةاً  ةاً واأن ما ح�سل للمري�ِص املدَّ املدعى عليهم كافَّ

عامليًّا يف مثل هذه احلالت.

الت�سبيب: �سببت الهيئة قرارها بت�سبيٍب طويٍل م�سمون احلاجة منه: “فبناء على 

ما تقدم.. وملا ت�سمنه �لتقرير �لطبي �ملعد من قبل �لطبيب �ل�ست�ساري... ومبا �أنَّ 
املهنية عدم  بواجباته  يتعلق  فيما  يلي:  ما  يوؤخذ عليه  الطبيب..  الأول  املدعى عليه 
وعيه  بكامل  كان  املري�ص  اأنَّ  مع  املتوقعة  العملية  م�ساعفات  عن  للمري�ص  �سرحه 
العملية  اإجراء  على  املري�ص  موافقة  اأخذه  وعدم  طارئة،  احلالة  تكن  ومل  واأهليته، 
مع كونه يف كامل وعيه و�أهليته، و�كتفى مبو�فقة �أخيه �لأكرب مع عدم �حلاجة ملثل 
نته املادة التا�سعة، واملادة الثامنة والع�سرون، واملادة احلادية  هذا الإجراء.. وملا ت�سمَّ

والثالثون، واملادة الثانية والثالثون من نظام مزاولة املهن ال�سحية”.

القرار: قررت الهيئة بالإجماع احلكم برد دعوى املدعي اخلا�ص وتغرمي املدعى 

عليه الأول.. مبلغ ثالثون األف ريال واإيقاع عقوبة الإنذار عليه.

�سرح  عدم  اعتربت  الهيئة  اأنَّ  تبنيَّ  القرار  هذا  بدرا�سة  التَّحليلية:  الدرا�سة 

ي�ستوجب -مع  ا  تق�سرياً الطبي  لالإجراء  عة  املتوقَّ امل�ساعفات  للمري�ص عن  الطبيَّب 
الأولى:  الطبيب وتعزيره؛ ولذا حكمت عليه بعقوبتني  غريه من املخالفات- معاقبة 
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�لهيئة  حتكم  ومل  �لإنذ�ر،  عقوبة  و�لثانية:  ريال،  �ألف  ثالثني  مببلغ  �ملالية  �لغر�مة 
ا لل�سمان، �إذ �إنَّ �لعملية هنا �سروريٌة  بت�سمني �لطبيب لأنَّ هذ� �لفعل ل ُيعّد موجباً
ولي�ص للمري�ص مندوحةاً عنها، والطبيب هنا مل يخطاأ خطاأاً يوجب ال�سمان ولذا ردت 

الهيئة طلب املدعي باحلق اخلا�ص.

اأنَّ  على  يدل  حالة طارئة مما  تكن  احلالة مل  هذه  اأنَّ  اإلى  اأ�سار  القرار  اإنَّ  ثم 
احلالت الطارئة حمل عذر للطبيب يف تق�سريه يف بيان امل�ساعفات واإنَّ كان الأ�سل 

بيانها على كل حال.

التطبيق الثاين:

رة رقم )40/13/�س/46(  ة باملدينة �ملنوَّ ة �لإ�سافيَّ رعيَّ ة �ل�سَّ يَّ حِّ قر�ر �لهيئة �ل�سِّ
بتاأريخ 1436/11/8ه� وفيه: 

الوقائع: تقدمت املدعية بدعوى م�سمونها: اأنَّها ذهبت للم�ست�سفى لأجل اإجراء 

عملية تكميم املعدة على اأنَّها عملية منظاٍر لدى الطبيب املدعى عليه وكلفتها العملية 
مبلغ اثنني وثالثني األف ريال، وبعد النتهاء من العملية ح�سل عندها نزيف داخلي 
وهبوط يف �ل�سغط ومل يكت�سفو� حالتها رغم �أنَّها يف �لعناية �ملركزة ثم فتحو� بطنها 

مرة اأخرى ومل تخرج اإل بعد دفع �سبعة األف ريال اأخرى.

اإجراء عملية  اأنَّه مت  باإجابٍة طويلٍة م�سمونها:  املدعى عليه  الطبيب  اأجاب  وقد 
التَّكميم للمدعية وذلك بعد ال�سرح املف�سل عن العملية وعن خماطرها.

فكتبت الهيئة مل�ست�سفى.. ل�سوؤاله عن جمموعة الأ�سئلة فجاءت الإجابة، وم�سمون 
احلاجة منها: “اأنَّ النزيف بعد عملية التكميم من امل�ساعفات املتعارف عليها والتي 
حتدث بعد هذا النوع من العمليات واأنَّ ما اأجراه الطبيب املدعى عليه يعترب عالج 

كاٍف ويف حمله..”.

ا  : “اإنَّ املدعى عليه مل ي�سرح يل م�ساعفات العملية واإمنَّ ثم �أ�سافت �ملدعية قائلةاً
�سرح يل طريقة العملية...”، واأجابها املدعى عليه بقوله: “ال�سحيح اأنَّني �سرحت 
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للمدعية م�ساعفات �لعملية وت توقيع زوجها هذ� �حلا�سر على �ملو�فقة على �لعملية، 
ومرفق املوافقة يف امللف الطبي”.

امل�ساعفات فبذل  لها  اأنَّه �سرح  اليمني على  املدعى عليه  املدعية من  ثم طلبت 
املدعى عليه اليمني بال�سيغة التي طلبت.

الت�سبيب: �سببت الهيئة قرارها قائلة: “فبناءاً على ما تقدم من الدعوى والإجابة 

من  ال�سادر  التقرير  اإلى  ا  وا�ستناداً عمله  يف  الطبي  اخلطاأ  عليه  املدعى  ولإنكار 
م�ست�سفى.. والتقرير ال�سادر من م�ست�سفى.. ولطلب املدعية ميني املدعى عليه وبذل 

املدعى عليه اليمني املطلوبة”. 

احلكم: حكمت الهيئة ال�سحية ال�سرعية بعدم اإدانة املدعى عليه باحلق اخلا�ص والعام.

الدرا�سة التحليلية: يتَّ�سح يف هذا القرار اأهمية اإخبار املري�ص بامل�ساعفات الطبية 

�سرح  باأنَّه  اأجاب  هنا  والطبيب  وتق�سريه،  الطبيب  م�سوؤولية  حتديد  عليه  ينبني  واأنَّه 
ا لتفريطه يف توثيق  للمري�سة م�ساعفات العملية، لكنه احتاج لبذل اليمني على هذا نظراً

ا. عملية الإخبار هذه بالنماذج املعدة من قبل وزارة ال�سحة التي اأ�سري اإليها �سابقاً

اإخباره  اإثبات  ثمرة  ينتج  مل  الطبي  بالإقرار  الطبيب  احتجاج  اأنَّ  نلحظ  كما 
الإ�سارة-  �سبقت  -كما  النماذج  تلك  لأنَّ  وذلك  للمري�ص  الطبية  بامل�ساعفات 
خمت�سرة وجمملة، وغالب الأطباء يكتفون » بعبارة ومت �سرح امل�ساعفات له«، وهذا 

اإجماٌل غري منتج عند اخل�سومة.

املطلب الثالث
تطبيق ق�صائي يف واقعة مل ميكن اإخبار املري�ص فيها بامل�صاعفات 

الطبية

بامل�ساعفات  وليه  �أو  �ملري�س  �إبالغ  فيه  تعّذر  لتطبيق  �ملطلب  هذ�  يف  �سنعر�س 
� حلاجة �ملري�س لالإ�سعاف �لطارئ. �لطبية و�سرحها له نظراً
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رة رقم )48/7  ة باملدينة �ملنوَّ ة �لإ�سافيَّ رعيَّ ة �ل�سَّ يَّ حِّ التطبيق: قر�ر �لهيئة �ل�سِّ

/46( بتاأريخ 1432/4/7ه� وفيه: 

وعند  قي�سرية  �لولدة  وكانت  مبولودٍة  رزق  “�أنَّه   : قائالاً املدعي  تقدم  الوقائع: 
زيارتها يف احل�سانة فوجئ باأنَّها م�سابة ب�سجة يف اجلهة الي�سرى من راأ�سها فوق 
اأمٌر  هذا  باأنَّ  اأفادت  عليها  املدعى  الطبيبة  م�ساءلة  وعند  �سم،   3-2 بطول  الأذن 

طبيعٌي ول م�سكلة فيه..ويطلب بت�سليمه اأر�ص اجلناية”.

: “ما ذكره املدعي وليةاً يف دعواه �سحيح  وقد اأجابت الطبيبة املدعى عليها قائلةاً
فقد قمت بتوليد زوجة املدعي وكانت الولدة يف الأ�سبوع الثاين والأربعني وكانت تعاين 
من عدم وجود مياه حول اجلنني والتهاب حاد يف املرارة وبعد اأخذ املوافقة من املدعي 
ونتيجة لعدم وجود مياه حول اجلنني  ال�سرعة،  العملية على وجه  تلك  باإجراء  ولية 
ا  ا طبيعياً فقد اأ�سيب اجلنني الإ�سابة املو�سوفة يف الدعوى، وهذه الإ�سابة تعترب اأمراً

ا كما هو معروف لدى اأهل الخت�سا�ص؛ لذا اأطلب رد الدعوى”. ول تعترب خطاأاً طبياً

فجرى الطالع على التقرير الطبي الفني ال�سادر من ا�ست�ساري الن�ساء والتوليد 
يف م�ست�سفى.. وم�سمونه: “والراأي الفني اأنَّ اإ�سابة املولود بجرٍح �سطحٍي يف راأ�سه اأو 
ا اأثناء الولدة بعمليٍة قي�سريٍة وذلك ملال�سقة اجلنني بجدار  ج�سده قد يحدث اأحياناً
�أجريت  �إذ�   � نادراً �إل  �خلطاأ  هذ�  مثل  يحدث  ل  �أنَّ  و�ملفرو�س  �لد�خل  من  �لرحم 
حني  من  امل�ساعفات  هذه  حتدث  قد  ولكن  الالزمني،  واحلر�ص  بالعناية  العملية 
اإذا كان يوجد �سبب ل�ستخراج الطفل ب�سورة  لآخر ونلتم�ص العذر للطبيب املعالج 

عاجلة..”.

الت�سبيب: �سببت الهيئة قرارها قائلة: “فبناءاً على ما تقدم، ومبا �أنَّ �ملدعي ولية 

�أن �ملدعى عليها �سادقت على دعو�ه، وملا ت�سمنه �لتقرير  �دعى مبا �دعى به ومبا 
ا ح�سب ما هو معروٌف  �لطبي ومبا �أنَّ ما ح�سل لطفل �ملدعي ولية ل يعترب خطاأ طبياً
لدى اأهل الخت�سا�ص يف هذا املجال يف مثل هذه احلالة واإمنا يعترب م�ساعفةاً مقبولةاً 

ا جلفاف املياه حول اجلنني”.  رغم ندرتها نظراً
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املدعى  �سبيل  واإخالء  ولية  املدعي  دعوى  برد  بالإجماع  الهيئة  حكمت  احلكم: 

عليها من هذه الدعوى.

املدعي  دعوى  ردت  الهيئة  اأنَّ  جند  القرار  هذا  بدرا�سة  التحليلية:  الدرا�سة 

بت�سليمه اأر�ص اجلناية لتعذر بيان مثل تلك امل�ساعفات للمري�ص يف مثل هذه الأحوال، 
حتدث  قد  “ولكن  قولهم:  القرار  عليه  اعتمد  الذي  الطبي  التقرير  يف  جاء  ولذا 
اإذا كان يوجد �سبب  هذه امل�ساعفات من حني لآخر ونلتم�ص العذر للطبيب املعالج 

ل�ستخراج الطفل ب�سورة عاجلة”.

وقد �سبق الكالم عن امل�ساعفات الطبية وفرقها عن الأخطاء الطبية، واأنَّ الفرق 
ا، ويف هذا التطبيق جند اأنهم  ا طبياً يكمن يف وجود تق�سري من الطبيب ولو كان معذوراً
فوه م�ساعفةاً طبيةاً ل توجب �سمان �لطبيب لأنَّه مل يق�سر �أو يفّرط، و�إمنا �لذي  �سنَّ

ح�سل هو م�ساعفة طبية حت�سل يف مثل هذا الإجراء الطبي املتحتم، واهلل اأعلم.
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اخلـامتة

يف نهاية هذه �لبحث �ل�سرعي �لطبي �أحمد �هلل تعالى و�أثني عليه مبا هو �أهله 
ا من النتائج والتَّو�سيات التي تو�سلت اإليها:  على توفيقه وتي�سريه، واأذكر عدداً

اأوًل: النتائج: 

• اأثناء عالجه 	 املري�ص  على  تطراأ  التي  التَّغريات  ة:  الطبيَّ بامل�ساعفات  املراد 
ويتاأذى منها، وقد ت�سل اإلى الوفاة اأو تعطل بع�ص الأع�ساء اأو تاأخر ال�سفاء، 

ولي�ص للطاقم الطبي و�سيلة ملنعها.

• الفرق الأ�سا�ص بني امل�ساعفات الطبيَّة والأخطاء الطبية: اأنَّ امل�ساعفات لي�ص 	
فيها اأي تق�سري اأو اأي خطاأ من الطبيب، واإمنا تن�ساأ من عدم ا�ستجابة ج�سم 
املري�ص لالإجراء الطبي، اأما اخلطاأ الطبي فهو ناجت عن خطاأ يد الطبيب اأو 

ا بهذا اخلطاأ. ا طبياً تقديره، ولو كان معذوراً

• تثبت 	 لأنَّها  الطبية؛  امل�ساعفات  لتحديد  الأول  واملرجع  امل�ستند  هم  الأطباء 
بالتَّجربة و�خلربة، ور�سد �لآثار �لطبية على �ملر�سى وت�سجيلها وحتليلها، يلي 

مات الطبيَّة. مة من املنظَّ ذلك املراجع والبحوث الطبية املحكَّ

• بيب ول على املمار�ص ال�سحي 	 ل تقع امل�سوؤولية يف امل�ساعفات الطبية على الطَّ
ا من تلك امل�ساعفات التي ح�سلت للمري�ص  ا، ول ي�سمن الطبيب �سيئاً عموماً

ا حل�سولها متى ما اأخرب املري�ص بها ووافق عليها. ومل يكن �سبباً

• ة 	 الطبيَّ بامل�ساعفات  للمري�ص  اإخباره  عدم  يف  بيب  الطَّ على  امل�سوؤوليَّة  تقع   
لالإجراء الطبي، حتى ولو اأذن املري�ص للطبيب باأ�سل الإجراء الطبي، اإذ ل 

يكفي جمرد الإذن بل لبد من بيان امل�ساعفات.

• من 	 املري�ص  على  الطبية  امل�ساعفات  اإليه  اأدت  ملا  الطبيب  ب�سمان  احلكم 
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وما  �لو�قعة  يف  �لنَّظر  يف  �لقا�سي  لجتهاد  مرجعه  يخربه-  مل  -�إذ�  جناية 
رر املرتتب على هذا، وخيارات املري�ص قبل ذلك الإجراء الطبي وغريها. ال�سَّ

• ل وجه لت�سمني الطبيب اإذا كان ذلك الإجراء الطبي متحتٌم ل خيار فيه، لكن 	
قد يعاقب ملخالفته ال�سرعية والنظامية املتمثلة يف عدم الإخبار بامل�ساعفات، 
ذلك  يكن  ومل  ونحوها؛  جناية  اأو  ع�سٍو  لتلف  امل�ساعفات  تلك  اأدت  اإذا  اأما 
ا، بل كان ثمة خياراٌت طبيٌة اأخرى؛ وقد يختار املري�ص  الإجراء الطبي متحتماً
من تلك اخليارات لكن الطبيب اأخفى عليه م�ساعفات اأحدها، فاإنَّه ميكن اأن 

مان على الطبيب حينئٍذ. ه ال�سَّ يتوجَّ

• ر عليه اأخذ موافقة املري�ص 	 اإذا ثبت الإذن للطبيب باإجراء العمل الطبي وتعذَّ
الطبيب  وعلى  مان،  لل�سَّ م�سقٌط  الإذن  هذا  فاإنِّ  الطبية،  امل�ساعفات  على 
لأنَّ  �سمان؛  فال  فعل  فاإن  للمري�س؛  حينئٍذ  �مل�سلحة  تقدير  يف  �لجتهاد 
بيب هنا ماأذوٌن فيه حينئٍذ، وما ترتب على املاأذون فغري م�سمون. ف الطَّ ت�سرَّ

ثانًيا: التَّو�سيات: 

• باأخذ 	 ة  واخلا�سَّ ال�سحة  وزارة  قبل  ة من  املعدَّ ماذج  بالنَّ بالهتمام  التَّو�سية 
ة، اإذ يالحظ عليها اأنَّها جمملٌة  الإقرار على اإخبار املري�ص بامل�ساعفات الطبيَّ
غري مف�سلة؛ فال جمال فيها لإ�سافة وتف�سيل �مل�ساعفات �لطبية �ملتعددة، 
ول يتم الهتمام بها من قبل الفريق الطبي، ثم اإنَّ املري�ص يف الغالب يوقع 
على هذه النماذج يف ظروٍف حرجٍة، وميكن ال�ستعانة بالتقنية حلل مثل هذه 

الإ�سكاليات.

• و�سمن 	 بالدنا،  يف  �لطب  كليات  يف  طبيٍة  �أبحاٍث  مر�كز  باإقامة  �لتَّو�سية 
ما ميكن  املجالت، وحتديد  كافة  الطبيَّة يف  امل�ساعفات  اهتماماتها ح�سر 
ودرا�ساٍت  بحوٍث  من  ا�ستجد  وما  مات  واملنظَّ باملراجع  وال�ستعانة  حتديده، 

ة الق�سائية وغريهم. خدمةاً للباحثني واللِّجان الطبيَّ
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• �لهتمام بتدري�س �ملو�سوعات �لفقهيَّة �خلا�سة مب�سوؤوليات �لطبيب �ل�سرعية، 	
. وما ينتج عنها من �سمان �أو تعزير، وذلك يف كليات �لطب عامةاً

• ة 	 ا با�ستخال�ص نتائج الأحكام من اللِّجان الطبيَّ التَّو�سية باأن تقوم الوزارة اأي�ساً
ة ون�سرها على الأطباء كي يطلعوا على امل�سوؤوليات املنوطة بهم. ال�سرعيَّ

ويف اخلتام: نحمد اهلل تعالى على ما منًّ به، ون�ساأله التوفيق وال�سداد.. و�سلى 
ا. ا كثرياً اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلَّم ت�سليماً
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قائمة امل�صادر واملراجع

هذا ثبت باأهم املراجع العلمية والكتب لهذا البحث: 

الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين بن اأحمد املرداوي ت: . 1
عبد�هلل بن عبد�ملح�سن �لرتكي، د�ر هجر، ط 1، 1415ه�.

الأم، لالإمام حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، ج8، دار املعرفة.. 2
نا�سر . 3 بن  حممد  ت:  بلبان،  بن  الدين  بدر  بن  حممد  املخت�سرات،  اأخ�سر 

�لعجمي، د�ر �لب�سائر �لإ�سالمية، ط3، 1421ه�.
الأ�سباه والنظائر على مذهب اأبي حنيفة النعمان، زين العابدين ابن جنيم، دار . 4

�لكتب �لعلمية بريوت، ط1، 1413ه�.
الأ�سباه والنظائر، عبدالرحمن بن اأبي بكر بن حممد ال�سيوطي، ج1، دار الكتب . 5

العلمية.
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن اأبي بكر الزرعي )ابن قيم اجلوزية(، . 6

ج4، دار الكتب العلمية.
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فائدة: حكم قراءة امل�سلي الفاحتة
من غري حتريك الل�سان

ل تعترب القراءة قراءة اإل بتحريك الل�سان؛ ولهذا لو اأن امل�سلي 
قراأ الفاحتة يف نف�سه من غري حتريك ل�سانه، مل ت�سح �سالته، 
وكذا من يقراأ القراآن يف نف�سه من غري حتريك الل�سان، ل يوؤجر 
اأجر التالوة، وقد �سئل ال�سيخ حممد العثيمني رحمه اهلل عمن 
�لتالوة؟  �أجر  له  يح�سل  فهل  �لنظر،  مبجرد  �مل�سحف  يقر�أ 
فاأجاب: لي�ص له اإل اأجر النظر يف امل�سحف، وعمله لي�ص تالوة.

ثمرات التدوين م�ساألة )596(، ولطائف الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور 
�سعد بن تركي اخلثالن، )�س40(.
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امللخص

ت  انت�سرت يف الآونة الأخرية ظاهرة جتميد امل�سارف لأموال العمالء؛ مما ا�ستدرّ
التو�سيف  بيان  مع  حالتها  وتعداد  بها،  املتعلقة  الأحكام  درا�سة  اإلى  احلاجة  معه 
بتجميد  بالتعريف  البحث  يبداأ  امل�سريف.  لواقعها  ال�سرعي  والتقييم  لها،  ال�سرعي 
وجتميد  العميل،  على  الواجبة  الديون  لتوثيق  احل�ساب  جتميد  بيان  ثم  الأموال، 
�مل�سرفية،  �لتجميد  حالت  وتو�سيح  �لعميل،  على  ديونه  �لبنك  ل�ستيفاء  �حل�ساب 
وكون جتميد احل�ساب عقوبة، وذلك كله من خالل اإجالء الو�سف الفني والتكييف 
ال�سرعي له. وقد تو�سل البحث اإلى اأن جتميد امل�سرف ملال العمالء قد يكون لأجل 
ا، واأنه يجوز رهن  توثيق دينه، وطلب جتميد احل�ساب حتت يده مقابل حقه ُيعدرّ رهناً
واأنه يجوز  ا.  الدين مطلقاً للراجح بجواز رهن  ا  تبعاً ا  ديناً باعتباره  احل�ساب اجلاري 
ا للراجح بجواز  رهن الودائع ال�ستثمارية باعتبارها ح�سة م�ساعة يف اأموال البنك تبعاً
ا، واأن جتميد امل�سرف ل�ستيفاء احلقوق املالية ل يخلو من اأن يكون  رهن امل�ساع مطلقاً
ة، و�إن  بر�سا �لعميل �أو بدون ر�ساه، فاإذ� كان بر�سا �لعميل فاإنه ياأخذ حكم �ملقا�سّ

كان بدون ر�سا �لعميل فاإنه ياأخذ حكم م�ساألة �لظفر باحلق.

واأنه يحرم التعدي على مال امل�سلم اأو اأخذه بغري حق، حتت اأيرّة �سورة من ال�سور، 
واأنه يرتتب على ذلك عدٌد من الأحكام املختلفة حال جتميد املال. واأنه ينبغي مراعاة 
اأحكام ومقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية حال تقرير العقوبة بتجميد احل�ساب، ومراعاة 

ال�سوابط ال�سرعية يف ذلك.
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Abstract
In recent times the phenomenon of banks freezing clients’ 

funds has become widespread. This has created the need to 
study the jurisprudential rulings pertaining to this, and to list its 
various forms while clarifying the Shari’ah characterisation and 
the Shari’ah-based evaluation of them as applied in banking. 
This study commences by defining the freezing of funds, then 
it clarifies the situations of freezing an account in order to 
guarantee the client’s debts, freezing an account in order for 
the bank to reclaim debts upon the client, clarifying the types 
of freezing of bank assets, and freezing a bank account as a 
punishment. This is achieved by manifesting the technical 
specifications and Shari’ah characterisation of such. The study 
concluded that freezing the clients’ funds by the bank may be 
carried out as a guarantee for a loan, and a request to freeze 
their account under their disposal in exchange for their right 
is considered to be a collateral. It is Islamically permissible 
to regard a current account as a collateral considering it is a 
debt, and that is in accordance to the common stance that it is 
generally permissible in Islam to offer a debt as a collateral. 
It is also Islamically permissible to offer investment deposits 
as collaterals considering it is a common share of the bank’s 
funds, and that is in accordance to the common stance that it 
is generally permissible in Islam to offer common assets as 
collaterals. As for the bank freezing assets to reclaim financial 
rights, such may be carried out with or without the approval of 
the client. If it is done with their approval then it is considered 
to be a set-off, whereas if it is done without their approval then 
it takes the form of reclaiming rights.

It is also Islamically prohibited to violate the wealth of a 
Muslim and unrightfully claim it under any circumstances as 
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various Shari›ah rulings are to be applied when assets are frozen. 
The rulings and objectives of Shari›ah are to be observed when 
a decision is made to freeze an account as a punishment, as there 
are limitations in the Shari›ah that must be followed.
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املقدمة

�سيدنا  للعاملني،  املبعوث رحمة  وال�سالم على  وال�سالة  العاملني،  احلمد هلِل رب 
حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص خامت النبيني، واإمام املر�سلني، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، 

ومن اتبع هداه اإلى يوم الدين. اأما بعد...

فاإن مما ل �سك فيه اأن للم�سارف التجارية دور بارز يف املجالت القت�سادية 
�لئتمان  عمليات  عليه  تدور  �لذي  �لرئي�س  �ملحور  مبثابة  ُتعد  �إنها  �إذ  و�لتجارية؛ 
التجاري على تباين اأ�سكاله، كما اأنها تقوم بعملياٍت م�سرفية عدة؛ خدمةاً لعمالئها، 
اخلدمات  اأهم  من  واحدةاً  بدورها  ُتعد  والتي  امل�سرفية،  احل�سابات  فتح  ومنها: 

امل�سرفية التي تقدمها امل�سارف لعمالئها.

ويعرتي فتح احل�سابات امل�سرفية من قبل العمالء والتعامل بها كثري من الأحكام 
اأموال  بتجميد  امل�سارف  تقوم  وقد  بالعمالء،  عالقتها  يف  بامل�سارف  تتعلق  التي 
يكون  فقد  العمالء؛  حل�ساب  امل�سرف  بتجميد  املتعلقة  الأ�سباب  وتتعدد  العمالء، 
يف  �مل�سرف  جتميد  يحدث  وقد  ر�ساهم،  بدون  يتم  وقد  �لعمالء،  بر�سا  �لتجميد 
قد  اأو  للعمالء،  امل�سريف  احل�ساب  ركود  حال  امل�سريف  العرف  عليها  جرى  حالت 
ا للعميل عند �سدور �لأحكام �سده �أو خمالفة لو�ئح وتعليمات �مل�سرف،  يحدث عقاباً

ولكل ما تقدم اأحكام خا�سة.

وملرّا تكررت ظاهرة جتميد امل�سارف لأموال العمالء يف الآونة الأخرية، ا�ستدعى 
ذلك درا�سة الأحكام املتعلقة بتجميد امل�سارف لأموال العمالء.
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اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

من  و�لتي  �ملو�سوع،  هذ�  �ختيار  �إلى  دفعتني  �لتي  �لأ�سباب  من  �لعديد  هناك 
اأبرزها ما يلي: 

د حالت جتميد احل�سابات امل�سرفية والو�سف الفني لها. . 1 تعدرّ
بيان التكييف ال�سرعي حلالت جتميد احل�سابات امل�سرفية. . 2
التقييم ال�سرعي للواقع امل�سريف املتعلق بتجميد اأموال العمالء.. 3

م�سكلة البحث: 

خالل  من  عنها  الإجابة  البحث  ويحاول  بالبحث؛  تتعلق  عدة  اإ�سكاليات  ثمة 
الأ�سئلة التالية: 

ما حالت جتميد احل�سابات امل�سرفية والو�سف الفني لها؟. 1
ما التكييف ال�سرعي حلالت جتميد احل�سابات امل�سرفية؟. 2
ما اأحكام جتميد امل�سرف عند ركود احل�ساب امل�سريف للعمالء؟. 3
ا على �سدور �لأحكام �سد . 4 ا حب�س �مل�سرف للح�سابات عقاباً هل يجوز �سرعاً

العمالء؟

منهج البحث: 

تعتمد هذه الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي وال�ستقرائي وال�ستنباطي، من 
خالل جمع املادة العلمية للبحث من م�سادرها املعتمدة وحماولة التتبع وال�ستق�ساء 
ما اأمكن، وتوثيق اأقوال الفقهاء واأدلتهم من امل�سادر الأ�سلية واملقارنة بينها ونقد 
�ل�سرعية  �لأحكام  ��ستنباط  �لر�جح من خالل  للر�أي  �لتو�سل  ثم  �ملرجوحة،  �لآر�ء 

املتعلقة بالبحث.

خطة البحث: 

جاءت خطة البحث على النحو التايل: 
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�ملقدمة، وفيها: )�أ�سباب �ختيار �ملو�سوع، م�سكلة �لبحث وت�ساوؤلته، منهج �لبحث، 
خطة البحث(.

املبحث التمهيدي: يف التعريف بتجميد الأموال.

املطلب الأول: تعريف م�سطلحات البحث

املطلب الثاين: اأنواع التجميد واآثاره ومعوقاته وماآله

املطلب الثالث: اأحكام جتميد الأموال يف ميزان ال�سريعة الإ�سالمية

املبحث الأول: حالت التجميد النظامية

املطلب الأول: الو�سف الفني

املطلب الثاين: احلكم ال�سرعي حلالت التجميد النظامية

املبحث الثاين: جتميد احل�ساب لتوثقة الديون الواجبة على العميل 

املطلب الأول: الو�سف الفني

املطلب الثاين: التكييف واحلكم ال�سرعي

املبحث الثالث: جتميد احل�ساب امل�سريف ل�ستيفاء الديون على العميل

املطلب الأول: الو�سف الفني

املطلب الثاين: التكييف واحلكم ال�سرعي

املبحث الرابع: العقوبة بتجميد احل�ساب امل�سريف 

املطلب الأول: الو�سف الفني

املطلب الثاين: احلكم ال�سرعي للعقوبة بتجميد احل�ساب امل�سريف

اخلامتة: وتت�سمن اأهم النتائج والتو�سيات.

ومن  اأجمعني،  واأ�سحابه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  وبارك  و�سلم  اهلل  و�سلى 
تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين.
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مبحث متهيدي
يف التعريف بتجميد االأموال

املطلب االأول
تعريف م�صطلحات البحث

اأوًل: املراد بالتجميد

التجميد لغة: اأ�سلها من )جمد(، واجليم وامليم والدال اأ�سل واحد، وهو جمود 
�ل�سيء �ملائع من برد �أو غريه، وهو �سد �لذوبان، يقال جمدت عينه �أي قّل دمعها كناية 
عن ق�سوة القلب، وجمد كفه كناية عن البخل، و�سنة جماد اأي مطرها جمد وتوقف)1(.

عليه،  كان  ما  على  احلال  اإبقاء  اأنه  التجميد  يف  الأ�سل  ا�سطالًحا:  التجميد 
ويختلف ��سطالح �لتجميد بح�سب كل فن، ففي �ل�سيا�سة يقال جتميد �ملفاو�سات: 
اأي وقفها، ويف القت�ساد يقال: جتميد الأجور اأي تثبيتها، وجتميد الأ�سعار: اأي تثبيتها 

للحيلولة دون ارتفاعها)2(.

والذي يعنينا هو م�سطلح التجميد يف البنوك وامل�سارف الإ�سالمية: 

يقال: جتميد الأموال ويعنى به ذلك الإجراء الذي تلجاأ اإليه الدول اأو امل�سارف 
لإيقاف �سيولة الأر�سدة املالية لفرد اأو هيئة اأو موؤ�س�سة، وتقييد حرية ال�سحب منها، 
اأو  حتويلها  اأو  نقلها  اأو  الأموال  يف  الت�سرف  على  موؤقت  حظر  باأنه  البع�ص  فه  وعرَّ

حتريكها باأمر ي�سدر من ال�سلطة املخت�سة)3(.
ينظر: مقايي�ص اللغة )1/ 477(، خمتار ال�سحاح )�ص: 60(، ل�سان العرب )3/ 129، 130(، امل�سباح   )1(

املنري يف غريب ال�سرح الكبري )1/ 107(. 
معجم اللغة العربية املعا�سرة )1/ 390(.   )2(

ال�سيا�سة اجلنائية يف مواجهة غ�سيل الأموال، )يف القوانني اجلنائية الوطنية والقانون اجلنائي الدويل(   )3(
»درا�سة مقارنة«، �ص291، 292، في�سل �سعيد اأحمد امليل، ر�سالة دكتوراه، 1431ه�/2010م، جرمية =
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فته موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي- هو: “م�سطلح  وجتميد �حل�ساب -كما عَرّ
خا�ص فقط بالوقف املوؤقت حلركة ال�سحب فقط من احل�ساب البنكي ب�سبب انتهاء 
على  �ملفو�س  �أو  �لعميل  حتديث  عدم  �أو  �لعميل  هوية  �إثبات  مفعول  �سريان  مدة 
احل�ساب البيانات واملعلومات ال�سخ�سية والعناوين وم�سادر الدخل والتوقيع وغريها 
من البيانات، وهو يختلف عن احلجز باأنه يتم ب�سبب اإجرائي، اأما احلجز فيتم ب�سبب 

تعليمات ر�سمية من ال�سلطات الإ�سرافية والرقابية اأو ال�سلطات الأمنية”)1(.

ر دخول اأي مفرد جديد يف احل�ساب، ومينع كل قيد جديد  اأي اأن التجميد يفيد تعذرّ
اأن  اأو  منه،  ي�سحب  اأن  ل�ساحبه  الذي ل ميكن  احل�ساب  هو  املجمد  واحل�ساب  فيه، 
ا- ما مل ُيتفق على غري ذلك)2(. يت�سرف فيه، ول يرتب فوائد ل�سالح �ساحبه -غالباً

ا يف ال�سطالح ال�سرعي فلم يرد لفظ جتميد الأموال يف كتب املذاهب الفقهية،  اأمرّ
ومل تعرف ال�سريعة الإ�سالمية هذا امل�سطلح بعينه، فهو م�سطلح فني معا�سر، ميكن 

التعبري عنه باحلب�ص وامل�سادرة واحلجز.

اإل اأن جتميد املال يختلف عن م�سادرته يف كون الأول من قبيل احلظر املوؤقت 
على �لت�سرف يف �ملال �ملجمد �أو نقله �أو حتويله؛ حيث يتم و�سع �ليد عليه موؤقتاًا، يف 
حني اأن امل�سادرة هي حظر دائم على ا�ستخدام املال وجتريد له من �ساحبه، ونزع 

ملكيته عنه، وقد ي�سدر من ال�سلطة الق�سائية اأو التنفيذية)3(. 
= غ�سل الأموال، �ص514، عزت حممد ال�سيد العمري، دار النه�سة العربية للطبع والن�سر والتوزيع، 
2005م، حركة �ل�سيولة �لنقدية يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي �لتحويل- 
ال�سرية- الغ�سيل- التجميد، �ص255، م�سر نزار العاين، الأردن: دار النفائ�ص للن�سر والتوزيع، 2016م.

قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية   )1(
�ص11، التحديث الرابع، 1433ه�. 

زكاة الأموال املجمدة، الأ�ستاذ الدكتور/ عجيل جا�سم الن�سمي، بحث مقدم اإلى جممع الفقه الإ�سالمي،   )2(
يف دورته ال�ساد�س�ة ع�سرة ملجل�ص املجمع املنعقدة يف دبي، يف الفرتة من ال�سبت 2005/4/9م - اإلى 

 http://www.dr-nashmi.com/ .اخلمي�ص 2005/4/14م
ال�سيا�سة اجلنائية يف مواجهة غ�سيل الأموال، �ص291، 292، في�سل �سعيد اأحمد امليل، جرمية غ�سل   )3(
الأموال، �ص514، عزت حممد ال�سيد العمري، نظرية امل�سادرة يف القانون اجلنائي املقارن، �ص72، 

علي فا�سل ح�سن، د�ر �لنه�سة �لعربية، 1997م، 
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وي�سرتك �لتجميد مع �حلب�س و�حلجز يف معنى �إيقاف �لن�ساط �ملايل للعميل �أو 
ا  اأن م�سدر التجميد غالباً منع ت�سرفه فيه، وذهب البع�ص للتفريق بينهما باعتبار 
ا  غالباً يكون  ل  الذي  احلجز  بخالف  ال�سيا�سية،  الأمور  بع�ص  على  العليا  ال�سلطات 
اإل على الأوامر الق�سائية بحكم التنفيذ)1(، مما ي�سمح با�ستثمار الأموال املحجوزة 
اأو املحبو�سة بخالف الأموال املجمدة)2(، والبحث ُيعنى باملعنى العام للتجميد الذي 
ي�سمل احلجز وغريه، والذي يح�سل من امل�سرف اأو ال�سلطات العليا على حد �سواء.

ثانًيا: احل�ساب امل�سريف: 

بني  �تفاقية  مبوجب  ين�ساأ  �لذي  �ملادي  �لك�سف  �أو  �ملحا�سبي  �ل�سجل  “ذلك 
امل�سرف والعمالء، وتقيد به العمليات الواردة وما يرتتب من حقوق والتزامات لكال 

الطرفني؛ لتتم ت�سويتها”)3(.

املطلب الثاين
اأنواع التجميد واآثاره ومعوقاته وماآله

د بع�ص  ، ولكن قد جتمرّ الاً الأ�سل اأن ي�ستمر احل�ساب يف حركته الطبيعية ويبقى فعرّ
احل�سابات وتوقف حركتها لعدة اأ�سباب، وقد ي�سدر قرار جتميد الأموال من خالل 
املوؤ�س�سات امل�سرفية على الأموال التي يف حيازتها؛ ل�ستيفاء حقوقها بقرار جتميد 
�سادر منها، اأو حلق غريها بقرار جتميد �سادر من ال�سلطة التنفيذية اأو الق�سائية؛ 
بالدولة-بدافع  القائمة  احلكومة  -اأي  التنفيذية  ال�سلطة  من  التجميد  قرار  ي�سدر 
�سيا�سي، اأو من بع�ص اجلهات الق�سائية؛ فيتم تنفيذ ذلك من خالل الأحكام التي 
ت�سدرها تلك اجلهات الق�سائية، وتقوم املوؤ�س�سات امل�سرفية بتنفيذ تلك القرارات 
حركة �ل�سيولة �لنقدية يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين،   )1(

�ص267. 
املرجع ال�سابق.  )2(

قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية   )3(
�ص7. وانظر: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، املرجع ال�سابق، )�ص239(.
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باعتبار حيازتها للمال، وي�سرتط لتحقيق فعالية قر�ر جتميد �لأمو�ل �أن يكون مل 
اأن  يراد  التي  الأموال  تكون  اأن  اأي  القرار؛  م�سدرة  اجلهة  يد  حتت  التجميد  قرار 
ي�سدر عليها قرار بالتجميد حتت �سلطة اجلهة التي اأ�سدرت القرار؛ اإذ لو مل تكن 
لعدم  القرار،  من  فائدة  ثمة  فلي�ص  اجلهات  تلك  يد  وحتت  �سلطة  يف  الأموال  تلك 

القدرة على تنفيذه)1(.

وياأتي جتميد احل�سابات على عدة اأنواع؛ كما يلي: 

اأوًل: اأنواع جتميد احل�سابات: 

بع�س . 1 على  �ليد  لو�سع  �حرت�زي  كتدبري  يتم  ما  وهو  �لحرت�زي:  �لتجميد 
�لأمو�ل؛ خ�سية تهريبها �أو �لت�سّرف فيها مبا ي�سر بحقوق �لآخرين -ونحو 

ذلك-)2(.

ا . 2 ا وجزاء لت�سرف مرّ التجميد اجلزائي: وهذا النوع من التجميد يكون عقاباً
�ساَحب �ملال و��ستدعي تلك �لعقوبة، وقد ي�سدر هذ� �لعقاب من �مل�سرف، 

ا حلكم ق�سائي، اأو قرار اإداري من الدولة)3(. اأو طبقاً

وتعوي�س . 3 �سمان،  مبثابة  �لتجميد  من  �لنوع  هذ�  وُيعد  �ل�سامن:  �لتجميد 
حلقوق يتم ��ستيفاوؤها من ذلك �ملال �ملجمد؛ على �أنه ي�سرتط يف تلك �حلقوق 
�أن تكون ثابتة وموّثقة، وح�سلت نتيجة �لأ�سر�ر �ملعتربة �لتي وقعت من قبل 

�ساحب املال املجمد)4(.

ثانًيا: معوقات جتميد الأموال: 

عدة معوقات قد متنع من تنفيذ قرارات جتميد احل�سابات، ومن اأهمها ما يلي: 
اإدارة العمليات البنكية والنقدية )�ص23(، اإياد من�سور ح�سن.   )1(

حركة �ل�سيولة �لنقدية يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين،   )2(
�ص266-263. 

املرجع ال�سابق.   )3(
حركة ال�سيولة النقدية يف امل�سارف، م�سر نزار العاين، �ص266-263.   )4(
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مع . 1 امل�سارف  عليه  حتر�ص  ما  اأهم  الثقة  ُتعدرّ  امل�سرفية:  ال�سرية  قواعد 
العميل  املتبادلة بني  الثقة  اإلى فقدان  يوؤدي  الأموال  عمالئها، وقرار جتميد 
وامل�سرف؛ لذلك فاإن ح�سابات العمالء تخ�سع لعدة قواعد م�سرفية للحفاظ 
على �سرية ح�سابات العمالء، ما يعيق اجلهة التي تريد اإ�سدار قرار التجميد 
من معرفة املوقف املايل الفعلي لل�سخ�ص املراد جتميد اأمواله؛ وبالتايل اإعاقة 

اإ�سدار قرار التجميد بالفعل)1(.

ا ممن ي�سدر يف حقهم . 2 ت�سرف اأ�سحاب الأموال يف اأموالهم: ل �سك اأن كثرياً
الت�سرفات  بالعديد من  القرار ويقومون  الأموال يتح�سبون لذلك  قرار جتميد 
والتي حتول دون �سيطرة اجلهات ُم�سدرة القرار على تلك الأموال، ومن ذلك 
تبادل ونقل الأموال؛ وبالتايل فال تكون حتت ال�سلطة املُ�سدرة لقرار التجميد)2(.

ثالًثا: اآثار التجميد، وماآلت الأموال املجمدة: 

ثمة اآثار معينة ترتتب على جتميد الأموال، من اأهمها ما يلي: 

• بقاء ملكية املال املجمد ل�ساحبه، وغل يد �ساحب املال املجمد عن الت�سرف 	
يف �ملال �ملجمد مبا ي�سر بحقوق �لآخرين)3(.

• عدم �أحقية �جلهة ُم�سدرة قر�ر �لتجميد يف �لت�سرف يف �ملال �ملجمد مبجرد 	
�سدور القرار؛ اإذ اأن القرار ل مينحها الأولوية يف ذلك)4(.

• للدولة؛ 	 املقررة  احلقوق  اأو  ق�سائي،  بحكم  املقررة  احلقوق  ا�ستيفاء  يتم 
ا)5(. كال�سر�ئب ونحوها من �ملال �ملجمد مبوجب �لإجر�ء�ت �ملقررة قانوناً

انظر: �سرية احل�سابات امل�سرفية، ال�سرية امل�سرفية، توفيق �سمبور، �سل�سلة اأبحاث ومناق�سات الندوة   )1(
التي نظمها احتاد امل�سارف العربية، احتاد امل�سارف العربية، بريوت، 1993 - �ص27 وما بعدها.

انظر: ال�سرية امل�سرفية )درا�سة يف القانون املقارن(، نعيم مغبغب )بريوت، لبنان 1996(، �ص112،   )2(
والباب الرابع: التعليمات ال�سادرة ب�ساأن مكافحة غ�سل الأموال، ال�سادرة عن البنك املركزي الكويتي.

.boubyan.bankboubyan.com ،انظر: احل�سابات وخماطر املنتج  )3(
انظر: حركة ال�سيولة النقدية يف امل�سارف، املرجع ال�سابق، �ص276-275.   )4(

املرجع ال�سابق.   )5(
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• ا من قبل اجلهة 	 ا بنف�سه ي�سدر منفرداً ا قائماً ُيعد قراراً قرار جتميد الأموال 
املال  يف  الت�سرف  يخ�ص  اآخر  قرار  اإ�سدار  يتبعه  وقد  اأ�سدرته)1(،  التي 

املجمد، كرفع التجميد اأو امل�سادرة. 

وماآل الأموال املجمدة لإحدى احلالت الآتية: 

م�سادرة الأموال املجمدة:   .1

ويعني ذلك و�سع �ليد �لد�ئم على �ملال �ملجمد ل�سالح �جلهة �لتي �أ�سدرت قر�ر 
التجميد، �سواءاً كانت الدولة اأو املوؤ�س�سة امل�سرفية اأو اجلهة الق�سائية؛ بحيث يفقد 
ا على الت�سرف يف ذلك املال، وي�سادر املال املجمد ويتم  �ساحب املال قدرته نهائياً

و�سع �ملال يف خزينة �لدولة �أو �إلى �جلهة م�سدرة قر�ر �لتجميد)2(.

وتاأتي م�سادرة �لأمو�ل �ملجمدة كنوع من �لتعوي�س عن �لأ�سر�ر �ملختلفة -مادية 
كانت اأو معنوية- التي حلقت باجلهة ُم�سدرة قرار التجميد)3(.

اإعادة الأموال املجمدة ل�ساحبها:   .2

التي �سيقت لإ�سدار  انتفاء املربرات  والأحوال املختلفة  الظروف  يثبت من  وقد 
قرار جتميد الأموال؛ وبالتايل فال يكون ثمة حق ثابت ومقرر يف قرار التجميد؛ وتعود 
الأموال املجمدة ل�ساحبها، وي�سدر قرار برفع قرار جتميد الأموال من اجلهة التي 
اأ�سدرت ذلك القرار؛ ويكون من حق �ساحب املال املجمد امللكية التامة الكاملة للمال 

بكل ما حتويه من حقوق، ومنها حق الت�سرف يف ذلك املال)4(.

� بالغة ل�ساحب �ملال، ف�سالاً  وقد تطول فرتة جتميد �لأمو�ل، وقد ت�سبب �أ�سر�راً
ا اأو عقوبة ل�سدور  ومن هنا يختلف قرار التجميد عن قرارات الغرامات اأو التعوي�سات والتي ت�سدر تبعاً  )1(

قرارات اأ�سلية �سادرة.
م�سادرة �لأمو�ل يف �لفقه �لإ�سالمي، خليل ممد قن، ر�سالة ماج�ستري �جلامعة �لإ�سالمية، غزة،   )2(

)2003(، �ص 34.
م�سادرة �لأمو�ل يف �لفقه �لإ�سالمي، خليل ممد قن، ر�سالة ماج�ستري �جلامعة �لإ�سالمية، غزة،   )3(

)2003(، �ص 34.
.boubyan.bankboubyan.com ،انظر: احل�سابات وخماطر املنتج  )4(
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هذه  ي�سيب  وما  الأموال،  جتميد  فرتة  طيلة  اأمواله  يف  الت�سرف  عن  يده  غل  عن 
�لأمو�ل من ت�سخم، ناهيك عن �لأ�سر�ر �ملعنوية �لتي ت�سيبه من جر�ء �سدور قر�ر 
التجميد؛ حيث يفقد فيها �سمعته التي قد يكون بناها عرب جهد �سنني طوال؛ مما 
ي�ستوجب تعوي�ص �ساحب املال عن قرار التجميد، وقد ي�سدر قرار لحق لقرار رفع 

التجميد بدفع تعوي�سات معينة ل�ساحب املال املجمد)1(.

ا�ستيفاء حقوق الدائنني:   .3

الدائنني  حقوق  ل�ستيفاء  الأموال  تلك  توزيع  اإلى  الأموال  جتميد  يوؤدي  وقد 
منها، ويتبع يف ذلك القواعد القانونية املقررة يف توزيع الأموال فتقدم الديون ذات 
الأولوية، ثم يعطى اأ�سحاب الأموال حقوقهم من تلك الأموال املجمدة، وقد ل تفي 
الأموال املجمدة با�ستيفاء كامل حقوق الدائنني؛ فيتم تق�سيم تلك الأموال على حقوق 

الدائنني بح�سب ن�سبة كل منهم)2(.

4.  التربع بالأموال املجمدة اأو قيمتها: 

بيع  من  املتح�سل  العائد  اأو  املجمدة  الأموال  بقيمة  التربع  يتم  اأن  ذلك  ويعني 
مفرداتها حل�ساب بع�ص اجلمعيات اأو املنظمات العاملة يف جمال مكافحة اجلرمية 
�إقليمية تقع �سمن  �أو  �لدولة ذ�تها  �ملنظمة، وقد تكون هذه �ملنظمات ملية د�خل 

اإقليم معني، اأو دولية يتعدى نطاق اخت�سا�سها اإلى املجال الدويل)3(. 

اقت�سام الأموال املجمدة:   .5

اأو  الأموال  بيع  التي مت حت�سيلها من جراء  الأموال  تق�سيم  يتم  اأن  ويعني ذلك 
ا للقو�عد �ملنظمة  �ملمتلكات �لتي �سدر �لقر�ر مب�سادرتها، ويتم هذ� �لتق�سيم طبقاً
حركة �ل�سيولة �لنقدية يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين،   )1(

�ص282-280.
املرجع ال�سابق.  )2(

انظر: قرار جممع الفقه الإ�سالمي املنعقد يف دورة موؤمتره ال�ساد�ص، رقم، 109 ب�ساأن مو�سوع �ل�سرط   )3(
اجلزائي)12/3(.
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لذلك داخل اإطار الدولة، اأو عرب التفاقيات املتعددة املربمة بني العديد من الدول 
ا لالإجراءات القانونية والق�سائية املتبعة يف هذا ال�سدد)1(. ووفقاً

املطلب الثالث
اأحكام جتميد االأموال يف ميزان ال�صريعة االإ�صالمية

جتميد الأموال م�سطلح فني معا�سر ل وجود له يف كتب املذاهب الفقهية، ول 
الأموال  بقاء  ال�سريعة  والأ�سل يف  بعينه،  امل�سطلح  الإ�سالمية هذا  ال�سريعة  تعرف 
على ملك �أ�سحابها، وعدم جتميدها �أو م�سادرتها؛ �إل لأ�سباب ��ستثنائية و��سحة، 

وهذا ما ذكره القانونيون ون�ست عليه جميع الأنظمة)2(.

م�ستقرة،  ملكية  ل�ساحبه  ا  مملوكاً ُيعدرّ  املجمد  املال  فاإن  الأموال  جتميد  وعند 
ولكنها ناق�سة؛ لأن �ملال حتت يد مليئة ُتقّر مبلكية �ملال ل�ساحبه، وجتميده ل يوؤدي 

اإلى انتفاء تنميته، ولكنه مينع �ساحب املال املجمد عن تنميته بي�ده)3(.

باملال كله، ففي احلالة  اأو  املال  يتعلق بجزء من  اأن  التجميد من  ول يخلو قرار 
الأولى مينع ت�سرف ال�سخ�ص يف جزء من ماله، اأما يف احلالة الثانية فاملنع يكون 
ا من الت�سرف يف جميع املال، ويف كال احلالني ل تخرج ملكية املال املجمد عن  كلياً
ذمة �ساحبه، وي�ستمر ذلك ريثما ي�سدر قرار اآخر برفع التجميد عن �ساحب املال 

ا- �أو مب�سادرة �ملال �ملجمد)4(. ا �أو جزئياً -كلياً

حركة �ل�سيولة �لنقدية يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين،   )1(
�ص282-280.

انظر: قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية   )2(
ال�سعودية �ص7.

انظر: زكاة الأموال املجمدة، الأ�ستاذ الدكتور/ عجيل جا�سم الن�سمي، املرجع ال�سابق.  )3(
حركة �ل�سيولة �لنقدية يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين،   )4(

�ص272. 
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املبحث االأول

حاالت التجميد النظامية

املطلب االأول
الو�شف الفني

ثمة حالت عدة تقرر فيها امل�سارف جتميد ح�سابات العمالء، ويف هذه احلالت 
ل ي�ستطيع �ساحب احل�ساب اأن ي�سحب اأي مال من ح�سابه املجمد، ول ترتتب اأي فوائد 
ل�سالح هذه احل�سابات -ما مل يتفق امل�سرف معهم على غري ذلك-)1(، وهنا يختلف 
�ملركز �لقانوين للعميل وح�سابه �ملجمد عن و�سعه �ل�سابق، ويجب على �لعميل �لقيام 
باإزالة الأ�سباب التي اأدت اإلى جتميد احل�ساب، وت�سوية التزاماته املالية املختلفة)2(.

ومن اأهم تلك احلالت ما يلي: 

اأوًل: ركود احل�ساب امل�سريف: 

ويق�سد به عدم ن�ساط ح�ساب �لعميل، �سو�ءاً من جهة �لإيد�ع �أو �ل�سحب لفرتة 
زمنية معينة تختلف من م�سرف لآخر، وتكون يف بع�س �لبنوك لأكرث من �ستة �أ�سهر 
يت�سح عدم  �لعميل  �إذ مبتابعة ح�ساب  �مل�سارف،  بع�س  عند  كامل  عام  �أو  متتالية 
وُيعد  الفرتة،  هذه  طيلة  الإيداع  اأو  ال�سحب  عمليات  �سواءاً  مالية  حركة  اأية  وجود 
ا اإذا مرت عليه املدة دون اأن يقوم العميل باأية عملية �سحب اأو اإيداع  احل�ساب راكداً
طيلة الفرتة، في�سطر امل�سرف لتغيري نظام احل�ساب من فعال اإلى جامد، كما اأن 
�أنتج  ي�ستثني من ذلك بع�س �حلالت مثل: ح�ساب �ل�سخ�س �ملو�سوع حتت �حلر��سة �لإد�رية �إذ� ما   )1(
فوائد فاإنها ت�ساف اإلى احل�ساب اإذا طلب احلار�ص ذلك. انظر: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، 

علي جمال �لدين عو�س، )�س242(. 
 www.albayan.ae.انظر: جريدة البيان القت�سادي، جتميد احل�ساب امل�سريف  )2(
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اإلى  الإيداع يف فرتة التجميد ل يوؤثر يف حتريك احل�ساب، وقد تعمد بع�ص البنوك 
�إغالق بع�س �حل�سابات �لتي حتمل مبالغ زهيدة ر�كدة لأكرث من �ستة �أ�سهر من دون 

ا ل�سروط و�أحكام �حل�سابات �ملوقعة من قبل �لعميل. �لرجوع �إلى �لعميل، وذلك وفقاً

العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  ال�سادرة  البنكية  احل�سابات  فتح  قواعد  ن�ست  وقد 
ال�سعودي - ب�ساأن احل�سابات الراكدة على اأنه: “اإذا اأكمل احل�ساب فرتة �ستة اأ�سهر 
ا غري ن�سط )Inactive(، ويجب  ومل تتم عليه اأية حركة من قبل العميل ُفيعد ح�ساباً
حركة  اأية  دون  اأخرى  اأ�سهر  �ستة  اأكمل  واإذا  لتن�سيطه،  الثنائية  للرقابة  يخ�سع  اأن 
احل�ساب  ويخ�سع   ،)Dormant( ا  راكداً ا  ح�ساباً فيعد  العميل  قبل  من  عليه  مالية 
الراكد لرقابة اأعلى لتن�سيطه، فاإذا اأكمل احل�ساب خم�ص �سنوات، ومل تتم عليه خالل 
هذه �ملدة �أية عملية �سحب �أو حتويل من قبل �لعميل �أو وكيله �ملفو�س على �حل�ساب، 
به  فُيعد �حل�ساب غري مطالب  �ملفو�س،  وكيله  قبل  �أو من  قبله  �إيد�ع من  �أو حركة 
 Suspense( جممع  ح�ساب  اإلى  ر�سيده  بتحويل  البنك  يقوم   ،)Unclaimed(

Account( خا�ص بهذه احل�سابات فقط”)1(.

ثانًيا: جتميد احل�ساب ب�سبب انتهاء �سالحية م�ستند الهوية اأو تغيري جهة 
العمل اأو مغادرة البالد: 

املدنية  الهوية  انتهاء �سالحية  ب�سبب  بع�ص احل�سابات  لتجميد  البنك  يلجاأ  قد 
به  �خلا�سة  �لن�ساط  ملز�ولة  �لالزمة  �لوثيقة  بنهاية �سالحية  �أو  �لعادي،  لل�سخ�س 
اأو تبنيرّ  بالن�سبة لل�سخ�ص العتباري، فاإذا مل يتم جتديد الهوية يف املدة املطلوبة، 
للبنك تغيري العمالء جلهة عملهم اأو مغادرتهم للبالد دون اإ�سعار؛ فاإن البنك يتخذ 
ا بحجز احل�سابات وجتميدها؛ لت�سوية ما على العمالء من ديون م�ستحقة، ويقوم  قراراً
�لبنك حينئٍذ بتحديد �آخر ر�تب �أودع للعميل؛ لت�سوية �لقرو�س �لتي عليه وت�سديدها 

بالكامل.
قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية   )1(

�ص24، 25. 
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العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  ال�سادرة  البنكية  احل�سابات  فتح  قواعد  ن�ست  وقد 
حجزها،  اأو  احل�سابات  لوقف  مة  املنظِّ الأنظمة  مراعاة  “مع  اأنه:  على  ال�سعودي- 
يتوجب على البنوك تطبيق قواعد جتميد احل�سابات ب�سبب انق�ساء �سالحية م�ستند 
الهوية)1(، ومَيّزت قو�عد �لتجميد بني �لأفر�د �ل�سعوديني، و�لأفر�د غري �ل�سعوديني، 
نهاية  انق�ساء  عند  ال�سعوديني  ح�سابات  جتميد  ت  فحددرّ العتباريني؛  والأ�سخا�ص 
لها)2(،   � جتديداً �لعميل  يقدم  مل  ما  �ملو�سحة  �ل�سخ�سية  �لهويات  وثائق  �سالحية 
وتباينت املدد املقررة للتجميد بح�سب م�ستندات ووثائق الهويات؛ فبطاقة الأحوال 
بتجديدها، وجواز  اإل  ت�سغيل احل�ساب  ا، ول يجدد  يوماً انق�ساء 90  بعد  ال�سخ�سية 
الأفراد  ح�سابات  ا  اأمرّ مفعوله)3(،  �سريان  انتهاء  فور  واخلا�ص  الدبلوما�سي  ال�سفر 
�ل�سعوديون �لدبلوما�سيون و�ملبتعثون للدر��سة يف �خلارج وذوو �لأمر��س �مل�ستع�سية 
اأو خارجها، وال�سجناء وما �سابه هذه احلالت يف حال علم  بامل�ست�سفيات  املقيمون 

�لبنك بها؛ فيمنحون ثالثة �أ�سهر �إ�سافية )4(.

غري  لالأفراد  الهوية  �سالحية  انتهاء  من  ا  يوماً  180 مدة  القواعد  حددت  كما 
ال�سعوديني؛ وبعد انق�ساء املدة يجب اإقفال احل�ساب ونقله اإلى الأر�سدة غري املطالب 
بها ومراعاة ا�ستيفاء اأية التزامات قائمة على العميل اأثناء وبعد هذه املدة، كما تقفل 

كل ح�سابات الوافدين عند خروجهم النهائي”)5(.

والأ�سخا�ص العتباريون حددت مدة جتميد ح�ساباتهم بعد انتهاء 90 يوما من 
قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية �ص7.   )1(
قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية   )2(

�ص18. 
قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية �ص7.   )3(
قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية   )4(

�ص23-22. 
قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية   )5(

�ص20، 19. 
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� لوثيقة مز�ولة  �سالحية �لوثيقة �ملثبتة ملز�ولة �لن�ساط؛ ما مل يقدم �لعميل جتديداً
�لن�ساط، �أو �أي م�ستند ر�سمي يثبت �أنها يف طور �لتجديد«)1(.

اإ�سعار عمالئها بتاريخ جتميد احل�ساب قبل مدة �سهر على  ويجب على البنوك 
الأقل من تاريخ التجميد، وعند عدم ا�ستجابة العمالء ي�سطر البنك لتجميد هذه 
احل�سابات، وت�سوية ما على العمالء من ديون م�ستحقة، ويقوم البنك حينئٍذ بتحديد 

�آخر ر�تب �أودع للعميل؛ لت�سوية �لقرو�س �لتي عليه وت�سديدها بالكامل.

�ساحب  طريق  عن  -�سواءاً  احل�ساب  من  بال�سحب  للعميل  البنك  ي�سمح  ول 
احل�ساب اأو من ينوب عنه، وقد يبداأ البنك بتجميد ح�ساب العميل لفرتة موؤقتة حلني 
البت يف ماآله، لكنه قد ي�سطر بعد ذلك للحجز اجلزئي اأو الكلي على احل�ساب، وقد 
ا ل�سروط و�أحكام  تغلق �لبنوك بع�س �حل�سابات �لتي حتمل مبالغ زهيدة، وذلك وفقاً

احل�سابات املوقعة من قبل العميل)2(.

ثالًثا: جتميد احل�ساب يف حالة وفاة �ساحب احل�ساب: 

كما تقوم امل�سارف بتجميد ح�سابات الأ�سخا�ص املتوفيني؛ حماية حلقوق الورثة، 
ويتم اإعادة تفعيل احل�ساب مرة اأخرى من خالل اأمر ق�سائي، بعد ت�سوية ديون املتويف 

وتقدمي و�سيته اإن وجدت)3(.

العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  ال�سادرة  البنكية  احل�سابات  فتح  قواعد  ن�ست  وقد 
ا بوفاة �ساحب �أو  � ر�سمياً �ل�سعودي - على �أنه: »يف حالة عِلم �لبنك �أو ��ستَلم �إخطاراً
اأحد اأ�سحاب احل�ساب اأو اإ�سهار اإفال�سه اأو احلجر عليه اأو تقييد اأهليته من قبل جهة 
ا لالأنظمة املرعية يتوجب على البنك وقف املعامالت اخلا�سة  نظامية، فانه ا�ستناداً
الأ�سا�سي،  ال�سركة  نظام  اأو  ال�سركات  نظام  يكن  ما مل  الر�سيد،  باحل�ساب وحجز 
قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية   )1(

�ص20. 
www.cbk.gov.kw ينظر: التعليمات ال�سادرة من البنك املركزي ب�ساأن غ�سيل الأموال  )2(

ينظر: �سروط و�أحكام فتح �حل�سابات، ن�سرة �سادرة عن �لبنك �لتجاري �لكويتي �س13، ومابعدها.  )3(
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بالن�سبة لالأ�سخا�ص العتباريني ي�سمح با�ستمرارها رغم حدوث اأي مما ذكر اأعاله، 
اأو ما مل يكن قد تويف ال�ساحب اأو اأفل�ص اأو فقد اأهليته بعد اإن�ساء ال�سيك فال ُيعدرّ ذلك 

من الآثار املرتتبة عليه”)1(.

فيتبني مما �سبق اأن من اأ�سباب جتميد احل�ساب وفاة اأحد طريف احل�ساب مما 
الر�سيد  ورد  بت�سوية احل�سابات  البنك  ليقوم  للح�ساب؛  الفوري  التجميد  الى  يوؤدي 

الدائن الى ورثة العميل.

على  “يجب  اأنه:  على  القواعد  ن�ست  �ساحبه  وفاة  بعد  احل�ساب  اإدارة  وب�ساأن 
ب�سبب  التعامالت  ووقف  الأر�سدة  حجز  بعد  احل�سابات  باإدارة  يتعلق  فيما  البنك 
الوفاة اأن يقوم بالتثبت من اأ�سحاب احلق يف احل�ساب للمتوفى ال�سعودي، وال�سرف 

ا لالأ�سول النظامية”)2(. لهم وفقاً

ح�ساب  من  احل�ساب  تغيري  يتم  ال�سابقة  امل�سرفية  التجميد  حالت  جميع  ويف 
فعال اإلى ح�ساب جممد، يتعمد امل�سرف خالل هذه الفرتة اإر�سال اإ�سعارات للعميل 
لإخباره بتغري حالة احل�ساب، ول يحق للعميل خالل هذه الفرتة القيام باأية عملية 
وتفعيل  عمولة  مقابل  التجميد  فك  بطلب  م  التقدرّ للعميل  يحق  ولكن  احل�ساب  على 
دون  د  املجمرّ احل�ساب  ا�ستمر  اإن  اأما  الر�سيد،  على  احل�سول  وبالتايل  احل�ساب، 
ا�ستجابة من العميل فيتم تعليق احل�ساب؛ بحيث يقوم امل�سرف با�ستثمار احل�ساب 
ل�ساحله مع الحتفاظ براأ�ص املال حلني طلب العميل، فالربح يكون كله للم�سرف 
ا م�سمونة للعميل على �لبنك،  دون �أن ي�ستحق �لعميل �أية �أرباح، وتعترب �لأمو�ل قرو�ساً
ا احل�سابات التي حتوي مبالغ زهيدة فقد تلجاأ بع�ص امل�سارف بعد اإغالقها لتحويل  اأمرّ

هذه املبالغ للجمعيات اخلريية)3(.
قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية �ص30.  )1(
قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية ال�سعودية   )2(

�ص31-30. 
املركز  الأمني،  اأ.�سمري  خريي،  د.حممد  البنوك،  لدى  اجلاري  واحل�ساب  اخلزائن  وتاأجري  الودائع   )3(

القوي لالإ�سدارات القانونية، الطبعة الأولى )2011(، �ص31.
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املطلب الثاين
احلكم ال�شرعي حلاالت التجميد النظامية

مال  على  التعدي  يحرم  واأنه  م�سونة،  ملاله  امل�سلم  ملكية  اأن  ا  �سرعاً املقرر  من 
�مل�سلم �أو �أخذه بغري حق، حتت �أية �سورة من �ل�سور، وقد ��ستفا�ست �لأدلة �ل�سرعية 

)ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   يف ذلك، كقوله تعالى: 
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]الن�ساء: 29[؛ فهذا نهي من اهلل تبارك وتعالى 
من غري  املال  اأخذ  هو  والباطل  بالباطل،  بينهم  اأموالهم  ياأكلوا  األ  املوؤمنني  لعباده 
وجه حق، اأو هو اأخذ املال من غري حقيقة تقابله، والن�ص عام يف النهي عن جميع 
�إل بالتجار�ت �مل�ستملة على  �أنو�ع �لتعدي على �ملال بغري حق وبدون ر�سا �ساحبه، 

�لرت��سي و�ملكا�سب �خلالية من �ملو�نع �ل�سرعية)1(.

وعن اأبي هريرة : اأنَّ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كُل امل�سلم على امل�سلم حرام، 
دمه، وماله، وعر�سه«)2(.

و�لأعر��س  و�لأمو�ل  �لدماء  بتحرمي  “�إخبار  ا-:  ال�سنعاين -مف�سراً الإمام  قال 
ا”)3(.  ا قطعياً وهو معلوم من ال�سرع علماً

ويرتتب على ذلك عدٌد من الأحكام كما يلي: 

• لي�ص هناك �سند قانوين ول�سرعي ي�سمح للبنك اأن ي�ستولى على مال لي�ص من 	
حقه.

• اإ�سعارهم، وتنبيههم 	 اإل بعد  د ح�سابات العمالء  اأن جتمرّ ل يجوز للم�سارف 
�أو  �لبيانات،  حتديث  �سرورة  �أو  مدتها  �نتهاء  بعد  �لهوية  جتديد  ب�سرورة 
حتريك احل�سابات، �سريطة اأن يعود ل�ساحب املال حقه يف الت�سرف يف ماله 

بعد رفع التجميد. 
تف�سري ال�سعدي )�ص: 175(.   )1(

اأخرجه م�سلم يف الرب وال�سلة، باب حترمي الظن والتج�س�ص والتناف�ص، رقم )2563( )4/ 1986(.   )2(
�سبل ال�سالم )4/ 195(.  )3(
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• لعدة 	 �ملجمدة  لتحريك �حل�سابات  ن�سبة عمولة  تفر�س  �أن  للم�سارف  يجوز 
اأ�سباب كالتايل: 

التي  اخلدمات  مقابل  امل�سرف  ياأخذها  التي  الأجرة  يف  العمولة  هذه  دخول  اأ. 
ا  اأجازها العلماء، والبنك ُيعد خمرياً التي  يقدمها لأ�سحاب احل�ساب اجلاري 
باأخذ العمولة على احل�ساب املجمد، وجواز التنازل عنها لغريه من احل�سابات)1(.

ال�ستدلل بالعرف اجلاري يف البنوك على اأخذ العمولة لتحريك احل�ساب،  ب. 
والأ�سل يف املعامالت احلل، ومثل هذا العرف معترب يف ال�سرع، ولي�ص ثمة 

مانع �سرعي من ذلك.

�لعمولة يح�سل به حتقيق م�سلحة  �ل�ستدلل بامل�سلحة؛ وذلك لأن فر�س  ج. 
الرواج، وتي�سري دوران املال يف اأيدي النا�ص، ويدفع اأ�سحابها اإلى حتريكها 

ا من نق�سانها)2(. وعدم جتميدها وتعطيلها، خوفاً

�إ�سكال �سرعي يف فر�س هذه �لعمولة مقابل �لقر�س، لأن �ملحرم هو كل  ل  د. 
ا للمقر�س، و�لعمولة هنا متمح�سة للمقرت�س -�مل�سرف-)3(. قر�س جر نفعاً

• يجوز تعليق احل�سابات املجمدة اإذا راأى البنك امل�سلحة يف ذلك، �سريطة اأن 	
ي�سمن امل�سرف للعمالء اأموالهم ويرجعها لهم وقت طلبهم.

• حقوق 	 على  ا  حفاظاً احل�ساب  �ساحب  وفاة  حالة  يف  احل�ساب  جتميد  يجوز 
الورثة، بل اإن هذا من مقا�سد الت�سريع الإ�سالمي يف حفظ املال)4(.

انظر: تطوير الأعمال امل�سرفية، د. �سامي حمود، الطبعة الثانية، �ص 74 ومابعدها، وانظر: الأنظمة   )1(
والتعليمات النقدية وامل�سرفية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ص94(.

انظر: ابن عا�سور: مقا�سد ال�سريعة )432(.  )2(
انظر: عمولت الودائع امل�سرفية، عبدالكرمي ال�سماعيل، �ص216.  )3(

انظر: ابن عا�سور: مقا�سد ال�سريعة )342(.  )4(



د. آالء عادل العبيد

العدد  اخلامس واخلمسون  395العدد  اخلامس واخلمسون 394

املبحث الثاين
جتميد احل�صاب لتوثقة الديون الواجبة على العميل

املطلب االأول
الو�شف الفني

الأ�سل يف متويل امل�سرف للعميل اأن يقوم العميل بدفع الدين الذي عليه بح�سب 
الفرتة املتفق عليها، اإل اأن املدين قد ل يكون حمالاً للثقة، اأو اأن يكون املدين حمالاً للثقة، 
لكن خل�سية البنك من اإفال�سه، وملزيد من اطمئنان امل�سرف على اأمواله؛ يقوم بطلب 
اإلى جتميد ح�سابات  ا  توثقة الدين الذي له على العميل؛ لذا ت�سطر امل�سارف اأحياناً

العمالء، ومنعهم من حرية الت�سرف فيها؛ للحفاظ على حقوقها وحقوق الآخرين.

ويتفق  ب�ساعة،  له  ي�سرتي  اأو  للعميل  متويالاً  امل�سرف  يقدم  اأن  ذلك:  و�سورة   
معه على جتميد املال املوجود يف احل�ساب اجلاري، ول ي�سمح له اأن ي�سحبه اأو يحرر 
اأن يجمد  اأو  اأو التمويل،  ا حلني �سداد قيمة الب�ساعة،  ال�سيكات مقابله؛ ليكون رهناً
احل�ساب كرهن ل�سمان وفاء العميل بالتزاماته الواجبة اأو التي ماآلها اإلى الوجوب 
للم�سرف اأو ملوؤ�س�سة اأخرى، مثل حالت فتح العتماد امل�ستندي لال�سترياد، اأو اإ�سدار 

البطاقة الئتمانية، اأو كفالة جهة اأخرى من قبل ذلك العميل.

ر�سيد  احل�سابني  اأحد  ر�سيد  ي�سمن  اأن  على  العميل  مع  ا  اتفاقاً البنك  ويوقع 
احل�ساب الآخر؛ كاأن يخ�س�ص ح�ساب الودائع ل�سمان ر�سيد احل�ساب اجلاري، اأو 

ا اآخر. ا جارياً اأن ي�سمن ح�ساب جاري ح�ساباً

ال�سمان فى حدود مبلغ  �سبيل  املجمد على  املودعة يف احل�ساب  الأموال  وتكون 
اأن يت�سرف فيه، بينما يعترب احل�ساب وديعة فيما يزيد على  معني ل يكون للمودع 

ذلك)1(.

�نظر: عمليات �لبنوك من �لوجهة �لقانونية، علي جمال �لدين عو�س، )�س1050-1043(.   )1(
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وقد يكون التجميد للح�ساب من نف�ص جن�ص الدين اأم من غري جن�سه؛ لتباع يف 
هذه احلالة عند ا�ستحقاق الدين وي�ستوفى الدين من ثمنها)1(.

املطلب الثاين
التكييف واحلكم ال�شرعي

جتميد امل�سرف ملال العمالء لأجل توثقة دينه، وطلب جتميد احل�ساب حتت يده 
ا، باعتبار اأن ماهية الرهن هو ما ياأخذه من له دين على اإن�سان،  مقابل حقه ُيعدرّ رهناً
لي�ستويف منها �إذ� تعذر ��ستيفاوؤه ممن هو عليه، و�لرهن يكون بتوثقة ديٍن �أو َعني بعني 
�أو منفعة)2(، وجتميد احل�ساب يف هذه ال�سورة هو طلب البنك من عميله  َديٍن،  �أو 
توثقة الدين الذي عليه بح�ساب جاري اأو وديعة ل�سمان حقه اأو حقوق الآخرين على 

العميل، والرهن جائز بالإجماع يف ال�سريعة الإ�سالمية)3(.

الإ�سالمي؛  الفقه  �سورة احلجر يف  من  �سبه  ال�سورة  اأن يف  للرائي  يظهر  وقد 
باعتبار اأن احلجر هو منع الإن�سان عن الت�سرُّف يف ماله، لكن الأرجح اأن ال�سورة 
�أقرب ما تكون للرهن لأن �لتجميد يف هذه �ل�سورة يكون قبل �لعقد، وبر�سا �لعميل، 
�أّما �حلجر فال يكون بر�سا �ملفل�س، ول ُيحجر عليه �إل باأمر �لقا�سي؛ لحتياج ذلك 

اإلى نظر واجتهاد)4(.

وح�سابات العمالء ل تخلو من اأن تكون ح�سابات ا�ستثمارية اأو جارية كما يلي: 

اأوًل: حكم رهن احل�سابات ال�ستثمارية: 

من املقرر اأن احل�سابات ال�ستثمارية يف امل�سارف التقليدية اإذا اقرتنت بفوائد 
انظر: درا�سات املعايري ال�سرعية، الرهن وتطبيقاته املعا�سرة، د.عبدالباري م�سعل، �ص2628.   )1(

�ملب�سوط لل�سرخ�سي )21/ 63(، حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري )3/ 303(، رو�سة �لطالبني   )2(
وعمدة املفتني )4/ 38(، املغني لبن قدامة حتقيق الرتكي )6/ 443(. 

الإجماع، لبن املنذر، �ص138، الإقناع يف م�سائل الإجماع )2/ 191(، �ملب�سوط لل�سرخ�سي )21/ 64(،   )3(
الذخرية للقرايف )8/ 75(، املجموع �سرح املهذب )13/ 178(، املغني لبن قدامة )6/ 443(. 

انظر: �سرح الزرقاين على خمت�سر خليل، بريوت: دار الفكر، )5 / 264(.  )4(
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ا على �لبنك؛ وهذ� ما قّرره جممع �لفقه �لإ�سالمي يف قر�ره ب�ساأن  ربوية ُتعد قرو�ساً
الودائع امل�سرفية )ح�سابات امل�سارف(؛ حيث ن�ص على ما يلي: 

ثانًيا: اإن الودائع امل�سرفية تنق�سم اإلى نوعني بح�سب واقع التعامل امل�سريف: 

�لود�ئع �لتي تدفع لها فو�ئد، كما هو �حلال يف �لبنوك �لربوية، هي قرو�س  �أ. 
)احل�سابات  الطلب  حتت  الودائع  نوع  من  كانت  �سواءاً  مة،  حمررّ ربوية 

اجلارية(، اأم الودائع لأجل، اأم الودائع باإ�سعار، اأم ح�سابات التوفري.

بعقد  الإ�سالمية  ال�سريعة  باأحكام  ا  فعلياً امللتزمة  للبنوك  ُت�سلرّم  التي  الودائع  ب. 
ا�ستثمار على ح�سة من الربح هي راأ�ص مال م�ساربة، وتنطبق عليها اأحكام 
�مل�ساربة )�لقر��س( يف �لفقه �لإ�سالمي �لتي منها عدم جو�ز �سمان �مل�سارب 

)البنك( لراأ�ص مال امل�ساربة”)1(.

�أّما �حل�سابات �ل�ستثمارية يف �مل�سارف �لإ�سالمية فاإنها ُتعّد مبثابة ح�سة �سائعة 
ا على البنك كما يف احل�سابات  للم�ستثمر يف موجودات البنك، ولي�ست بكاملها ديناً
اجلارية؛ وحكم رهن الودائع ال�ستثمارية باعتبارها ح�سة م�ساعة يف اأموال البنك، 

يدخل يف خالف الفقهاء يف حكم رهن امل�ساع كما يلي: 

ا، وهو مذهب احلنفية)2(. القول الأول: عدم جواز رهن امل�ساع مطلقاً

و��ستدلو� على ذلك مبا يلي: 

قوله تعالى: )پ  ڀ( ]البقرة: 283[.. 1

�حلق،  لتوثقة  ا  مبو�ساً ا  مقبو�ساً �إل  يكون  �أن  ي�سح  ل  �لرهن  �لدللة:  وجه 
قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم: 86 )9/3( ب�ساأن الودائع امل�سرفية )ح�سابات امل�سارف( يف دورة   )1(
موؤمتره التا�سع باأبي ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415ه� املوافق 1- 6 

ني�سان )اأبريل( 1995م جملة املجمع )ع 9، ج1 �ص 667(. 
�ملب�سوط )21/ 69(، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )138/6(، تبيني احلقائق )6/ 68(، الدر   )2(

املختار مع حا�سية ابن عابدين )6/ 49(. 
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وهذا غري مت�سور يف امل�ساع؛ لكونه يبطل يف املهاياأة)1(، وينتفي دوام احلب�ص 
لأن �ل�سريك ينتزعه يوم نوبته و��ستد�مة �لقب�س �سرط فلم ي�سح)2(.

ا جلميع الأيام، باعتبار دوام قب�سه  ونوق�ص من وجوه: رهن امل�ساع ُيعدرّ رهناً
ا؛ اإذ اأن خروجه يف يوم املهاياأة ل يزيل حكم القب�ص، وهذا مثل من رهن  حكماً

ا، فال مينع �سحة الرهن)3(. ا على اأن يكون يف يد مرتهنه يوماً �سيئاً

�أو  ا  �لرهن مقبو�ساً �أن يكون  �لرهن؛ فيجوز  ا ل�سحة  لي�س �سرطاً �لقب�س  �أن 
غري مقبو�س، �إّل �أن �آكد �أنو�ع �ل�ستيثاق هو �لقب�س؛ حلالة �ل�سفر، و�نتفاء 
ڀ(  پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٻ   تعالى:  قال  الكاتب، 

]البقرة: 283[ )4(.

املق�سود من الرهن ا�ستيفاء الدين من ثمنه، ول يح�سل ذلك اإل ببيعه، وبيع . 2
امل�ساع غري مت�سور)5(.

العبدالقاتل  بجواز رهن  امل�ساع مردود  بعدم جواز رهن  قولهم  باأن  نوق�ص: 
يف  منهم  ال�ستيفاء  على  القدرة  عدم  رغم  عندهم،  واملغ�سوب  واملرتد 

الرهن)6(.

من  الفقهاء  جمهور  مذهب  وهو  ا،  مطلقاً امل�ساع  رهن  جواز  الثاين:  القول 

املالكية)7(، وال�سافعية)8(، واحلنابلة)9(. و��ستدلو� على ذلك مبا يلي: 
املهاياأة: ق�سمة املنافع على التعاقب والتناوب. التعريفات )�ص: 237(.   )1(

�ملب�سوط )21/ 69(، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )142/6(.   )2(
احلاوي الكبري )6/ 15، 16(.   )3(
املغني لبن قدامة )6/ 445(.   )4(

�ملب�سوط )21/ 69(، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )142/6(.   )5(
املغني لبن قدامة )6/ 456(.   )6(

الذخرية )8/ 79(، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )5/ 239(، حا�سية الد�سوقي )3/ 235(.   )7(
رو�سة �لطالبني )4/ 39(، مغني املحتاج )2/ 122(، نهاية املحتاج )4/ 239(.   )8(

املغني لبن قدامة )6/ 456(، الإن�ساف )5/ 141(، ك�ساف القناع، )312/3(.   )9(
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ولي�ص . 1 غريه  من  تعذره  عند  ثمنه  من  الدين  ا�ستيفاء  الرهن  مق�سود  اأن 
احلب�ص، وهذا متحقق يف امل�ساع)1(.

اأن امل�ساع عني؛ يجوز بيع ما ميلكه فيها من حق في�سح رهنها كذلك؛ كالعني . 2
املفرزة)2(.

اأن غاية الرهن من ال�ستيثاق متحققة يف رهن امل�ساع؛ فالدائن ي�ستويف حقه . 3
منه اأو من ثمنه حال تعذر ا�ستيفاوؤه)3(.

اأو �سريح يحظر رهن امل�ساع، والأ�سل يف املعامالت . 4  ل يوجد دليل �سحيح 
املالية احلل وال�سحة حتى يرد دليل التحرمي)4(.

ا ملراد الرهن من منع ت�سرف الراهن . 5 ا وحمققاً اأن القب�ص احلكمي ُيعدرّ كافياً
يف املرهون حتى الإبراء اأو ال�سداد)5(.

ا للعقد  ا، فاإن كان مقارناً القول الثالث: �سحة رهن امل�ساع اإن كان ال�سيوع طارئاً

مل ي�سح. وهو قول اأبي يو�سف من احلنفية)6(. وا�ستدلوا على ذلك: باأن حال البقاء 
ل يقا�س على حال �لبتد�ء؛ فال�سرع ميَّز بني �لطارئ و�ملقارن يف كثري من �لأحكام 
�سرط  بقاء  ��سرت�ط  على  يدل  ل  �لعقد  بد�ية  يف  ا  �سرطاً �حليازة  وكون  �ل�سرعية، 

احليازة للحكم ب�سحة العقد)7(.

ويعترب  �لطارئ،  �ل�سيوع  يف  كذلك  موجود  �لبتد�ء  يف  �ملانع  �ملعنى  باأن  نوق�س: 
ا من حتقق القب�ص يف الن�سف ال�سائع، فيمنع من �سحة العقد )8(. مانعاً

املغني لبن قدامة )6/ 456(.   )1(
املرجع ال�سابق )6/ 456(.   )2(
املرجع ال�سابق )6/ 456(.   )3(

جمموع الفتاوى، ابن تيمية )28/ 386(.   )4(
املغني لبن قدامة )6/ 450(.   )5(

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )138/6(.   )6(
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )138/6(.  )7(

املرجع ال�سابق )138/6(.   )8(
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القول الرابع: �سحة رهن امل�ساع اإن كان مما ل يقبل الق�سمة، واإل مل ي�سح، وهو 

قول �لقا�سي �أبي يعلى من �حلنابلة)1(.

ح�سة  يف  الرهن  فيح�سل  ال�سريكان،  يقت�سم  اأن  باحتمال  ذلك:  على  وا�ستدل 
�سريكه)2(.

ونوق�ص ذلك: باأن ما ي�سح بيعه، ي�سح رهنه كغريه.

ا؛ ملا يلي:  والراجح: هو قول جمهور الفقهاء بجواز رهن امل�ساع مطلقاً

قوة �أدلة �لقائلني و�سالمتها من �ملعار�سة، و�لرد على �أدلة �ملخالفني.. 1

اأنه لي�ص ثمة دليل �سحيح اأو �سريح حاظر لرهن امل�ساع، والأ�سل يف املعامالت . 2
الإباحة.

اأن الغاية املرجوة من الرهن متحققة يف رهن امل�ساع.. 3

وبناءاً على ما تقّدم يجوز جتميد �حل�سابات �ل�ستثمارية مبو�فقة �لعميل لغر�س 
الرهن، لالأ�سباب التالية: 

• ح.	 جواز رهن امل�ساع كما ترجرّ

• ُتعدرّ 	 الغالب  يف  هي  بل  ا؛  ديوناً بكاملها  لي�ست  ال�ستثمارية  احل�سابات  ولأن 
ا من النقود والأعيان واملنافع واحلقوق، وما فيها من غرر ي�سري ماآله  خليطاً

اإلى العلم)3(.

• ولتمكني البنك من املقا�سة اإذا ترتب على ر�سيد العميل م�ستحقات للبنك، اأو 	
جلهة �أخرى مبو�فقة �لعميل.

املغني لبن قدامة )6/ 456(.   )1(
املرجع ال�سابق )6/ 456(.   )2(

انظر: املعايري ال�سرعية، معيار ال�سمانات �ص58 وما بعدها، ودرا�سات املعايري ال�سرعية، �ص2631.  )3(
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وُيعدرّ ح�ساب العميل اأمانة لدى البنك يحفظه يف حرز، وي�ستثمره ل�سالح العميل، 
ول ي�سمنه اإل عند التعدي اأو التق�سري)1(.

ا  ا معلوماً اأن يكون املرهون م�ساعاً “يجوز  اأنه:  ال�سرعية على  املعايري  وقد ن�ست 
ميكن بيعه”)2(.

�ملديونية  لتوثيق  �لعميل  ت�سرتط على  �أن  للموؤ�س�سة  “يجوز  اأنه:  ت على  كما ن�سرّ
�لتي �سيدفعها على �أق�ساط �أو يف موعد لحق �أن يكون لها �حلق يف:

• جتميد ح�سابه ال�ستثماري،	

• ا،	 اأو اإيقاف حقه يف ال�سحب منه مطلقاً

• �أو مبقد�ر �لدين، وهو �لأولى.	

ب�سفتها  املوؤ�س�سة  ن�سيب  ح�سم  بعد  للعميل  ال�ستثماري  احل�ساب  ربح  ويكون 
ا”)3(.  م�سارباً

تكييف  تكييفها عن  يختلف  فال  الربوية  البنوك  ال�ستثمارية يف  احل�سابات  اأما 
ا، و�سياأتي تف�سيل ذلك مع حكم رهن �حل�سابات  �حل�سابات �جلارية؛ باعتبارها قر�ساً

اجلارية.

ثانًيا: حكم رهن احل�ساب اجلاري: 

ن  ف احل�ساب اجلاري باأنه: “ذلك احل�ساب الذي ُيفتح با�سم العميل، وتدورّ ُيعررّ
فيه قيود املبالغ الدائنة واملدينة للودائع اجلارية )حتت الطلب(، بحيث ميكن للعميل 

ا”)4(. �سحبها يف اأي وقت دون اإخطار �سابق، ويكون الر�سيد النهائي وحده م�ستحقاً
انظر: املعايري ال�سرعية، معيار ال�سمانات �ص58 وما بعدها، ودرا�سات املعايري ال�سرعية، �ص2629.  )1(

املعايري ال�سرعية، معيار39، �ص985.  )2(
املعايري ال�سرعية، معيار5، �ص136، 135.  )3(

�نظر: عمليات �لبنوك من �لوجهة �لقانونية، علي جمال �لدين عو�س، )�س240(، قرار الهيئة ال�سرعية   )4(
لبنك البالد ر قم: )17( ب�ساأن ال�سوابط ال�سرعية للح�سابات اجلارية، �ص2.
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ا يف ذمة البنك لأنه  وكما هو مقرر فاإن احل�ساب اجلاري ل يعدو من اأن يكون ديناً
قر�س عليه، وهذ� ما �نتهى �إليه قر�ر جممع �لفقه �لإ�سالمي ب�ساأن �لود�ئع �مل�سرفية 
)ح�سابات امل�سارف(؛ حيث قرر باأن: “الودائع حتت الطلب )احل�سابات اجلارية( 
�سو�ءاً �أكانت لدى �لبنوك �لإ�سالمية �أو �لبنوك �لربوية هي قرو�س باملنظور �لفقهي، 
ا بالرد عند  وذلك �أن �مل�سرف �ملت�سلم لهذه �لود�ئع يده يد �سمان لها وهو ملزم �سرعاً

ا”)1(. �لطلب، ول يوؤثر على حكم �لقر�س كون �لبنك )�ملقرت�س( مليئاً

ا اأن يكون حالًّ اأو غري حال، والدين اإذا كان حالاً  والدين يف حل�ساب اجلاري اإمرّ
فلي�ص ثمة جتميد للح�ساب وتكييف العالقة فيها يقوم على اأ�سا�ص احلوالة)2(؛ فكاأن 
�ساحب احل�ساب اأحال دائنه على البنك لي�ستويف من ح�سابه، ول اإ�سكال يف ذلك)3(.

ا اإذا كان الدين غري حالرّ فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على الأقوال التالية:  واأمرّ

القول الأول: عدم جواز رهن الدين، وهو قول جمهور الفقهاء من احلنفية)4(، 

وال�سافعية)5(، والأ�سح عند احلنابلة)6(.

و��ستدلو� على ذلك مبا يلي: 

: القراآن الكرمي: اأولاً

قوله تعالى: )پ  ڀ( ]البقرة: 283[.
قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم: 86 )9/3( ب�ساأن الودائع امل�سرفية )ح�سابات امل�سارف( يف دورة   )1(
موؤمتره التا�سع باأبي ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415ه� املوافق 6-1 

ني�سان )اأبريل( 1995م، جملة املجمع )ع 9، ج1 �ص 667(. 
)2(  بحوث يف ق�سايا فقهية معا�سرة )�ص: 367(، �لقا�سي ممد تقي �لعثماين. 

)3(  �ملب�سوط )21/ 72(، املهذب )1/ 309(، الإن�ساف )5/ 137(. 
�ملب�سوط )21/ 72(، بدائع ال�سنائع )6/ 146(.   )4(

املهذب )1/ 309(، املجموع �سرح املهذب )205/13، 206(، رو�سة �لطالبني )4/ 38(، مغني املحتاج   )5(
اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج )3/ 46(.

)6(  �ملبدع يف �سرح �ملقنع ط عامل �لكتب )4/ 102(، ك�ساف القناع )3/ 307(، الإن�ساف )5/ 137(. 
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يف  �لقب�س  ��سرت�ط  فتفيد  �ل�سرط؛  مقام  قائمة  �لآية  يف  �ل�سفة  �لدللة:  وجه 
الرهن، والدين ل قب�ص فيه، فال يجوز رهنه)1(.

ونوق�س: باأن �لقب�س يختلف بح�سب �ملقبو�س؛ فالقب�س يف �لعقار يكون بالتخلية، 
ويف املنقول بالنقل، اأما قب�ص الدين فيكون بقب�ص وثيقته، اأو بالإ�سهاد عليه)2(.

ا: املعقول ثانياً

انتفاء القدرة على ت�سليم الدين، فال يجوز رهنه، كال�سمك يف املاء)3(.

نوق�ص: باأن القيا�ص مع الفارق؛ فالدين مقدور على ت�سليمه وقت حلوله، بخالف 
ال�سمك يف املاء)4(.

وجود الغرر؛ لعدم تاأكد القدرة على ت�سليمه اأو جحوده)5(.

نوق�ص: بانتفاء احتمالية اجلحود بالإ�سهاد، اأو بتوثيق الدين، واحتمال اجلحود ل 
مينع من �سحة رهن العني املرهونة مع احتمال تلفها)6(.

ال�سافعية)7(،  عند  ووجه  فقط،  عليه  هو  ملن  الدين  رهن  جواز  الثاين:  القول 

ورواية عند احلنابلة)8(.

وا�ستدلوا على ذلك بقيا�ص الرهن على بيع الدين على من هو عليه، فيجوز كذلك 
رهنه على من هو عليه دون غريه)9(.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )6/ 137(.   )1(
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )5/ 236(، مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر اخلليل )6/ 539(.   )2(

)3(  املجموع �سرح املهذب )205/13، 206(. 
مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج )3/ 46(.   )4(

املجموع �سرح املهذب )13/ 205(.   )5(
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )5/ 236(، مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر اخلليل )6/ 539(.   )6(

املهذب )1/ 309(، املجموع �سرح املهذب )205/13، 206(، مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ   )7(
املنهاج )3/ 46(.

الإن�ساف )5/ 137(، اإر�ساد اأويل النهى لدقائق املنتهى )�ص: 709(.   )8(
�لرو�س �ملربع )2/ 150(.   )9(
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الدين على غري من هو عليه، متى  بيع  فيها  ثمة �سور يجوز  باأن  ونوق�ص ذلك: 
انتفى فيها الربا، والغرر؛ فال يقت�سر جواز بيع الدين على من هو عليه)1(.

اأن  �سريطة  اأم غريه،  املدين  اأكان عند  �سواءاً  الدين،  الثالث: جواز رهن  القول 

يكون اأجل الدين املرهون كاأجل الدين املرهون به اأو اأبعد. وهو مذهب املالكية)2(.

قال العدوي: “وي�سرتط يف �سحة رهنه من �ملدين �أن يكون �أجل �لرهن مثل �أجل 
الدين الذي رهن به اأو اأبعد، ل اأقرب، لأن بقاءه بعد حمله كال�سلف، ف�سار يف البيع 

ا، اإل اأن يجعل بيد اأمني اإلى حمل اأجل الدين الذي رهن به”)3(. ا و�سلفاً بيعاً

و��ستدلو� على ذلك مبا يلي: 

اأن الق�سد من الرهن مطلق التوثيق، وذلك متحقق برهن الدين.. 1

اأنه يجوز بيع الدين، فيجوز رهنه كالعني، واملحظور منه بيع الدين بالدين، . 2
ول ُيعدرّ رهن الدين كذلك)4(.

جريان الذمم جمرى الأعيان، في�سح اأن ي�سرتى بثمن يف ذمته ويبيع فيها، . 3
كما يجوز اأن ي�سرتى الأعيان ويبيعها)5(.

الأ�سل يف املعامالت احلل والإباحة، واملنع من ذلك يحتاج اإلى دليل ولي�ص . 4
ثمة دليل مانع من رهن الدين)6(.

اإبقاء اأجل الدين املرهون بعد حمله وحلول اأجله يعترب نوع �سلف؛ فيوؤول اإلى . 5
بيع و�سلف، وهو منهي عنه)7(.

)1(  ال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير وحا�سية الد�سوقي )62/3، 63(. 
املخت�سر الفقهي لبن عرفة )6/ 323(، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )5/ 236(.   )2(

)3(  �سرح خمت�سر اخلر�سي على خليل وبهام�سه حا�سية العدوي )5/ 236(. 
املجموع �سرح املهذب )13/ 205(.  )4(

املجموع �سرح املهذب )13/ 206(.   )5(
جمموع الفتاوى، ابن تيمية )28/ 386(.   )6(

املخت�سر الفقهي لبن عرفة )6/ 323(، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )5/ 236(.   )7(
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ا ملا يلي:  والراجح -واهلل اأعلم- جواز رهن الدين مطلقاً

قوة �أدلتهم، و�سعف �أدلة غريهم.. 1

ولأن الأ�سل يف املعامالت عدم املنع، واحلظر يحتاج اإلى دليل.. 2

مطلق . 3 منه  املق�سود  اإذ  الرهن؛  عقد  يف  ال�سريعة  ملقا�سد  ذلك  وملطابقة 
التوثيق.

لغر�س  �لعميل  مبو�فقة  �جلارية  �حل�سابات  جتميد  يجوز  تقّدم  ما  على  وبناءاً 
الرهن، لالأ�سباب التالية: 

• م.	 جواز رهن النقود، كما تقدرّ

• ولأن الأ�سل يف املعامالت املالية احلل والإباحة. 	

• ة اإذا ترتب على ر�سيد العميل م�ستحقات للبنك، اأو 	 ولتمكني البنك من املقا�سرّ
جلهة �أخرى مبو�فقة �لعميل.

وقد  ومو�فقته،  �لعميل  ر�سا  مبح�س  يكون  �أن  �حل�سابات  رهن  يف  وي�سرتط 
�مل�سرف؛ حيث  مع  تعامله  بد�ية  ماله يف  على حب�س  للعميل  �لرت��سي  هذ�  يحدث 
ا يق�سي باأحقية  ي�سع �مل�سرف �سمن �لبنود �لتي ي�سعها يف تعاقده مع �لعميل �سرطاً
امل�سرف يف حب�ص اأموال العميل لقاء ا�ستيفاء حقوق مالية على العميل ونحو ذلك، 
�مل�سرف؛  مع  �ملختلفة  تعامالته  �أثناء  �لعميل  �أمو�ل  حب�س  على  �لرت��سي  يتم  وقد 
فتظهر احلاجة لذلك يف هذا الوقت؛ فيتم التفاق بني امل�سرف والعميل على حب�ص 

اأمواله ل�ستيفاء حقوق مالية منها ونحو ذلك.

ا، ويجوز اأن  وقد ن�ست املعايري ال�سرعية على اأن: “الأ�سل اأن يكون املرهون عيناً
ا”)1(.  ا اأو نقداً يكون ديناً

ون�ست على اأنه: “ل يجوز للموؤ�س�سة يف عملية �ملد�ينة للعميل �أن ت�سرتط جتميد 
املعايري ال�سرعية، معيار39، �ص985.  )1(
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مبطلق  �حل�ساب  �ساحب  برغبة  ت  �إذ�  ذلك  من  مانع  ل  ولكن  �جلاري،  ح�سابه 
اإرادته”)1(، وم�ستند �ملنع من ��سرت�ط �ملوؤ�س�سة �لبنكية جتميد �حل�ساب �جلاري �أن 

يف ذلك جمعا بني �لبيع بالأجل و�لقر�س)2(. 

)ح�سابات  امل�سرفية  الودائع  ب�ساأن  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار  يف  وجاء 
اأكانت من الودائع حتت الطلب  “اإن رهن الودائع جائز، �سواءاً  امل�سارف( ما يلي: 
)احل�سابات اجلارية( اأم الودائع ال�ستثمارية، ول يتم الرهن على مبالغها اإل باإجراء 
الذي  البنك  واإذا كان  الرهن،  فيه طيلة مدة  الت�سرف  مينع �ساحب احل�ساب من 
بحيث  ا�ستثماري،  ح�ساب  اإلى  املبالغ  نقل  لزم  املرتهن  هو  اجلاري  احل�ساب  لديه 
ينتفي �ل�سمان للتحول من �لقر�س �إلى �لقر��س )�مل�ساربة( وي�ستحق �أرباح �حل�ساب 
من  يجوز احلجز  ا:  الرهن، خام�ساً بنماء  )الدائن(  املرتهن  لنتفاع  ا  �ساحبه جتنباً

ا عليه بني البنك والعميل”)3(. احل�سابات اإذا كان متفقاً

�أّما �حل�سابات �ل�ستثمارية و�جلارية يف �لبنوك �لربوية؛ فتكّيف على �أنها قرو�س 
مة، ول يجوز التعامل بها، ول جتميدها لرهنها)4(. بفائدة ربوية حمررّ

�إلى  �لتجميد  رفع  بعد  �لأمو�ل  تعود  �أن  �إما  �لرهن؛  لغر�س  �لأمو�ل  وبعد حجز 
العميل  التي على  الديون  املجمدة  الأموال  البنك من هذه  ي�ستويف  اأن  اأو  اأ�سحابها، 

للبنك، اأو لغريه من الدائنني، وتف�سيل ذلك يف املبحث القادم.

املعايري ال�سرعية، معيار5، �ص136.  )1(

املعايري ال�سرعية، معيار5، �ص136.  )2(
قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم: 86 )9/3( ب�ساأن الودائع امل�سرفية )ح�سابات امل�سارف( يف دورة   )3(
موؤمتره التا�سع باأبي ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415ه� املوافق 1- 6 

ني�سان )اأبريل( 1995م، جملة املجمع )ع 9، ج1 �ص 667(. 
قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم: 86 )9/3( ب�ساأن الودائع امل�سرفية )ح�سابات امل�سارف( يف دورة   )4(
موؤمتره التا�سع باأبي ظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415ه� املوافق 1- 6 

ني�سان )اأبريل( 1995م، جملة املجمع )ع 9، ج1 �ص 667(. 
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املبحث الثالث
جتميد احل�صاب امل�صريف ال�صتيفاء الديون على العميل

املطلب االأول
الو�شف الفني

اأو  عليها  التعدي  يجوز  ول  البنوك،  عند  حمرتمة  العمالء  ح�سابات  اأن  الأ�سل 
جتميدها كما هو مقرر، واإذا كان بني امل�سرف وعميله عدة ح�سابات فاإن كل ح�ساب 
ُيعدرّ م�ستقالاً عن الآخر، ولي�ص للبنك اأن يطالب بالربط بينهما بدون �سبب، ولكن قد 
يقوم امل�سرف بحب�ص ح�سابات العمالء وجتميدها ل�ستيفاء احلقوق املالية املقررة 
البنوك  حتر�ص  احل�سابات  ا�ستقالل  اليها  يوؤدي  قد  التي  للنتائج  ا  وتفادياً عليهم، 
على �لربط بينها بال�سرط، وقد يربط �لبنك بني ح�سابات �لعميل لغر�س ��ستيفاء 

احلقوق)1(. 

وا�ستيفاء البنك حلقوقه وحقوق الدائنني، وتفريق هذه احلقوق بني جمموعات 
�لد�ئنني من �لعمالء؛ ل يخلو من �أن يكون بر�سا �لعميل �أو بدون ر�ساه؛ فاإذ� كان 
ة، وقد تكون بدون ر�سا �لعميل، وبغري �تفاق  بر�سا �لعميل فاإنه ياأخذ حكم �ملقا�سّ
بينه وبني امل�سرف فتاأخذ حكم م�ساألة الظفر باحلق التي تكلم عنها الفقهاء)2(، 
لأن  �؛  م�ستبعداً �أمر�  ُيعّد  ر�ساه  بدون  �لعميل  على  للديون  �لبنك  ��ستيفاء  لكن 
ا يق�سي باأحقية �مل�سرف  �مل�سارف ت�سع من �سمن بنود تعاقدها مع �لعميل �سرطاً
يف حب�ص اأموال العميل يف اأحوال معينة لقاء ا�ستيفاء حقوق مالية على العميل وما 
اإلى ذلك، وهذا التفاق معترب و�سحيح، ولكنه ل يحقق للبنك اأية فائدة قبل اإفال�ص 

لال�ستز�دة ينظر: عمليات �لبنوك من �لوجهة �لقانونية، علي جمال �لدين عو�س، )�س479(.   )1(
املعايري ال�سرعية، معيار 4، �ص45.  )2(
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العميل اأو امتناعه عن ال�سداد؛ اإذ اأن املق�سود من هذه التفاق هو متكني وقوع هذه 
املقا�سة، وتظل احل�سابات م�ستقلة ول يرتتب اأثر املقا�سة اإل عند اإفال�ص العميل 
يقفل احل�ساب  اأفل�ص؛  اأو  ال�سداد  العميل عن  امتنع  فاإذا  ال�سداد،  امتناعه عن  اأو 
ا، وتقع املقا�سة بني احل�سابات، وي�ستخل�ص من هذه املقا�سة ح�ساب واحد  تلقائياً
د منه حقوق الآخرين؛ كاملعامالت احلا�سلة يف الديون النا�سئة بني املوؤ�س�سة  ت�سدرّ

والعميل من البيوع الآجلة”)1(.

املطلب الثاين
التكييف واحلكم ال�شرعي

�سبق القول باأن جتميد امل�سرف لأموال العمالء وجتميدها بغية ا�ستيفاء احلقوق 
�ملالية �ملقررة عليهم �إذ� كان بر�سا �لعميل فاإنه ياأخذ حكم �ملقا�سة؛ مما ي�ستدعي 

�لتعر�س لأحكام �ملقا�سة، وذلك على �لنحو �لتايل: 

التعريف باملقا�سة: 

يف  �مل�سرتكة  �لألفاظ  من  وهي   ،) )َق�سَّ من  �أ�سلها  �ملقا�سة  اللغوي:  التعريف 

وقا�س�سته  تتبعته،  اإذا  الأثر،  اقت�س�ست  كقولهم:  ال�سيء،  تتبع  على  وتدل  اللغة، 
عليك،  له  ما  مثل  دين  عليه  لك  كان  �إذ�  �حل�ساب  يف  �ملقابلة  مبعنى  مقا�سة)2(، 

و�لق�سا�س مبعنى �ملماثلة يف �جلر�ح، باأن يفعل باجلاين كفعله باملجني عليه)3(.

املعنى  عن  يخرج  مل  للمقا�سة  ال�سطالحي  واملعنى  ال�سطالحي:  التعريف 

كما  فاملقا�سة  الدائنني)4(؛  من  املطالبة  وقطع  الدائنني،  ذمم  تتبع  ففيها  اللغوي، 
انظر: املعايري ال�سرعية، معيار 4، �ص 46.  )1(

انظر: مادة )ق�س�ص( ابن منظور: ل�سان العرب )195/11(، الزخم�سري: اأ�سا�ص البالغة، �ص )368(.  )2(
ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح  الفيومي،   ،)254 )�ص:  ال�سحاح  خمتار   ،)11/5( اللغة  مقايي�ص   )3(

الكبري )505/2(. 
املقا�سة بني الديون النقدية: تاأ�سيل �سرعي وتطبيقات معا�سرة، د.عبداهلل الدير�سوي، �ص)8(.  )4(
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عرفها العلماء هي: “�إ�سقاط دين مطلوب ل�سخ�س على غرميه يف مقابلة دين مطلوب 
ا و�سفة”)1(. من ذلك �ل�سخ�س لغرميه، �أو هي �سقوط �أحد �لدينني مبثله جن�ساً

حكم املقا�سة:

اختلف الفقهاء يف حكم املقا�سة على قولني: 

القول الأول: عدم جواز املقا�سة، وهو قول عند ال�سافعية)2(، ورواية عند احلنابلة)3(.

وا�ستدلوا على ذلك: بحديث ابن عمر  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »نهى عن بيع الكالئ 
بالكالئ«)4(.

وجه الدللة: �سريح النهي عن بيع الدين بالدين داٌل على عدم جواز املقا�سة، 
لأن �ملقا�سة ��سقاط دين مقابل دين. )5(.

ونوق�ص كما يلي: 

�إ�سقاط . 1 تكون  �أن  تعدو  ول  بالدين،  �لدين  بيع  لي�ست من جن�س  �ملقا�سة  �أن 
ت�ساوي  ويظهر ذلك بجالء يف حال  للمالني،  فيها  تبادل  ل  اأنه  كما  للدين، 

الدينني)6(.
ينظر: مر�سد احلريان املادة )224(، ال�سرح الكبري للدردير مع حا�سية الد�سوقي، )227/3(، اإعالم   )1(

املوقعني عن رب العاملني - )1/ 321(، املعايري ال�سرعية، معيار 4، �ص113.
رو�سة �لطالبني، �لنووي، )273/12(؛ املنثور يف القواعد الفقهية، الزرك�سي، )392/1(.  )2(

الإن�ساف، املرداوي، )118/5(.  )3(
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك، كتاب البيوع، برقم )2342(، )65/2(، وعبدالرزاق يف م�سنفه، كتاب   )4(
“هذ� حديث �سحيح على �سرط  البيوع، باب اأجل باأجل، برقم )14440(، )90/8(، وقال احلاكم: 
م�سلم ومل يخرجاه”، واأقره الذهبي. وقال ابن امللقن: وقد قال اإمامنا ال�سافعي يف حق هذا احلديث: 
اأهل احلديث يوهنوه. وقال اأحمد: لي�ص يف هذا حديث ي�سح اإمنا اإجماع النا�ص على اأنه ل يجوز بيع 
دين بدين. وقال ابن املنذر: اإ�سناد هذا احلديث ل يثبت. البدر املنري، )569/6(، وُينظر: التلخي�ص 

احلبري، ابن حجر، )71/3(.
نيل الأوطار )5/ 186(.  )5(

�سرعي  تاأ�سيل  النقدية  الديون  بني  ة  املقا�سرّ  ،)228/3( الد�سوقي،  حا�سية   ،)299  :/5( الذخرية   )6(
وتطبيقات معا�سرة، د.عبداهلل الدير�سوي، )12(.
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ة . 2 م هو بيع الدين بالدين حالة كونه بيع واجب بواجب، اأما املقا�سرّ اأنرّ املحررّ
فهي بيع �ساقط ب�ساقط؛ وذلك م�سروع)1(.

الدين . 3 بيع  اأو  النقود،  ة يف  املقا�سرّ ي�سمل  بالدين ل  الدين  بيع  النهي عن  اأن 
ل�سخ�ص اآخر غري من عليه الدين)2(.

القول الثاين: جواز املقا�سة، وهو مذهب احلنفية)3(، واملالكية)4(، وال�سافعية)5(، 
واحلنابلة)6(.

و��ستدلو� على ذلك مبا يلي: 

ما ورد عن ابن عمر  اأنه قال: كنت اأبيع الإبل بالبقيع فاأبيع بالدنانري . 1
واآخذ الدراهم، واأبيع بالدراهم واآخذ الدنانري، اآخذ هذه من هذه واأعطي هذه 
من هذه فاأتيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف بيت حف�سة، فقلت يا ر�سول اهلل رويدك 
اأ�ساألك اإين اأبيع الإبل بالبقيع فاأبيع بالدنانري واآخذ الدراهم، واأبيع بالدراهم 
واآخذ الدنانري، اآخذ هذه من هذه واأعطي هذه من هذه. فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»ل باأ�ص اأن تاأخذها ب�سعر يومها ما مل تفرتقا وبينكما �سىء«)7(.
اإعالم املوقعني، ابن القيم، )293/1(؛ الدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية، جمموعة من علماء جند،   )1(
)6/ 120(؛ جملة جممع الفقه الإ�سالمي )951/8(، املقا�سة، رحاب بنت حممد بن �سليمان العبيدان، 

كلية �ل�سريعة بالريا�س، بحث من�سور يف موقع �لألوكة، )1437/ 1438ه�(، �ص7.
نهاية املحتاج، الرملي، )424/8(؛ املقا�سة بني الديون النقدية تاأ�سيل �سرعي وتطبيقات معا�سرة،   )2(

د. عبداهلل الدير�سوي، )12(.
�ملب�سوط، �ل�سرخ�سي، )150/30(؛ الختيار املو�سلي، )158/2(.  )3(

القوانني الفقهية، ابن جزي، )192(؛ ال�سرح الكبري للدردير مع حا�سية الد�سوقي، )227/3(.  )4(
الأم، ال�سافعي، )128/7(؛ رو�سة �لطالبني، �لنووي، )273/12(.  )5(

املغني، ابن قدامة، )398/10(؛ الإن�ساف، املرداوي، )118/5(؛ ك�ساف القناع، البهوتي، )310/3(.  )6(
البيوع،  يف  داود  واأبو   ،)536  /3(  )1242( رقم  ال�سرف  يف  جاء  ما  باب  البيوع،  يف  الرتمذي  رواه   )7(
البيوع، باب  والن�سائي يف  الورق، رقم )3354( و )3355( )3/ 250(،  اقت�ساء الذهب من  باب يف 
بيع الف�سة بالذهب وبيع الذهب بالف�سة، وباب اأخذ الورق من الذهب رقم )4582( 281/7، 282، 
قال الألباين يف اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل )5/ 173(: �سعيف. قال �ل�سيخ �سعيب 

�لأرناوؤوط يف م�سند �أحمد ط �لر�سالة )10/ 359(: �إ�سناده �سعيف لتفرد �سماك برفعه. =
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ة)1(.  وجه الدللة: هذا ن�ٌص على م�سروعية املقا�سرّ

مراد . 2 حتقيق  بغية  نكري؛  غري  من  ة  باملقا�سرّ الإ�سالمية  الأمة  تعامل  جريان 
ال�سرع يف اأداء الديون وبراءة الذمم)2(.

على . 3 رده  ثم  واأخذه،  املال  برد  الطرفني  مطالبة  من  مرجوة  فائدة  ل  اأنه 
الطرف الآخر تارة اأخرى اإذا كان الدينان مت�ساويني)3(.

اأن الديون تق�سى باأمثالها ل باأعيانها)4(.. 4

ب�سقوط . 5 �إل  �سبيل  و�رثه دين ومات؛ فما من  لو كان على  ما  �أن ذلك نظري 
الدين وعدم ت�سليمه)5(.

ة تي�سري لق�ساء الديون وبراءة الذمم، وال�سريعة تت�سوق لإبراء . 6 اأن يف املقا�سرّ
الذمم)6(.

ال�سرعية  املعايري  ت  ن�سرّ وقد  املقا�سة،  بجواز  القول  رجحان  �سبق  مما  فيظهر 
على اأنه: “جتوز املقا�سة التفاقية مع اختالف اجلن�ص والنوع وال�سفة والأجل؛ لأن 

�لر�سا يعد تنازلاً من كل �لد�ئنني عن حقه يف �لأف�سلية.

امل�سرتك،  القدر  يف  ة  املقا�سرّ فتقع  القدر،  يف  الدينان  تفاوت  اإذا  كذلك  وجتوز 
ويحق ل�ساحب �لدين �لأكرث مطالبة �لآخر مبقد�ر �لزيادة”)7(.

وجاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل رقم )6/4/55(: ذكر �سور القب�ص 
ا؛ فقد  = وقال الدكتور ماهر الفحل حمقق بلوغ املرام )�ص: 309(: �سوابه الوقف، ول ي�سح مرفوعاً

تفرد برفعه �سماك بن حرب، وغريه يوقفه على ابن عمر، وهو ال�سحيح. 
�سبل ال�سالم )3/ 18(.   )1(

املعايري ال�سرعية، معيار 4، �ص122.  )2(
�ملب�سوط لل�سرخ�سي )30/ 150(.   )3(

املرجع ال�سابق )30/ 150(.   )4(
�أ�سنى �ملطالب يف �سرح رو�س �لطالب ط �لعلمية )4/ 493(.   )5(

الفقه الإ�سالمي واأدلته للزحيلي )6/ 4418(.   )6(
املعايري ال�سرعية، معيار 4، �ص115، �ص116.  )7(
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ا  ة بني املوؤ�س�سات املالية: حيث تتطلب كثرياً ا وجاء منها: “املقا�سرّ احلكمي املعتربة �سرعاً
من املعامالت بني املوؤ�س�سات املالية املختلفة اإجراء املقا�سة بني تلك املوؤ�س�سات، ويتم 
اإجراء املقا�سة بني تلك املوؤ�س�سات املالية من خالل ال�سبكات العاملية اأو املحلية، كنحو 

املنظمات الراعية لبطاقات الئتمان اأو اجلهات املنظمة لبطاقات احل�سم الفوري.

ة بني تلك املوؤ�س�سات املالية اتفاقية اأو وجوبية بح�سب الأحوال. وقد تكون املقا�سرّ

 مع مر�عاة �ل�سروط �لتالية: 

ا له يف نف�ص الوقت.. 1 ا لالآخر ومديناً اأن يكون امل�سرف والعميل دائناً

ا والآخر غري ذلك، . 2 ا�ستقرار الدينني يف الذمة، فاإذا كان اأحد الدينني م�ستقراً
ة؛ لعدم ا�ستقرار الدينني يف الذمة. فال تقع املقا�سرّ

التماثل يف الدين: اأي اأن يتحد الدينان يف اجلن�ص والنوع وال�سفة يف احللول . 3
والتاأجيل، فاإذا اختلفا يف ذلك فال تقع املقا�سة.

الربا كعدم . 4 �سبهة  اأو وجود  الربا  األ يرتتب عليها حرمة �سرعية كاقرتاف   
التقاب�ص يف جمل�ص ال�سرف.

ة بني الفوائد الربوية ل�سندات بفائدة مع �سندات بفائدة،  ومن ذلك املقا�سرّ
والتي يطلق عليها املقاي�سة النقدية؛ فاإنها ل جتوز حلرمة التعامالت الربوية.

 )swaps( )وقد ن�ست املعايري ال�سرعية على اأنه: “ل جتوز )املقاي�سة النقدية
ة بني الفوائد الربوية ل�سندات بفائدة  التي تتم على اأ�سا�ص الربا؛ لأنها مقا�سرّ

مع �سندات بفائدة”)1(.

�أل يرتتب على وقوعها �سرر لأحد، كاملرتهن �لذي تعلق حقه بالعني، �أو باقي . 5
الغرماء)2(.

املعايري ال�سرعية، معيار 4، �ص117.  )1(
الفقه الإ�سالمي واأدلته للزحيلي )5/ 3666(.   )2(
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اأن تتم املواعدة على اإجراء املقا�سة بينهما ب�سعر ال�سرف ال�سائد عند وقوع . 6
ا للتواطوؤ على الربا. ة بني دينني بعملتني خمتلفتني، منعاً املقا�سرّ

ة  وا�ستيفاء البنك للديون من ح�سابات العمالء ياأخذ حكم املقا�سة؛ لأن املقا�سرّ
�إ�سقاط دين بدين وتفريغ �لذمتني منهما، وهو حا�سل يف �حل�ساب �جلاري وقد �سبق 
ترجيح جواز املقا�سة، فاإذا كانت لت�سديد حقوق واجبة على العميل تكيرّف العالقة 
ع على تعهد  ة؛ اأي اأن العميل حني وقرّ على اأنها توكيل من العميل للبنك باإجراء املقا�سرّ
له ب�سداد دينه من ح�ساباته،  للبنك باملوافقة على اإجراء املقا�سة حال عجزه كاأنه وكرّ
ا  ة بني عملتني خمتلفتني وجب اأن تكون ب�سعر ال�سرف ال�سائد منعاً واإذا كانت املقا�سرّ

للتواطوؤ على الربا)1(.

وقد اأ�سارت اإلى ذلك املعايري ال�سرعية بن�سها على اأنه: 

ة  “جتوز املواعدة بني املوؤ�س�سة وعمالئها اأو املوؤ�س�سات الأخرى على اإجراء املقا�سرّ
فتكون  خمتلفتني  بعملتني  الدينان  كان  واإذا  امل�ستقبل....،  يف  ديون  من  ين�ساأ  فيما 
ا  املواعدة على اإجراء املقا�سة بينهما ب�سعر ال�سرف ال�سائد عند وقوع املقا�سة، منعاً

للتواطوؤ على الربا”)2(.

انظر: قرارات وتو�سيات ندوة الربكة لالقت�ساد الإ�سالمي: 137، الندوة الثامنة، جدة 1413ه�.  )1(
املعايري ال�سرعية، معيار 4، �ص116.  )2(
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املبحث الرابع

العقوبة بتجميد احل�صاب امل�صريف

املطلب االأول
الو�شف الفني

ر امل�سرف التجميد حل�ساب العميل بناءاً على حكم ق�سائي   ويف هذه احلالة يقررّ
�أمر ق�سائي بتجميد �حل�ساب لرتكابه خمالفة قانونية، حيث تقوم  �أو  �لعميل  �سد 
امل�سوؤولني عن احل�سابات بحجز احل�سابات وعدم  باإبالغ  بالبنك  القانونية  ال�سوؤون 
ن�ساط  وجود  حالة  يف  ذلك  ومثل  �حل�ساب،  على  �سحب  حركة  �أي  باإجر�ء  �ل�سماح 
م�سبوه كالقمار اأو عند ا�ستخدام احل�ساب ب�سكل غري قانوين، كعمليات غ�سيل الأموال 
اأو متويل الإرهاب حال �سدور حكم ق�سائي بذلك؛ فيعمد امل�سرف لتجميد ح�سابه، 
د امل�سرف احل�ساب كذلك حلماية حقوق الدولة اأو الأفراد اأو امل�سرف، مثل  كما ُيجمرّ
الديون غري املدفوعة للحكومة، اأو ال�سرائب غري املدفوعة اأو ديون الآخرين الناجتة 
عن تخلرّف العميل عن ال�سداد مع قدرته، ويف هذه احلالة قد يكون التجميد كامالاً اأو 
ا على مبلغ حمدد يف احل�ساب؛ لوجود اأمر ق�سائي على مبلغ معني اأقل من املبلغ  جزئياً

الإجمايل يف ح�ساب العمالء)1(.

وي�سطر البنك لتقدمي املعلومات اخلا�سة بهذه احل�سابات للمح�سر، دون اأن ُيعدرّ 
ذلك اإف�ساءاً لأ�سرار املهنة امل�سرفية)2(.

وقد يلجاأ �لبنك ملعاقبة �لعميل بتجميد ح�سابه عند تخّلفه عن �سد�د ثالثة �أق�ساط 
�لثالث  �لعاملي  �ملوؤمتر  �ل�سالح،  �أحمد  �أ.د  �إ�سالمية،  روؤية  �لو�سعية،  �لنظم  يف  �لأمو�ل  غ�سل  �نظر:   )1(

لالقت�ساد الإ�سالمي، �ص 12 وما بعدها.
انظر: املرجع ال�سابق.  )2(
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متتالية، �أو �ستة �أق�ساط غري متتالية، �أو عند عدم قدرة �لعميل على �سد�د �لتز�ماته 
املالية جتاه امل�سرف؛ حلني الدفع ثم يرفع التجميد من قبل امل�سرف بعد ذلك)1(.

املطلب الثاين
احلكم ال�صرعي للعقوبة بتجميد احل�صاب امل�صريف

اإذا كان  ا؛ فال يجوز جتميد احل�ساب  اأموال النا�ص م�سونة �سرعاً اأن  من املقرر 
وقد  وجه حق،  بغري  وم�سادرتها  �أخذها  �أو  �لنا�س  �أمو�ل  على  �لتعدي  منه  �لغر�س 

��ستفا�ست �لأدلة �ل�سرعية يف بيان ذلك كما تقدم.

 وقد بنيرّ ابن عابدين اأن معنى التعزير باأخذ املال على القول به اإم�ساك �سيء 
من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده احلاكم اإليه، ل اأن ياأخذه احلاكم لنف�سه اأو لبيت 
اأحد بغري �سبب  اأخذ مال  امل�سلمني  اإذ ل يجوز لأحد من  الظلمة؛  يتوهمه  املال كما 

�سرعي«)2(.

العقوبة  حال  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومقا�سد  اأحكام  مراعاة  يجب  فاإنه  وعليه 
بتجميد احل�ساب امل�سريف، ومراعاة ال�سوابط ال�سرعية يف ذلك، ومن اآكدها ما يلي: 

• �ملال 	 �ساحب  على  �ملقررة  �ل�سرعية  �حلقوق  ��ستيفاء  بغر�س  ذلك  يكون  �أن 
املجمد، وبالقدر الذي يحفظ تلك احلقوق دون �سواها؛ ملا ثبت اأن معاذ بن 
َفَلُه   � راً ُموؤجَتِ َماِلِه  زكاة  �أعطى  »َمن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قال:   : جبل 
نا، لي�س  نا �آخُذوها و�َسطَر َماِلِه، َعْزَمٌة من َعَزَماِت َربِّ �أَجرها، َوَمن َمنعها َفاإِ

لآل حممد منها �سيء«)3(.
انظر: قواعد فتح احل�سابات البنكية والقواعد العامة لت�سغيلها يف البنوك التجارية باململكة العربية   )1(

ال�سعودية �ص31-30.
الدر املختار وحا�سية ابن عابدين )رد املحتار( )4/ 61(.   )2(

اأخرجه اأبو داود رقم )1575( يف الزكاة، باب يف زكاة ال�سائمة، والن�سائي 15/5 و16 يف الزكاة، باب عقوبة   )3(
مانع الزكاة، واأحمد يف )امل�سند( 5 /2 و4 من حديث بهز بن حكيم عن اأبيه عن جده، واإ�سناده ح�سن. 
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قال اخلطابي: “دليل على �أن من فرط يف �إخر�ج �ل�سدقة بعد وجوبها فمنع 
بعد الإمكان ومل يوؤدها حتى هلك املال اأن عليه الغرامة؛ لأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ق بني منع ومنع”)1(. مل يفررّ

• موجب 	 �لقا�سي  لدى  فيه  ثبت  عادل  ق�سائي  حكم  مبوجب  ذلك  يتم  �أن 
التجميد)2(.

• �أن يكون ذلك مبو�فقة �سريحة �سابقة حال �لتعاقد بني �مل�سرف و�لعميل.	

• �أل يكون �لغر�س من �لتجميد �ل�ستيالء على �أمو�ل �لنا�س �أو �لتعدي عليها �أو 	
م�سادرتها بغري وجه حق)3(.

• جتميد 	 قر�ر�ت  ي�سوب  �أو  �ل�سك،  �أو  �ل�سبهة  مبجرد  �لأمو�ل  جتميد  يتم  �أل 
الأموال التع�سف يف ا�ستعمال احلق)4(.

• اأن تتنا�سب العقوبة املقررة مع الفعل الذي اقرتفه العميل)5(.	

• للجهات 	 العنان  الق�سائي، فال يطلق  الإ�سراف  التجميد حتت  تنفيذ  يتم  اأن 
التنفيذية اأو البنوك ونحوها يف ذلك)6(.

• اأن يدور التجميد يف فلك مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية بغية حتقيق م�سلحة 	
الأفراد واملجتمع، من خالل حفظ املال ذاته، وحفظ احلقوق الأخرى املتعلقة 

به كالزكاة ونحوها.
معامل �ل�سن )2/ 34(.  )1(

انظر: الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي، عبدالقادر عودة، دار الكاتب العربي، �ص26.  )2(
الفتاوى الكربى لبن تيمية )5/ 530(، زاد املعاد يف هدي خري العباد )99/3(، حركة ال�سيولة النقدية   )3(

يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين، �س296-290. 
انظر: التعزير باأخذ املال، د.�سباح ح�سن فلمبان، بحث حمكم جملة العدل، العدد 61، حمرم )1436(،   )4(

�ص 84 وما بعدها.
انظر: املرجع ال�سابق.  )5(

الفتاوى الكربى لبن تيمية )530/5(، زاد املعاد يف هدي خري العباد )3/ 99(، حركة ال�سيولة النقدية   )6(
يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين، �س296-290. 
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• �أن يرفع �لتجميد عن �لأمو�ل مبجرد زو�ل �لأ�سباب �ملوؤدية له)1(.	

يت�سرعوا يف  ول  الدقة،  ويتحروا  امل�سلمني  يتقوا اهلل يف  اأن  الأمر  ولة  وعلى 
احلكم بتجميد وم�سادرة الأموال، خا�سة مع ثبوت اخلطاأ يف بع�ص القرارات 
جتاه من �سدر بحقهم قرار جتميد الأموال ب�سبب �سح املعلومات املتوافرة؛ 
رفع  بقر�ر  عنهم  �آثارها  رفع  ي�سعب  ومعنوية  مادية  باأ�سر�ر  ت�سبب  مما 
التجميد؛ فاملقا�سد ال�سامية للعقوبة يف الت�سريع الإ�سالمي تهدف لالإ�سالح 

والتقومي ل النتقام والتعذيب.

املالية  العقوبة  فل�سفة  فاإنه يخالف  املعا�سر  الواقع  الأموال يف  لتجميد  وبالنظر 
املقررة يف ال�سريعة الإ�سالمية، من عدة جوانب كما يلي: 

• ا العقوبة املالية يف 	 العقاب بتجميد الأموال املعا�سر، يقع على املال ذاته، اأمرّ
�ل�سريعة �لإ�سالمية تقع �سد �ساحب �ملال ولي�س �ملال، فيتولى �إد�رة �ملال غريه؛ 
لعدم اأهليته لإدارة املال والت�سرف فيه وذلك حتت الإ�سراف الق�سائي، كما 

يف احلجر على ال�سفيه)2(.

الأموال  على  وبني احلجر  التجميد عقوبة،  كون  بني  اختالف جوهري  وثمة 
يف �لت�سريع �لإ�سالمي فاحلجر لي�س فيه ت�سييع وجتميد للرثو�ت حتى تفقد 
د نقل اإدارة املال للغري حتت الإ�سراف الق�سائي، ولي�ص  قيمتها؛ بل هو جمررّ
ا على املال بعينه، بل هو رحمة وم�سلحة وتعاون مل�سلحة الفرد واملجتمع. حجراً

• �لت�سرف يف 	 من  �ملال  �ساحب  يد  هو غل  �لأمو�ل  قر�ر جتميد  �لغر�س من 
ماله، و�سل حركته و�سلطته �ملالية، و�إ�سعاف �ل�سخ�س ذ�ته، يف حني �أن غر�س 
العقوبة املالية يف الإ�سالم احلفاظ على املال، وحفظ احلقوق الأخرى املتعلقة 
واأداء  والنماء  للتداول  املال  قابلية  ذلك  مظاهر  ومن  ونحوها،  كالزكاة  به 
الفتاوى الكربى لبن تيمية )530/5(، زاد املعاد يف هدي خري العباد )99/3(، حركة ال�سيولة النقدية   )1(

يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين، �س296-290. 
انظر: الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي، عبدالقادر عودة، دار الكاتب العربي، �ص26.  )2(
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�لرثوة؛  بتجميد  �لعقاب  بعك�س  �ل�سريعة  يف  به  �ملتعلقة  �ملالية  �حلقوق  كافة 
فهو مبثابة حكم �لإعد�م على �ملال يقول �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية : “ل 
يحب  ل  واهلل  الف�ساد  من  ذلك  فاإن  حمدودة...  علة  لغري  ا  اأبداً املال  يحب�ص 
الف�ساد”)1(؛ فال�سريعة �لإ�سالمية تتطّلع لتحريك �لرثو�ت يف �لأيدي كحركة 

مت الربا والحتكار. الدم يف ج�سم الإن�سان لذلك اأوجبت الزكاة وحررّ

• ويف �ل�سريعة �لإ�سالمية تزول �لعقوبة مبجرد زو�ل �ل�سبب �ملوؤدي لها، �أما يف 	
ا)2(. التجميد املعا�سر فقد يطول الأمر لأمد بعيد، وقد يرفع قرار التجميد اأحياناً

• يف 	 التع�سف  ي�سوبها  الأموال  جتميد  قرارات  بع�ص  اأن  العملي  الواقع  اأثبت 
��ستعمال �حلق، وقد يتم جتميد �لأمو�ل مبجرد �ل�سبهة �أو �ل�سك، يف حني �أن 
�لعقوبة �ملالية يف �لإ�سالم منوط بالتثبت من �إخالل �ساحب �ملال بالتز�ماته 
املالية، كما اأن اأ�سا�سها اأداء احلقوق واللتزامات املالية املختلفة لذلك املال)3(.

• اأ�سابهم قرار جتميد الأموال ل ناقة لهم ول 	 ا ممن  اأن بع�ساً اأثبت الواقع العملي 
جمل يف هذا الأمر، وكان القرار خطاأ جتاههم اإزاء �سح املعلومات املتوافرة؛ مما 
ي�سيبهم باأ�سر�ر فادحة على �مل�ستويات كافة، مادية ومعنوية؛ وبالتايل يجب حتري 
�لدقة قبل �تخاذ هذ� �لقر�ر؛ فهو مبثابة حكم بالإعد�م �ملايل على �ل�سخ�س، وقد 

ل يجدي بعد حدوثه �سيئاًا يف رد �سمعة واعتبار من �سدر القرار بحقه)4(.

واحلا�سل مما تقدم؛ تباين فل�سفة العقوبة املالية يف الإ�سالم والتي تهدف حلفظ 
�لنفو�س ف�سالاً عن �لأمو�ل يف مو�سوع جتميد �لأمو�ل �ملعا�سر.

جمموع الفتاوى )31/ 210(.   )1(
حركة �ل�سيولة �لنقدية يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين،   )2(

�ص296-290. 
حركة �ل�سيولة �لنقدية يف �مل�سارف بني ميز�ين �لقانون �لو�سعي و�لفقه �لإ�سالمي، م�سر نز�ر �لعاين،   )3(

�ص285-283.
اإبالغ البنوك عن العمليات املالية امل�سبوهة بني اللتزام وامل�سوؤولية يف القانون املقارن والفقه الإ�سالمي،   )4(

الدكتور/ اأبو الوفا حممد اأبو الوفا اإبراهيم �ص84.
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اخلامتة

وقد خل�ص البحث اإلى النتائج التالية: 

• جتميد املال هو احلظر املوؤقت على نقل الأموال اأو حتويلها اأو الت�سرف فيها 	
اأو حتريكها باأمر ي�سدر من ال�سلطة املخت�سة.

• ا من امل�سرف اأو ال�سلطة الق�سائية اأو 	 ا �سادراً قد يكون �سبب التجميد قراراً
ال�سلطة التنفيذية.

• املوؤقت 	 احلظر  قبيل  من  الأول  كون  يف  م�سادرته  عن  املال  جتميد  يختلف 
على �لت�سرف يف �ملال �ملجمد �أو نقله �أو حتويله؛ حيث يتم و�سع �ليد عليه 
موؤقتاًا، يف حني اأن امل�سادرة هي حظر دائم على ا�ستخدام املال وجتريد له 

من �ساحبه، ونزع ملكيته عنه. 

• يجوز جتميد ح�ساب �لعميل �جلاري �إذ� ت برغبة �ساحب �حل�ساب مبطلق 	
اإرادته.

• ُيعدرّ جتميد امل�سرف ملال العمالء لأجل توثيق دينه، وطلب جتميد احل�ساب 	
ا. حتت يده مقابل حقه رهناً

• ا للراجح من اأقوال اأهل العلم 	 ا تبعاً يجوز رهن احل�ساب اجلاري باعتباره ديناً
ا.  بجواز رهن الدين مطلقاً

• ا 	 يجوز رهن الودائع ال�ستثمارية باعتبارها ح�سة م�ساعة يف اأموال البنك تبعاً
ا. للراجح من اأقوال اأهل العلم بجواز رهن امل�ساع مطلقاً

• 	. ميكن تاأ�سي�ص جتميد احل�ساب على اأ�سا�ص احلوالة اإذا كان الدين حالاً

• قد يقوم امل�سرف بحب�ص اأموال العمالء وجتميدها ل�ستيفاء احلقوق املالية 	
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�ملقررة عليهم، ول يخلو ذلك من �أن يكون بر�سا �لعميل �أو بدون ر�ساه، فاإذ� 
كان بر�سا �لعميل فاإنه ياأخذ حكم �ملقا�سة، و�إن كان بدون ر�سا �لعميل فاإنه 

ياأخذ حكم م�ساألة الظفر باحلق.

• هذه 	 ويف  العمالء،  ح�ساب  جتميد  امل�سارف  فيها  تقرر  عدة  حالت  ثمة 
احلالت ل ي�ستطيع �ساحب احل�ساب اأن ي�سحب اأي مال من ح�سابه املجمد، 
�ل�سابق،  و�سعه  عن  �ملجمد  وح�سابه  للعميل  �لقانوين  �ملركز  يختلف  وهنا 
احل�ساب،  اإلى جتميد  اأدت  التي  الأ�سباب  باإزالة  القيام  العميل  على  ويجب 

وت�سوية التزاماته املالية املختلفة.

• به 	 ويق�سد  امل�سريف،  احل�ساب  ركود  امل�سرفية  التجميد  حالت  اأهم  ومن 
�أو �ل�سحب لفرتة زمنية  عدم ن�ساط ح�ساب �لعميل، �سو�ءاً من جهة �لإيد�ع 
معينة تختلف من م�سرف لآخر، وتكون يف بع�س �لبنوك لأكرث من �ستة �أ�سهر 
متتالية، �إذ مبتابعة ح�ساب �لعميل طيلة هذه �لفرتة تنتفي �أية حركة مالية 
ا، وقد يكون جتميد احل�ساب ب�سبب تغيري جهة العمل  ا اأو �سلباً ملفرداته اإيجاباً

اأو مغادرة البالد اأو وفاة �ساحب احل�ساب.

• اأخذه 	 اأو  امل�سلم  مال  على  التعدي  يحرم  واأنه  م�سونة،  ملاله  امل�سلم  ملكية 
بغري حق، حتت اأيرّة �سورة من ال�سور، ويرتتب على ذلك عدٌد من الأحكام 
د ح�سابات  اأنه ل يجوز للم�سارف اأن جتمرّ املختلفة حال جتميد املال، منها 
العمالء اإل بعد اإ�سعارهم، وتنبيههم ب�سرورة جتديد الهوية بعد انتهاء مدتها 
�أو �سرورة حتديث �لبيانات، �أو حتريك �حل�سابات، �سريطة �أن يعود ل�ساحب 
املال حقه يف الت�سرف يف ماله بعد رفع التجميد، وانه يجوز للم�سارف اأن 
تفر�س ن�سبة عمولة لتحريك �حل�سابات �ملجمدة �إذ� ر�أت يف ذلك م�سلحة، 
ا على حقوق  واأنه يجوز جتميد احل�ساب يف حالة وفاة �ساحب احل�ساب حفاظاً

الورثة، بل اإن هذا من مقا�سد الت�سريع الإ�سالمي يف حفظ املال.

• العقوبة بتجميد احل�ساب امل�سريف: ويف هذه احلالة يقرر امل�سرف التجميد 	
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اأي  فعله  اأو  قانونية  اأيرّة خمالفة  ارتكابه  ا حال  عقابياً العميل جزاءاً  حل�ساب 
اإجراء مما يخالف تعليمات ولوائح امل�سرف.

• ينبغي مراعاة اأحكام ومقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية حال كون جتميد احل�ساب 	
امل�سريف عقوبة، ومراعاة ال�سوابط ال�سرعية يف ذلك، ومنها اأن يكون ذلك 
بغر�س ��ستيفاء �حلقوق �ل�سرعية �ملقررة على �ساحب �ملال �ملجمد، وبالقدر 
�لذي يحفظ تلك �حلقوق دون �سو�ها، ومبوجب حكم ق�سائي عادل ثبت فيه 
لدى �لقا�سي موجب �لتجميد، و�أل يكون �لغر�س من �لتجميد �ل�ستيالء على 
اأموال النا�ص اأو التعدي عليها اأو م�سادرتها بغري وجه حق، واأل يتم جتميد 
�لأمو�ل مبجرد �ل�سبهة �أو �ل�سك، �أو ي�سوب قر�ر�ت جتميد �لأمو�ل �لتع�سف 
اقرتفه  الذي  الفعل  مع  املقررة  العقوبة  تتنا�سب  واأن  احلق،  ا�ستعمال  يف 
العميل، واأن يتم تنفيذ التجميد حتت الإ�سراف الق�سائي، واأن يدور التجميد 
يف فلك مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية بغية حتقيق م�سلحة الأفراد واملجتمع، 
يرفع  واأن  به،  املتعلقة  الأخرى  ذاته، وحفظ احلقوق  املال  من خالل حفظ 

�لتجميد عن �لأمو�ل مبجرد زو�ل �لأ�سباب �ملوؤدية له.
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فائدة: حكم اجلمع بني الظهر والع�سر للمطر

اأن  امل�ساجد  اأئمة  “على   : باز  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  قال 
يتقوا اهلل، واأن يتحروا احلكم ال�سرعي، فاإذا كانت احلارة عنده 
�سيول  اأو  عليهم،  وي�سق  النا�ص  يوؤذي  مطر  وجاء  م�سجد،  فيها 
يف �لأر�س فال باأ�س يف �جلمع بني �ل�سالتني، ول �سيما �ملغرب 
و�لع�ساء، �أما �لظهر و�لع�سر فرتكه �أحوط؛ لأن فيه خالفااً كبري�اً، 
و �لأحوط ترك  �لأولى  ولو جمع بني �لظهر و�لع�سر �سح، لكن 
اأ�سهل  النهار  لأن  ذلك؛  يف  ال�سديد  اخلالف  من  خروجااً  ذلك 
يف التخل�ص، لكن بكل حال الواجب على الأئمة واأعيان امل�ساجد 
فاإن  يتاأملوا،  بل  يت�سرعوا يف اجلمع،  واأل  الأمر،  ينظروا يف  اأن 
كان هناك علة بينة فيها امل�سقة يف الطرقات، اأو مطر متتابع يف 

حارتهم فليجمع، واإل ترك، هذا هو امل�سروع”.
درو�س �سماحة ال�سيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل، )16/16(.
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املقدمة

فال  ُي�سِلل  ومن  له،  لَّ  ُم�سِ فال  اهلل  يهده  من  ون�ستعينه،  نحمده،  احلمد هلل؛  اإنرّ 
� عبده ور�سوله، �أما بعد:  هادَي له، و�أ�سهد �أل �إله �إل �هلل وحده ل �سريك له، و�أن ممداً

�أو  �أو ف�سٍخ  فمما �سرعه �هلل تعالى للمر�أة عند ح�سول �لفرقة مع زوجها مبوٍت 
من  لالأن�ساب  ا  حفظاً الفرقة؛  هذه  نوع  باختالف  تختلف  معيرّنة،  مدة  ة  الِعدَّ طالق: 
� للحزن  �لختالط، وتطويالاً لزمن �لرجعة للُمطلِّق �إن كانت �لفرقة بطالق، و�إظهاراً

ع عليه اإن كانت الفرقة باملوت. والتفجُّ

للعلم احلديث م�ساركة فيه: حتديد  العلم و�سار  اأهل  ومما وقع اخلالف فيه بني 
ة للحمل املعترب يف احلكم بانق�ساء عدة احلامل، وهو ما اأردت حتريره يف هذا  اأقلرّ مدرّ
البحث الذي �سميته: “اأقل مدة احلمل الذي تنق�سي العدة بو�سعه”، والذي من اأهدافه: 

حترير كالم الفقهاء يف عدة احلامل املفارقة باملوت اأو حال احلياة، وبيان . 1
�سروط �حلمل �لذي تنق�سي �لعدة بو�سعه. 

حتديد بد�ية �لعمر �ملعترب للحمل �لذي تنق�سي عدة �حلامل بو�سعه. . 2

الربط بني ما ذكره الفقهاء وبني ح�ساب الأطباء لعمر احلمل، و�سولاً لتحديد . 3
موعد دقيق لنق�ساء عدة احلامل. 

الدرا�سات ال�سابقة والإ�سافة العلمية: 

ا �أو �أكرث من �أحكام �لعدة، مثل:  ل تخلو �ملكتبة �لفقهية من بحوث ور�سائل تناولت جانباً
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• ر�سالة 	 و�أ�سله  َيرَبودي،  م�سّلم  حلنان  �لإ�سالمي،  �لفقه  يف  �لعدة  �أحكام 
ماج�ستري من كلية ال�سريعة بجامعة دم�سق، عام 1418ه�.

• عدة املراأة املطلقة واملتوفى عنها زوجها واأحكامها يف الفقه الإ�سالمي، ل�سمرية 	
يحيى من�سور، واأ�سله ر�سالة ماج�ستري من جامعة اجلزيرة بال�سودان، عام 

1998م.

• اأحكام العدة يف ال�سريعة الإ�سالمية، لليلى الزوبعي، من اإ�سدارات دار الكتب 	
العلمية ببريوت، عام 1428ه�. 

وتربز �لإ�سافة �لعلمية يف هذ� �لبحث على غريه فيما ياأتي: 

اإفراد اأقل مدة احلمل املعترب للحكم بانق�ساء عدة احلامل بالبحث والتحقيق.  اأ. 

حترير كالم الفقهاء يف عدة احلامل املتوفى عنها، وحتقيق الإجماع يف امل�ساألة. ب. 

�ملذ�هب  يف  بو�سعه،  �لعدة  تنق�سي  �لذي  �حلمل  �سفة  يف  �خلالف  حترير  ج. 
من  عليها  ورد  وما  الأقوال  اأدلة  وا�ستيفاء  ال�سلف،  فقهاء  وعند  الأربعة 

مناق�سات، و�سولاً اإلى الراجح يف امل�ساألة.

بيان كيفية ح�ساب الأطباء لبداية العمر املعترب للحمل الذي تنق�سي العدة  د. 
بو�سعه.

منهج البحث: 

يتلخ�س �ملنهج �لذي �سلكته يف �إعد�د هذ� �لبحث يف �لنقاط �لتالية: 

ا . 1 معتنياً العلم،  اأهل  من  بها  قال  ومن  البحث،  م�سائل  يف  الأقوال  ذكرت 
باملذاهب الفقهية املعتربة. 

عزوت �لآيات �لقر�آنية �إلى مو��سعها بذكر ��سم �ل�سورة ورقم �لآية. . 2

يف . 3 تكن  مل  اإن  درجتها  يف  ال�ساأن  اأهل  ذكره  ما  نقل  مع  الأحاديث،  جت  خررّ
ال�سحيحني اأو يف اأحدهما. 
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فت بامل�سطلحات، و�سرحت الغريب.. 4 عررّ

ا به يف �أول مو�سع يرد ذكره فيه. . 5 ذكرت تاريخ وفاة �لَعَلم مقروناً

و�سعت خامتة للبحث، �سمنتها �أبرز نتائجه.. 6

اعتنيت يف جميع البحث بقواعد اللغة العربية، والإمالء، وعالمات الرتقيم. . 7

�تبعت �لبحث بفهر�س ملر�جعه، و�آخر ملو�سوعاته.. 8

تق�سيمات البحث: 

ينتظم هذا البحث يف مقدمة، و�سبعة مباحث، وخامتة.

�ملبحث �لأول: �لتعريف مبفرد�ت �لعنو�ن.

املبحث الثاين: احلكمة من م�سروعية العدة. 

�ملبحث �لثالث: عدة �حلامل �ملُفاَرقة يف �حلياة.

�ملبحث �لر�بع: عدة �حلامل �ملُفاَرقة باملوت.

�ملبحث �خلام�س: �سروط �حلمل �لذي تنق�سي �لعدة بو�سعه.

�ملبحث �ل�ساد�س: �سفة �حلمل �لذي تنق�سي �لعدة بو�سعه.

�ملبحث �ل�سابع: ح�ساب �لأطباء لأقل مدة �حلمل �لذي تنق�سي �لعدة بو�سعه. 

اخلامتة: وتت�سمن اأهم النتائج. 

»�للهم ربَّ جرب�ئيل وميكائيل و�إ�سر�فيل، فاِطَر �ل�سماو�ت و�لأر�س، عامَل �لغيب 
و�ل�سهادة، �أنت حتكُم بني عبادك فيما كانو� فيه يختلفون، �هدين ملا �خُتِلَف فيه من 

�حلق باإذنك، �إنك تهدي من ت�ساء �إلى �سر�ط م�ستقيم«)1(.

امل�سافرين  �سالة  كتاب  من  وقيامه،  الليل  �سالة  يف  الدعاء  باب  يف:  »ال�سحيح«  يف  م�سلم  اأخرجه   )1(
. وق�سرها 534/1 ح770، من حديث عائ�سة
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املبحث االأول
التعريف مبفردات العنوان

اأوًل: احلمل: 

احَلمل لغًة: -بفتح احلاء- ما ُيحمل يف البطن من الولد، م�سدر حمل ال�سيء 

تعالى:  قوله  العزيز  التنزيل  ويف  وِحمال،  اأحمال،  واجلمع:  ا،  وِحمالناً حمالاً  يحِمله 
)ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: 4[.

و�حِلمُل ما ُحِمَل على ظهٍر �أو ر�أ�س، ويف حديث بناء م�سجد �ملدينة قال ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا 
“احِلمال -بالك�سر- من  ]ت: 606ه�[:  الأثري  ابن  ِحمال خيرب«)1(، قال  احِلمال ل 
�حَلمل، و�لذي ُيحَمل من خيرب �لتمر، �أي �إن هذ� يف �لآخرة �أف�سل من ذ�ك، و�أحمُد 

عاقبة”)2(. 

ا على راأ�سها اأو  ويقال: امراأة حامل، وحاملة: اإذا كانت حبلى، فاإذا حملت �سيئاً
ظهرها فهي حاملة ل غري.

ويف ِحـَمل �ل�سجرة وجهان؛ من يفتحه ُي�سّبهه بَحمل �لبطن، ومن يك�سره ُي�سّبهه 
مبا ُيحمل على �لّر�أ�س)3(. 

قال ابن فار�ص ]ت: 306ه�[: “احلاء وامليم والالم اأ�سٌل واحٌد يدلُّ على اإقالل 
ر�أ�س  �أو على  . و�حَلمل: ما كان يف بطٍن،  �أحِمُله َحمالاً �ل�سيء  �ل�سيء. يقال: َحملُت 
اإلى املدينة، من كتاب مناقب  واأ�سحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  “ال�سحيح” يف: باب هجرة  البخاري يف  اأخرجه   )1(

الأن�سار 60/5 ح3906. 
النهاية يف غريب احلديث والأثر 443/1.   )2(

انظر: تهذيب اللغة؛ احلاء والالم مع امليم - اأبواب احلاء والراء 94/5، واملطلع �ص306، وامل�سباح   )3(
املنري؛ احلاء مع امليم وما يثلثهما - كتاب احلاء �ص131، ول�سان العرب؛ ف�سل احلاء - حرف الالم 

185/13، 187، والقامو�ص املحيط؛ ف�سل احلاء - باب الالم �ص987، مادة )حمل(. 
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�سجٍر. يقال: امراأٌة حامل وحاملة؛ فمن قال حامل، قال: هذا نعت ل يكون اإل لالإناث. 
ومن قال حاملة بناه على َحَمَلت فهي حاملة”)1(. 

احلمل ا�سطالًحا: ل يخرج املعنى ال�سطالحي للحمل عن املعنى اللغوي، وهو: 
� كان �أو �أكرث)2(.  ما يف بطن �حُلبلى من �لولد، و�ِحداً

ة. ثانًيا: الِعدَّ

،ِ  وهو الإح�ساء للعدد؛ ل�ستمالها على عدد الأقراء  ة لغًة: م�سدر، من العدرّ الِعدَّ
ة. � وِعدَّ � وَتعَد�داً ه َعداً �و �لأ�سهر، ُيقال: عدَّ �ل�سيَء َيُعدُّ

وتطلق على �ملعدود، فِعّدة �ملر�أة ما َتُعّده من �أيام �أقر�ئها �أو �أيام حملها �أو �أربعة 
تها من وفاة زوجها اأو طالقه  ت املراأة ِعدرّ اأ�سهٍر وع�سر لياٍل للمتوفى عنها. وقد اعتدرّ

�إيّاها، وجمع عِدّتها: عِدَد، و�أ�سل ذلك كله من �لعَّد)3(.

هو  �لذي  �لَعدِّ  من  يخلو  ل  و�حد  �سحيح  �أ�سل  و�لد�ل  “�لعني  فار�ص:  ابن  قال 
فروع  ترجع  املعنيني  هذين  واإلى  ال�سيء.  تهيئة  هو  الذي  الإعداد  ومن  الإح�ساء، 

ة”)4(.  الباب كلها... ومن الباب الِعدرّ

ا بتعريفات متقاربة. ة ا�سطالحاً فت الِعدَّ ة ا�سطالًحا: ُعرِّ الِعدَّ

فمن تعريفات احلنفية: 

�آثار . 1 ِرَب لنق�ساء ما بقَي من  َجٍل �سُ ِلأَ “��سٌم  ]ت: 587ه�[:  الكا�ساين  قول 
النكاح”)5(. 

مقايي�ص اللغة؛ باب احلاء وامليم وما يثلرّثهما - كتاب احلاء 106/2.   )1(
�نظر: �ملب�سوط 41/6، والفروق 172/1، والبيان يف مذهب الإمام ال�سافعي 9/11، واملغني 555/10.   )2(
انظر: تهذيب اللغة؛ باب العني والدال - حرف العني 89/1، واملحكم واملحيط الأعظم؛ العني والدال   )3(
- حرف العني 35/1، 37، واملطلع �ص422، وامل�سباح املنري؛ العني مع الدال وما يثلثهما - كتاب العني 
�ص323، ول�سان العرب؛ ف�سل العني - حرف الدال 272/3- 275، وتاج العرو�ص؛ ف�سل العني مع الدال 

املهملتني - باب الدال 353/8، 357. 
مقايي�ص اللغة؛ باب العني وما بعدها يف امل�ساعف واملطابق والأ�سم - كتاب العني 30-29/4.   )4(

بدائع ال�سنائع 190/3.   )5(
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وزاد بع�سهم: “ اأو الفرا�ص”؛ لي�سمل اأم الولد)1(. . 2

د . 3 وقال ابن الهمام ]ت: 861ه�[: “تربُّ�ٌص يلزم املراأة عند زوال النكاح -املُتاأكِّ
خول اأو ما يقوم مقامه من اخللوة واملوت-، و�سبهِته”)2(.  بالدُّ

واخت�سره بع�سهم بقوله: “تربُّ�ٌص يلزم املراأة عند زوال النكاح اأو �سبهِته”)3(. . 4

ومن تعريفات املالكية: 

كاح؛ لف�سخه، اأو موت الزوج، اأو . 1 ة منِع النرّ قول ابن عرفة ]ت: 803ه�[: “ُمدَّ
طالقه”)4(. 

ره . 2 قدَّ ا  معلوماً ا  زماناً املراأة  “ترب�ص  776ه�[:  ]ت:  اإ�سحاق  بن  خليل  وقال 
رٍب من �لتَّعبُّد”)5(.  رُع عالمةاً على بر�ءة رحمها، مع �سَ �ل�سَّ

ومن تعريفات ال�سافعية: 

هنرّ عن الأزواج بعد ُفرقة اأزواجهن”)6(. . 1 قول املاوردي ]ت: 450ه�[: “تربُّ�سُ

وقال ال�سربيني ]ت: 977ه�[: “ا�سٌم ملدة ترتبَّ�ص فيها املراأة؛ ملعرفة براءة . 2
ِعها على زوجها”)7(.  َعبُّد، �أو ِلَتفجُّ َرِحِمها، �أو للتَّ

ومن تعريفات احلنابلة: 

ا”)8(. . 1 بُّ�ص املحدود �سرعاً قول ال�سويكي ]ت: 939ه�[: “الرتَّ
انظر: البحر الرائق 215/4، ورد املحتار على الدر املختار )حا�سية ابن عابدين( 503/3.   )1(

فتح القدير 307/4.   )2(
انظر: اللباب يف �سرح الكتاب 76/2، وكنز الدقائق 214/4.   )3(

�سرح حدود ابن عرفة 305/1.   )4(
�لتو�سيح يف �سرح �ملخت�سر �لفرعي لبن �حلاجب 3/5.   )5(

احلاوي الكبري 163/11.   )6(
الإقناع يف حلرّ األفاظ اأبي �سجاع 345/2.   )7(

�لتو�سيح يف �جلمع بني �ملقنع و�لتنقيح 1099/3.   )8(
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وقال �بن �سويان ]ت: 1353ه�[: “تربُّ�ص من فارقت زوجها بوفاة، اأو حياة؛ . 2
بطالٍق، اأو خلٍع، اأو ف�سخ”)1(. 

التعريف املختار:

ة؛ حال احلياة  اأقرب التعريفات ال�سابقة تعريف ابن عرفة، الذي �سمل نوعي الِعدرّ
وحال املوت، و�سمل �سببي العدة حال احلياة؛ وهما الطالق والف�سخ.

الأ�سهر،  ونف�ص  الأقراء  نف�ص  و“العدة  )الرتب�ص(،  ذكرت  التعريفات  وعامة 
اأن  ففيه  الرجعية؛  منه  يخرج  للحنفية  الثاين  والتعريف  املذكور”)2(.  الرتب�ص  ل 
الرتب�ص الذي هو النتظار ل يلزمها اإل بعد زوال النكاح، ونكاح املطلقة الرجعية ل 
ة،  يزول اإل بانق�ساء العدة)3(، ومن التعريفات ما ن�صرّ على بع�ص العلل مل�سروعية الِعدرّ

ولي�ص التعريف حمالاً لذكرها. 

يف  فيقال  ا”)4(؛  �سرعاً “معيرّنة  قيد  عرفة  ابن  تعريف  على  ي�ساف  اأن  والأولى 
تعريف العِدرّة: 

كاح؛ لف�سخه، اأو موت الزوج، اأو طالقه.  ا؛ ملنِع النرّ ة معيَّنة �سرعاً ُمدَّ

منار ال�سبيل 278/2.   )1(
حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين 118/2.   )2(

انظر: رد املحتار على الدر املختار )حا�سية ابن عابدين( 503/3.   )3(
جاء هذا القيد يف تعريف الدردير ]ت: 1201ه�[، فقال يف اأقرب امل�سالك ملذهب الإمام مالك �ص78:   )4(

ا؛ ملنع املطلقة املدخول بها، واملتوفى عنها، من نكاح«. »مدة معيرّنة �سرعاً
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املبحث الثاين
احلكمة من م�شروعية العدة

�ُسرعِت العدة عند وجود �سببها حلِِكم، منها: 

َة . 1 �أمره بامتناع �ملر�أة عن �لتَزّوج وعن �لزينة، �ملدَّ �لتعبُّد هلل تعالى بامتثال 
چ   چ   ڃ   )ڃ   تعالى:  قوله  يف  ا  �سرعاً املحددة 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى:  وقوله   ،]228 ]البقرة:  چ( 
)ۈ   تعالى:  وقوله   ،]234 ]البقرة:  ڀ(  پ     پ   پ    پ  

ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  
ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ(  وئ  وئۇئ   ۇئ   ەئ  ەئ   ائ  ائ  
ة[ حق اهلل، وهو  ]الطالق: 4[. قال ابن القيم ]ت: 751ه�[: “ففيها ]اأي: العدرّ

�متثال �أمره وطلب مر�ساته”)1(. 

“�لعلم برب�ءة �لرحم، و�أل يجتمع ماُء �لو�ِطَئني فاأكرث يف رحم و�حد فتختلط . 2
الأن�ساب وتف�سد”)2(، قال ملسو هيلع هللا ىلص يف �سبايا اأوطا�ص: »ل توطاأ حامل حتى ت�سع، ول 
غري ذات حمل حتى حتي�ص حي�سة«)3(، قال البهوتي ]ت: 1051ه�[: “لأن رحم 
�ملر�أة رمبا كان م�سغولاً مباء �سخ�س، ومتييز �لأن�ساب مطلوب يف نظر �ل�سرع، 
الأول  من  حامل  وهي  اآخر  بزوج  تزورّجت  اإذا  واملراأة  له”)4(.  طريق  والعدة 

اإعالم املوقعني 87/2. وانظر: النجم الوهاج يف �سرح املنهاج 123/8.   )1(
اإعالم املوقعني 85/2. وانظر: بدائع ال�سنائع 191/3، وعقد اجلواهر الثمينة 571/2، والنجم الوهاج   )2(

يف �سرح املنهاج 123/8. 
�أخرجه �أبو د�ود يف �سننه يف: باب يف وطء �ل�سبايا، من كتاب �لنكاح 248/2 ح2157، واأحمد يف )امل�سند(   )3(
326/17 ح11228، واحلاكم يف “امل�ستدرك” يف: كتاب النكاح 212/2 ح2790، وقال: “هذا حديث �سحيح 

على �سرط م�سلم ومل يخرجاه”، وقال ابن حجر يف التلخي�ص احلبري 171/1: “اإ�سناده ح�سن”. 
ك�ساف القناع 411/5.   )4(
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ا ماءه زرع غريه، وقد نهى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك  ووطاأها الثاين �سار �ساقياً
بقوله: »ل يحل لمرٍئ يوؤمن باهلل و�ليوم �لآخر �أن ي�سقَي ماَءه زرَع غريه«)1(.

قال الدهلوي ]ت: 1176ه�[: “معرفة براءة رحمها من مائه لئال تختلط الأن�ساب؛ 
�سب مما يت�ساحُّ به ويطلبه العقالء، وهو من خوا�صرّ نوع الإن�سان، ومما  فاإن النَّ

امتاز به من �سائر احليوان، وهو امل�سلحة املرعية يف باب ال�سترباء”)2(. 

الِعدة . 3 “فجعلت  �سرفه)3(،  واإظهار  قدره،  ورفع  النكاح،  عقد  خطر  تعظيم 
ل بهذه ف�سٌل بني نكاح  ا حلق هذا العقد الذى له خطر و�ساأن، فيح�سُ حرمياً

الأول ونكاح الثاين، ول يت�سل الناكحان”)4(. 

من حِكَم عِدّة �لطالق “تطويل زمان �لرجعة للمَطلِّق؛ �إذ لعلَّه �أن يندم ويفيء . 4
في�سادف زمناًا يتمكن فيه من الرجعة”)5(.

قال . 5 ل،  و�لتَّجمُّ �لتزيُّن  من  باملنع  �لزوج  مبوت  ع  و�لتَّفجُّ �حلزن  �إظهار 
كان  النكاح  اإذ  النكاح؛  نعمة  بفوت  لإظهار احلزن  “واأنها جتب  الكا�ساين: 
واإيفائها  وعفافها،  �سيانتها  �سبب  كان  الزوج  فاإن  حقها؛  يف  عظيمة  نعمة 
ا للحزن بفوت النعمة،  بالنفقة والك�سوة وامل�سكن، فوجب عليها العدة اإظهاراً

ا لقدرها”)6(.  وتعريفاً

248/2 ح2159، والرتمذي يف  �لنكاح  �ل�سبايا، من كتاب  �أبود�ود يف �سننه يف: باب يف وطء  �أخرجه   )1(
)اجلامع( يف: باب ما جاء يف الرجل ي�سرتي اجلارية وهي حامل، من كتاب النكاح 424/2 ح1131، 
البدر  امللقن يف  ابن  واأحمد يف )امل�سند( 199/28 ح16990، و�سححه  “هذا حديث ح�سن”،  وقال: 

املنري 214/8. 
حجة اهلل البالغة 219/2.   )2(

انظر: اإعالم املوقعني 85/2.   )3(
زاد املعاد 665/5، وانظر: حجة اهلل البالغة 220/2.   )4(

اإعالم املوقعني 85/2.   )5(
بدائع ال�سنائع 192/3.   )6(
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املبحث الثالث

عدّة احلامل املفارقة يف احلياة

تنق�سي عّدة �حلامل �ملفارقة يف �حلياة بو�سع حملها بال خالف بني �أهل �لعلم)1(. 

والدليل على ذلك: 

قوله تعالى: )ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: 4[. قال الإمام . 1
ابن جرير الطربي ]ت: 310ه�[: “يقول تعالى ذكره: والن�ساء احلوامل اإذا 
ُطلِّقن �أجُلهّن يف �نق�ساء ِعَدِدهّن �أن ي�سعن حملهن، وذلك �إجماع من جميع 

اأهل العلم يف املطلقة احلامل”)2(.

وئ   ەئ   ەئ   ائ   )ائ   “وقوله:  774ه�[:  ]ت:  كثري  ابن  وقال 
وئ( يقول تعالى: ومن كانت حامالاً فعدتها بو�سعه ولو كان بعد �لطالق 
�أو �ملوت بُفَو�ق ناقة، يف قول جمهور �لعلماء من �ل�سلف و�خللف، كما هو ن�ّس 

هذه الآية الكرمية، وكما وردت به ال�سنة النبوية”)3(. 

مطلقة . 2 كل  اأجل  اأن  على  “اأجمعوا  318ه�[:  ]ت:  املنذر  ابن  قال  الإجماع، 
ميلك �لزوج رجعتها �أو ل ميلك؛ حرة كانت �أم �أمة، وُمَدّبرة، �أو مكاتبة، �إذ� 
كانت حامالاً اأن ت�سع حملها”)4(. وقال ابن حزم ]ت: 456ه�[: “واتفقوا اأن 
انظر: الإجماع �ص122، وبدائع ال�سنائع 196/3، والختيار لتعليل املختار 172/3، وتبيني احلقائق   )1(
الكبري  وال�سرح   ،143/4 خليل  خمت�سر  على  اخلر�سي  و�سرح  �ص177،  الفقهية  والقوانني   ،28/3
وحا�سية الد�سوقي 474/2، واملهذب 182/2، واملنهاج و�سرحه النجم الوهاج 124/8، واأ�سنى املطالب 

392/3، واملقنع وال�سرح الكبري 11/24، واملحرر يف الفقه 103/2، وغاية املنتهى 357/2. 
جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن 54/23.   )2(

تف�سري القراآن العظيم 149/8.   )3(
الإجماع �ص122.  )4(



أقلُّ مدَّة احلمِل الذي تنقضي العِدَّة بوضعه

العدد  اخلامس واخلمسون  445العدد  اخلامس واخلمسون 444

�ملطلقة وهي حامل فعدتها و�سع حملها متى و�سعته، ولو �إِثَر طالقه لها”)1(. 
على  الأع�سار  العلم يف جميع  اأهل  “اأجمع  620ه�[:  ]ت:  قدامة  ابن  وقال 
يف  مفارقة  كل  وكذلك  حملها،  بو�سع  تها  ِعدَّ تنق�سي  �حلامل  �ملطلقة  �أن 

احلياة”)2(. 

مراتب الإجماع �ص134.  )1(
املغني 227/11.  )2(
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املبحث الرابع
عّدة احلامل املفارقة باملوت

ة احلامل املتوفى عنها زوجها على قولني:  اختلف اأهل العلم فيما تنق�سي به ِعدرّ

بو�سع �حلمل، وهو  تنق�سي  �ملتوفى عنها زوجها  ِعّدة �حلامل  �أّن  الأول:  القول 

لف واخللف)1(.  مذهب عامة اأهل العلم من ال�سرّ

القول الثاين: اأن احلامل املتوفى عنها زوجها تعتدرّ باأق�سى الأجلني؛ وهي اأربعة 

�أ�سهر وع�سر �أو و�سع �حلمل، روي عن علي بن �أبي طالب وعبد�هلل بن عبا�س 
)2(، واختاره �سحنون ]ت: 240ه�[ من املالكية)3(. 



الأدلة: 

اأدلة القول الأول:

��ستدل �لقائلون بانق�ساء عدة �حلامل �ملتوفى عنها بو�سع �حلمل مبا ياأتي: 
انظر: بدائع ال�سنائع 196/3، والختيار لتعليل املختار 172/3، وتبيني احلقائق 28/3، والهداية وفتح   )1(
القدير 312/4، 414، والتلقني 343/1، والكايف لبن عبدالرب 620/2، و�سرح اخلر�سي على خمت�سر 
خليل 143/4، وال�سرح الكبري وحا�سية الد�سوقي 474/2، واملهذب 186/2، واملنهاج و�سرحه النجم 
الوهاج 124/8، واأ�سنى املطالب 399/3، وم�سائل الإمام اأحمد لبنه عبداهلل �ص369-370، واملقنع 

وال�سرح الكبري 11/24، واملحرر يف الفقه 103/2، وغاية املنتهى 357/2. 
انظر: م�سنف عبدالرزاق، باب املطلقة ميوت عنها زوجها وهي يف عدتها اأو متوت يف العدة، من كتاب   )2(
الطالق 470/6-471 ح 11712، 11714، و�سن �سعيد بن من�سور، باب ما جاء يف عدة �حلامل �ملتوفى 
�سيبة، يف  اأبي  ابن  الطالق 396/1-397 ح 1516، 1517، 1518، وم�سنف  كتاب  عنها زوجها، من 
املراأة يتوفى عنها زوجها فت�سع بعد وفاته بي�سري من قال قد حلت، من كتاب النكاح 311/9-314 ح 

 .17392 ،17389 ،17386 ،17385
وانظر: بدائع ال�سنائع 196/3، وال�ستذكار 503/15، واملغني 227/11، و�سرح النووي ل�سحيح م�سلم 

92/10، وفتح الباري 384/9. 
انظر: اجلامع لأحكام القراآن 127/4.   )3(
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قوله تعالى: )ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: 4[.. 1

وجه الدللة: اأن الآية عامة يف املطلقات واملتوفى عنهن)1(، كما يدل له حديث 
�ُسَبيعة �لأ�سلمية �لآتي. 

عن عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة بن م�سعود اأن اأباه كتب اإلى عمر بن عبداهلل . 2
بن �لأرقم �لزهري ياأمره �أن يدخل على �ُسَبيعة بنت �حلارث �لأ�سلمية، في�ساألها 
ا قال لها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني ا�ستفتته، فكتب عمر بن عبداهلل  عن حديثها، وعمَّ
�إلى عبد�هلل بن عتبة يخربه �أن �ُسَبيعة �أخربته �أنها كانت حتت �سعد بن خولة 
ا- فتويف عنها يف حجة الوداع  -وهو يف بنى عامر بن لوؤي، وكان ممن �سهد بدراً
وهى حامل، فلم َتن�َسب)2( �أن و�سعت حملها بعد وفاته، فلما َتَعلَّت من ِنَفا�سها 
اب، فدخل عليها �أبو �ل�سنابل بن بعكك -رجٌل من بني عبد�لد�ر-  لت للُخطَّ جَتمَّ
فقال لها: مايل �أر�ك متجملة؟ لعلك َترِجني �لنكاح، �إنك و�هلل ما �أنت بناكح 

انظر: جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن 58/23.  )1(
ا و�ملتوفى عنها، غري �أنها �سعيفة،  وقد رويت اأحاديث عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف �أن �لآية للحامل �ملطلقة ثالثاً
منها ما روي عن اأبيرّ بن كعب  قال: قلت للنبي: ملسو هيلع هللا ىلص )ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( للمطلقة 

ا وللمتوفى عنها«. ثالثا وللمتوفى عنها؟ قال: »هي للمطلقة ثالثاً
اأخرجه اأحمد يف )امل�سند( 34/35 ح21108، والطربي يف تف�سريه )جامع البيان( 56/23-57، قال 
بل منكر؛ لأن يف  ا،  “هذا حديث غريب جداً العظيم( 152/8:  القراآن  تف�سريه )تف�سري  ابن كثري يف 

ة”.  �إ�سناده �ملثنى بن �ل�سباح وهو مرتوك �حلديث مبرَّ
ا  ثالثاً للمطلقة  وئ(  وئ   ەئ   ەئ   ائ   )ائ   ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي:  قلت  قال:    كعب  بن  اأبيرّ  وعن 

ا وللمتوفى عنها«. وللمتوفى عنها؟ قال: »هي للمطلقة ثالثاً
اأخرجه عبدالرزاق يف )امل�سنف( يف: املطلقة ميوت عنها زوجها وهي يف عدتها اأو متوت يف العدة، من 
كتاب الطالق 471/6 ح 11717، والطربي يف تف�سريه )جامع البيان( 57/23، عن عبدالكرمي ابن اأبي 
املخارق عن اأبي ، قال ابن كثري يف تف�سريه 152/8: “عبد�لكرمي هذ� �سعيف، ومل يدرك �أَُبّيا”. 

وانظر: ن�سب الراية لأحاديث الهداية 256/4. 
واأخرجه �سعيد بن من�سور يف )�سننه( يف: باب ما جاء يف عدة احلامل املتوفى عنها زوجها، من كتاب 
�، �نظر ترجمته يف: تهذيب �لكمال  الطالق 397/1 ح1520، وفيه جويرب بن �سعيد �لأزدي �سعيف جداً
167/5، وميزان العتدال 427/1، وال�سحاك بن ُمزاحم الِهاليل اخُلرا�ساين مل يدرك اأُبيرّ بن كعب، 

انظر ترجمته يف: تهذيب الكمال 291/13، وميزان العتدال 325/2. 
تن�سب: اأي تلبث. انظر: النهاية يف غريب احلديث 52/5.   )2(
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حتى متر عليك �أربعة �أ�سهر وع�سر. قالت �ُسَبيعة: فلما قال يل ذلك جمعت عليَّ 
ثيابي حني اأم�سيت، فاأتيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ف�ساألته عن ذلك، فاأفتاين باأنى قد 

حللت حني و�سعت حملي، و�أمرين بالتزوج �إن بد� يل)1(.

و�حلديث �سريٌح يف �نق�ساء عدة �حلامل بو�سعها حملها؛ قّلت ُمّدة �حلمل، 
�أو كرُثت. 

تنق�سي . 3 عنها  املتوفى  عدة  اأن  على  “واأجمعوا  املنذر:  ابن  قال  الإجماع، 
بال�سقط. و�أجمعو� �أنها لو كانت حامالاً ل تعلم بوفاة زوجها �أو طالقه فو�سعت 

حملها اأن عدتها منق�سية«)2(.

]ت:  عبدالرب  ابن  قال  منقطع.  فاإ�سناده    علي  عن  روي  ما  واأما 
قال يف  اأنه  منقطع  وجٍه  من  اأبي طالب  بن  علي  مثله عن  “وروي  463ه�[: 

تها اآخُر الأجلني”)3(. احلامل املتوفى عنها زوجها: ِعدَّ

ة يف حديث �ُسبيعة مل تبلغه،  نَّ وعلى فر�س ثبوته عنه فهو ممول على �أّن �ل�سُّ
نة عليًّا ما عدا القول بها”)4(.  قال ابن عبدالرب: “ولو بلغت ال�سُّ

واأما ابن عبا�ص  فقد رجع عن قوله، ويدل لرجوعه ما ياأتي: 

  اأن اأبا �سلمة بن عبدالرحمن وابن عبا�ص اجتمعا عند اأبى هريرة اأ- 
تها  وهما يذكران املراأة تنف�ص بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عبا�ص ِعدَّ
�آخر �لأجلني. وقال �أبو �سلمة قد َحلَّت. فجعال يتنازعان ذلك، قال: فقال 
ا -مولى �بن  �أبو هريرة �أنا مع �بن �أخي -يعنى �أبا �سلمة-، فبعثو� ُكَريباً
عبا�ص- اإلى اأم �سلمة ي�ساألها عن ذلك، فجاءهم فاأخربهم اأن اأم �سلمة 
اأخرجه البخاري يف »ال�سحيح« يف: باب من غري ترجمة، من كتاب املغازي 80/5 ح 3991، وم�سلم   )1(
يف )�ل�سحيح( يف: باب �نق�ساء عدة �ملتوفى عنها زوجها وغريها بو�سع �حلمل، من كتاب �لطالق 

200/4 ح 1484. 
الإجماع �ص122، وانظر: التمهيد 495/15، واملغني 227/11، وجمموع فتاوى ابن تيمية 125/35.   )2(

التمهيد 495/15، وانظر: املغني 227/11.   )3(
ال�ستذكار 505/15.   )4(
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ذكرت  واإنها  بليال،  زوجها  وفاة  بعد  نف�ست  الأ�سلمية  �ُسبيعة  اإن  قالت: 
ذلك لر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاأمرها اأن تتزوج)1(. 

ووجه الدللة منه: اأن ابن عبا�ص  مل ُينكر ذلك.

ب- ما رواه ابن جرير عن ابن عبا�ص  يف قوله تعالى: )ٱ  ٻ  
 ]234 ]البقرة:  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ(  ٻ  
اأنه قال: »فهذه عدة املتوفى عنها، اإل اأن تكون حامالاً فعدتها اأن ت�سع ما 

يف بطنها«)2(.

اأن اأ�سحاب ابن عبا�ص  عطاء، وعكرمة، وجابر بن زيد، يقولون:  ج- 
�ملتوفى عنها زوجها �إذ� و�سعت فقد َحّلت لالأزو�ج، ولو كان  “�إن �حلامل 

و�سعها حلملها بعد موت زوجها ب�ساعة”)3(. 

بو�سع  �حلامل  عّدة  �أن  على  قبله  منعقد  فالإجماع  �ملالكي  �سحنون  و�أما 
احلمل، قال ابن حجر ]ت: 852ه�[ عن راأي �سحنون: “وهو �سذوذ مردود؛ 

لأنه اإحداث خالٍف بعد ا�ستقرار الإجماع”)4(. 

قها . 4 �إذ� تاأخر و�سع حملها حَلِ قها �لتغليظ بتطويل �لِعدة  ا حَلِ لـمَّ �أن �حلامل 
التخفيف اإذا تقدم)5(، قال ابن م�سعود : “اأجتعلون عليها التغليظ ول 

ولى )ائ   جتعلون عليها الرخ�سة! لنزلت �سورة الن�ساء الق�سرى بعد الطُّ
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ(”)6(.

يف  وم�سلم   ،4909 ح   155/6 التف�سري،  كتاب  من  الطالق،  �سورة  يف:  »ال�سحيح«  يف  البخاري  اأخرجه   )1(
)�ل�سحيح( يف: باب �نق�ساء عدة �ملتوفى عنها وغريها بو�سع �حلمل، من كتاب �لطالق، 201/4 ح 1485. 
اأخرجه الطربي يف تف�سريه )جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن« 249/4، وابن اأبي حامت يف تف�سريه   )2(

)تف�سري القراآن العظيم( 436/2. 
ال�ستذكار 505/15.   )3(
فتح الباري 384/9.   )4(

انظر: احلاوي الكبري 236/11.   )5(
اأخرجه البخاري يف )ال�سحيح( يف باب: )ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    )6(

ېئ(، من كتاب التف�سري 155/6 ح4909. 
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ة ببقاء احلمل، فوجب اأن تنق�سي به كما يف حق . 5 بقاء الِعدَّ “اأنه ل خالف يف 
املطلقة”)1(.

�أدلُّ . 6 �حلمل  وو�سُع  �حلمل،  من  �ملر�أة  بر�ءة  ملعرفة  �ُسِرعت  �إمنا  ة  �لِعدَّ �أن 
املدة،  ُم�سيرّ  فوق  الرباءة  على  الدللة  يف  وهو  منه،  الرباءة  على  الأ�سياء 

فوجب اأن تنق�سي به العدة)2(.

ة ل . 7 ا مل تعترب الأقراء مع احلمل مل تعترب ال�سهور مع احلمل؛ لأن الِعدَّ اأنه “ل�مَّ
ُيجمُع فيها بني جن�سني”)3(. 

اأدلة القول الثاين:

��سُتدّل للقول باأن �حلامل �ملتوفى عنها زوجها تعتّد باأق�سى �لأجلني مبا ياأتي: 

�حلمل �إمنا ُذِكر يف �لطالق ل يف �لوفاة، بقوله تعالى: . 1 بو�سع  �لعتد�د  “�أن 
 : قوله  على  معطوف  لأنه  وئ(؛  وئ   ەئ   ەئ   ائ   )ائ  

)ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   

فكان  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ(؛  تعالى:  قوله  على  بناءاً  وذلك  ى(، 
املراد من قوله: )ې  ې   ى( املطلقات«)4(. قال عطاء: كان ابن عبا�ص 
وهي  عنها  مات  اأو  الأجلني،  فاآخر  عنها  تويف  ثم  حامالاً  طلقها  »اإن  يقول: 
)ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ(؟  له:  قيل  الأجلني«،  فاآخر  حامل 

قال: »ذلك يف الطالق«)5(.

الآية  ويف  خطاب؛  ابتداء  هو  ى(  ې    )ې   تعالى:  قوله  باأن  ونوق�ص: 
املغني 228/11.   )1(

انظر: بدائع ال�سنائع 197/3، والإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف 794/2، واملغني 228/11.   )2(
احلاوي الكبري 236/11، وانظر: الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف 795/2.   )3(

بدائع ال�سنائع 197-196/3.   )4(
اأخرجه عبدالرزاق يف “امل�سنف” يف: باب املطلقة ميوت زوجها وهي يف عدتها اأو متوت يف العدة، من   )5(

كتاب الطالق 470/6 ح11712. 
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ې(،  ې   ۉ   ۉ   )ۅ   قال:  تعالى  فاإنه  ذلك؛  على  يدل  ما 
�أُِقيمت  �إمنا  �لآي�سات  �لأَ�سُهر يف  لأن  �لُقرء؛  يحتمل  فيمن  يقع  ل  و�لرتياب 
�سكرّ  لهم  يقع  اأن  يجوز  ل  ممن  واحلامل  احلي�ص،  ذوات  يف  الأقراء  مقام 
يف عدتها لي�ساألو� عنها، و�إذ� كان كذلك ثبت �أنه خطاب مبتد�أ تناول �لِعَدد 
كلها)1(، قال الإمام ابن جرير: “وذلك اأن ذلك واإن كان يف �سياق اخلرب عن 
اأحكام املطلقات، فاإنه منقطٌع عن اخلرب عن اأحكام املطلقات، بل هو خرٌب 
مبتد�أٌ عن �أحكام ِعَدِد جميع �أولت �لأحمال �ملطلقات منهّن وغري �ملطلقات، 
ول دللة على اأنه مراد به بع�ص احلوامل دون بع�ص من خرب ول عقل، فهو 

نا”)2(.  على عمومه ملا بيَّ

تعالى: . 2 قوله  بني  ا  جمعاً الأجلني  باأبعد  عنها  املتوفى  احلامل  اعتداد  يف  اأن 
)ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: 4[، وقوله تعالى: )ٱ  

فيه  لأن  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ(؛ 

�أبعد، وعمالاً باآية �سورة  عمالاً باآية �سورة �لطالق �إن كان �أجل و�سع �حلمل 
ا اأبعد، وهو اأولى من العمل باإحدى  البقرة اإن كان اأجل الأربعة اأ�سهر وع�سراً

الآيتني دون الأخرى)3(.

ونوق�ص من وجهني: 

ا[ بني الآيتني باملعنى  الوجه الأول: اأنه “لي�ص يف الأخذ باأق�سى الأجلني ]جمعاً
�لأ�سويل؛ لأّن �جلمع بني �ملتعار�سني معناه �أن يعمل بكّل منهما يف حالة 
اأو زمن اأو اأفراد غري ما اأعمل فيه بالآخر، بحيث يتحقق يف �سورة اجلمع 
ا، ولذلك ي�سمون �جلمع باإعمال �لن�سني،  عمٌل مبقت�سى �ملتعار�سني معاً
واملق�سود من العتداد حتديد اأمد الرتب�ص والنتظار، فاإذا نحن اأخذنا 

انظر: بدائع ال�سنائع 197/3.   )1(
جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن 58/23.   )2(

انظر: بدائع ال�سنائع 197/3.   )3(
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ُنلزم  لأننا  حمالة؛  ل  الآيتني  اإحدى  مقت�سى  اأبطلنا  الأجلني  باأق�سى 
املتوفى عنها بتجاوز ما حددته لها اإحدى الآيتني، ول جند حالة نحقق 

فيها مقت�ساهما”)1(. 

�آية  �سة لعموم  �آية �لطالق خُم�سِّ �لوجه �لثاين: على �لت�سليم مبا ُذكر فاإن 
تعالى:  قوله  اأن  على  دلَّ  الذي   ، �ُسبيعة  حديث  بدللة  البقرة؛ 
يف  عمومه  على  حمموٌل  وئ(  وئ   ەئ   ەئ   ائ   )ائ  

تعالى:  قوله  الوفاة يف  ة  ِعدرّ واأنرّ  زوجها،  واملتوفى عنها  املطلَّقة  احلامل 
پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

�ساء  من   : م�سعود  ابن  قال  ولذا  باحلائل)2(،  ة  خمت�سرّ ڀ( 

بعد  اإل  وئ(  وئ   ەئ   ەئ   ائ   )ائ   نزلت:  ما  لعنته، 
يريد  َحلَّت؛  فقد  عنها  �ملتوفى  و�سعت  و�إذ�  زوجها،  عنها  �ملتوفى  �آية 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    املتوفى عنها  باآية 
پ  پ    ڀ()3(. قال ابن حجر: “فهم بع�سهم منه اأنه يرى ن�سخ 

لها،  ة  �سَ �سِّ خُمَ �أنها  يعني  و�إمنا  مر�ده،  ذلك  ولي�س  بالأخرية،  �لأولى 
فاإنها �أخَرجت منها بع�س متناولتها”)4(. 

“الآيتني . 3 لأن  ا؛  احتياطاً الأجلني  باأبعد  عنها  املتوفى  احلامل  اعتداد  يف  اأن 
تعار�ستا بعموم وخ�سو�س وجهي، فعمدنا �إلى �سورة �لتعار�س و�أعملنا فيها 
يني يف  ا لأحد �ملقت�سَ مرة مقت�سى هذه �لآية ومرة مقت�سى �لأخرى؛ ترجيحاً

كل مو�سع مبرجح �لحتياط”)5(. 
التحرير والتنوير 444/2.   )1(

انظر: اجلامع لأحكام القراآن 127/4.   )2(
�أخرجه �أبود�ود يف »�ل�سن« يف باب يف عدة �حلامل، من كتاب �لطالق 293/2 ح2307، والبيهقي يف   )3(

)�ل�سن �لكربى( 430/7، والطربي يف تف�سريه )جامع البيان( 54/23. 
فتح الباري 284/9، وانظر: �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 93/10.  )4(

التحرير والتنوير 444/2.   )5(
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ة  نَّ �ل�سُّ �إذ بّينت  �أبطل م�سلك �لحتياط؛    باأن حديث �سبيعة  ونوق�ص: 
قول  اإلى    عبا�ص  ابن  رجع  ولذا  عنها،  املتوفى  احلامل  يف  املراد 

اجلمهور بهذا احلديث كما �سبق)1(. 

الرتجيح: 

�ل�سحيح �أن عّدة �حلامل �ملتوفى عنها زوجها تنق�سي بو�سع �حلمل؛ لقوة �أدلته، 
قوٌل  وهو  مناق�سة،  عليها من  ورد  �ملخالف مبا  �أدلة  ول�سعف  �مل�ساألة،  ن�ّس يف  فهي 

مندثر، ا�ستقر الإجماع على خالفه. 

انظر: املرجع ال�سابق 445/2.   )1(
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املبحث اخلام�ص

ة بو�صعه �صروط احلمل الذي تنق�صي الِعدَّ

ُي�سرتط لنق�ساء عّدة �حلامل بو�سع �حلمل ما ياأتي: 

اأن يكون احلمل من نكاٍح �سحيح؛ لقوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  . 1
ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ( ]البقرة: 234[، اأو من نكاح فا�سد؛ 

�سب كالوطء يف �لنكاح �ل�سحيح)1(.  حم وحُلوق �لنَّ لأنه »يف �سغل �لرَّ

ة ولو احتمال)2(. فاإن و�سعته لأقّل من . 2 ا ب�ساحب الِعدرّ اأن يكون احلمل لحقاً
�ستة اأ�سهر من حني عقد عليها، اأو كان الزوج طفالاً ل ُيولد ملثله، مل تنق�ص 
ا، فلم تعتّد بو�سعه”)3(. جاء يف  “لأن هذ� حمل منفيٌّ عنه يقيناً تها؛  به عدرّ
ملثله،  يولد  �إذ� كان مثله يجامع ول  �ل�سبي  �مر�أة  �أر�أيَت  “قلت:  املدونة)4(: 
فظهر بامراأته حمٌل، اأيلزمه اأم ل؟ قال: ل يلزمه اإذا كان ل يحمل ملثله وعرف 
ذلك. قلت: فاإن مات هذا ال�سبي عنها فولدت بعد موته بيوم اأو ب�سهر، هل 
ا  تها اإل بعد اأربعة اأ�سهر وع�سراً تنق�سي عدتها بهذا الولد؟ قال: ل تنق�سي ِعدرّ
من يوم مات زوجها، ول ينظر يف هذا اإلى الولدة؛ لأن الولد لي�ص ولد الزوج«.
وحا�سية  الكبري  وال�سرح   ،314/4 القدير  وفتح   ،193/3 ال�سنائع  بدائع  وانظر:   ،196/11 املغني   )1(
�لطالبني  ورو�سة   ،236  ،191/11 الكبري  واحلاوي   ،309/4 اجلليل  ومنح   ،474/2 عليه  الد�سوقي 

375/8، واملحرر يف الفقه 103/2، واملقنع وال�سرح الكبري والإن�ساف 100/24، والفروع 238/9. 
انظر: بدائع ال�سنائع 197/3، وفتح القدير 323/4، وعقد اجلواهر الثمينة 571/2، 574، والقوانني   )2(
الفقهية �ص177، و�سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل 143/3، واحلاوي الكبري 189/11، والو�سيط يف 
املذهب 128/6، والنجم الوهاج يف �سرح املنهاج 134/8، واملحرر يف الفقه 103/2، واملقنع وال�سرح 

الكبري والإن�ساف 19/24، و�سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي 559-558/5. 
املغني 236/11.   )3(

 .25/2  )4(
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و�سع جميع ما يف بطنها من حمل)1(؛ لقوله تعالى: )ائ  ائ  ەئ  . 3
عةاً حلملها حتى يخرج كله”)2(.  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: 4[، و“ل تكون و��سِ

� لأنه . 4 اأن يكون احلمل قد بداأ يف التَّخلُّق)3(، ويف هذ� �ل�سرط خالف، ونظراً
- يف املبحث التايل.  الاً املق�سود بهذا البحث ف�سيكون بيانه -مف�سَّ

انظر: بدائع ال�سنائع 198/3، وفتح القدير 314/4، والتلقني 343/1، وعقد اجلواهر الثمينة 574/2،   )1(
والقوانني الفقهية �ص177، واحلاوي الكبري 202/11، والو�سيط يف املذهب 130/6، والنجم الوهاج 
يف �سرح املنهاج 135/8، وال�سرح الكبري لبن قدامة 14/11، و�سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي 

555/5، وغاية املنتهى 357/2. 
املغني 229/11.   )2(

واملقنع   ،376/8 �لطالبني  ورو�سة   ،574/2 الثمينة  اجلواهر  وعقد   ،196/3 ال�سنائع  بدائع  انظر:   )3(
وال�سرح الكبري والإن�ساف 15/11. 
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املبحث ال�صاد�ص
�شفة احلمل الذي تنق�شي العدة بو�شعه

ل خالف بني �أهل �لعلم يف �أن �لعّدة تنق�سي بو�سع �حلمل �لذي ��ستبان َخلُقه . 1
�أو بع�س َخلِقه من ر�أ�س �أو يد �أو ِرجل �أو غريها.

ل خالف بني �أهل �لعلم يف �أن و�سع �لنطفة ل تنق�سي به �لعدة ول يتعلق به . 2
�سيء من الأحكام)1(.

واختلفوا فيما بني احلالني ال�سابقني على اأقوال: 

القول الأول: �إذ� و�سعت �ملر�أة علقة م�ستبينة فما فوقها �نق�ست عدتها، وبه قال 

املالكية)2(، وهو قول احل�سن ]ت: 110ه�[)3(، وقتادة ]ت: 93ه�[، والزهري 
]ت: 124ه�[)4(، وقول ابن حزم الظاهري)5(.

�سورة  فيها  �أن  �لقو�بل  �سهدت  م�سغة  بو�سع  تنق�سي  �لِعّدة  �أن  الثاين:  القول 

�آدمي خفية، كما تنق�سي بو�سع م�سغة لي�س فيها �سورٌة بّينة ول خفيَّة وقالت 
جة يف  القوابل اإنها ُمبتداأ خلق اآدمي، وهو مذهب ال�سافعية)6(، ورواية خمرَّ

مذهب الإمام اأحمد)7(. 
الكبري  واحلاوي   ،797/3 اخلالف  م�سائل  نكت  على  والإ�سراف   ،196/3 ال�سنائع  بدائع  انظر:   )1(

197/11، واملغني 329/11-330، واملحلى 47/10. 
على  اخلر�سي  و�سرح   ،574/2 الثمينة  اجلواهر  وعقد   ،343/1 والتلقني   ،116/2 التفريع  انظر:   )2(

خمت�سر خليل 143/4. 
انظر: امل�سنف لبن اأبي �سيبة 278/5 ح 19624.  )3(

انظر: امل�سنف لعبدالرزاق 477/6 ح 11736، 28/7 ح 12047.   )4(
انظر: املحلى 47/10.  )5(

انظر: احلاوي الكبري 196/11-197، والو�سيط يف املذهب 130/6، ورو�سة �لطالبني 376/8، والنجم   )6(
الوهاج يف �سرح املنهاج 137-136/8. 

انظر: الروايتني والوجهني 213/2، واجلامع ال�سغري �ص278، واملقنع وال�سرح الكبري والإن�ساف=  )7(
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القول الثالث: �أن �لعّدة تنق�سي بو�سع م�سغة �سهدت �لقو�بل �أن فيها �سورة خفية 

�سهدت  و�إن  �لعدة  بها  تنق�س  مل  فيها  �سورة  ل  م�سغة  و�سعت  و�إن  لآدمي، 
ثقات من القوابل اأنها ُمبتداأ خلق اآدمي، وهو مذهب احلنابلة)1(.

ا منذ اأمكن وطوؤها)2(. وحدُّ ذلك عندهم اأن ت�سع حملها بعد ثمانني يوماً

القول الرابع: �أن �لعّدة ل تنق�سي �إل بو�سع حمل قد ��ستبان َخْلُقه �أو بع�س َخْلِقه، 

ة، وبه قال �حلنفية)3(. فاإن و�سعت م�سغة مل ي�ستنب منها �سيء مل تنق�س �لِعدَّ

الأدلة: 

اأدلة القول الأول:

وهو �أن �لعدة تنق�سي باإ�سقاط �لعلقة �مل�ستبينة: 

اأنرّ اجلنني يبداأ بالتَّخلُّق يف طور العلقة، التي هي اأول مراتب الإن�سان، قال اهلل . 1
تعالى: )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ( ]العلق: 2[ قال ابن كثري: “وفيها التَّنبيه على ابتداء 

= 15/24، 17-18، و�سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي 555/5. 
انظر: الكايف لبن قدامة 7/5، وال�سرح الكبري والإن�ساف 17/24-18، و�سرح الزرك�سي على خمت�سر   )1(
اخلرقي 555/5، و�لتو�سيح يف �جلمع بني �ملقنع و�لتنقيح 1099/3-1100، والإقناع لطالب النتفاع 7/4. 
انظر: الكايف 8/5، وجامع العلوم واحلكم 161/1، و�لتو�سيح يف �جلمع بني �ملقنع و�لتنقيح 1100/3،   )2(

وغاية املنتهى 358/2. 
 ،172/3 املختار  لتعليل  والختيار   ،196/3 ال�سنائع  وبدائع   ،392/2 العلماء  اختالف  خمت�سر  انظر:   )3(
اآخرون  وا�ست�سكله  ا،  يوماً اإل يف مئة وع�سرين  ي�ستبني  اأنه ل  بع�ص احلنفية  وتبيني احلقائق 67/1. وذكر 
وقالوا: املراد بهذه املدة نفخ الروح؛ لأن امل�ساهد ظهور اخللق قبلها. قال ابن عابدين  ]ت: 1252ه�[ يف رد 
املحتار 511/3: “�ملر�د به �حلمل �لذي ��ستبان بع�ُس َخلقه، �أو ُكّله، فاإن مل ي�ستنب بع�سه مل تنق�س �لِعّدة؛ 
لأن احلمل ا�سم لنطفة متغرية، فاإذا كان م�سغة اأو علقة مل تتغري فال ُيعرف كونها متغرية بيقني اإل با�ستبانة 
ا. وفيه عن املجتبى  ا- اأنه ل ي�ستبني اإل يف مئة وع�سرين يوماً بع�ص اخللق. بحر عن املحيط. وفيه عنه -اأي�ساً
اأن امل�ستبني بع�ص خلقه ُيعترب فيه اأربعة اأ�سهر، وتام اخللق �ستة اأ�سهر، وقدمنا يف احلي�ص ا�ست�سكال �ساحب 

�لبحر لهذ� باأن �مل�ساَهد ظهور �خللق قبل �أربعة �أ�سهر، فالظاهر �أن �ملر�د نفخ �لروح لأنه ل يكون قبلها”.
وقال ابن الهمام يف فتح القدير 401/3: “وهل يباح �لإ�سقاط بعد �حلبل؟ ُيباح ما مل يتخلَّق �سيٌء منه. 
ا، وهذ� يقت�سي �أنهم �أر�دو� بالتخليق  ثم يف غري مو�سع قالو�: ول يكون ذلك �إل بعد مائة وع�سرين يوماً

نفخ الروح، واإل فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق بامل�ساهدة قبل هذه املدة”. 
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  َخلق �لإن�سان من علقة”)1(. وقال ابن تيمية ]ت: 728ه�[: “وذكر
م؛ لأن  َخلق �لإن�سان من �لعلق، وهو جمع َعَلقة، وهي �لقطعة �ل�سغرية من �لدَّ
حم كما يحتلم الإن�سان،  ، والنُّطفة قد ت�سقط يف غري الرَّ ما قبل ذلك كان ُنطفةاً
حم قبل �أن ت�سري علقة، فقد �سار مبد�أاً  حم ثم َيرِميها �لرَّ وقد ت�سقط يف �لرَّ
خللق الإن�سان، وُعِلم اأنها �سارت علقة لُيخلق منها الإن�سان، وقد قال يف �سورة 

ے   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ         ہ   ۀہ   ۀ      ڻ    ڻ   ڻ   )ڻ   القيامة: 
ۓ    ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( ]القيامة: 40-37[”)2(.

ه يف �لأربعني . 2 اأنرّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص �أخرب �أن �هلل تعالى يجمع َخلق �جلنني يف بطن �أُمِّ
الأولى، كما يف حديث عبداهلل بن م�سعود  قال: حدثنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
�أربعني  ه  �أُمِّ بطن  يف  َخلُقه  ُيجَمع  �أحدكم  »�إن  قال:  �مل�سُدوق  ادق  �ل�سَّ وهو 
ا  ا، ثم يكون علقةاً ِمَثل ذلك، ثم يكون ُم�سغةاً ِمَثل ذلك، ثم َيبعُث �هلل َمَلكاً يوماً
�سعيٌد،  �أو  و�سقيٌّ  و�أجَله  ورزَقه  عمَله  �كتب  له:  وُيقال  كلماٍت،  باأربِع  َفُيوؤَمر 
ِحم  وح...«)3(. وعنه  قال: »اإذا وقعت النُّطفة يف الرَّ ثم ُينَفخ فيه �لرُّ
لَّقٍة  لَّقٍة؟ فاإن قال: غري خُمَ لَّقٌة، �أو غري خُمَ ا، فقال: يا ربِّ خُمَ بعث �هلل َمَلكاً
فة هذه �لنُّطفة؟  ، فما �سِ لَّقة، قال: يا ربِّ ا، و�إن قال: خُمَ تها �لأرحام َدماً جَمَّ
اأذكٌر اأم اأنثى؟ ما ِرزقها؟ ما اأجُلها؟ اأ�سقيٌّ اأو �سعيٌد؟...«)4(. و عن مالك بن 
احُلويرث  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأراد اهلل تبارك وتعالى اأن 
ُجل �ملر�أة، طاَر َماوؤه يف كل ِعرق وَع�سب منها، فاإذ�  �سمة فجاَمع �لرَّ َيخلق �لنَّ

كان يوم ال�سابع اأح�سر اهلل له كل ِعرق بينه وبني اآدم، ثم قراأ )ڄ  ڄ  ڄ  
تف�سري القراآن العظيم 437/8.   )1(

جمموع فتاوى ابن تيمية 261/16.   )2(
اأخرجه البخاري يف »ال�سحيح« يف: باب ذكر املالئكة، من كتاب بدء اخللق 111/4 ح 3208، وم�سلم   )3(

ه...، من كتاب القدر 44/8 ح 2643.  يف »ال�سحيح« يف: باب كيفية خلق الآدمي يف بطن اأُمِّ
اأخرجه الطربي يف تف�سريه )جامع البيان( 461/16، قال ابن حجر يف فتح الباري 499/1: “اإ�سناده   )4(

ا”.  ا مرفوع حكماً �سحيح، وهو موقوف لفظاً
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ا �إل �أنه ل يلبث �أن  ڃ  ڃ  ڃ( ]النفطار: 8[«)1(. وهذ� �جلمع و�إن كان َخفيًّ
ا ف�سيئاًا حتى يكتمل مُنوه. يظهر ويتزايد �سيئاً

عن حذيفة بن اأ�سيد الغفاري  قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا . 3
َرها، وَخَلق �َسمعها،  ا ف�سوَّ َمرَّ بالنُّطفة ثنتان و�أربعون ليلةاً بعث �هلل �إليها َمَلكاً

وَب�سرها، وِجلدها، وحلمها، وِعظامها...«)2(. 

 � وب�سراً ا  �سمعاً ذلك  بعد  تنق�سم  �لتي  �جلملة  َخْلق  “معناه  حزم:  ابن  قال 
�أّن �أول َخلق �ملولود كونه علقة، ل كونه نطفة  ا، ف�سحَّ  ا وعظاماً � وحلماً وجلداً

وهي املاء”)3(.

ت�سوير  اأن  على  يدل  احلديث  هذا  »وظاهر  795ه�[:  ]ت:  رجب  ابن  وقال 
الأربعني  اأول  يف  يكون  وعظامه  وحلمه  وجلده  وب�سره  �سمعه  وخلق  اجلنني 

ا«)4(.  ا وعظاماً الثانية، فيلزم من ذلك اأن يكون يف الأربعني الثانية حلماً

عن . 4 ف�ساألته  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  »فاأتيت  وفيه:  -املتقدم-  الأ�سلمية  �سبيعة  حديث 
ذلك، فاأفتاين باأين قد حللت حني و�سعت حملي، و�أمرين بالتَّزوج �إن بد� يل«)5(.

وجه الدللة: “�أن �لعدة تنق�سي بو�سع �حلمل على �أي وجه كان؛ م�سغة �أو 
علقة، ��ستبان فيه �خللق �أم ل، من حيث �إنه رتب �حِللَّ على و�سع �حلمل من 
العموم  ل منزلة  ُينزَّ غري ا�ستف�سال، وترك ال�ستف�سال يف ق�سايا الأحوال 

يف املقال”)6(.
اأخرجه الطرباين يف »املعجم الأو�سط« 170/2 ح 1613، وابن منده يف »التوحيد« �ص208 ح96 وقال:   )1(
“هذا اإ�سناٌد مت�سل م�سهوٌر على ر�سم اأبي عي�سى والن�سائي”. وقال الهيثمي يف جممع الزوائد 134/7: 

ر املنثور 284/15.  د اإ�سناده ال�سيوطي يف الدُّ الطرباين يف الثالثة ورجاله ثقات”، وجوَّ “رواه 
ه...، من كتاب القدر 45/8 ح 2645.  اأخرجه م�سلم يف »ال�سحيح« يف: باب كيفية خلق الآدمي يف بطن اأُمِّ  )2(

املحلى 47/10.   )3(
جامع العلوم واحلكم 158/1.   )4(

تقدم تخريجه.  )5(
اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام 579/2، وانظر: �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 93/10، وفتح الباري 385/9.   )6(
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وو�سع  �ملُتَخّلق،  �لتام  �حلمل  هو  �لغالب  لأن  “�سعيف؛  هذا  باأن  ونوق�ص: 
امل�سغة والعلقة نادر، وحمل اجلواب على الغالب الظاهر”)1(.

�، وقد ثبت مبا تقّدم  وُيجاب: بعدم �لتَّ�سليم بكون و�سع �لعلقة و�مل�سغة نادراً
من �أدلٍة بدُء �لتَّخليق وظهوره يف طور �لعلقة، فتنق�سي بو�سعه �لِعّدة. 

�أن �ملق�سود من �لعتد�د بو�سع �حلمل: �لتعرف على بر�ءة �لّرحم، و�إذ� كان . 5
�أنه ل بر�ءة مع وجود �حلمل فاإنه ل �ُسغل بعد و�سعه)2(، فاإذ� و�سعت علقة 

بداأ فيها التَّخلق انق�ست العدة، و�سدق عليها قوله تعالى: )ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]الطالق: 4[. 

اأنه ي�سدق على ما يف بطن الآدمية يف طور العلقة اأنه حمل، فتنق�سي العدة . 6
باإ�سقاطه، قال �لقا�سي عبد�لوهاب �ملالكي ]ت: 422ه�[: “لأنه ينطلق عليه 

ة”)3(.  �حلمل و�لإ�سقاط فوجب �أن تنق�سي به �لِعدَّ

�أن �لأطباء يذكرون �أن �لعلقة تتَخلَّق، و�لقو�بل من �أهل �ملعرفة من �لن�ساء . 7
ُيخلق  �أن �جلنني  �لن�ساء  “َذَكر  تيمية:  ابن  العبا�ص  اأبو  ي�سهدن بذلك، قال 
م على قول من قال من  كر ُيخلق قبل الأنثى، وهذا ُيقدَّ بعد الأربعني واأن الذَّ
ا؛ فاإن هذا اإمنا بنوه  الفقهاء: اإن اجلنني ل ُيخلق يف اأقل من واحد وثمانني يوماً
على اأن التخليق اإمنا يكون اإذا �سار م�سغة ول يكون م�سغة اإل بعد الثمانني، 
والتَّخليق ممكن قبل ذلك، وقد اأخرب به من اأخرب من الن�ساء، ونف�ص العلقة 

ميكن تخليقها”)4(. 

ط،  وتتخطَّ تتخلَّق  العلقة  اأن  على  يدل  الأطباء  ذكره  “ما  رجب:  ابن  وقال 
وكذلك القوابل من الن�سوة ي�سهدن بذلك”)5(.

املرجع ال�سابق.   )1(
انظر: الختيار لتعليل املختار 172/3، ورو�سة �لطالبني 376/8، والروايتني والوجهني 213/2.   )2(

الإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف 797/2.   )3(
جمموع فتاوى ابن تيمية 242/4.  )4(

جامع العلوم واحلكم 162/1.  )5(
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ويوؤكد العلم احلديث اأن العلقة اأول مراحل اخللق، قال اأحمد �سوقي اإبراهيم 
]معا�سر[ عن العلقة: “وهي اأول مراحل خلق اجلنني يف الرحم؛ لأن النطفة 

متوت �إذ� مل تتعلق بالرحم، ول يبتدئ �لتَّخلق يف �لنطفة �إل بعد �أن ت�سري 
الأجنة  درا�سات  “ُتثبت  ]معا�سر[:  النجار  زغلول  د/  وقال  علقة”)1(. 
الثاين  اليوم  اإل يف  الب�سرية  املالمح  عليه  تبدو  ل  اأن وجه اجلنني  الب�سرية 

والأربعني من عمره”)2(.

دليل القول الثاين:

على �أن �لعدة ل تنق�سي �إل بو�سع م�سغة فيها �سورة خفية لآدمي: 

اأن التخليق ل يكون اإل يف طور امل�سغة، كما قال : )ڑ  ڑ  ک  
ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ( ]احلج: 5[. 
  ويناق�ص: باأن بدء التخليق يكون قبل ذلك، وهو ما يدل له حديث حذيفة
قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�إذ� َمرَّ بالنُّطفة ثنتان و�أربعون ليلةاً بعث �هلل �إليها 

َرها، وَخَلق �َسمعها، وَب�سرها، وِجلدها، وحلمها، وِعظامها...«)3(.  ا ف�سوَّ َمَلكاً

وقد ذكر بع�ص اأهل التاأويل اأن قوله تعالى: )ڻ  ڻ  ڻ( �سفة للنطفة 
ولي�ص �سفة للم�سغة، قال الإمام ابن جرير: “اختلف اأهل التاأويل يف تاأويل قوله خملرّقة 
وغري خملرّقة، فقال بع�سهم: هي من �سفة النطفة. قال: ومعنى ذلك: فاإنا خلقناكم 
من تر�ب ثم من نطفة خملَّقة وغري خملقة، قالو�: فاأما �ملخلقة فما كان خلقا �َسِوّيا، 

ا...”)4(. واأما غري املخلرّقة فما دفعته الأرحام من النطف واألقته قبل اأن يكون خلقاً
اأطوار اخللق وحوا�ص الإن�سان �ص52.  )1(

خلق الإن�سان يف القراآن الكرمي �ص365.  )2(
تقدم تخريجه.   )3(

تف�سر الطربي 461/16.  )4(
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ثم ذكر �ساهد ذلك، وهو: قول عبداهلل بن م�سعود  -املتقدم-: »اإذا وقعت 
ا فقال: يا رّب خملَّقة، �أو غري خملَّقة؟ فاإن قال: غري  �لنطفة يف �لرحم، بعث �هلل مَلكاً
ا، واإن قال: خملَّقة، قال: يا ربرّ فما �سفة هذه النطفة...«)1(. تها الأرحام دماً خملَّقة، جمرّ

ة بو�سع م�سغة لي�س فيها �سورة بّينة قالت �لقو�بل  �لِعدَّ و��ستدلو� على �نق�ساء 
�إنها مبتد�أ خلق �لآدمي مبا ياأتي: 

ر”)2(.. 1 اأن “الظاهر اأنه بدء خلق اآدمي اأ�سبه ما لو ت�سوَّ

م، فما قالت القوابل اإنه مبتداأ خلق اآدمي . 2 حم حت�سل بروؤية الدرّ اأن براءة الررّ
اأولى)3(. 

مبتداأ  وهي  العلقة،  طور  يف  يبداأ  الت�سوير  باأن  الدليالن:  هذان  ويناق�ص 
ا يف حديث حذيفة ، وكما يدل له الطب  خلق الآدمي كما جاء �سريحاً

�حلديث، فتنق�سي بو�سعها �لعدة. 

�أن �ملق�سود من �لِعّدة: بر�ءة �لّرحم، وقد عِلمنا بر�ءة رحمها بو�سع �مل�سغة . 3
واإن مل يكن فيها �سورة بيرّنة، فتنق�سي بذلك العدة)4(. 

براءة  على  التعرف  باحلمل  العتداد  من  املق�سود  باأن  بالت�سليم  ويناق�ص: 
�لّرحم، وهذ� يتحقق بو�سع �لعلقة �لتي بد�أ فيها �لتَّخلُّق، كما دلت عليه �أدلة 

القول الأول. 

اأدلة القول الثالث: 

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول على �أن �لعّدة ل تنق�سي �إل بو�سع �مل�سغة مبا ��ستدل 
به اأ�سحاب القول الثاين.

تقدم تخريجه.   )1(
�سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي 556/5.   )2(

انظر: النجم الوهاج يف �سرح املنهاج 137/8.  )3(
�نظر: رو�سة �لطالبني 376/8، والروايتني والوجهني 213/2.   )4(
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و��ستدلو� على عدم �نق�سائها بو�سع م�سغة ل ت�سوير فيها: باأنه قد ح�سل �ل�سكُّ 
ة  � �إل ببّينة �أو م�ساهدة، فلم ُيحكم بانق�ساء �لِعدَّ �، �إذ ل يثبت كونه ولداً يف كونه َوَلداً

ا من دفع اليقني باأمر م�سكوك فيه)1(. املتيقنة به، حذراً

ويناق�ص: ميا نوق�ست به اأدلة القول الثاين. 

زوه يف طور �لنطفة)2(، واإذا  � لتحرمي �لإ�سقاط وجوَّ وقد جعل �حلنابلة �لعلقة حدًّ
جاز �عتبارها يف حترمي �لإ�سقاط جاز �عتبارها يف �نتهاء �لِعّدة. 

دليل القول الرابع:

على �أن �لعدة ل تنق�سي �إل مبا ��ستبان خلقه كله �أو بع�سه: 

خلقه �أو بع�س خلقه فهو ولد، فقد وِجد و�سع �حلمل فتنق�سي  ��ستبان  �إذ�  “�أنه 
ا، بل يحتمل اأن يكون ويحتمل األ يكون، فيقع  به العدة، واإذا مل ي�ستنب مل ُيعلم كونه ولداً

�ل�سك يف و�سع �حلمل، فال تنق�سي �لعدة بال�سك”)3(.

ويناق�ص: باأن الأدلة من القراآن وال�سنة دالة على بدء التخليق من طور العلقة، 
فتنق�سي العدة باإ�سقاطها. 

الرتجيح: 

املراأة  عدة  اأن  وهو  الأول،  القول  برجحان  القول  يظهر  تقدم:  ما  على  ا  تاأ�سي�ساً
�حلامل �ملطلقة �أو �ملتوفى عنها زوجها تنق�سي بو�سع حملها �إذ� كان علقة فما فوقها، 
�إذ� ��ستبان �أن ما و�سعته مبتد�أ خلق �آدمي، وُيعرف هذ� من كالم �لأطباء �أو �لقو�بل 

ذوات اخلربة؛ ملا تقدم من الأدلة.

الختالف  قبيل  من  هو  امل�ساألة  هذه  يف  الفقهاء  بني  اخلالف  اأن  يظهر  والذي 
انظر: ال�سرح الكبري لبن قدامة 18/24، و�سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي 555/5.   )1(

انظر: الفروع 393/1، وجامع العلوم واحلكم 157/1، والإن�ساف 479/2، و�لرو�س �ملربع 54/7.   )2(
بدائع ال�سنائع 196/3، وانظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعماين 118/6، والختيار لتعليل املختار   )3(
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يف حتقيق �ملناط يف حتديد زمن بدء �لتخلق وظهوره، ويدل لهذ� �أن �لقائلني بعدم 
�نق�ساء �لعدة بو�سع �لعلقة ي�سّرحون باأنها تنق�سي مبا بان فيه خلق �آدمي، قال �بن 
قوله  فيدخل يف عموم  �أنه حمل،  ُعِلم  �لآدمي  َخْلِق  �سيٌء من  فيه  بان  “�إذ�  قدامة: 

تعالى: )ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ(”)1(.

� �أو �أكرث،  وقال النووي: “قال �لعلماء من �أ�سحابنا وغريهم: �سو�ءاً كان حملها ولداً
فيه  �إذ� كان  بو�سعه  �لعدة  فتنق�سي  �أو م�سغة،  �أو علقة،  ناق�سها،  �أو  كامل �خللقة 

�سورة خلق اآدمي...”)2(. 

املغني 230/11.   )1(
�سرح النووي ل�سحيح م�سلم 93/10.   )2(
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املبحث ال�صابع
ة بو�صعه  ح�صاب االأطباء الأقل مدة احلمل الذي تنق�صي العدَّ

تقرر يف �ملبحث �ل�سابق �أن �لعدة تنتهي بو�سع �حلمل يف طور �لعلقة، وهو �لطور 
الذي يبداأ يف الأربعني الثانية من التلقيح.

فكيف يتم ح�ساب هذه املدة عند الأطباء؟ 

اأوًل: ح�ساب املدة اإذا ُعلم وقت التلقيح يقيًنا: 

اإذا ح�سل العلم اليقيني بوقت تلقيح احليوان املنوي للرجل لبيي�سة املراأة اأمكن 
ما  ا  يوماً واأربعني  اثنني  بعد  احلامل  املراأة  اأ�سقطت  فاإذا  بدقة،  العلقة  طور  حتديد 
اأ�سيد  اآدمي حكمنا بانق�ساء عدتها. وقد تقدم حديث حذيفة بن  ا�ستبان فيه خلق 
 قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »�إذ� َمرَّ بالنُّطفة ثنتان و�أربعون ليلةاً بعث 
َرها، وَخَلق �َسمعها، وَب�سرها، وِجلدها، وحلمها، وِعظامها...«)1(. ا ف�سوَّ �هلل �إليها َمَلكاً

ويح�سل العلم اليقيني بوقت التلقيح يف احلالتني التاليتني: 

التلقيح غري الطبيعي. اأ. 

هر  معرفة وقت اجلماع الذي ح�سل منه احلمل اإذا مل يتكرر اجلماع يف الطُّ ب. 
الواحد.

ثانًيا: ح�ساب املدة اإذا مل ُيعلم وقت التلقيح يقيًنا: 

هر الواحد ل يح�سل العلم اليقيني بوقت التلقيح، غري  اإذا تكرر اجلماع يف الطُّ
ا يف ح�ساب عمر احلمل، من اأهمها: ح�ساب عمر  اأن لالأطباء وهم اأهل اخلربة طرقاً
�حلمل مبعرفة �آخر حي�سة حا�ستها �ملر�أة قبل �حلمل، وهي �لطريق �ل�سائعة لديهم. 

تقدم تخريجه.   )1(
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ا؛  فاإذ� ُعِرَف تاريخ �أول يوٍم من �آخر حي�سٍة للحامل �أُ�سيف �إليها �أربعة ع�سر يوماً
- يف اليوم الرابع ع�سر من اأول  لأن ن�سج البيي�سة ونزولها من املبي�ص يكون -عادةاً
ا، ثم ُت�ساف ت�سعة  يوٍم من احلي�سة اإذا كانت الدورة الطمثية منتظمة ومدتها 28 يوماً

اأ�سهر للحمل، وما نتج فهو تاريخ الولدة املتوقعة. 

م عام 1441ه�، في�ساف  فاإذا كان تاريخ اأول يوٍم من اآخر حي�سة هو3 من املحررّ
م، ثم ي�ساف عليها ت�سعة اأ�سهر، ليكون  ا: 3 + 14 = 17 من املُحرَّ له اأربعة ع�سر يوماً

موعد الولدة املتوقع 17 من �سوال عام 1441ه�. 

ول تعطي هذه الطريقة نتائج دقيقة اإل اإذا كانت الدورة الطمثية للمراأة منتظمة، 
وحتققت احلامل من تاريخ بداية اآخر حي�سة)1(. 

اليوم  تخليق احلمل يف  بدء  اأن    اأ�سيد  بن  وحيث جاء يف حديث حذيفة 
�لثاين و�لأربعني، �أي يف بد�ية �لأ�سبوع �ل�سابع من �لتلقيح، و�إذ� �أُ�سيف �إليه �أ�سبوعان 
ا، فيكون  اآخران يزيدهما الأطباء يف عمر احلمل اإذا كانت الدورة الطمثية 28 يوماً

بدء التخليق للحمل بح�ساب الأطباء يف بداية الأ�سبوع التا�سع.

ا ا الواردة يف احلديث = 56 يوماً ا قبل التلقيح + 42 يوماً 14 يوماً

56 يوماًا ÷ 7 )عدد اأيام الأ�سبوع( = 8 اأ�سابيع

فيما  و��ستبان  �لأطباء  بح�ساب  �لتا�سع  �لأ�سبوع  يف  حملها  �ملر�أة  و�سعت  فاإذ� 
و�سعته مبتد�أ خلق �آدمي �نق�ست به عّدتها. وهذه �لنتيجة مو�فقة -بحمد �هلل- ملا 
يذكره علماء الأجنة اأنه يف نهاية الأ�سبوع الثامن تكون معظم الأع�ساء الرئي�سة قد 

تكونت، وبذلك يكون قد تاأ�س�ص اجلنني)2(.
مو��سع،  يف  و�لأطباء  �لفقهاء  عند  �حلمل  عمر  ح�ساب  يف:  �لأطباء  عند  �حلمل  ح�ساب  طرق  �نظر   )1(
فقه  البحثي يف  التميز  ملركز  بحثية  لور�سة  م  مقدرّ البحث  واأ�سل هذا  منها؛ �ص )32/24/23/21(، 
الق�سايا املعا�سرة بعنوان: الت�سرفات املتعلقة بالطفل اخلديج؛ الت�سور الطبي واحلكم ال�سرعي، يف 

1436/2/21ه�، وكان يل �سرف التعليق على واحد من اأبحاثها. 
انظر: علم الأجنة الو�سفي املقارن �ص173.   )2(
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اخلامتة

ر من اإمتام هذا البحث، والذي من اأهم نتائجه ما ياأتي:  احلمد هلل وحده على ما ي�سَّ

� كان �أو �أكرث.. 1 �حلمل: ما يف بطن �حُلبلى من �لولد، و�ِحداً

كاح؛ لف�سخه، اأو موت الزوج، اأو طالقه.  ا؛ ملنِع النرّ ة معيَّنة �سرعاً والعدة: ُمدَّ

كم، منها: . 2 �ُسرِعت العدة عند وجود �سببها حِلِ

�لزينة،  وعن  �لتَزّوج  عن  �ملر�أة  بامتناع  �أمره  بامتثال  تعالى  هلل  �لتعبُّد  �أ. 
ا. َة �ملحددة �سرعاً �ملدَّ

و�حد  رحم  يف  فاأكرث  �لو�ِطَئني  ماُء  يجتمع  و�أل  �لرحم،  برب�ءة  �لعلم  ب. 
فتختلط الأن�ساب وتف�سد.

تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره، واإظهار �سرفه. ج. 

يتمكن  ا  ويفيء في�سادف زمناً يندم  لعلَّه  للمَطلِّق؛  �لرجعة  تطويل زمان  د. 
فيه من الرجعة.

ل. ع مبوت �لزوج باملنع من �لتزيُّن و�لتَّجمُّ هـ.  �إظهار �حلزن و�لتَّفجُّ

�أهل . 3 بو�سع حملها بال خالف بني  �ملفارقة يف �حلياة  تنق�سي عّدة �حلامل 
العلم. 

تنق�سي ِعّدة �حلامل �ملتوفى عنها زوجها بو�سع �حلمل، وحكي �لإجماع عليه. . 4

ُي�سرتط لنق�ساء عّدة �حلامل بو�سع �حلمل ما ياأتي: . 5

اأن يكون احلمل من نكاٍح �سحيح. اأ. 

. ة ولو احتمالاً ا ب�ساحب الِعدرّ اأن يكون احلمل لحقاً ب. 
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و�سع جميع ما يف بطنها من حمل. ج. 

اأن يكون احلمل قد بداأ يف التَّخلُّق. د. 

�سفة �حلمل �لذي تنق�سي �لعدة بو�سعه: . 6

ل خالف بني �أهل �لعلم يف �أن �لعّدة تنق�سي بو�سع �حلمل �لذي ��ستبان  �أ. 
َخلُقه �أو بع�س َخلِقه من ر�أ�س �أو يد �أو ِرجل �أو غريها.

ل خالف بني �أهل �لعلم يف �أن و�سع �لنطفة ل تنق�سي به �لعدة ول يتعلق  ب. 
به �سيء من الأحكام.

اختلفوا فيما بني احلالني ال�سابقني على اأقوال، اأرجحها: اأن عدة املراأة  ج. 
كان  �إذ�  حملها  بو�سع  تنق�سي  زوجها  عنها  �ملتوفى  �أو  �ملطلقة  �حلامل 
علقة فما فوقها و��ستبان فيما و�سعته مبتد�أ خلق �آدمي، وُيعرف هذ� من 

كالم الأطباء اأو القوابل ذوات اخلربة. 

ة بو�سعه عند �لأطباء: . 7 ح�ساب �أقل مدة �حلمل �لذي تنق�سي �لعدَّ

لبيي�سة  للرجل  املنوي  احليوان  تلقيح  بوقت  اليقيني  العلم  ح�سل  اإذا  اأ. 
اأ�سقطت املراأة احلامل بعد  اأمكن حتديد طور العلقة بدقة، فاإذا  املراأة 

ا ما ا�ستبان فيه خلق اآدمي حكمنا بانق�ساء عدتها. اثنني واأربعني يوماً

ا يف  ا فاإن لالأطباء -وهم اأهل اخلربة- طرقاً اإذا مل ُيعلم وقت التلقيح يقيناً ب. 
ح�ساب عمر �حلمل، من �أهمها: ح�ساب عمر �حلمل مبعرفة �آخر حي�سة 
حا�ستها �ملر�أة قبل �حلمل، وهي �لطريق �ل�سائعة لديهم، فاإذ� و�سعت 
ا من  املراأة حملها يف الأ�سبوع التا�سع بح�ساب الأطباء -اأي بعد 56 يوماً
�أول يوٍم من �آخر حي�سة - و��ستبان فيما و�سعته مبتد�أ خلق �آدمي �نق�ست 

تها. به عدرّ



أقلُّ مدَّة احلمِل الذي تنقضي العِدَّة بوضعه

العدد  اخلامس واخلمسون  469العدد  اخلامس واخلمسون 468

قائمة امل�صادر واملراجع

بن . 1 اأحمد  �سغري  حتقيق:  املنذر،  بن  اإبراهيم  بن  حممد  بكر  لأبي  الإجماع، 
حممد حنيف، مكتبة مكة الثقافية - راأ�ص اخليمة، الطبعة الثانية: 1424ه�. 

بابن . 2 املعروف  الأحكام، ملحمد بن علي بن وهب  �سرح عمدة  الأحكام  اإحكام 
الأولى:  الطبعة  القاهرة،   - ال�سنة  مكتبة  �ساكر،  اأحمد  حتقيق:  العيد،  دقيق 

1414ه�. 

عليه: . 3 علق  احلنفي،  مودود  بن  حممود  بن  لعبداهلل  املختار،  لتعليل  الختيار 
حممود اأبو دقيقة، دار الكتب العلمية - بريوت. 

ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار وعلماء الأقطار، لأبي عمر يو�سف . 4
بن عبداهلل بن عبدالرب القرطبي، حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، 

دار هجر - القاهرة، الطبعة الأولى: 1426ه�. 

�أ�سنى �ملطالب �سرح رو�س �لطالب، لزكريا بن ممد �لأن�ساري، د�ر �لكتاب . 5
الإ�سالمي - القاهرة. 

�لإ�سر�ف على نكت م�سائل �خلالف، للقا�سي عبد�لوهاب بن علي �لبغد�دي . 6
الأولى:  الطبعة  ابن حزم - بريوت،  املالكي، حتقيق: احلبيب بن طاهر، دار 

1420ه�. 

7 . - العربي  الفكر  دار  اإبراهيم،  �سوقي  لأحمد  الإن�سان،  وحوا�ص  اخللق  اأطوار 
القاهرة، الطبعة الأولى: 1423ه�. 

قيرّم . 8 بن  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  لأبي  العاملني،  رب  عن  املوقعني  اإعالم 
بريوت،  اجليل-  دار  �سعد،  عبدالروؤوف  طه  عليه:  وعلق  راجعه  اجلوزية، 

1973ه�. 
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اأقرب امل�سالك ملذهب الإمام مالك، لأحمد بن حممد بن اأحمد الدردير، مكتبة . 9
اأيوب - كانو بنيجرييا، 1420ه�. 

الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع، ملحمد بن حممد اخلطيب ال�سربيني، حتقيق: . 10
علي معو�س وعادل عبد�ملوجود، د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، �لطبعة �لثالثة: 

1425ه�. 
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعلي بن �سليمان املرداوي، املطبوع . 11

مع املقنع وال�سرح الكبري، حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، دار هجر - 
القاهرة، الطبعة الأولى: 1415ه�. 

دار . 12 جنيم،  ابن  اإبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق،  كنز  �سرح  الرائق  البحر 
الكتب العلمية - بريوت، الطبعة الأولى: 1418ه�. 

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، لعالء الدين اأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين، . 13
دار الكتب العلمية - بريوت. 

بن . 14 لعمر  الكبري،  ال�سرح  الواقعة يف  والآثار  الأحاديث  تخريج  املنري يف  البدر 
علي بن اأحمد املعروف بابن امللقن، حتقيق: اأحمد �سليمان اأيوب، وعبداهلل بن 

�سليمان، د�ر �لهجرة - �لريا�س، �لطبعة �لأولى: 1425ه�. 
�سامل . 15 اخلري  اأبي  بن  يحيى  احل�سني  لأبي  ال�سافعي،  الإمام  مذهب  يف  البيان 

العمراين، اعتنى به: قا�سم النوري، دار املنهاج - جدة، الطبعة الثانية: 1424ه�. 
تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، ملحمد مرت�سى احل�سيني الزبيدي، حتقيق: . 16

عبدال�ستار اأحمد فراج واآخرين، مطبوعات وزارة الإعالم - الكويت، الطبعة 
�لأولى: بدئ بها �سنة 1386ه�. 

الكتاب . 17 دار  الزيلعي،  علي  بن  لعثمان  الدقائق،  كنز  �سرح  احلقائق  تبيني 
الإ�سالمي - القاهرة، الطبعة الثانية، وهي م�سورة عن الطبعة الأولى باملطبعة 
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فائدة: حكم وقوف املاأموم بني ال�سواري

قطعن  اإذا  )الأعمدة(  ال�سواري  بني  املاأمومني  وقوف  يكره 
ال�سواري؛  بني  ال�سالة  يتوقون  كانوا  ال�سحابة  لأن  ال�سفوف؛ 
النا�ص  يكون  اأن  اأجل  من  الرتا�ص  امل�سافاة  يف  املطلوب  ولأن 
ال�سفوف، فات هذا  �سوار تقطع  فاإذا كان هناك  �سفااً واحدااً، 
املق�سود، فاإن احتيج اإلى ذلك باأن كانت اجلماعة كثرية وامل�سجد 
�سيقااً، فاإن ذلك ل باأ�س به؛ لأن وقوفهم بني �ل�سو�ري يف �مل�سجد 

خري من وقوفهم خارج امل�سجد.
لطائف الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور �سعد بن تركي اخلثالن، )�س56(.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني وخامت النبيني، 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

وبعد: 

�لإلكرتونية  �لتجارة  �أ�سحت  بعيد، حتى  �إلى حد  �ملالية  �ملنتجات  تطورت  فقد   
ت�سيطر على معظم ال�ستثمارات العاملية، ومن بني هذه التجارة الإلكرتونية ما ي�سمى 
خمتلفة،  اأ�سكالاً  الإلكرتوين  الدفع  و�سائل  اتخذت  وقد  الإلكرتوين،  الدفع  بو�سائل 

منها ما �أطلق عليه »�لعمالت �لفرت��سية«.

ويالحظ �أنه يوجد عدد هائل من �لعمالت �لفرت��سية، وذلك �أن كل عملة حتظى 
مبميز�ت و��ستخد�مات فريدة. لكن �لعمالت �لتي حظيت بالقبول �لكبري، ياأتي على 

راأ�سها،  البيتكوين، والبيتكوين كا�ص، والليتكوين، والريبل، والدا�ص.

ا بالفعل، اأم اأنها  وهنا تثار الت�ساوؤلت عما اإذا كان ال�سرع يعترب هذه العمالت نقداً
. ا �أ�سالاً تعد مبثابة �سلعة من �ل�سلع، �أم ل تعد �سيئاً

ا اأو غري  كما تثار الت�ساوؤلت عن الآثار والأحكام ال�سرعية املرتتبة على كونها نقداً
نقد، مثل حكم اإجراء التعامالت اليومية بها، كالبيع وال�سلم يف هذه العمالت، وتاأخر 
القب�ص فيها، وحكم الزكاة فيها �سواءاً كان احل�سول عليها قد مت من خالل املتاجرة، 

اأو من خالل التعدين.

�لعمالت  عن  بها  لال�ستعا�سة  �ل�سرعي  �حلكم  عن  �لت�ساوؤلت  تدور  وكذلك 
�لتقليدية �لتي تخ�سع للرقابة وفر�س �ل�سر�ئب عليها.
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كما تثار ت�ساوؤلت حول حكم تطوير هذه �ملعاملة على �فرت��س عدم جو�ز �لتعامل 
بها، بو�سع �سو�بط �سرعية معينة لها، جتعلها غري مظورة من �لناحية �ل�سرعية.

اأهداف البحث

يهدف هذا البحث اإلى: 

بيان حقيقة �لعمالت �لفرت��سية، باعتبار �أن ت�سور �ملاهية، هو �لأ�سل �لذي . 1
يبنى عليه غريه.

� حقيقية �أم ل.. 2 بيان ما �إذ� كانت �لعمالت �لفرت��سية نقوداً

�، �أو غري ذلك.. 3 بيان �لآثار �ملرتتبة على كون �لعمالت �لفرت��سية نقوداً

الإ�سافة البحثية: 

خماطرة . 1 يف  الدخول  دون  التعدين،  خالل  من  النقود  على  احل�سول  مبداأ 
التجارات وتبادل ال�سلع.

والفرق . 2 التعدين،  خالل  من  عليها  احل�سول  مت  التي  العمالت  على  الزكاة 
بينها وبني العمالت التي مت احل�سول عليها من خالل التبادل.

اأهمية املو�سوع: 

ترجع �أهمية هذ� �ملو�سوع �إلى ما ياأتي: 

التاأثر القت�سادي واملايل العاملي ب�سبب التعامل بهذه العمالت.. 1

ا للم�ساربة يف هذه العمالت بغية الو�سول اإلى الربح.. 2 فتح الباب وا�سعاً

عدم وجود حدود مكانية �أو رقابية للتعامل بالعمالت �لفرت��سية، مما يجعل . 3
النا�ص يقدمون على التعامل بها، تاركني العمالت التقليدية خلف ظهورهم.

الدرا�سات ال�سابقة: 

توجد بع�س �لدر��سات �لتي تعر�ست للعمالت �لفرت��سية، وُيعّد �أهمها: 
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بن . 1 �لقت�سادية د. عبد�هلل  و�آثارها  و�أنو�عها  �لنقود �لفرت��سية، مفهومها 
�سليمان بن عبدالعزيز الباحوث - املجلة العلمية لالقت�ساد والتجارة - كلية 

التجارة، جامعة عني �سم�ص - القاهرة

وهو مل يتعر�س لالأحكام �ل�سرعية للنقود �لفرت��سية.

�لتوجيه �ل�سرعي للعمالت �لفرت��سية: منري ماهر �أحمد.. 2

وبالرغم اأن عنوان البحث يتناول اجلانب ال�سرعي، لكن الباحث مل يتحدث 
ا، واإمنا اقت�سر حديثه على القت�ساد الإ�سالمي. عن الأحكام ال�سرعية اأي�ساً

�لقومي: جو�سو� بارون و�آخرون، . 3 تد�عيات �لعمالت �لفرت��سية على �لأمن 
ا للناحية �ل�سرعية.  وهو مل يتعر�س متاماً

�لتميز . 4 مركز  �أقامها  �لتي  �لفرت��سي  �لنقد  حلقة  �إلى  �ملقدمة  �لأبحاث 
البحثي يف الق�سايا املعا�سرة - جامعة الإمام حممد بن �سعود - ال�سعودية - 

حمرم 1440ه�. 

والدرا�سات . 5 ال�سريعة  بكلية  املنعقد  ع�سر  اخلام�ص  الدويل  املوؤمتر  اأبحاث 
العمالت  بعنوان:  2019م  اإبريل   17  ،16 يف  ال�سارقة  جامعة   - الإ�سالمية 

�لفرت��سية يف �مليز�ن. 

وهذه �لأبحاث وما �سبقها من �أبحاث حلقة �لنقد �لفرت��سي، تظهر فائدتها يف 
كونها ُتعّد تاأ�سيالاً للعمالت �لفرت��سية من حيث �سالحيتها لأن تكون نقد� �أو ل، 
وقد ذكرت هذه البحاث اخلالف يف امل�ساألة والأدلة واملناق�سات ورجحت ما هو 
اأولى بالقبول يف نظرها، كما اأنها ذكرت بع�ص الآثار املرتتبة على هذه امل�ساألة، 

كما فتحت الباب اأمام الباحثني ملزيد من البحث والتف�سيل يف هذه امل�ساألة.

لكن هذه الأبحاث بالرغم من عظم قدرها، مل ت�ستوف جميع امل�سائل املتعلقة 
بالنقد �لفرت��سي، فهناك من �مل�سائل ما هو جدير بالدر��سة و�لبحث، منها 

ما ذكرته يف �لإ�سافة �لبحثية.
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�لعمالت �لفرت��سية حقيقتها و�أحكامها �لفقهية -ر�سالة ماج�ستري- �لباحث . 6
يا�سر بن عبدالرحمن العبدال�سالم.

وهذا البحث مل يتطرق اإلى كيفية القب�ص يف العمالت الرقمية، ومل يتطرق 
اإلى حكم ال�سلم فيها، كما مل يتحدث عن حكم زكاتها، والتنقيب عنها.

الأحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية -د. عبداهلل بن حممد العقيل- . 7
بحث من�سور يف عمادة البحث العلمي يف اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة.

وهذ� �لبحث مع جاللته، مل يتطرق �إلى م�ساألة �لقب�س للعمالت �لفرت��سية، 
نة اأم ل؟ كما مل ُي�ِسر  وهل ميكن تطبيق اأحكام زكاة الركاز على العملة املعدرّ

�إلى ر�أي �لقت�ساد �لو�سعي يف نقدية �لعمالت �لفرت��سية.

خطة البحث: 

�ملبحث �لأول: مفهوم �لعمالت �لفرت��سية، ون�سـاأتها، ومز�ياها وخماطرها، وي�ستمل 
على مطلبني: 

 �ملطلب �لأول: مفهوم �لعمالت �لفرت��سية.

 �ملطلب �لثاين: مز�يا وخماطر �لنقود �لفرت��سية، ونطاق قبولها.

�ملبحث �لثاين: نقدية �لعمالت �لفرت��سية، وي�ستمل على مطلبني: 

 �ملطلب �لأول: نقدية �لعمالت �لفرت��سية يف �لقت�ساد �لو�سعي.

 �ملطلب �لثاين: نقدية �لعمالت �لفرت��سية يف �لفقه �لإ�سالمي.

�ملبحث �لثالث: �لأحكام �ملرتتبة على �لتعامل بالنقود �لفرت��سية، وي�ستمل على مطلبني: 

 �ملطلب �لأول: حكم �مل�ساربة يف �لنقود �لفرت��سية.

 �ملطلب �لثاين: زكاة �لعمالت �لفرت��سية.



العمالت االفرتاضية وأحكامها يف ميزان 

الفقه اإلسالمي

العدد  اخلامس واخلمسون  489العدد  اخلامس واخلمسون 488

املبحث االأول
مفهوم العمالت االفرتا�شية

ون�س�اأتها، ومزاياها وخماطرها

املطلب االأول
مفهوم العمالت االفرتا�شية

�إن مفهوم �لعمالت �لفرت��سية، يدعونا �إلى �حلديث حول �لتطور �لذي حدث يف 
�لعمالت �لإلكرتونية؛ وذلك لأن �لعمالت �لفرت��سية تقع �سمن �لعمالت �لإلكرتونية.

فقد مرت �لعمالت �لفرت��سية باأكرث من مرحلة حتى و�سلت �إلى �لتطور �لأخري 
الذي هو حمل البحث، كالآتي: 

املرحلة االأولى
مرحلة النقود االإلكرتونية

مفهوم النقود الإلكرتونية: 

نة  جاء يف تعريف �ملفو�سية �لأوربية للنقود �لإلكرتونية �أنها: “قيمة نقدية خُمزرّ
ومقبولة  كمبيوتر،  ذاكرة  اأو  كبطاقة  اإلكرتونية  و�سيلة  على  اإلكرتونية،  بطريقة 
باعتبارها و�سيلةاً للدفع بو��سطة متعهدين غري �ملوؤ�س�سة �لتي �أ�سدرتها، ويتم و�سعها 
وذلك  والورقية،  النقدية  العمالت  عن  بديالاً  ل�ستعمالها  امل�ستخدمني،  متناول  يف 

بهدف اإحداث حتويالت اإلكرتونية ملدفوعات ذات قيمة حمددة)1(”.

النظام القانوين للنقود الإلكرتونية. املو�سوي، نهى خالد، وغريها - جملة جامعة بابل للعلوم الإن�سانية   )1(
 - القانوين  وتنظيمها  خماطرها  ماهيتها،  الإلكرتونية،  النقود  2014م.   - العدد22   -  22 املجلد   -

منتدى التمويل الإ�سالمي 23 يناير 1019م.
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ومن خالل هذا التعريف وغريه، فاإن النقود الإلكرتونية، تتمتع ب�سفة النقدية 
ا بذاته، بل هي  ا قائماً التي تكت�سبها من خالل النقود الورقية املعروفة، فهي لي�ست نقداً
�سيغة اأخرى للنقود الورقية، تتمثل يف حتويل النقود الورقية اإلى �سكل اإلكرتوين، يتم 
التعامل من خالله، مثل النقد املوجود يف بطاقة الئتمان والبطاقة م�سبقة الدفع، 

وال�سيكات الإلكرتونية، وغري ذلك.

خ�سائ�س النقود الإلكرتونية: 

تتمتع النقود الإلكرتونية، بعدة خ�سائ�ص، اأهمها: 

ال�سهولة يف ال�ستخدام؛ لأنها �سغرية احلجم. . 1

ا على بطاقات بال�ستيكية، اأو على القر�ص ال�سلب للحا�سب . 2 نة اإلكرتونياً خُمزرّ
ال�سخ�سي للم�ستهلك.

يتم تبادلها بني امل�ستهلك والتاجر، دون حاجة اإلى وجود طرف ثالث.. 3

�أي . 4 �إلى  �لإلكرتونية  �لنقود  فيمكن حتويل  للحدود �جلغر�فية،  غري خا�سعة 
مكان يف العامل، ويف اأي وقت كان)1(.

املرحلة الثانية
مرحلة النقود االفرتا�شية

مفهوم النقود الفرتا�سية: 

و�نت�سر  �ساع  وقد  �لرقمية،  �لنقود  �أ�سكال  �أحدث  من  �لفرت��سية  �لنقود  ُتعّد 

اإلى  مقدم  بحث  �س�12  عبدال�ستار  غدة،  اأبو  القت�سادية.  والآثار  ال�سرعية  الروؤية  الرقمية  النقود   )1(
موؤمتر الدوحة الرابع للمال الإ�سالمي يناير 2018م. �لنقود �لفرت��سية، مفهومها و�أنو�عها و�آثارها 
القت�سادية. الباحوث، عبداهلل بن �سليمان بن عبدالعزيز - بحث من�سور يف املجلة العلمية لالقت�ساد 
والتجارة - كلية التجارة - جامعة عني �سم�ص - القاهرة العدد1 يناير 2017م. دور النقود الإلكرتونية 
يف عمليات غ�سل الأموال: الزملي، ب�سام اأحمد - جملة جامعة دم�سق للعلوم القت�سادية والقانونية - 

جملد 26 العدد الأول 1010م �س�547.
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لنخفا�س  �لدول؛  من  كثري  يف  �لأخرية،  �لآونة  يف  �لنقود  بهذه  �لتعامل  ��ستخد�م 
اأية  اإلى  احلاجة  دون  ا،  فوراً يتم  فالدفع  و�سرعتها،  ا�ستعمالها،  و�سهولة  تكلفتها، 

و�سائط اأخرى. و�سياأتي بيان هذا.

فالعمالت �لفرت��سية هي: وحدة ح�سابية رقمية، �سادرة عن غري �لبنك �ملركزي 
بر�مج  بو��سطة  منَتجة  �لر�سمي،  �لنقد  نظام  خارج  تعمل  �لئتمانية،  و�ملوؤ�س�سات 
حا�سوبية، ول حتتاج �إلى و�سيط بني �ملتعامَلني، وت�ستمد قيمتها من �لثقة �لكائنة يف 

القبول الطوعي لها)1(.

وبناءاً على ذلك، فاإن �لعملة �لفرت��سية، لي�س لها كيان مادي ملمو�س �أو وجود 
فيزيائي، ول تخ�سع لل�سيطرة اأو التحكم من جانب بنك مركزي. 

الفرق بني النقود الإلكرتونية والنقود الفرتا�سية: 

ا بني �لنقود �لإلكرتونية، و�لنقود �لفرت��سية، يف �أن �لنقود  يظهر �لفرق و��سحاً
يف  �ملوجودة  �لورقية  للنقود  ممثلة  ُتعّد  ول  بنكية،  حل�سابات  تخ�سع  ل  �لفرت��سية 
ما  فاإذا  الدولة،  من  حماية  لها  ولي�ص  املركزي،  البنك  لرقابة  تخ�سع  ول  البنوك، 
�إلى مالكها، ول  ُفقدت �لنقود �لفرت��سية، فاإنه ل توجد و�سيلة لإعادة هذه �لنقود 
ن املالك من الدعوى الق�سائية؛ جلهالة املالك من ناحية، ولعدم اعرتاف الدولة  ميكرّ
بالنقود �لفرت��سية من ناحية �أخرى، كما �أنه ل ميكن م�سادرة �لنقود �لفرت��سية، 

اأو جتميدها؛ لعدم وجود رقابة عليها -كما �سبق-. 

كما �أن �لنقود �لفرت��سية، يتم حتديد قيمتها، بناءاً على حجم �مل�ساربات و�إقبال 
النا�ص على تداول هذه العملة والتعامل بها فيما بينهم باعتبارها بديالاً للنقود العادية.

معيار البيتكوين، عمو�ص، �سيف الدين �س�193، 194 ترجمة �أحمد ممد حمد�ن. �لنقود �لفرت��سية،   )1(
ا«، جامو�س، �أن�س �إبر�هيم �سـ9 - بحث مقدم اإلى  الباحوث �س�21. �لنقود �لفرت��سية »�لبيتكوين منوذجاً
جامعة ال�سارقة 2018/11/19م. حكم التعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة اأم متاجرة، الغامدي، من�سور 
بن عبدالرحمن بحث مقدم اإلى مركز التميز البحثي - جامعة الإمام حممد بن �سعود - ال�سعودية حمرم 
البتكوين  �سـ3.  بن ممد  �أحمد  بن  �إبر�هيم  يحيى،  ا«  �لبيتكوين منوذجاً  « �لفرت��سي  �لنقد  1440هـ. 

نظام الدفع الإلكرتوين، النعيمي، مثنى وعد اهلل يون�ص �س�6، 7 �سبكة الألوكة 1439ه� 2018م. 
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بالإ�سافة �إلى �أن �ملتعاملني بهذه �لعملة، ل يغرمون �أية ر�سوم �أو م�سروفات على 
عمليات التحويل)1(.

ن�ساأة العمالت الفرتا�سية: 

بع�س  �أو�سلتها  ولقد  �أهميتها،  وتتفاوت ح�سب  �لفرت��سية،  �لنقود  �أنو�ع  تتعدد 
ُتعد  لكن  العمالت،  هذه  لتداول  بور�سات  وتوجد  عملة،   2116 اإلى  الإح�سائيات 
�أهم هذه �لعمالت، و�أكرثها قيمة، عملة �لبتكوين، �لتي ن�ساأت فكرتها على يد �أحد 
ا، يدعى )�ساتو�سي ناكاموتو(، باعتبارها  ا م�ستعاراً املربجمني، الذي اتخذ لنف�سه ا�سماً
ا حتل حمل الدفع الإلكرتوين، ول يكون لها عالقة بالبنوك اأو مكاتب ال�سرافة،  نقوداً

حتى يبتعد عن مركزية البنوك التي تقوم بعملية املراقبة للح�سابات املختلفة.

ويف عام 2008م، مت الإعالن عن املوقع الر�سمي للبتكوين، بعد اأن ن�سر �ساحب 
الفكرة بحثاًا عن البتكوين، يبني فيه كيفية عملها.

باإنتاج  مبا�سرة  فيقوم  �حلا�سوب،  يف  يو�سع  برنامج  على  تقوم  �لفكرة  وهذه 
عمالت غري قابلة للتكرار من خالل ما ي�سمى بعملية التعدين اأو التنقيب عن العملة.

ا لإنتاج �لعملة، لكن كرثة �لإنتاج تخ�سع  ّمم خ�سي�ساً ويالحظ �أن �لربنامج قد �سُ
لإتقان املعالج وقدرته على التنقيب.

وحتتاج عملية �لتنقيب �إلى حل �لكثري من �ملعادلت و�مل�سائل �لريا�سة �ملعقدة؛ 
للتو�سل اإلى �سل�سلة طويلة من الأرقام واحلروف التي ُتعربرّ عن عدد معني من العملة 
كلما  �ملعادلت �سعوبة،  وتزد�د هذه  �إلكرتونية،  �إلى مفظة  �لفرت��سية، وحتويلها 

زادت عملية التعدين والتنقيب عن العملة)2(.

ا« يحيى، �إبر�هيم بن �أحمد بن ممد �سـ3. �لنقود �لفرت��سية،  �لنقد �لفرت��سي » �لبيتكوين منوذجاً  )1(
الباحوث �س�21. حكم التعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة اأم متاجرة، الغامدي. البتكوين نظام الدفع 

الإلكرتوين، النعيمي �س�6، 7 
�لعمالت �لفرت��سية، و�قعها، وتكيفها �لفقهي، وحكمها �ل�سرعي، �جلميلي، عمر �سـ176. التاأ�سيل =  )2(
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خ�سائ�س النقود الفرتا�سية: 

من �أهم خ�سائ�س �لعمالت �لفرت��سية: 

لي�ص لها وجود ملمو�ص )فيزيائي(.. 1

ل متثل اأيرّة جهة من اجلهات الر�سمية اأو غريها.. 2

متاحة للجميع دون قيد، من خالل عملية التعدين.. 3

يتم التعامل بها من خالل �سبكة الإنرتنت فقط.. 4

ميكن تبادلها بالعمالت الورقية الر�سمية، كالدولر واجلنيه.. 5

التعامل بها يتم مبا�سرة، دون حاجة اإلى ا�ستخدام و�سيط.. 6

عدم وجود �سقف حمدد لالإنفاق اأو ال�سراء كما يف بطاقات الئتمان.. 7

عدم قدرة �حلكومات باأجهزتها �ملختلفة على �لتحكم يف كمية عر�سها، �أو . 8
قيمتها ال�سوقية.

اإلى . 9 حاجة  دون  واحدة،  بعملة  العامل  م�ستوى  على  واخلدمات  ال�سلع  �سراء 
اأخرى كالدولر واليورو، وما ينتج عنه من دفع هام�ص  �سرف العملة بعملة 

ربح ب�سبب فارق �سعر ال�سرف)1(. 

ا، ال�سيخ، غ�سان حممد - بحث من�سور يف املوؤمتر الدويل  = الفقهي للنقود الرقمية »البتكوين منوذجاً
اخلام�ص ع�سر لكلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية - ال�سارقة 2019م �س�26-27. �لنقود �لفرت��سية، 
واإ�سكاليات  التداول  حرية  بني  الرقمية  والعمالت  البديلة  املعامالت  من�سات  �س�23-22.  الباحوث 

الرقابة، مركز هردو لدعم التحليل الرقمي �س�7 القاهرة 2018م. 
من�سات املعامالت البديلة والعمالت الرقمية بني حرية التداول واإ�سكاليات الرقابة، مركز هردو لدعم   )1(
�لفرت��سية،  �لعمالت  �سـ31.  �لباحوث  �لفرت��سية،  �لنقود  2018م.  القاهرة  �س�7  الرقمي  التحليل 
�لنقود  �ل�سعودية.   - �لفرت��سي  �لنقد  �إلى حلقة  بن عبد�لرحمن بحث مقدم  يا�سر  �آل عبد�ل�سالم، 
الرقمية. اأبو غدة، عبدال�ستار �س�13. وظائف و�سروط �لنقود ومدى حتققها يف �لعمالت �لفرت��سية، 

عوده، مراد رايق �س�203



د.  أمحد بن هالل الشيخ

العدد  اخلامس واخلمسون  495العدد  اخلامس واخلمسون 494

املطلب الثاين
مزايا وخماطر النقود االفرتا�صية، ونطاق قبولها

الفرع الأول: مزايا النقود الفرتا�سية

تتميز �لنقود �لفرت��سية بعدة مز�يا، يعد �أهمها: 

الأمان: يتحدد جمال �لأمان يف �لنقود �لفرت��سية، يف �لتقنية �لعالية لهذه . 1

العمالت، فهي حُمكمة اإلى حد ي�سعب معه اإجراء عمليات التزوير اأو النهب؛ 
اأحد  النقود بجودة عالية، كي ل ي�ستطيع  التقنية على ت�سفري  اإذ تقوم هذه 
معرفة ما ميتلكه ال�سخ�ص منها، فال ميكن م�سادرتها اأو وقفها من ال�سلطات 
اأو اجلهات احلكومية، بخالف الذهب من قبل، والنقود الورقية اليوم، التي 

ا يف �سيطرة احلكومات وم�سادرتهم لها متى �ساءوا. كانت ماديتها �سبباً

عدم دفع ر�سوم مالية عند اإجراء التعامل بهذه النقود:  اإن البنوك بطبيعتها، . 2

�أو  �لنقود  �لتي حتدث على حتويل  �ليومية  �لتعامالت  ا على  ر�سوماً تتقا�سى 
نقلها من مكان لآخر، بخالف �لعمالت �لفرت��سية، �لتي ل يفر�س �لتعامل 

بها اأية ر�سوم اأخرى.

من . 3 بكثري  �لفرت��سية  بالنقود  �ملتعاملون  يتمتع  بها:  التعامل  يف  ال�سرية 

وهذه  العمالت،  بهذه  تتم  التي  ال�سفقات  مراقبة  ميكن  فال  اخل�سو�سية، 
ُتعدرّ اإيجابية لبع�ص من يريدون اأن يتمتعوا باخل�سو�سية يف تعامالتهم، فال 
ا من حمافظ البيتكوين، دون  وجود للهيئات الرقابية، فيمتلك ال�سخ�ص عدداً

ا. اأن يكون ا�سمه اأو عنوانه معروفاً

عدم وجود حدود جغرافية: تتمتع �لنقود �لفرت��سية بالالمركزية، فال توجد . 4

ا اأمام التعامل بهذه النقود، اأو حتد من  حواجز من بالد اأو قوانني تقف عائقاً
حركتها، ف�سالاً عن حظر التعامل بها، وذلك لأن البنوك املركزية ل ت�ستطيع 

التحكم فيها. 
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م�ستخدم . 5 اأي  بها  يقوم  التي  التعامالت  ن�سبة  عن  اإف�ساح  يوجد  ال�سفافية: 

يعرف عدد  �أن  �لتعامل،  �لثاين يف  �لطرف  في�ستطيع  �لفرت��سية،  للعمالت 
، وعدد التعامالت التي  الوحدات التي ميتلكها الطرف الأول من البيتكوين مثالاً

قام بها، هذا بالرغم من اأنه ل ميكن الو�سول اإلى معرفة هوية ال�سخ�ص)1( 

الفرع الثاين: خماطر العمالت الفرتا�سية

توجد بع�س �ملخاطر �لتي ت�ساحب ��ستخد�م �لعمالت �لفرت��سية، ومن �أهمها: 

عدم وجود رقابة من �لبنوك يوؤدي �إلى �أ�سر�ر كبرية، منها �إنتاج �أية كمية . 1
�لأخرى،  بالعمالت  �لإ�سر�ر  �أو  �لت�سخم،  حلالة  مر�عاة  دون  �لنقود،  من 
كما اأن هذا يتيح لهذه النقود اأن تكون و�سيلة لغ�سيل الأموال، اأو غريها من 

التعامالت غري امل�سروعة. 

� من �لقيمة �لتي . 2 عدم �عرت�ف �أكرث دول �لعامل بهذه �لنقود، قد يفقدها كثرياً
كانت تنتظرها هذه النقود، لو كان هناك اعرتاف.

ا للعملة، لكن مع ذلك . 3 ا اإيجابياً ال�سرية التامة: لقد �سبق اأن ال�سرية متثل جانباً
ا، اإذ ي�ستغلها اأ�سحاب العمليات غري  ا �سلبياً فهي متثل من الوجه الآخر جانباً

ال�سرعية يف اإجراء �سفقاتهم، دون اأيرّة مالحقة قانونية.

املتعاملني . 4 بني  ا كبريا  العملة، خطراً �سعر  تذبذب  ي�سكل  العملة:  �سعر  تذبذب 
�لعملة؛  �سعر  بانخفا�س  �لإ�ساعات  �إثارة  �إلى  �ملتالعبني  بع�س  يعمد  �إذ  بها، 
فيعمد النا�ص اإلى بيعها، في�سرتيها هوؤلء ثم يبيعونها بال�سعر املرتفع بعد ذلك. 

 �لقر�سنة: �إن �لعمالت �لفرت��سية خمزنة على �سبكة �لإنرتنت، ولذ� فاإنها . 5

 134 �س�133،  الدين  �سيف  عمو�ص،  املركزي،  امل�سريف  للنظام  الالمركزي  البديل  البيتكوين  معيار   )1(
اأحمد حممد حمدان - مركز ترخي�ص حقوق الن�سر 2019م. من�سات املعامالت البديلة  - ترجمة: 
الرقمية  النقود  2018م.  القاهرة   7 �س�6،  الرقمي  التحليل  لدعم  هردو  مركز  الرقمية،  والعمالت 
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قد تتعر�س ملخاطر �ل�سرقة �أو �لقر�سنة، وهنا ل ي�ستطيع �ل�سخ�س �مل�سروق 
ي�ستطيع  ل  كما  التعامالت،  هذه  ت�سود  التي  للجهالة  حقه؛  اإلى  ي�سل  اأن 
�ل�سخ�س �أن يبلغ �جلهات �لأمنية عن �سياع حقه، لأن هذه �لعمالت ل تتمتع 
اأنها  لها،  بالن�سبة  الأ�سا�سية  املخاطر  اأحد  فاإن  ثم  القانونية، ومن  بال�سفة 

تفتقر اإلى احلماية القانونية.

مراقبة . 6 ميكن  ل  العمالت  هذه  اإن  القول  �سبق  لقد  ال�سريبي:  التهرب 
ا اأمام التهرب ال�سريبي، مع اأن  ا عظيماً اأ�سحابها، ومن ثم فاإن هذا يفتح باباً
ا �سخمة يف �لتد�ول، ف�سالاً عن �سهولة تهريب هذه  هذه �لعمالت متثل �أرقاماً

الأموال اإلى اخلارج، وارتكاب جرائم اأخرى مثل غ�سيل الأموال)1(.

الفرع الثالث: نطاق القبول للعمالت الفرتا�سية

� بني دول �لعامل، لدرجة  ا كبرياً لقد �ت�سع نطاق �لتعامل بالنقود �لفرت��سية �ت�ساعاً
ا بالتعامل بها، وكذلك �سنغافورة، وتتيح دولة الإمارات  اأن اأملانيا قد اعرتفت ر�سمياً
العربية البيتكوين باعتبارها وحدة حملية، كما اأن حمكمة العدل الأوربية قد اعرتفت 
�أن �لعمالت �لفرت��سية هي مقابلة لل�سلع، ومن ثم فاإنها  �أقّرت  ا عندما  بها �سمنياً

معفاة من �سر�ئب �لقيمة �مل�سافة.

�لعمالت،  �لتعامل بهذه  ُتقّر  �لعامل  �ألف �سركة يف  �أكرث من مائة  �أن هناك  كما 
ا.  ا ف�سيئاً وهذا كله يخفف من حدة مهاجمتها �سيئاً

دول  �أكرث  فاإن  �لفرت��سية،  للعمالت  �لكبري  �لدويل  �لقبول  هذ�  من  وبالرغم 
ا للقانون،  ا بها، بل اإن بع�ص الدول جعلت التعامل بها خمالفاً العامل مل تعرتف ر�سمياً

لعدم وجود �سو�بط لهذه �لعمالت)2(.

النقود الرقمية اأبو غدة �س�19، 20. وظائف و�سروط �لنقود ومدى حتققها يف �لعمالت �لفرت��سية،   )1(
عوده، مراد رايق �س�203. �لنقود �لفرت��سية، �لباحوث �سـ36. 

ا«، يحيى �سـ9 �لنقود �لفرت��سية، �لباحوث �سـ38 - 40. �لنقد �لفرت��سي » �لبيتكوين منوذجاً  )2(
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املبحث الثاين
نقدية العمالت االفرتا�شية

املطلب االأول
نقدية العمالت االفرتا�صية يف االقت�صاد الو�صعي

� �أو غري ذلك، فاإننا جند  عند �لنظر �إلى �لعمالت �لفرت��سية باعتبارها نقوداً
عدة �آر�ء ب�سدد هذ� �ملو�سوع: 

�حلقيقية،  �لنقود  ك�سائر  نقود،  هي  �لفرت��سية  �لعمالت  �إن  �لأول:  �لر�أي 
و�سنغافورة. كما  اأملانيا،  بها، مثل  بالتعامل  التي �سرحت  الدول  راأي  وهو 
القت�ساد  علماء  -من  تايلر  �ساميون  عمو�ص،  الدين  �سيف  اإليه  ذهب 

�لو�سعي-)1(.

تعامل  �سلع،  هي  و�إمنا   ،� نقوداً لي�ست  �لفرت��سية  �لعمالت  �إن  �لثاين:   �لر�أي 
معاملة ال�سلع يف البيع وال�سراء، وقد اجتهت ال�سني، هذا الجتاه، وكذلك 

�ليابان، عندما �أعلنت �أن �لبيتكوين هي �سلع خا�سعة لل�سريبة)2(.

ا، ول قيمة لها، بل  �، ول �سلعاً �لر�أي �لثالث: �إن �لعمالت �لفرت��سية لي�ست نقوداً
هي جمرد اأرقام على ال�سا�سة فقط، وقد ذهبت اإلى هذا �سائر الدول التي 
وكالة  منها  �ملركزية،  �لبنوك  وبع�س  �لفرت��سية،  بالعمالت  �لتعامل  متنع 
احتاد  حذر  كما  املركزي،  الإمارات  م�سرف  الأوروبية،  امل�سرفية  الرقابة 
البنوك يف الكويت من خماطر التعامل بالنقود الإلكرتونية، البنك املركزي 

معيار البيتكوين البديل الالمركزي للنظام امل�سريف املركزي، عمو�ص �س�130 ترجمة: اأحمد حممد   )1(
https: //manshoor.com/world/bitcoin-and-digital-currencies-everything-you- .حمدان

.need-to-know-about-future-of -money/

بيتكوين لي�ست عملة بل �سلعة ونوع من الأ�سول يف ال�سني، اف�سكو، امناي - جملة امناي 8 يوليو 2017م  )2(
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العاملي للبنوك املركزية الوطنية يف تقريره ال�سنوي، وبنك الت�سويات الدويل 
يف �سوي�سرا)1(.

اأدلة الآراء: 

اأدلة الراأي الأول: 

��ستدل �لقائلون باأن �لنقود �لفرت��سية، هي �أثمان لل�سلع، وهي نقود كغريها من 
�لنقود، مبا ياأتي: 

حتقيق �أكرب قدر من �حلرية �لقت�سادية من خالل �لعمالت �لفرت��سية، �إذ . 1
ي�ستطيع الفرد حتويل ما يريد من النقود، دون وجود رقابة عليه، فال ميكن 
م�سادرة اأمواله، وبهذا يخرج عن �سيطرة احلكومات التي قد تريد الهيمنة 

عليه.

�ل�سلع . 2 بها  تقّيم  عملة،  �لفرت��سية  �لنقود  �أن  على  جرى  قد  �لعرف  �إن 
واملنتجات، وبهذا تكون قد ا�ستوفت مقومات النقود؛ لرواجها يف التعامل بني 

ا، وقيامها بوظائف النقود. النا�ص، واتخاذ املتعاملني لها ثمناً

ا بال�سطالح،  �أثماناً �لنقود �لفرت��سية  و�إذ� كان �لأمر كذلك، فقد �سارت 
فاإذا زالت عنها هذه الأو�ساف، زال عنها و�سف الثمنية.

�إن �لنقود �لفرت��سية، مغطاة ب�سلة من �لعمالت، فال مانع من �لتعامل بها)2(. . 3

�لعملة �لفرت��سية خ�سائ�سها وخماطر �لتعامل بها، �أبو خري�س، �أحمد - �ملركز �لدميقر�طي �لعربي   )1(
اأبو الفتوح، هاين - البور�سة 22  2018/12/20م. النقود الرقمية فوائد عظيمة وخماطر باجلملة، 
�لنقد �لفرت��سي  �إلى حلقة  يا�سر بحث مقدم  �آل عبد�ل�سالم،  �لفرت��سية،  �لعمالت  يونيو 2017م. 
- ال�سعودية. حكم التعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة اأم متاجرة، الغامدي، من�سور بن عبدالرحمن 

ا«، يحيى �سـ17.  �س�15. �لنقد �لفرت��سي » �لبيتكوين منوذجاً
معيار البيتكوين البديل الالمركزي للنظام امل�سريف املركزي، عمو�ص �س�130، 231. �لنقد �لفرت��سي   )2(
https://manshoor.com/world/bitcoin-and-digital-cur-  .17 �س يحيى  منوذجا«،  البيتكوين   «�

.rencies-everything-you-need-to-know-about-future-of-money/
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املناق�سة: 

� من �حلرية �لقت�سادية،  � كبرياً ُيناق�س �لقول باأن �لعمالت �لفرت��سية حتقق قدراً
ا  ا كبرياً ا يف بع�ص الأحوال، لكنه �سرعان ما ميثرّل خطراً ا اإيجابياً باأن هذا واإن كان اأمراً
والتهرب  الأموال،  تهريب  اأمام عمليات  ا  وا�سعاً الباب  يفتح  لأن هذا  املجتمع،  يهدد 
اال�سريبي، والجتار يف الأمور غري امل�سروعة؛ لعدم وجود امل�ساءلة القانونية حينئذ.

�إن �لنقود �لفرت��سية هي مغطاة ب�سلة من �لعمالت، فيمكن معرفة  �أما �لقول 
باأ�سعار  الأبحاث اخلا�سة  الآن، وذلك لأن  اإلى  له وجود حقيقي  لي�ص  قيمتها، فهذا 
هذه  كانت  �سو�ءاً  �لو�حدة،  �لعملة  بح�سب  تقدرها  �لآن،  �إلى  �لفرت��سية  �لعمالت 

العملة هي الدولر، اأو اليورو، اأو غريهما)1(. 

اأما تعامل النا�ص بها ف�سياأتي مناق�سته عند ذكر اأدلة الفقهاء يف املطلب الالحق 
-اإن �ساء اهلل تعالى-.

اأدلة الراأي الثاين: 

��ستدل �لقائلون باأن �لنقود �لفرت��سية �سلعة من �ل�سلع، مبا ياأتي: 

�إن �لنقود �لفرت��سية، تفتقد �إلى كثري من وظائف �لنقود �حلقيقية، كما �أنها . 1
النقود احلقيقية  �سكل  تاأخذ  اأن  وبالتايل، فال ميكن  لل�سلع،  ا  لي�ست مقيا�ساً
وطبيعتها، واإذا كانت تفتقر اإلى وظائف النقود احلقيقية، فاإنها تكون اأقرب 
�، وميكن للنا�س �سر�وؤها بالطريقة  �إلى كونها �سلعة �فرت��سية من كونها نقداً

املتبعة من من�سات التداول.

اإن البيتكوين هي و�سيط فقط للتبادل، ولي�ست عبارة عن �سلة من العمالت، . 2
كما اأنها غري مغطاة باأية عملة اأخرى.

 - براند  موؤ�س�سة  �سـ20  و�آخرون  جو�سو�  بارون،  �لقومي،  �لأمن  على  �لفرت��سية  �لعملة  تد�عيات   )1(
كاليفورنيا 2015م.النقود الرقمية فوائد عظيمة وخماطر باجلملة، اأبو الفتوح، هاين - جملة البور�سة 
22 يونيو 2017م. �لبتكوين عملة �فرت��سية )�آمنة( لغ�سيل �لأمو�ل و�لأعمال �مل�سبوهة، �لعطار، ح�سام 

الدين 14 �سبتمرب 2015م.
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اعتماد دولة كربى كال�سني لها على اأنها �سلعة، اإذ تعتربها ال�سني من اأكرب . 3
اأ�سول ال�ستثمار. 

ا�ستعمال النا�ص لهذه العمالت، فهم ل ي�ستعملونها على اأنها مقيا�ص للقيمة، . 4
ا)1( واإمنا ي�ستعملونها للم�ساربة بها غالباً

املناق�سة: 

�، فاإنه  يناق�س هذ� باأننا �إذ� �عتربنا �أن �لعمالت �لفرت��سية، �سلعة ولي�ست نقداً
لن توجد منها فائدة ا�ستثمارية حقيقية حتقق فائدة مرجوة للمجتمع، واإمنا تكون 

الفائدة منها هو ا�ستخدامها يف امل�ساربة بها فقط لك�سب فروق الأ�سعار)2(.

اأدلة الراأي الثالث: 

��ستدل �لقائلون باأن �لعمالت �لفرت��سية لي�ست عملة، ول �سلعة، ول قيمة لها، 
مبا ياأتي: 

ا للقيم، ول هي و�سيلة لالإبراء العام.. 1 اإنها ل تروج رواج الأثمان، ول ُتعدرّ مقيا�ساً

اإنها غري �سادرة عن الدولة، وبهذا ل تكت�سب �سفة النقدية التي ت�ستمدها . 2
من الدولة.

اآمنة، وحتتوي على . 3 اإنها ل تخ�سع لرقابة احلكومات وحمايتها، فهي لي�ست 
الكثري من املخاطر.

يوليو   8 امناي  جملة   - امناي  اف�سكو،  ال�سني،  يف  الأ�سول  من  ونوع  �سلعة  بل  عملة  لي�ست  بيتكوين   )1(
ا«، يحيى �سـ17. وظائف و�سروط �لنقود ومدى حتققها  2017م. �لنقد �لفرت��سي » �لبيتكوين منوذجاً
حكم  عبد�ل�سالم.  �آل  �لفرت��سية،  �لعمالت  �سـ214.  ر�يق  مر�د  عوده،  �لفرت��سية،  �لعمالت  يف 

التعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة اأم متاجرة، الغامدي �س�15.
يوليو   8 امناي  جملة   - امناي  اف�سكو،  ال�سني،  يف  الأ�سول  من  ونوع  �سلعة  بل  عملة  لي�ست  بيتكوين   )2(
ا«، يحيى �سـ17. وظائف و�سروط �لنقود ومدى حتققها  2017م. �لنقد �لفرت��سي » �لبيتكوين منوذجاً
حكم  عبد�ل�سالم.  �آل  �لفرت��سية،  �لعمالت  �سـ214.  ر�يق  مر�د  عوده،  �لفرت��سية،  �لعمالت  يف 

التعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة اأم متاجرة، الغامدي �س�15. 



العمالت االفرتاضية وأحكامها يف ميزان 

الفقه اإلسالمي

العدد  اخلامس واخلمسون  501العدد  اخلامس واخلمسون 500

تظهر . 4 خمزنة،  اأرقام  عن  عبارة  هي  واإمنا  معتربة،  قيمة  ذات  لي�ست  اإنها 
وتختفي من ال�سا�سة ب�سهولة، فهي ل حقيقة لها ملمو�سة)1(.

الرتجيح: 

�لفرت��سية،  �لعمالت  نقدية  مدى  يف  و�أدلتهم  �لقت�ساديني  �أقو�ل  عر�س  بعد 
ومناق�سة ما ي�ستحق �ملناق�سة منها، �أرى ترجيح قول �لقائلني باأن �لعمالت �لفرت��سية 
ا، ولي�ست �سلعة، و�سياأتي وجه الرتجيح عند ذكر الراجح من اأقوال الفقهاء،  لي�ست نقداً

خ�سية التطويل.

املطلب الثاين
نقدية العمالت االفرتا�شية يف الفقه االإ�شالمي

�إن �حلديث عن نقدية �لعمالت �لفرت��سية، �أو عدم نقديتها، يدعونا �إلى �سرورة 
التعرف على علرّة الربا يف النقدين، حتى ميكن معرفة ما اإذا كانت هذه العلرّة تنطبق 

على �لعمالت �لفرت��سية �أم ل؟

 فقد ذهب جمهور الفقهاء من املالكية وال�سافعية ورواية عن اأحمد، اإلى اأن علرّة 
الربا يف النقدين هي الثمنية)2(، وقد اختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم؛ وذلك 
اإلى معرفة مقادير  بها  يتو�سل  لالأموال،  ا  تكون معياراً اأن  الأثمان  املق�سود من  لأن 

الأموال، ول يق�سد النتفاع باأعيانها اأو ذواتها)3(.

�لعملة �لفرت��سية خ�سائ�سها وخماطر �لتعامل بها، �أبو خري�س، �أحمد - �ملركز �لدميقر�طي �لعربي   )1(
اأبو الفتوح، هاين - البور�سة 22  2018/12/20م. النقود الرقمية فوائد عظيمة وخماطر باجلملة، 
يونيو 2017م. �لبيتكوين عملة �فرت��سية )�آمنة( لغ�سيل �لأمو�ل و�لأعمال �مل�سبوهة، �لعطار، ح�سام 
الدين 14 �سبتمرب 2015م. �لعمالت �لفرت��سية، �آل عبد�ل�سالم، يا�سر بحث مقدم �إلى حلقة �لنقد 
�لفرت��سي - �ل�سعودية. حكم �لتعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة �أم متاجرة، �لغامدي، من�سور بن 

ا«، يحيى �سـ17.  عبدالرحمن �س�15. �لنقد �لفرت��سي » �لبيتكوين منوذجاً
�سرح خمت�سر خليل، اخلر�سي 56/5. اأ�سنى املطالب، الأن�ساري 22/2. املغني، ابن قدامة 5/4.   )2(

جمموع الفتاوى، ابن تيمية 471/29. ابن القيم، اإعالم املوقعني 105/2.   )3(
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وبناءاً على ذلك، فاإن النقود التي جرى العرف على التعامل بها، وارت�ستها الدولة 
اأثمان جتب فيها الزكاة، عند بلوغها  ا للتبادل، تو�سف باأنها  ا للقيم، وو�سيطاً معياراً

الن�ساب، ويجري فيها الربا، لتحقق و�سف الثمنية)1(.

لكن �ختلف �ملعا�سرون حول �لنقود �لفرت��سية، من حيث �سالحيتها لأن تكون 
ا يتم التبادل به وتداوله بني النا�ص كغريه من الأثمان على قولني:  ثمناً

القول الأول: ذهب اأ�سحاب هذا القول، اإلى اأن هذه العمالت ل ت�سلح اأن تكون 
ا، ول �سلعة، ولي�ص لها قيمة.  ثمناً

�لإفتاء  د�ر  مثل  �لإ�سالمي،  �لعامل  �لإفتاء يف  دور  �أكرث  �إلى هذ�  وقد ذهب 
العربية،  الإمارات  بدولة  الإفتاء  ودار  الفل�سطينية،  الإفتاء  ودار  امل�سرية، 

وغريها)2(.

�لقول �لثاين: ذهب �أ�سحاب هذ� �لقول �إلى �أن �لعمالت �لفرت��سية، هي نقود 
يف حق من تعامل بها، وقد ذهب اإلى هذا القول عبداهلل بن حممد العقيل، 
كما ذهب اإليه ال�سيخ عبدالرحمن الرباك حني ذهب اإلى وجوب الزكاة يف 

هذه العمالت)3(.

اأدلة القولني: 

اأدلة القول الأول: 

ان من 8-13 �سفر 1407ه�/11- ُينظر قرار جممع الفقه الإ�سالمي املنعقد يف دورة موؤمتره الثالث بعمرّ  )1(
16 ت�سرين الأول )اأكتوبر ( 1986م. 

اإبريل 2019م. فتوى  )2(  انظر فتوى مفتي جمهورية م�سر العربية ال�سادرة يف 14 �سعبان 1440ه� 20 
25 ربيع الأول 1439ه� - 14 كانون  د�ر �لفتاء �لفل�سطينية بتحرمي �لنقود �لفرت��سية �ل�سادرة يف 
الأول 2017م. املوقع الر�سمي للهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية بدولة الإمارات العربية املتحدة تاريخ 

2019/1/25 رقم الفتوي 89043.
�لأحكام �لفقهية �ملتعلقة بالعمالت �لإلكرتونية: �لعقيل، عبد�هلل بن ممد. �لنقد �لفرت��سي »بتكوين   )3(
 - �أ�سعد  �أ�سامة  �أبو ح�سني،  �لفرت��سية:  بالعمالت  للتعامل  �ل�سرعي  �س�18. �حلكم  يحيى  ا«،  منوذجاً

موؤمتر �ل�سارقة بعنو�ن: »�لعمالت �لفرت��سية يف �مليز�ن« �سـ128
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ا، مبا  ا �أو �سلعاً ��ستدل �لقائلون باأن �لعمالت �لفرت��سية ل ت�سلح �أن تكون �أثماناً
ياأتي: 

: �لنقود �لفرت��سية، �سادرة من جهة غري ر�سمية، وهذ� فيه �فتيات على حق  �أولاً
الدولة، و�سلب لخت�سا�سات ويل الأمر املخول له القيام بهذه املهام.

فاإننا عندما نتتبع الطريقة التي تكت�سب بها النقود �سفة النقدية، فاإننا جند 
در للنقود، ول تتخذ  �لفقهاء على �لقول با�سرت�ط �أن تكون �لدولة هي �مل�سْ

ها. النقود هذا الو�سف، اإل باإ�سدار الدولة لها، واإ�سرافها على �سكرّ

فقد ذكر �لر�فعي �أن �سرب �لدر�هم من �ساأن �لإمام)1(، كما ذكر العمراين 
ل  اأنه  اأحمد  ذكر  وكذلك  عليه)2(،  يفتات  فال  لالإمام،  �لدر�هم  �سرب  �أن 

ي�سلح �سرب �لدر�هم �إل يف د�ر �ل�سرب باإذن �ل�سلطان)3(.

ومن هنا، فاإن �إ�سد�ر �لنقود �لفرت��سية من جهة غري ر�سمية، هو �فتيات 
على حق الدولة، و�سلب لخت�سا�سات ويل الأمر املخول له القيام بهذه الأمور.

ا: �إن �ملتاجرة يف �لعمالت �لفرت��سية، هي متاجرة لي�ست حقيقية؛ لأنه ل  ثانياً
يتم فيها ت�سليم وت�سلم، فهي من قبيل املتاجرة باملوؤ�سر التي حرمها جممع 
الفقه الإ�سالمي لعدم وجود الت�سليم والت�سلم)4(، فالذي يتعامل على موؤ�سر 
)وحدات( �سهم معني، فاإنه يتعامل للح�سول على فرق الأ�سعار فقط، لكن 
ل يوجد يف احلقيقة ت�سليم وت�سلم، وهذه املعاملة قد ن�ساأت ب�سبب عدد غري 
قليل من امل�ستثمرين، يريدون احل�سول على فروق الأ�سعار فقط، ول يريدون 
ت�سجيل �لأ�سهم يف مفظتهم، وهذ� هو ما يحدث يف �لعمالت �لفرت��سية، 

فيح�سل على عدد معني من العمالت فقط.

فتح العزيز، الرافعي 13/6.  )1(
البيان، العمراين 288/3.   )2(

مطالب اأويل النهى، الرحيباين 185/3.   )3(
انظر قرار جممع الفقه الإ�سالمي - جدة رقم 63 )7/1( ب�ساأن الأ�سواق املالية 1412ه� 1992م.  )4(
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وتر�ب  �ل�ساغة،  وتر�ب  �ملغ�سو�سة،  �لنقود  ت�سبه  �لفرت��سية  �لنقود  �إن  ا:  ثالثاً
�ملعدن، فاليجوز بيع هذه �لأ�سياء جلهالة قيمتها، وكذلك �لنقود �لفرت��سية، 

قيمتها جمهولة)1(.

 � كثرياً يدفع  قد  �لإن�سان  لأن  �لقمار؛  على  ت�ستمل  �لفرت��سية  �لنقود  �إن  ا:  ر�بعاً
من املال للح�سول عليها، وقد يح�سل عليها بالفعل وقد ل يح�سل؛ وذلك 
لأن �أكرث من 50% من �لإ�سد�ر�ت �لأولية للعمالت �لفرت��سية تبوء بالف�سل، 
ا للدرا�سة التي اأعدها بع�ص الباحثني من كلية بو�ستون، وهذا يوؤدي اإلى  وفقاً
وجود الغرر الفاح�ص يف احل�سول على العملة، ومن ثم فاإنه يوؤدي اإلى وجود 

فقاعات غري م�ستقرة.)2(

ا، من جهة جهالة من �أ�سدرها،  ا: ت�ستمل �لنقود �لفرت��سية على �لغرر �أي�ساً خام�ساً
� عليها، بالإ�سافة �إلى �أنها ل حتتوي على نظام رقابي،  � كبرياً وهذ� يوؤثر تاأثرياً
مما يجعل الغرر واملخاطر عالية؛ ب�سبب اأن هذه النقود قد ت�سيع يف اأي وقت، 
اإلى خ�سارة كبرية  اأخرى، مما يوؤدي  اإعادتها مرة  اأ�سحابها من  ول يتمكن 
لأ�سحابها، بخالف النقود الورقية، التي تكون البلد املُ�سدرة، هي امل�سئولة 
�إذ�  �إل  �لنقود،  عر�س  من  �لدول  هذه  تزيد  ل  بحيث  �لإ�سد�ر،  عملية  عن 
ا بالعملة، اأما النقود  كان ذلك مقابالاً للغطاء الذي جعلته هذه الدول مربوطاً
 � �لنقد نقداً �أي �سيء، مما يجعل  �أو غطاء من  �لفرت��سية، فلي�س لها �سند 
اأحد  ُيعدرّ  ا، وهذا �سي�ساهم بدوره يف زيادة الت�سخم الذي  ا، ل حقيقياً وهمياً

�أ�سبابه زيادة كمية �لنقود �ملعرو�سة. 
�أر�سية  تر�ب �ل�ساغة هو: ما ي�سقط من بر�دة �لذهب و�لف�سة عند �ل�سناعة، حيث تختلط برت�ب   )1(
اأو  بجن�سه  بيع  �سواءاً   - بحال  ال�ساغة  تراب  بيع  جواز  بعدم  والقول  ال�سم.  بهذا  فت�سمى  احلانوت، 

بخالف جن�سه -، هو مذهب �ملالكية و�ل�سافعية ورو�ية عن �حلنابلة؛ لعدم �لعلم مبقد�ره. 
بينما ذهب احلنفية ورواية عن احلنابلة اأنه يجوز بيعه بخالف جن�سه؛ لأنه ل ربا حينئذ. انظر الهداية، 
املرغيناين 82/3. �لتلقني، �لقا�سي عبد�لوهاب 150/2. املجموع، النووي 307/9. املغني، ابن قدامة 

 .44 ،40/4
ا«، يحيى �سـ17.  ينظر �لنقود �لفرت��سية »�لبيتكوين منوذجاً  )2(
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وخال�سة هذ�، �أن �لنقود �لورقية، ميكن �لتحكم يف عر�سها بتحديد كميتها، 
بخالف �لنقود �لفرت��سية)1(.

�، فال يوجد  ا كبرياً ا: ترتفع ن�سبة �ملخاطرة يف �لعمالت �لفرت��سية، �رتفاعاً �ساد�ساً
��ستقر�ر لأ�سعار �لعمالت �لفرت��سية، ذلك �أنها ُعر�سة للتذبذب و�لتفاوت 
الفاح�ص بني اأ�سعارها، اإلى درجة ي�سعب معها التنبوؤ باأ�سعار هذه العمالت، 
ا لتعر�سها  وذلك لعدم وجود �أ�سول �أو �أر�سدة حقيقية لها، وقد كان هذ� �سبباً
لرتفاعات و�نخفا�سات حادة، فقد كانت وحدة �لبتكوين يف بد�ية �سدورها 
األف   17 ت�ساوي  اأ�سبحت  2017م  يف  ثم  ا،  واحداً ا  �سنتاً ت�ساوي  2009م  �سنة 
ا، والواقع يوؤيد ذلك، فقد ترتاجع يف يوم  ا كبرياً ا ترتاجع تراجعاً دولر، واأحياناً
و�حد �أكرث من ن�سف قيمتها �ل�سوقية، كما �أن �لعمالت �لفرت��سية، مرتوكٌة 
لتقدير�ت غري من�سبطة، كاأذو�ق �مل�ستهلكني و�أمزجتهم، مما يجعلها �سريعَة 

�لتقُلّب و�سديدة �لغمو�س)2(.

و�إذ� كانت �ملخاطرة عالية يف �سوق �لعمالت �لفرت��سية، فاإنه يرتتب على ذلك 
معدلت  يف  �لأ�سو�ق  �أعلى  من  هو  �لفرت��سية،  �لعمالت  �سوق  �أن  ا،  �أي�ساً
جْذب  يف  ووكالوؤهم  �ل�سما�سرة  ي�ستعملها  �لتي  هي  �ل�سمة  وهذه  �لربح، 
قدرة  على  يوؤثر  وهذا  العمالت،  هذه  ل�ستخدام  وامل�ستثمرين  املتعاملني 
النقد  الدول يف احلفاظ على عملتها املحلية، وال�سيطرة على حركة تداول 
ب�سكل  ا  �سلباً التاأثري  الرقابة، ف�سالاً عن  اإحكام  وا�ستقرارها و�سالحيتها يف 

كبري على ال�سيا�سة املالية بالدول وحجم الإيرادات ال�سريبية املتوقعة.

ب ال�سريبي، وهذا �سيء طبيعي يف هذه العمالت،  ا: فتح املجال اأمام التهُررّ �سابعاً
ا  ا عن رقابة الدولة، وهذا ل �سك اأن فيه كثرياً التي ي�ستخدمها اأ�سحابها بعيداً
من املفا�سد، اإذ يوؤدي اإلى جذب امل�ستثمرين اإلى هذه العمالت التي ياأمنون 

�لتاأ�سيل �لفقهي للعمالت �لفرت��سية، �ل�سمري، عبد�هلل ر��سي �سـ73، 74.   )1(
ا، ال�سيخ �س�39.  التاأ�سيل الفقهي للنقود الرقمية »البتكوين منوذجاً  )2(
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فيها من دفع ال�سرائب على هذا احلجم ال�سخم من التعامالت اليومية يف 
ا اإلى زيادة التاأثري على العملة الر�سمية  اأي�ساً هذه النقود، مما يوؤدي بدوره 

ا ف�سيئاًا. للدولة �سيئاً

ا: عدم �لقدرة على ��سرتد�د هذه �لعمالت �إذ� تعر�ست للنهب؛ وذلك لعدم  ثامناً
القدرة على اإقامة دعوى بال�سرقة، اأو اتهام اأحد الأفراد بهذه ال�سرقة؛ ل�سرية 

هذه التعامالت، وعدم اإمكانية رقابتها)1(.

املناق�سة: 

تناق�س هذه �لأدلة مبا ياأتي: 

�لعمالت  �أ�سعار  يف  ��ستقر�ر  وجود  عدم  على  ُيعرت�س  قد  الأولى:  املناق�سة 

ا يف �لعمالت �لنقدية �لتي  �لفرت��سية، باأن عدم �ل�ستقر�ر هو موجود �أي�ساً
تكون عر�سة للتذبذب وعدم �ل�ستقر�ر.

�جلو�ب عن هذه �ملناق�سة: ميكن �أن ُيجاب عن هذه �ملناق�سة باأن ما تتعر�س 
له العمالت النقدية، ل يكون �سببه عدم ا�ستقرار هذه العمالت؛ بل الطريقة 
النقدية تظل فرتة  العمالت  فاإن  ولذا،  ال�ستقرار؛  اإدارة هذا  بها  تتم  التي 
عن  ا  متاماً يختلف  وهذا  املعروفة،  ال�سرائية  قوتها  على  الزمن  من  كبرية 

ينظر يف اأدلة القول الأول: النقود الرقمية، اأبو غدة �س�24، 25. �لعمالت �لفرت��سية، �آل عبد�ل�سالم،   )1(
يا�سر، بحث مقدم �إلى حلقة �لنقد �لفرت��سي - �ل�سعودية. حكم �لتعامل بالبيتكوين هل هو مقامرة 
اأم متاجرة، الغامدي، من�سور بن عبدالرحمن �س�15 بحث مقدم اإلى مركز التميز البحثي - جامعة 
الإمام حممد بن �سعود - ال�سعودية حمرم 1440ه�. حول النقود امل�سفرة، ال�سويلم، �سامي بن اإبراهيم 
�س�3 بحث مقدم اإلى مركز التميز البحثي - جامعة الإمام حممد بن �سعود - ال�سعودية حمرم 1439ه�. 
�لعمالت �لفرت��سية تدفقات �إلكرتونية يف مرحلة �ملخاطر �لال مدودة، عال �ل�سيد - بحث �سادر 
عن مركز امل�ستقبل لالأبحاث والدرا�سات املتقدمة 1 اأكتوبر 2014م. جريدة التحرير 2 فرباير 2018م. 
موقع  على  بحث  وليد  �ساوي�ص،  بالبيتكوين،  التعامل  يجوز  هل  1-1-2018م.  امل�سرية  الإفتاء  دار 

.http://www.walidshawish.com/
https: //www.tahrirnews.com/Story/867211/
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�لعمالت �لفرت��سية �لتي تكون عر�سة ل�سرعة �لتقلب و�لتذبذب ب�سبب عدم 
�ل�ستقر�ر، مما يوؤدي �إلى �أ�سر�ر كبرية بالقت�ساد.

باأن  �لفرت��سية،  �لعمالت  ��ستقر�ر  بعدم  �لقول  ُيناق�س  قد  الثانية:  املناق�سة 

العمالت  بت�سعري  تقوم  الإنرتنت،  عرب  الإلكرتونية  الأ�سواق  لأن  ا؛  نظراً فيه 
�لفرت��سية.

بت�سعري  تقوم  ل  الأ�سواق  هذه  باأن  هذا  عن  ُيجاب  املناق�سة:   عن  اجلواب 
�لعمالت �لفرت��سية يف �حلقيقة، �إمنا تقوم بت�سعري �ل�سلع بالدولر، ثم تقبل 

�سداد ال�سعر بالبيتكوين بدلاً من الدولر)1(

ا  ا عظيماً ا، �سيفتح باباً �أثماناً �إن عدم �عتبار �لنقود �لفرت��سية  املناق�سة الثالثة: 

من �لربا، وذلك لأن �ملتعاملني بالنقود �لفرت��سية، �سيبيعون وي�سرتون كما 
ي�ساءون دون اعتبار لوجود الربا يف املعاملة اأو ل.

وهذا يرتتب عليه فتح باب التحايل بني النا�ص للو�سول اإلى الربا، فيبيع النا�ص 
�لبتكوين بالعمالت �لنقدية �ملعروفة، دون تقيد ب�سروط عقد �ل�سرف، فال 
ا يف بيع �لعمالت  ي�سرتط �لتقاب�س يف �حلال، كما ل ي�سرتط �لت�ساوي �أي�ساً
فقد  بجن�سها،  مثالاً  �لبتكوين  �ملتعاملني  �أحد  باع  فلو  بجن�سها،  �لفرت��سية 
�لبيتكوين  بتحويل  �ملتعاملون  يقوم  ذلك  بعد  ثم  �أقل،  �أو  �أكرث  على  يح�سل 
ا اأمام  اإلى دولر، بعد اأن يح�سلوا على ما يريدون، وهذا �سيفتح الباب وا�سعاً
�ألف  باقرت��س  يقوم  بفائدة،  �لقر�س  يريد  من  �أن  وذلك  �لربوي،  �لقر�س 
ا، وبهذا  ، باألف ومائتني، ثم ي�ستبدل بالألف بيتكوين دولراً من البتكوين مثالاً

يح�سل على ما يريد.

الزكاة؛  التهرب من  نحو  ا  وا�سعاً ا  باباً البتكوين  نقدية  بعدم  القول  يفتح  كما 
بيع  من  بها،  املتاجرة  ي�ستطيعون  فاإنهم  البيتكوين،  ميتلكون  من  اأن  وذلك 

حكم التعامل بالبيتكوين، الغامدي �س�19، 20.   )1(
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اأن من ميلكون  كما  الزكاة،  اإخراج  دون  ببع�ص  بع�سها  و�سرف  بها،  ال�سلع 
العمالت النقدية، ي�ستطيعون حتويلها قبل حولن احلول، اإلى بيتكوين حتايالاً 

على عدم اإخراج الزكاة.

ا، فاإننا  اجلواب عن املناق�سة: يجاب عن هذا باأننا كما ل نعترب البيتكوين نقوداً
ا( لأنها لي�س لها وجود ح�سي، و�إذ� كانت هذه  ا )�سلعاً ا ل نعتربها عرو�ساً �أي�ساً
ا، فاإنه ل يجري فيها �لإقر��س و�لقرت��س؛ لن  � ول �سلعاً �لعمالت لي�ست نقوداً
ا �أو منفعة، وهي لي�ست بنقد  � �أو عر�ساً �لإقر��س يكون يف �ملال، �سو�ءاً كان نقداً
ول عر�س كما �سبق، كما �أنها لي�ست مبنفعة، لأنه ل ُيت�سور �لنتفاع بها مع 
بقاء عينها ك�سائر املنافع، ومن ثم فاإنه لن يجري فيها الربا، لأنه لن يتاأتى 

فيها �لإقر��س)1(. 

موا الن�ساء يف كل متحدي اجلن�ص)2(. هذا كله ف�سالاً عن اأن احلنفية قد حررّ

ا، قول ل يخلو من  املناق�سة الرابعة: �لقول باأن �لعمالت �لفرت��سية لي�ست �أثماناً

ا بال�سطالح، فال  مقال؛ لأن النقود كما تكون نقودا باخللقة، فقد تكون نقوداً
�لأ�سياء �حل�سية  تقت�سر على  �ملالية ل  �أن  لها وجود فيزيائي، كما  ي�سرتط 

فقط، بل تتعداها اإلى الأمور املعنوية كاملنافع العتبارية)3(.

اأدلة القول الثاين:

 � باأن �لعمالت �لفرت��سية، هي نقود يف حق من ر�سيها معياراً للقائلني  ي�ستدل 
للقيم، مبا ياأتي: 

اإن هذه العمالت تكت�سب �سفة النقدية من ا�سطالح املتعاملني عليها، وحتقق . 1
بالذهب  اأ�سبه  العمالت  تكون هذه  قد  بل  النا�ص،  باأيدي  وانت�سارها  الرواج 
: �سرح خمت�سر خليل، �خلر�سي 229/5. املهذب، ال�سريازي 82/2. املغني،  ينظر يف كون �ملقرَت�س مالاً  )1(

ابن قدامة 236/4. 
الهداية، املرغيناين 62/3. الختيار لتعليل املختار، ابن مودود 31/2.   )2(

ا، ال�سيخ �س�38.  التاأ�سيل الفقهي للنقود الرقمية »البتكوين منوذجاً  )3(
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املحدد،  غري  العاملي  النت�سار  حيث  من  العمالت،  من  غريها  من  والف�سة 
ا يف حق من تعامل بها من البلدان. فتكون نقوداً

املناق�سة: يناق�ص هذا باأن العمالت لو كانت تكت�سب �سفة النقدية من جمرد 
ا�سطالح املتعاملني بها، لأمكن للكثري من ال�سلع اأن تكت�سب �سفة النقدية من 
املتعاملني بها، لكن هذا ل يكفي، بل يجب اإقرار الدولة لها باعتبارها ويل 
الأمر الذي من حقه تقييد املباح، والنظر يف م�سالح النا�ص وتنظيم اأمورهم 

مبا ي�سلحهم مبا ينفعهم.

فهي . 2 بها،  الأ�سياء  �سراء  وي�ستطيعون  بالغنى،  اأ�سحابها  يت�سف  نقود  اإنها 
معيار للقيم)1(. 

املناق�سة: يناق�ص ات�ساف �ساحبها بالغنى، باأن الغنى و�سف �سرعي ل و�سٌف 
اأو �سخ�سٌي، فالذي يحكم بهذا الو�سف هو ال�سرع، ل الأفراد الذين  عريٌف 

تختلف اأنظارهم.

كما اأنه ل ميكن اعتبار امتالك النقود دليالاً على الغنى، فاإن الفقري الذي 
ا، يو�سف باأنه معه نقود، مع اأنه مل ي�سل بعُد اإلى حد الغنى. ميتلك نقوداً

قد ُي�ستاأن�ص لهذا القول بفتوى علماء احلنفية مما وراء النهر بوجوب زكاة . 3
اأعز من  الدراهم املغ�سو�سة؛ لأنها من اأعز النقود عندهم، بل هي عندهم 

. �لذهب و�لف�سة، كما �أفتو� بعدم جو�ز بيع بع�سها ببع�س متفا�سالاً

بها  التعامل  ب�سبب جريان  ا عندهم،  نقوداً املغ�سو�سة  الدراهم  اعتربوا  فقد 
لديهم)2(.

النقد   .51  ،37 �س�32،  حممد  بن  عبداهلل  العقيل،  الإلكرتونية:  بالعمالت  املتعلقة  الفقهية  الأحكام   )1(
�أبو  �لفرت��سية:  بالعمالت  للتعامل  �ل�سرعي  �حلكم  �سـ18.  يحيى  ا«،  منوذجاً »بتكوين  �لفرت��سي 
http: // �مليز�ن« �سـ128.  »�لعمالت �لفرت��سية يف  بعنو�ن:  �ل�سارقة  �أ�سعد - موؤمتر  �أ�سامة  ح�سني، 

.midad.com/article/220634/

ا بحث �لنقد �لفرت��سي: يحيى �سـ18.  �ملب�سوط، �ل�سرخ�سي 194/2. وينظر �أي�ساً  )2(
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كما ُي�ستاأن�ص لهذا بقول مالك: ل خري يف الفلو�ص نِظرة بالذهب ول بالورق، 
ولو اأن النا�ص اأجازوا بينهم اجللود حتى تكون لها �سكة وعني لكرهتها اأن تباع 

بالذهب والورق نِظرة)1(. 

للت�سريع  م�سدر  هو  الذي  العرف  باختالف  التخريج  هذا  يناق�ص  املناق�سة: 
عند عدم وجود الن�ص، فاإن ما �سبق كان يكفي فيه جمرد التعامل، لأن احلاكم 
قد ترك اأمره اإلى النا�ص، اأما الآن فقد تغري هذا العرف، واأ�سبح العرتاف 
ل�ستقر�ر  ا  و�سماناً للم�سلحة،  رعاية  �لدولة،  من  يكون  �أن  بد  ل  بالنقود 

املعامالت، فهو من قبيل امل�سلحة املر�سلة التي يجب على اجلميع اتباعها.

الرتجيح: 

�أرى  فاإين  �لفرت��سية،  �لعمالت  نقدية  يف  و�أدلتهم  �لفقهاء  �أقو�ل  عر�س  بعد   
ا؛ وذلك لأنه بالرغم  � حقيقياً ترجيح قول �لقائلني باأن �لعمالت �لفرت��سية لي�ست نقداً
�لعملتني  كال  �أن  يف  �حلقيقية،  و�لنقود  �لفرت��سية،  �لعمالت  بني  �سبه  وجود  من 
ا، لكن قيا�ص  لي�ست لها قيمة ذاتية، واإمنا قيمتهما تعرف بال�سطالح على كونهما نقداً
�ل�سبه يف �لأ�سول، يكون بغلبة �لأ�سباه، ولي�س مبجرد �ل�سبه �لو�حد، فاإن �لإن�سان �إذ� 
ا اأن نقي�ص اأحدهما على  كان ي�سبه احليوان يف بع�ص ال�سفات، فلي�ص معنى هذا اأبداً

الآخر)2(.

ومن هنا، فاإننا عندما نتاأمل الوظائف الأ�سا�سية للنقود، التي من اأجلها اكت�سبت 
النقود وظيفة النقدية، هي: 

و�سيط للتبادل التجاري، يحظى بالقبول العام لدى اأفراد املجتمع. . 1

خمزن للقيمة، و�أد�ة حلفظ �لرثوة. . 2

املدونة، مالك 5/3.   )1(
انظر قواطع الأدلة يف الأ�سول، لل�سمعاين 165/2. ال�سروري يف اأ�سول الفقه، لبن ر�سد )احلفيد(   )2(

�س�128.
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مقيا�ص لقيم ال�سلع واخلدمات. . 3

ال�ستقرار الن�سبي للقيمة)1(. . 4

وعند �لنظر �إلى مدى قيام �لعمالت �لفرت��سية بهذه �لوظائف، فاإننا جند �لآتي: 

واخلدمات . 1 ال�سلع  قيمة  لقيا�ص  اأداة  تكون  اأن  على  تقوى  ل  النقود  هذه  اإن 
بنف�سها، ولذا، فاإنه يتم تقييم ال�سلع واخلدمات بعملة اأخرى، ثم يتم التعامل 

بالعملة �لفرت��سية بناءاً على قيمة �لنقد �لذي ت به تقييم �ل�سلعة.

ا ملا تلقاه من تذبذبات . 2 ا للقيمة، نظراً اإن هذه النقود، ل ت�سلح اأن تكون خمزناً
تقوم  رقابية  �سلطة  وجود  لعدم  وذلك  �سعرها،  يف  ا�ستقرار  وعدم  كبرية، 
بتحديد قيمة هذه النقود، ومن ثم، فاإن حتديد �سعرها يخ�سع فقط لعوامل 

�لعر�س و�لطلب، مما جعلها عر�سة للمر�هنات و�لتقلبات �ل�سريعة.

ت�ساعد على . 3 اأ�سخا�ص جمهولني، وهذه اجلهالة  العمالت، �سادرة عن  هذه 
جتارة  ومتويل  الأموال،  وغ�سيل  كالن�سب،  امل�سروعة،  غري  الطرق  �سلوك 
املخدرات والإرهاب، وغريها، كما اأن ال�سخ�ص املجني عليه يف هذه املبادلت، 
ل ي�ستطيع املطالبة بحقه؛ لوجود هذه اجلهالة، ولعدم توفر الإطار القانوين 

الذي ي�سمح بتبادل هذه العمالت.

ل ميكن �لتحكم يف عر�س هذه �لنقود، لأنه ل توجد �سلطات رقابية، حتدد . 4
�ملعرو�س منها، وبالتايل، فهي تعمل على تهديد ��ستقر�ر �لقت�ساد.

؛ لأنها قائمة يف طيات . 5 �أ�سالاً �إن هذه �لعمالت �لفرت��سية ل تقبل �لتوريث 
اخلفاء على الرموز التي ل يعرفها اإل �ساحبها، ومن ثم فاإن ال�سخ�ص اإذا 
اإذا كانوا على علم  اإل  مات، ل ينتقل هذا املال الى ورثته بطريقة تلقائية؛ 

بهذه الرموز.

انظر النقود والبنوك، زغلول، مرياندا 2009/2008م �لقاهرة. وظائف و�سروط �لنقود ومدى حتققها   )1(
يف �لعمالت �لفرت��سية، عوده، مر�د ر�يق �سـ208. 
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�لنقود، . 6 هذه  �سقطت  عليها،  �لقائمون  �سقط  لو  �لفرت��سية،  �لعمالت  �إن 
واأ�سبحت ل وجود لها، بخالف �سائر النقود التي تعرتف بها البنوك املركزية 

وت�سمنها الدول.

 ومن هنا، فاإن �لعمالت �لفرت��سية، ل توؤدي دور �لنقود �حلقيقية، يف �لتعامل 
بني النا�ص وتبادل ال�سلع، فهي ل ترقى اأن حتل حمل النقود التقليدية اأو ت�ساركها؛ 

لعدم قدرتها على القيام بالوظائف الأ�سا�سية للنقود احلقيقية.

ت�سحيح التعامل بالعمالت الفرتا�سية: 

�إذ� �أردنا �أن ن�سحح �لتعامل بالعمالت �لفرت��سية، فاإن هناك بع�س �لإجر�ء�ت 
التي ت�سحح من هذه املعاملة، ومن هذه الإجراءات: 

اأن يتم اإ�سدار هذه العمالت، عن طريق بنك مركزي دويل، بحيث يتحكم يف . 1
عر�س �لنقود، فاإذ� غال �سعر هذه �لنقود، ز�د �لبنك من �إ�سد�رها ليخف�س 
من �سعرها، واإذا انخف�ص �سعر هذه النقود، قام البنك ب�سراء كمية من هذه 

النقود، ليحافظ على �سعرها.

اأن تقوم دولة بتبني هذه العملة، على اأن تكون عملة ثانوية لها، وبهذا تتخذ . 2
هذه العملة �سفة الر�سمية، على اأن تقوم ب�سن الت�سريعات التي تنفي عن هذه 
لها هذه  تتعر�س  �لتي قد  �لكثري، وحتد من �ملخاطر  �لتذبذب  �لعملة �سفة 

العمالت.

�ل�ساأن . 3 هو  كما  �لعمالت،  بهذه  تنعقد  �لتي  �لعمليات  على  رقابة  تو�سع  �أن 
اأو النظام امل�سدر لهذه العمالت،  يف النقود الورقية، على اأن تتولى الدولة 

حتديد �سعر �سرف هذه العمالت)1(.

�إ�سد�ر �لعمالت �لفرت��سية بني �سو�بط �ل�سرع ومتطلبات �لع�سر، �جلميلي، عبا�س �سـ102. العمالت   )1(
�لفرت��سية �سو�بط ومعايري �سرعية، �ل�سامر�ئي، �أمين �سالح �سـ343. 
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املبحث الثالث
االأحكام املرتتبة على التعامل بالنقود االفرتا�شية

بني  �لفرت��سية  بالعمالت  �لتعامل  حكم  يف  �ختلفو�  �ملعا�سرين  �أن  �سبق  لقد   
ا يتعامل النا�ص به، وبني قائل ب�سالحيتها للقيام  قائل بعدم �سالحيتها لأن تكون نقداً

بوظيفة النقد.

دور  �أكرث  �إليه  ملا ذهبت  ا  �، طبقاً نقوداً لي�ست  �لعمالت �لفرت��سية  �إن  قلنا  فاإذ� 
الإفتاء -كما �سبق- فاإنه ل يجوز التعامل بها على اأنها اأثمان يف عقد ال�سرف، فال 
�جلن�س،  متحدي  يف  و�لتقاب�س  �لتماثل  وجوب  من  �ل�سرف  �سروط  عليها  تنطبق 

ووجوب التقاب�ص يف خمتلفي اجلن�ص.

اأ ملا ذهبت �إليه �أكرث  ا طبقاً وكذلك �إذ� قلنا �إن �لعمالت �لفرت��سية، لي�ست �سلعاً
فيزيائي  واقع  لها  يوجد  ل  لأنه  ا-؛  اأي�ساً �سبق  -كما  بها  التعامل  متنع  التي  الدول 
ملمو�ص، فال يجوز التبادل بها مع غريها من ال�سلع؛ لأنها لي�ست مالاً يف هذه احلالة.

اأما اإذا قلنا اإن التعامل بهذه النقود م�سروع كما �سبق، فاإنه يرتتب عليها بع�ص 
الأحكام، على ما يلي: 

املطلب االأول
حكم التبادل بالنقود االفرتا�شية

اإن التبادل هنا يعني، بيع العمالت بع�سها ببع�ص، وكذلك التعامل يف بيع ال�سلع 
بها، مثلها مثل النقد.

بالبيع  املال  براأ�ص  املخاطرة  وهي  امل�ساربة،  عليها  يطلقون  والقت�ساديون 
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وال�سراء، بناءاً على توقع تقلبات الأ�سعار، بغية احل�سول على فارق الأ�سعار من اأجل 
 .)Speculation( الربح. ولذلك ترتجم امل�ساربة يف الإجنليزية، باأنها

فالق�سم الأول: الذي يتعلق ببيع النقود بع�سها ببع�ص، هو ما يطلق عليه يف الفقه 
الإ�سالمي: )عقد ال�سرف(.

والق�سم الثاين: هو ما يتعلق ببيع العني بالنقد، وهو البيع الغالب على معامالت 
النا�ص. 

ولكل ق�سم من هذين الق�سمني حكمه الفقهي، كما ياأتي: 

الفرع الأول: حكم املتاجرة يف العمالت الفرتا�سية

للفقهاء  كان  وقد  عامة،  �لعمالت  يف  �ل�سرف  حكم  على  يرتكز  �ملو�سوع  هذ� 
اجتاهان يف حكم امل�ساربة بالعمالت على ما ياأتي: 

القول الأول: ل يجوز املتاجرة يف العمالت. وقد ذهب اإلى هذا ابن القيم)1(.

�، فاإنه بذلك  يقول ابن القيم: “ومَينع -و�يل �حل�سبة- من جعل �لنقود متجراً
ُيدخل على النا�ص من الف�ساد ما ل يعلمه اإل اهلل، بل الواجب اأن تكون النقود 

رءو�ص اأموال، ُيترّجر بها، ول ُيترّجر فيها)2(”.

و��ستدل على ذلك مبا ياأتي: 

تكون . 1 اأن  فيجب  الأموال،  تقومي  به  يعرف  الذي  املعيار  متثل  النقود  اإن 
م�سبوطة، فالتكون عر�سة لالرتفاع و�لنخفا�س. 

لو خ�سعت النقود للتقلب امل�ستمر وعدم ال�ستقرار، فاإنه لن يكون هناك . 2
تكون  اأن  وهي  وجودها،  من  احلكمة  فتنتفي  ال�سلع،  وبني  بينها  فارق 

ا للقيم، وت�سبح جميع الأ�سياء عبارة عن �سلع. معياراً

الطرق احلكمية، ابن القيم �س�202  )1(
الطرق احلكمية، ابن القيم �س�202  )2(
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 �إن حاجة �لنا�س �إلى وجود ثمن تقوم به �ل�سلع، هو حاجة �سرورية؛ لذ� . 3
فاإنه يجب احلفاظ على الأثمان والبتعاد بها قدر امل�ستطاع عن احلركات 

التي توؤدي بها اإلى �سرعة التذبذب والتقلب. 

فاإذا . 4 ال�سلع،  اإلى  بها  التو�سل  بل يق�سد  لأعيانها،  الأثمان ل تق�سد  اإن 
ا ُتق�سد لأعيانها ف�سدت معامالت النا�ص. �سارت يف اأنف�سها �سلعاً

القيا�ص على اتخاذ الفلو�ص �سلعة: يذكر ابن القيم اأن النا�ص ملا اتخذوا . 5
الفلو�ص �سلعة تق�سد للربح، فقد اأدى ذلك اإلى ف�ساد معامالتهم، ونزول 
اأولى لو اتخذوا النقود التي عليها حياة  ال�سرر والظلم بهم، فمن باب 

النا�ص �سلعة)1(.

القول الثاين: جتوز املتاجرة يف العمالت. وقد ذهب اإلى هذا جمهور الفقهاء)2(.

وا�ستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن ال�سامت، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
بيد،   � يداً ب�سو�ء،  �سو�ءاً  بالف�سة..... مثالاً مبثل،  و�لف�سة  بالذهب،  »�لذهب 

ا بيد«)3(. فاإذا اختلفت هذه الأ�سناف، فبيعوا كيف �سئتم، اإذا كان يداً

فتكون  ال�سرف،  باب  من  هي  العمالت،  على  امل�ساربة  اإن  الدللة:  وجه 
يف  و�لتقاب�س  �لتماثل  من  �ل�سرف،  �سروط  حتققت  قد  د�مت  ما  جائزة، 

متحدي اجلن�ص، اأو التقاب�ص فقط يف خمتلفي اجلن�ص.

الرتجيح: 

اأرى ترجيح قول جمهور الفقهاء من جواز بيع العمالت من حيث الأ�سل، لقوة ما 
�ستدل به، ولأن عقد ال�سرف من العقود التي �سرعت حلاجة الإن�سان، فقد يحتاج 

ال�سخ�ص اإلى عملة اأخرى غري التي حتت يده؛ لإ�سباع احتياجاته وتلبية رغباته.
اإعالم املوقعني: ابن القيم 105/2  )1(

املنهج  �سرح  على  اجلمل  حا�سية   .516/4 علي�ص  اجلليل،  منح   .27/3 ال�سمرقندي  الفقهاء،  حتفة   )2(
52/3. املغني، ابن قدامة 4/4

ا 1211/3 اأخرجه م�سلم، كتاب امل�ساقاة، باب ال�سرف وبيع الذهب بالورق نقداً  )3(
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ا  ثمناً كونها  من  بالعملة  التحول  نحو  اآخر،  ا  اجتاهاً العمالت  بيع  اتخذ  لو  لكن 
ا ُيق�سد بها ما ُيق�سد بال�سلع، وحتولها من  ا للقيم، اإلى كونها �سلعاً لالأ�سياء ومعياراً
التي  الإن�سان، فهذه هي احلالة  اإليه  ا يق�سد  اإلى كونها هدفاً للتعامل،  و�سيلة  كونها 
ا، وذلك ب�سبب العدول بال�سلعة عن هدفها املق�سود، يقول الغزايل: »طلب  متنع �سرعاً
 � �لنقد لغري ما ُو�سع له ظلم..... فال معنى لبيع �لنقد بالنقد �إل �تخاذ �لنقد مق�سوداً

لالدخار، وهو ظلم)1(«.

وهذا ما يحدث يف ال�سوق ال�سوداء، التي يختفي فيها املتعاملون عن رقابة الدولة، 
ويتهربون فيها من دفع ال�سرائب وم�ساءلة القانون.

فاإننا لو طبقنا هذ� على ما يحدث يف �لعمالت �لفرت��سية، فاإننا جند �أنه بالرغم 
من �إجازة جمهور �لفقهاء �لتعامل مبقت�سى عقد �ل�سرف، لكن يجب مالحظة مل 
�جلو�ز، �إذ مل يرد مل �جلو�ز عند �لفقهاء على ما لو �أ�سر ذلك مب�سالح �لنا�س، 
ا يف اإحداث اآثار اقت�سادية �سيئة، تعود على القت�ساد بال�سرر، اإذ من  وكان ذلك �سبباً
امل�سلم به من قواعد ال�سريعة الكلية اأنه “ل �سرر ول �سر�ر”، كما ل يرد حمل اجلواز 
عند الفقهاء على ما لو منع احلاكم كل من يتاجر يف العملة دون وجود ترخي�ص قانوين 
ملمار�سة اأعمال ال�سرافة، اإذ لالإمام تقييد املباح، ما دام يحقق ذلك م�سلحة النا�ص.

تخ�سع  م�ساألة  هي  �لفرت��سية،  بالعمالت  �لتعامل  م�ساألة  �أن  به  �مل�سلم  ومن 
ل�سوابط امل�سلحة العامة من درء املفا�سد للمجتمع وجلب امل�سالح، فال يجوز النظر 

ا، وت�سره اأخرى. اإليها باعتبار احلالة الفردية املجردة، التي قد تنفع الفرد اأحياناً

وذلك لأن النظر اإليها باعتبار امل�سلحة العامة، يجعلنا ننظر اإليها باعتبار اأن 
اإباحة التعامل بها ت�سر بالقت�ساد العاملي، باعتبارها عملة غري مراقبة، ولي�ص 
�لأ�سر�ر  من  ذلك  وغري  ��سحابها،  �أر�سدة  تتبع  ميكن  ول  يحكمها،  قانون  لها 

الناجمة عنها.

اإحياء علوم الدين، الغزايل 92/4 بت�سرف.   )1(
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الفرع الثاين: التعامل بالعمالت الفرتا�سية يف مبادلة ال�سلع

من  بالرغم  فاإنه  ال�سلع،  مبادلة  يف  بالبيتكوين  التعامل  حكم  اإلى  ننظر  عندما 
م�سروعية التعامل بالنقد مقابل ال�سلعة، وهو اأ�سل عقد البيع، اإل اأننا هنا اأمام عدة 

�إ�سكاليات يف �لتعامل بالعمالت �لفرت��سية عند مبادلتها بال�سلع.

دول  معظم  بني  بها  معرتف  غري  �لفرت��سية،  �لعمالت  �إن  الأولى:  الإ�سكالية 

العامل، وبهذا فاإنها ل ُتعدرّ عملة من العمالت.

الإ�سكالية الثانية: �إن �لغالب يف �لتعامل بالعمالت �لفرت��سية، لي�س هو مقابلتها 

بال�سلع، واإمنا التعامل الغالب، هو على امل�ساربة بهذه العمالت، اأما مقابلتها 
تعج  التي  الكثرية  الإعالنات  هو  ذلك  على  يدل  ما  اأهم  ومن  فقليل،  بال�سلع 
اإلى امل�ساربة على العمالت، ولي�ص مقابلتها  بها �سبكة الإنرتنت، والتي تدعو 
بال�سلع، فالوظيفة الأ�سا�سية التي تقوم بها هذه العمالت، هي امل�ساربة بها)1(.

الفرع الثالث: الربا يف العمالت الفرتا�سية

ا، حتى مع من يتعارفون �لتعامل بها فقط،  �إذ� �عتربنا �لعمالت �لفرت��سية �أثماناً
فاإنه ل �سك اأنه على قول الظاهرية القائلني باأن الربا ل يجري اإل يف الأ�سناف ال�ستة 
املعروفة - وهي الذهب والف�سة والقمح وال�سعري وامللح والتمر)2( -، فاإنه ل يجري 

� يف �لعمالت �لفرت��سية عندهم؛ لأنها لي�ست من هذه �لأ�سناف �ل�ستة. �لربا �أبداً

اأما على قول احلنفية، فمع اأن علة الربا عندهم هي الكيل والوزن مع اجلن�ص يف 
ربا الف�سل، واجلن�ص فقط يف ربا الن�ساء)3(، فاإنه ل ميتنع وجود الربا يف العمالت 
�لربا  �أن علة  يرون  كونهم  لأن �حلنفية مع  وذلك  ا،  �أثماناً �عتربناها  لو  �لفرت��سية 
ا  ثمناً اأن ي�سري  �ساأنه  الربا يجري يف كل ما من  اأن  والوزن، لكنهم يرون  الكيل  هي 

وظائف و�سروط �لنقود ومدى حتققها يف �لعمالت �لفرت��سية، عوده، مر�د ر�يق �سـ112.   )1(
املحلى، ابن حزم 403/7.   )2(

بدائع ال�سنائع، الكا�ساين 137/6 - 139.   )3(
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يف  الربا  بجريان  اأفتوا  قد  النهر،  وراء  ما  علماء  فاإن  النا�ص،  وتعامل  بال�سطالح 
�لنقود �ملغ�سو�سة، مع �أن �لغالب فيها �لغ�س، وذلك لكرثة تعامل �لنا�س بها عندهم، 
�أبيح �لتفا�سل فيها  �أعز �لأمو�ل يف ديارنا، فلو  يقول �ملرغيناين يف �لهد�ية: »لأنها 
ينفتح باب �لربا، ثم �إن كانت تروج بالوزن فالتبايع و�ل�ستقر��س بالوزن، و�إن كانت 
تروج بالعد فبالعد...، لأن املعترب هو املعتاد اإذا مل يكن ن�ص، ثم هي ما دامت تروج 

ا ل تتعني بالتعيني«)1(. تكون اأثماناً

الربا  فاإن  الثمنية،  والف�سة هي  الذهب  الربا يف  اأن علة  املالكية،  اأما على قول 
)2(� يجري يف �لعمالت �لفرت��سية لو �عتربناها نقداً

اأما على قول ال�سافعية، فاإن علة الربا يف الذهب والف�سة، هي غلبة الثمنية، التي 
ا، فالربا ل يجري يف الفلو�ص  يعربون عنها بجن�سية الثمنية اأو جوهرية الثمنية غالباً

حتى لو راجت هذه الفلو�ص)3(.

يجب  فاإنه  الكالم،  هذا  يقولون  عندما  ال�سافعية  اأن  على  التنبيه  يجب  لكن 
مالحظة عرفهم و�سياقات اأقوالهم، فاإنهم ملا قالوا اإن الفلو�ص ل يجري فيها الربا 
للذهب  اإمنا هي  الغالبة،  الثمنية  فيه  كانت  فاإنهم ذكروا هذا يف وقت  واإن راجت، 
والف�سة، اأما الفلو�ص فاإنها حتى لو راجت، فاإنها كانت نائبة عن الذهب والف�سة، يف 
وقت كان التعامل فيه بالذهب والف�سة هو الأ�سل، اأما الآن، فاإنه ل يوجد يف العامل 

من ي�سرب العملة من الذهب والف�سة، وبناءاً عليه فقد تغري احلال.

اأن علة الربا يف  ولذا فقد جاء يف الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�سافعي، 
ا، ويقا�ص عليهما بقية النقود التي تعمل  اأنهما جن�ص الأثمان غالباً الذهب والف�سة، 

بدل الذهب والف�سة)4(

الهداية، املرغيناين 84/3 بت�سرف. وينظر البحر الرائق، ابن جنيم 218/6.   )1(
الفواكه الدواين، النفراوي 74/2.   )2(

مغني املحتاج، اخلطيب ال�سربيني 369/2.   )3(
الفقه املنهجي على مذهب ال�سافعي، البغا واآخرون 67/6.   )4(
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ا، فاإنه ل مانع من جريان  وعلى ذلك فاإن �لعمالت �لفرت��سية لو �عتربناها �أثماناً
الربا فيها على مذهب ال�سافعية. 

الكيل  الربا هي  اأن علة  اأما احلنابلة، فلهم رواية، يتفقون فيها مع احلنفية يف 
والوزن، وهي امل�سهورة، ولهم رواية اأخرى يتفقون فيها مع املالكية وال�سافعية يف اأن 

علة الربا هي غلبة الثمنية)1(. 

وقد اختار ابن تيمية اأن علة الربا يف الذهب والف�سة مطلق الثمنية)2(. 

فاإن  عليه،  وبناء  والف�سة،  الذهب  يف  الربا  علة  من  الراجح  هو  الأخري  وهذا   
�لتعامل  �لنا�س  تعارف  �إذ�  �لربا يف هذه �حلالة،  فيها  �لفرت��سية يجري  �لعمالت 
بها، وهذا يحقق مقا�سد ال�سريعة من النهي عن الربا يف النقدين، فالتعليل بالثمنية 
ا لالأموال ُيتو�سل بها  تعليل بو�سف منا�سب؛ فاإن املق�سود من الأثمان اأن تكون معياراً

اإلى معرفة مقادير الأموال كما يقول ابن تيمية)3(.

الفرع الرابع: ال�سلم يف العمالت الفرتا�سية

ر�أ�س  جعلها  من  ا  �سرعاً مانع  ل  فاإنه   ،� نقوداً �لفرت��سية  �لعمالت  �عتربنا  �إذ� 
�أن ير�عى جميع �سروط �ل�سلم �لأخرى من وجوب قب�س ر�أ�س  مال يف �ل�سلم، على 
مال ال�سلم كامالاً يف املجل�ص، واأن ل يكون راأ�ص املال وامل�سلم فيه مما جتمعهما علة 

الربا)4(.

وبناءاً على ذلك فاإنه ل يجوز ال�سلم يف العمالت الأخرى، واإل حتقق الربا؛ وذلك 
�لأخرى هي  و�لعملة  �ل�سلم،  ر�أ�س مال  �لعملة �لفرت��سية هي  �أن  لو �فرت�سنا  لأننا 
امل�سلم فيه، حتقق الربا؛ لأنه ل يوجد تقاب�ص يف املجل�ص، اإذ امل�سلم فيه ل يكون اإل 

املغني، ابن قدامة 5/4. ك�ساف القناع، البهوتي 251/3.   )1(
جمموع الفتاوى، ابن تيمية 471/29.   )2(
جمموع الفتاوى، ابن تيمية 471/29.   )3(

ك�ساف   .4/5 الهيتمي  املحتاج،  حتفة   .476/6 املواق  والإكليل،  التاج   .355/8 الهداية  �سرح  البناية   )4(
القناع 304/3. 
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، و�سرط �ل�سرف يف خمتلفي �جلن�س هو �لتقاب�س يف �ملجل�س. كما هو مقرر يف  �أجالاً
الفقه الإ�سالمي.

ويتفرع على هذا عدة م�سائل: 

امل�ساألة الأولى: القب�س يف النقود الفرتا�سية

ي�سرتط يف �ل�سلم قب�س ر�أ�س �ملال يف جمل�س �لعقد - كما �سبق -، و�إذ� �عتربنا 
ا، فاإنه ل يت�سور فيها �لقب�س �حلقيقي، وذلك لأنها لي�ست  �لنقود �لفرت��سية �أثماناً
ا ملمو�سة، وهنا ي�سار اإلى القب�ص احلكمي، وميكن ت�سور القب�ص احلكمي يف  اأعياناً

�لنقود �لفرت��سية، بت�سجيلها يف �لبلوك�سني، وحفظها با�سم �لعميل يف مفظته.

ولقد جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي بجدة �سور القب�ص احلكمي، مثل: 

القيد امل�سريف ملبلغ من املال يف ح�ساب العميل يف احلالت التالية: 

اإذا اأُودع يف ح�ساب العميل مبلغ من املال مبا�سرة اأو بحوالة م�سرفية. اأ- 

اإذا عقد العميل عقد �سرف ناجز بينه وبني امل�سرف يف حالة �سراء عملة  ب- 
بعملة اأخرى حل�ساب العميل.

اآخر  ح�ساب  اإلى  له  ح�ساب  من  ا  مبلغاً العميل-  -باأمر  امل�سرف  اقتطع  اإذا  ج- 
اآخر،  مل�ستفيد  اأو  العميل  اأو غريه، ل�سالح  نف�سه  امل�سرف  اأخرى، يف  بعملة 

وعلى امل�سارف مراعاة قواعد عقد ال�سرف يف ال�سريعة الإ�سالمية)1(.

وبهذا يظهر اأن القب�ص احلكمي يقوم مقام القب�ص احلقيقي.

امل�ساألة الثانية: تاأخر القب�س يف العمالت الفرتا�سية

عندما يتم تنفيذ �سفقة بالبيتكوين، فاإنه يتم النتظار 10 دقائق، للتحقق من 
�سحة العملة، 

انظر قرار جممع الفقه الإ�سالمي - جدة - رقم 53 )4/6( ب�ساأن القب�ص دورة املوؤمتر ال�ساد�ص 17 -   )1(
23 �سعبان 1410 املوافق 14 - 20 اآذار )مار�ص( 1990م.
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فاإذا كانت هذه املعاملة هي مبادلة عملة بعملة، فاإنها �ستكون عقد �سرف، ومن 
�ملعروف �أن �ل�سرف ي�سرتط فيه �لتقاب�س، فهل هذه �ملدة �لتي يتم فيها �لنتظار، 

توؤثر على هذه املعاملة)1(؟ 

يتم عقد  فاإنه ل  وبالتايل،  العملة،  للتحقق من �سحة  اإمنا هو  املدة  انتظار هذه  اإن 
ال�سرف اإل بعد هذه املدة، فاإذا مت رف�ص املعاملة، بطل العقد، فال يوؤثر ذلك على �سحة 
ا على ما لو متت  ا، لأن العقد متوقف على التحقق من �سالمة العملة، وذلك قيا�ساً العقد �سيئاً
مبادلة دراهم بدنانري، واأراد كل من الطرفني اأن يفح�ص �سالمة الدنانري اأو الدراهم، 

فاإن هذ ل يوؤثر على �سحة ال�سرف يف �سيء، لأن متام العقد متوقف على ذلك)2(.

ويوؤيد هذا ما قرره جممع الفقه الإ�سالمي ب�ساأن تاأخري القب�ص يف النقود الورقية، 
فقد ن�ص على اغتفار التاأخري الي�سري يف القيد ال�سرف، الذي يتمكن به امل�ستفيد من 

الت�سلم الفعلي للمبلغ)3(

امل�ساألة الثالثة: ثبوت العمالت الفرتا�سية يف الذمة

وكانت  موؤجل،  بثمن  �سر�ء  �أو  �لفرت��سية،  للعمالت  �قرت��س  هناك  كان  �إذ� 
�لعمالت �لفرت��سية هي �لثمن �ملوؤجل، فهل ميكن �أن تثبت �لعمالت �لفرت��سية يف 

الذمة اأم ل؟

عندما ننظر اإلى ثبوت الدين يف الذمة، فاإننا جند اأن الدين الذي يثبت يف الذمة، 
ا)5(”؛  فيه خالفاً نعلم  “ول  قدامة:  ابن  يقول  �لوجود)4(،  يكون عام  �أن  فيه  ي�سرتط 

وذلك حتى ي�ستطيع املدين �سداد هذا الدين من اأي مكان كان.
حول النقود امل�سفرة، ال�سويلم �س�6. �لعمالت �لفرت��سية حقيقتها و�أحكامها �لفقهية، �ليحيى، بندر بن   )1(

عبدالعزيز �س�251. 
حول النقود امل�سفرة، ال�سويلم �س�6. �لعمالت �لفرت��سية حقيقتها و�أحكامها �لفقهية، �ليحيى، بندر بن   )2(

عبدالعزيز �س�251. 
القب�ص رقم 53 )4/6( 1. 23 �سعبان 1410ه� قرار جممع الفقه الإ�سالمي ب�ساأن  )3(

نهاية املطلب، اجلويني 6/6. ك�ساف القناع، البهوتي 303/3  )4(
املغني، ابن قدامة 221/4  )5(
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وبالن�سبة لعملة البيتكوين، فاإننا جند اأن املتوفر منها هو 21 مليون وحدة فقط، 
وقد �سدر منها ما يقدر ب� 17 مليون وحدة، لكن وحدة البتكوين تقبل التق�سيم اإلى 

.� 100 مليون �ساتو�سي، وهذ� ي�سمح لقيمتها �لإجمالية �أن تكون �سخمة جداً

الدولر  من  بكثري  اأقل  هي  بل  النا�ص،  اأيدي  يف  منت�سرة  لي�ست  فهي  ذلك  ومع 
واليورو مثال املتوفرين يف اأيدي النا�ص، مما يجعلها ل حتظى باأن تكون عامة الوجود، 

ومن هنا فاإنه ل ميكن جعلها ثابتة يف الذمة.

الوجود،  عموم  و�سف  عليها  ينطبق  اأن  ميكن  الإيثرييوم،  مثل  اأخرى  عملة  بينما 
� لأن �إ�سد�رها غري مرتبط بعدد وحد�ت معينة، و�ملعرو�س منها �إلى �لآن، �أكرث من  نظراً
ا من العمالت النقدية املتداولة)1(. 100 مليون وحدة، لكنها مع ذلك ل تزال اأقل انت�ساراً

املطلب الثاين
زكاة العمالت االفرتا�شية

مما يرتتب على �لقول بنقدية �لعمالت �لفرت��سية، هو �أنه يجب فيها �لزكاة، 
لكن هناك طريقان لكت�ساب �لنقود �لفرت��سية: 

الطريق الأول: اكت�سابها عن طريق املبادلت اليومية.

الطريق الثاين: اكت�سابها عن طريق التعدين.

و�ساأتكلم عن الزكاة يف كل طريق من هذين الطريقني.

الفرع الأول: اكت�سابها عن طريق املبادلت اليومية

يتم �حل�سول على �لعمالت �لفرت��سية من خالل �ملبادلت �ليومية، عن طريق 
ال�سراء من الأ�سواق والبور�سات املتخ�س�سة يف بيع وا�ستبدال هذه العمالت بالعمالت 

امل�سريف  اأحمد حممد - جملة  الدين،  البتكوين، ع�سام  �س�5. عملة  ال�سويلم  امل�سفرة،  النقود  حول   )1(
العدد 47 �سبتمرب 2014م �س�50
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النقدية التقليدية الأخرى كالدولر وغريه، وهذا يتم من خالل مواقع متخ�س�سة اأو 
من�سات اإلكرتونية تكون و�سيطة بني العمالء.

كما ميكن �حل�سول على �لعمالت �لفرت��سية، من خالل بيع �ل�سلع �أو �خلدمات، 
ا كما �سبق)1(. ومبادلتها بالعمالت �لفرت��سية، من خالل �لإنرتنت �أي�ساً

فاإذ� كان �كت�ساب �لنقود �لفرت��سية عن طريق �ملبادلت كاملتاجرة، �سو�ء كانت 
�ملتاجرة  كانت  �أو  �لأخرى،  �لعمالت  ببع�س  �لفرت��سية  �لعمالت  بتبادل  �ملتاجرة 
�لنقود  يف  �لزكاة  �سروط  توفرت  �إذ�  فاإنه  بال�سلع،  �لفرت��سية  �لعمالت  بتبادل 
زكاتها،  عليه  وجب  �لن�ساب،  وبلوغ  �حلول،  وحولن  �لتام،  �مللك  من  �لفرت��سية، 
كغريها من النقود، ويجب على مالكها اأن يجمعها مع �سائر نقوده ويزكيها جميعا اإذا 

بلغ جميع نقوده الن�ساب، وتعترب قيمة هذه النقود عند وجوب الزكاة.

الفرع الثاين: اكت�سابها عن طريق التعدين

تعني عملية تعدين العملة )Cryptomining(: البحث عن العملة من خالل الربامج 
الإلكرتونية املوجودة على احلا�سوب. وقد �سميت عملية التعدين بهذا ال�سم؛ لأنها ت�سبه 

تعدين �ملعادن، �لتي هي عبارة عن �لبحث و�لتنقيب عن �ملعادن يف باطن �لأر�س)2(.

.)Mining( ولذ�، فاإنه يطلق على تعدين �لعمالت �لفرت��سية �أي�سا: �لتنقيب

حو��سيب  �أجهزة  ��ستخد�م  طريق  عن  �لفرت��سية  �لعمالت  عن  �لتنقيب  ويتم 
هذه  على  مثبت  معني  تطبيق  يقوم  بحيث  جدا،  عالية  كفاءة  ذات  متخ�س�سة، 
�حلو��سيب، بعملية �إنتاج عمالت �فرت��سية جديدة، بعد فك رموز ريا�سية معقدة، 

��ات)3(.  يطلق عليها اخلوارزميرّ

�لنقود �لفرت��سية، �لباحوث �سـ4.   )1(
من�سات املعامالت البديلة والعمالت الرقمية بني حرية التداول واإ�سكاليات الرقابة، مركز هردو لدعم   )2(

التحليل الرقمي �س�9. 
من�سات العمالت البديلة والعمالت الرقمية بني حرية التداول واإ�سكاليات الرقابة: مركز هردو لدعم   )3(

التعبري الرقمي �س�7 - القاهرة 2018م. 
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خالل  من  �ل�سخ�س  عليها  ح�سل  �لتي  �لفرت��سية  �لعمالت  عدد  ت�سجل  ويتم 
لت�سجيل  التع�دين،  حركة  لتتبع  بيانات  قاعدة  عن  عبارة  هو  الذي  بلوكت�سني  نظام 
مـا جـرى �إنتاجه مـن عملـة �فرت��سـية. ويقوم هذ� �لنظام بتوثيـق عمليــة �لتعدين، 

وبالتـايل ي�سعب �لتزويـر �أو �إ�سافة عمالت غري حقيقية يف ح�ساب �ل�سخ�س. 

وبناءاً على ذلك، فاإن نظام بلـوك ت�سـني ُيعّد مبثابة �ل�سجل �لذي يتم �لحتفاظ 
املحا�س�بة  �س�جل  اأي  �س�ابه،  وم�ا  وامل�س�اريف  والأ�س�ول  املالية  فيه بجميع احلركات 
اإلكرتوين  �سجل  نظام  لكنه  املحا�سبة،  يف  الأ�ستاذ  دفرت  عليه  يطلق  الذي  املالية 
ملعاجلة �ل�سفقات وت�سجيلها، مبا يتيح لكل �لأفر�د تتبع �ملعلومات عرب �سبكة �آمنة ل 
ت�ستدعي التحقق من طرف ثالث، فهو دفرت ح�سابات ل مركزي، ميثل حالاً للتخل�ص 

من �لإجر�ء�ت �لروتينية �لتي ل تنتهي �إل مب�ستند�ت ورقية)1(.

والتعدين يف ذاته مباح، ما دام الإن�سان يقوم بالتنقيب عن ما مل ت�سبق يد اأحد 
اإليه، فهو ا�ستباق اإلى ما هو مباح، والنا�ص �سركاء يف املباح، ما مل ت�سبق يد اأحدهم 
اأن لكل واحد منهم احلق يف احل�سول عليه، فاإذا حازه، فقد �سار  اإليه، باعتبار 

ا له.  مالكاً

ول �سك �أن �حلكم على عملية تعدين �لعمالت �لفرت��سية باجلو�ز، �إمنا يرتتب 
على قول من يقول بجو�ز �لتعامل بالنقود �لفرت��سية فقط، فبناءاً على �لقول بجو�ز 
�ل�سريعة  يف  �لإباحة  �أن  يالحظ  لكن   ،� جائزاً �لتعدين  يكون  �لفرت��سية،  �لنقود 
تخ�سع لبع�ص ال�سوابط الأ�سا�سية لالإباحة عامة، وُتعدرّ اأهم هذه ال�سوابط يف عملية 

التعدين: 

ال�سابط الأول: البتعاد عن الغرر. 

والغرر ما ل توؤمن عاقبته)2(، فاإذا كان الغالب يف عملية التعدين، هو اخل�سارة 

املرجع ال�سابق 11 - 13.   )1(
املهذب، لل�سريازي 12/2. الفتاوى الكربى، لبن تيمية 16/4  )2(
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الأموال بهدف احل�سول على  ا من  ا لأنه قد يدفع كثرياً بال�سخ�ص، نظراً التي تلحق 
البيتكوين، ثم تبوء هذه املحاولت بالف�سل يف معظمها، فاإنه ل يجوز الدخول يف هذه 

ا؛ ل�سبهها بالقمار. ؛ لكونها حتتوي على الغرر املنهي عنه �سرعاً العملية اأ�سالاً

ال�سابط الثاين: عدم الإ�سرار بالآخرين

وذلك بالتاأثري مثالاً على الطاقة الكهربائية لأهل هذه البلد اأو لهذه الدولة؛ وذلك 
�لدول  حاجة  تفوق  قد  �سخمة،  كهربائية  طاقة  من  �لتعدين  عملية  �إليه  حتتاج  ملا 
ا؛ حلديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �سرر  ا اإلى الطاقة)1(، وذلك لأن ال�سرر ممنوع �سرعاً اأحياناً

ول �سر�ر)2(«.

حكم زكاة العملة املكت�سبة عن طريق التعدين

�إذ� ت �كت�ساب �لنقود �لفرت��سية عن طريق �لتعدين، فهل نطبق على هذه �لنقود 
�أحكام �لركاز، من حيث وجوب زكاتها مبجرد �حل�سول عليها، دون �نتظار للحول؟ 
�لتنقيب،  طريق  عن  �لأر�س  باطن  من  عليه  �حل�سول  يتم  قد  �لركاز  �أن  باعتبار 
وكذلك �لعمالت �لفرت��سية يتم �حل�سول عليها �أول مرة عن طريق �لتنقيب؟ �أم �أن 
�لعمالت �لفرت��سية �لتي ت �حل�سول عليها عن طريق �لتعدين تلحق بالق�سم �لأول، 

في�سرتط حولن �حلول لوجوب زكاتها؟

�لأمر  فاإن  لذ�  �لت�ساوؤل،  �إلى هذ�  �أجد من تطرق  �ملو�سوع، مل  بالبحث يف هذ� 
يقت�سي تاأ�سيله للوقوف على حكمه.

وهذا يقت�سي ابتداءاً بيان مفهوم الركاز، حتى ميكن بيان ما اإذا كانت العمالت 
�لفرت��سية تدخل حتت هذ� �ملعنى �أم ل؟

 www.cryptoarabe.com/ موقع:  على  نيوز   CBS  ،الإخبارية ال�سبكة  ن�سرته  الذي  التقرير  ينظر   )1(
.2018/02/27/bitcoin-energy-consumption-high/

اأخرجه اأحمد يف م�سنده 55/5. وهو حديث ح�سن. انظر خال�سة البدر املنري، ابن امللقن 432/2.   )2(
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مفهوم الركاز
الركاز لغة: هو �ملدفون يف �لأر�س �إذ� خفي)1(

ا من �سرب  ا باأنه كل مال وجد مدفوناً الركاز ا�سطالًحا: يعرف �لركاز ��سطالحاً

اجلاهلية )2(.

وعرفه ابن عرفه باأنه: دفن جاهلي)3(.

امل�ساألة الأولى: ا�سرتاط الن�ساب يف زكاة الركاز

لقد �ختلف �لفقهاء يف ��سرت�ط �لن�ساب يف زكاة �لركاز على قولني: 

�لقول �لأول: ذهب هذ� �لقول �إلى ��سرت�ط �لن�ساب يف زكاة �لركاز. وقد ذهب 
اإلى هذا القول ال�سافعية)4(.

وقد ا�ستدل ال�سافعية ملا ذهبوا اإليه بالقيا�ص على �سائر اأنواع الزكاة الأخرى 
بجامع �أن كالًّ من هذه �لأنو�ع زكاة، في�سرتط فيها �لن�ساب)5(.

 �لقول �لثاين: ذهب هذ� �لقول �إلى عدم ��سرت�ط �لن�ساب يف زكاة �لركاز. وقد 
ذهب اإلى هذا القول جمهور الفقهاء، احلنفية)6(، واملالكية)7( واحلنابلة)8(.

فقه اللغة و�سر العربية، الثعالبي 146/1. العني: الفراهيدي 320/5. املحكم واملحيط الأعظم، ابن   )1(
�سيده 738/6. طلبة الطلبة، جنم الدين الن�سفي. التوقيف على مهمات التعاريف، املناوي181/1 

الأحكام ال�سلطانية، املاوردي102/2، 103. بدائع ال�سنائع، الكا�ساين 65/2 - 68. الفروع، ابن مفلح   )2(
497/2. التعريفات، اجلرجاين 112/1 

�سرح حدود ابن عرفة، الر�ساع 76/1  )3(
اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني، الدمياطي 181/2. �َسرح �ملَُقّدَمة �حل�سرمية: �حل�سرمي   )4(

.504
)5(  �سرح املقدمة احل�سرمية، احل�سرمي �س�504. 

)6(  اخلراج، اأبو يو�سف 32. 
)7(  اإر�ساد ال�سالك اإلى اأ�سرف امل�سالك، �سهاب الدين البغدادي 34. 
)8(  �ل�سرح �لكبري على مت �ملقنع، �بن قد�مة، عبد�لرحمن 585/2. 
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وقد ا�ستدل اجلمهور ملا ذهبوا اإليه، بالقيا�ص على الغنائم، فاإنه يجب تخمي�ص 
ا، فكذلك الركاز بجامع وجوب التخمي�ص يف كل)1(. الغنائم ولو مل تبلغ ن�ساباً

الرتجيح: 

�حلقيقة،  بغنيمة يف  لي�س  لأنه  �لن�ساب؛  با�سرت�ط  �لقول  �لباحث  لدى  يرتجح 
واإمنا هو مال ح�سل عليه الإن�سان بطريق مباح، مل يتعلق به غزو ول جهاد، فكان 

اإحلاقه ب�سائر اأمواله املباحة اأقرب.

امل�ساألة الثانية: ا�سرتاط احلول يف زكاة الركاز.

�ختلف �لفقهاء يف ��سرت�ط �حلول يف �لركاز على قولني: 

��سرت�ط  عدم  �إلى  و�حلنابلة  و�ل�سافعية،  و�ملالكية  �حلنفية  ذهب  �لأول:  �لقول 
احلول يف زكاة الركاز، حيث يجب على من وجد الركاز اأن يخرج زكاته على 

الفور)2(.

رب لأنه وقت يتمكن فيه �ل�سخ�س من  و��ستدلو� على ذلك باأن �حلول �إمنا �سُ
تنمية �ملال، �أما �لركاز، فهو مناء حقيقي، ل يحتاج �إلى �سرب وقت لتنميته؛ 

ا)3(. لأنه مناء يف نف�سه، كما اأنه ل م�سقة يف احل�سول عليه غالباً

�لقول �لثاين: ذهب هذ� �لقول �إلى ��سرت�ط �حلول يف �لركاز لوجوب �لزكاة فيه، 
وهو وجه عند ال�سافعية، اختاره املزين، وهو قول اإ�سحاق بن راهويه)4(.

وا�ستدل على ذلك بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل زكاة يف مال حتى يحول عليه احلول)5(«. 

اخلراج، اأبو يو�سف 32.   )1(
املاوردي 883/3.  الكبري،  العيني 404/3. �سرح خمت�سر خليل، اخلر�سي 179/2. احلاوي  البناية،   )2(

ال�سرح املمتع، العثيمني 19/6. 
تبيني احلقائق، الزيلعي 288/1. كفاية الأخيار، احل�سني �س�127.   )3(

احلاوي الكبري، املاوردي 339/3.   )4(
اأخرجه ابن ماجه يف �سننه، كتاب الزكاة، باب من ا�ستفاد مالاً 175/1، وهو حديث �سحيح.   )5(
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اإذ  واملرياث،  الهبة  من  امل�ستفاد  على  الركاز  بقيا�ص  املعقول  من  وا�ستدلوا 
�أن هذه �لأمور كلها هي  ُي�سرتط فيه حولن �حلول، فكذلك �لركاز، بجامع 

من جن�ص ما تتكرر زكاته)1(.

الرتجيح: 

�أرى  �لركاز،  يف  �حلول  حولن  ��سرت�ط  يف  و�أدلتهم  �لفقهاء  �أقو�ل  عر�س  بعد 
�لو�رد يف �حلديث دون تفريق  �لن�س  لعموم  با�سرت�ط �حلول  �لقائلني  ترجيح قول 

بني مال واآخر.

امل�ساألة الثالثة: ا�سرتاط الن�ساب وحولن احلول يف العمالت الفرتا�سية.

مما �سبق من بيان مفهوم الركاز، وهو اأنرّه دفن اجلاهلية، كما ذهب اإليه الفقهاء، 
فاإن �لباحث يجد �أن �أحكام �لركاز ل تنطبق على �لعمالت �لفرت��سية، وذلك لوجود 

فروق بينهما كما ياأتي: 

يف . 1 �لذي  كالركاز  �لإن�سان،  عن  خفية  كانت  و�إن  �لفرت��سية،  �لعمالت  �إن 
ذ�ت  حا�سوبية  �أجهزة  با�ستخد�م  تنقيب  �إلى  حتتاج  لكنها  �لأر�س،  باطن 
التنقيب،  عملية  على  القدرة  لها  معينة،  برامج  وبا�ستخدام  عالية،  كفاءة 
اأنها من دفن اجلاهلية، ولذا ل يتاأتى فيها  اأن ينطبق عليها  لكنها ل ميكن 

قيا�سها على الركاز من وجوب اإخراج اخلم�ص فيها، كما يف الركاز.

�إن �لعمالت �لفرت��سية، لي�ست من دفن �جلاهلية، بل هي من �بتكار �أحد . 2
بها  يتعامل  حتى  العمالت،  هذه  اخرتاع  اإلى  يق�سدون  الذين  الأ�سخا�ص، 

النا�ص بديالاً عن العمالت النقدية.

�إن �لعمالت �لفرت��سية حتتاج يف �لتنقيب عنها �إلى جمهود كبري، و�إلى تكبد . 3
كثري من اجلهد والنفقات للح�سول عليها، بخالف الركاز الذي يح�سل عليه 

احلاوي الكبري، املاوردي 339/3.   )1(



العمالت االفرتاضية وأحكامها يف ميزان 

الفقه اإلسالمي

العدد  اخلامس واخلمسون  529العدد  اخلامس واخلمسون 528

الركاز:  الأخيار عن  اأو م�سقة، يقول احل�سني يف كفاية  ال�سخ�ص بال تعب 
ا)1(«. »ول م�سقة فيه غالباً

ومن هنا ندرك �أن �لعمالت �لفرت��سية، تفارق �لركاز فيما ينطبق على �لركاز 
�لركاز، وكذلك عدم  �لن�ساب يف  ��سرت�ط  بعدم  �لقول  �إلى  فلو ذهبنا  �أحكام،  من 

��سرت�ط �حلول، فاإن هذ� ل ينطبق على هذه �لعمالت. 

كفاية الأخيار: احل�سني �س�185.  )1(
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اخلامتة

لقد خل�ص هذا البحث اإلى عدة نتائج، اأهمها: 

�إن �لعمالت �لفرت��سية هي وحدة ح�سابية رقمية، �سادرة عن غري �لبنك . 1
منَتجة  �لر�سمي،  �لنقد  نظام  خارج  تعمل  �لئتمانية،  و�ملوؤ�س�سات  �ملركزي 
وت�ستمد  �ملتعامَلني،  بني  و�سيط  �إلى  حتتاج  ول  حا�سوبية،  بر�مج  بو��سطة 

قيمتها من الثقة الكائنة يف القبول الطوعي لها. 

فقد . 2 �لفرت��سية،  �لعمالت  نقدية  حول  �لقت�ساديني  �أنظار  �ختلفت  لقد 
ذهب بع�سهم �إلى �أنها نقود، مثلها مثل �لنقود �حلقيقية، لكرثة تعامل �لنا�س 
هي  واإمنا  نقودا،  لي�ست  اأنها  اإلى  البع�ص  ذهب  بينما  الدول،  بع�ص  يف  بها 
ا، فهي  �سلع؛ لأنها ل متتلك وظائف النقد املعروفة، فال ميكن اعتبارها نقوداً
ا،  تعد من اأنواع الأ�سول ال�ستثمارية، وذهب راأي ثالث اإلى اأنها لي�ست نقوداً
ا؛ لأنها بالإ�سافة �إلى كونها ل تتمتع بوظائف �لنقد، فهي لي�س لها  ولي�ست �سلعاً

نة فقط. ا، بل هي اأرقام خمزرّ كيان ملمو�ص حتى ميكن اعتبارها �سلعاً

ترتب على �ختالف �لقت�ساديني حول نقدية �لعمالت �لفرت��سية، �ختالف �لفقهاء . 3
�أن  وذلك  �؛  نقوداً لي�ست  �أنها  �إلى  �ملعا�سرين  �أكرث  ذهب  فقد  ا،  �أي�ساً نقديتها  حول 
�لنقود يف �لفقه �لإ�سالمي ي�سرتط فيها �إ�سد�ر �لدولة لها، فهذه �لنقود ت�سبه �لنقود 
ا، ف�سالاً عن اأنها حتتوي  املغ�سو�سة، وتراب ال�ساغة التي حتدث الفقهاء عنها قدمياً
على كثري من املخاطر التي جتعلها ل تتمتع بال�ستقرار الن�سبي. بينما ذهب البع�ص 
�لنقود  لأن  بها؛  تعامل  من  حق  يف  نقود  هي  �لفرت��سية،  �لعمالت  اأن  اإلى 

تكت�سب هذه ال�سفة من ا�سطالح املتعاملني عليها.

�أو . 4  ،� نقوداً �لفرت��سية  �لعمالت  �عتبار  �لتي ترتتب على  �لآثار  بع�س  هناك 
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ا، فلو قلنا اإنها نقود، فاإنه يجري فيها الربا، وجتب فيها الزكاة،  لي�ست نقوداً
وت�سلح اأن تكون راأ�ص مال يف ال�سلم وتقطع فيها اليد يف ال�سرقة، اأما لو قلنا 

ا، فال جتري فيها هذه الأحكام. اإنها لي�ست نقوداً
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اإ�سحاق )ت: 476ه�( دار الكتب العلمية. 

ا” يحيى، اإبراهيم بن اأحمد بن حممد. . 37 �لنقد �لفرت��سي “ البيتكوين منوذجاً
بحث مقدم �إلى حلقة �لنقد �لفرت��سي - �ل�سعودية. 

�لنقود �لفرت��سية، مفهومها و�أنو�عها و�آثارها �لقت�سادية. �لباحوث، عبد�هلل . 38
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فائدة: ورد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اليوم والليلة

جمموع ورد النبي ملسو هيلع هللا ىلص الراتب بالليل والنهار، اأربعون ركعة، كان 
يحافظ عليها د�ئمااً �سبعة ع�سر فر�سااً، و�ثنتا ع�سرة �سنة ر�تبة، 
زاد  وما  ركعة،  اأربعون  واملجموع  بالليل،  قيامه  ع�سرة  واإحدى 
على ذلك فعار�س غري ر�تب، فينبغي للعبد �أن يو�ظب على هذ� 
الورد دائمااً اإلى املمات، فما اأ�سرع الإجابة واأعجل فتح الباب ملن 

يقرعه كل يوم وليلة اأربعني مرة.
 زاد املعاد )327/1(، ولطائف الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور �سعد بن تركي 
اخلثالن،)�س57(.
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املقدمة

احلمد هلل الكرمي الوهاب، منزل الكتاب، وجمري ال�سحاب، وال�سالة وال�سالم 
و�سحبه  الألباب،  اآله ذوي  وعلى  والآداب،  الأخالق  مكارم  لنا  ليتمم  ُبعث  على من 

اأكرم الأ�سحاب، ومن تبع هداهم اإلى يوم احل�ساب، اأما بعد: 

فاإن هذه ال�سريعة العظيمة هي اأكمل ال�سرائع، واأف�سل املناهج، ما من خري اإل 
جاءت به، وما من �سر اإل حذرت منه، وهي ب�سمولها وعظمتها ت�ستدعي من العاقل 
يف  �ملكلَّف،  �أفعال  كل  �سملت  لكمالها  وهي  بها،  �ملتف�سل  وحمد  بها،  �لـُمْنِعم  �سكر 
عبادته لالإله احلق، ومعاملته مع اخللق. ومن هذه اجلوانب التي مل تغفلها ال�سريعة 
الغراء: الآداب، �سواء اأكانت هذه الآداب: يف اأدب الإن�سان مع الرب، اأو مع النف�ص، 
بحثي هذ� يف جانب من جو�نب  يكون مو�سوع  �أن  �أحببت  وقد  �خللق.  �سائر  مع  �أو 
العي املحدود- مل ياأخذ حقه من الدرا�سة فيما �سبق،  الآداب، وهو جانب -ح�سب اطرّ
نات الفقهية اأن  األ وهو مراعاة الفقهاء لالأدب، فقد لحظت اأثناء قراءتي يف املدورّ
، فاأحببت اأن اأجمع امل�سائل التي راعى  الفقهاء يراعون الأدب، وي�ستدلون به ا�ستقاللاً
؛ لأخرج بت�سّور و��سح  فيها �لفقهاء �لأدب عند ��ستدللهم، و�أدر�سها در��سةاً حتليليةاً
عن طريقتهم يف �إير�د �مل�سائل و�ل�ستدلل لها، وحتى تكون منهجية �ل�ستقر�ء �أكرث 
العينة  لهذه  اختياري  و�سبب  للدرا�سة،  عينةاً  لتكون  الطعام  اآداب  فقد حددت  دقة، 
نه الفقهاء يف اآداب  اأن مراعاة الأدب فيها ظاهرة عند الفقهاء، فعمدت اإلى ما دورّ
ا عن منهجيتهم، ثم  ا دقيقاً � عاماً �لطعام، فجَردُت مئات �ل�سفحات حتى �آخذ ت�سّوراً
بعد ذلك ��ستقر�أت هذه �مل�سائل يف مظانها؛ بحثاًا عما يفيد يف بناء ت�سور و��سح عن 
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ا مدفونة، وجواهر مكنونة،  فاألفيت كنوزاً امل�سائل،  الفقهية يف درا�سة هذه  املنهجية 
فريد،  عقد  يف  نظمتها  ثم  عديله،  مع  �لنظري  وو�سعت  مثيله،  �إلى  �لفرع  ف�سممت 
قّربُت فيه �لبعيد. فما ر�أيَت فيه من ح�سن، فهو من �لكرمي ُمويِل �ملن، �نتقيته لك 
من فقهنا العظيم، ولي�ص يل فيه �سوى النتقاء والتقدمي، واإن راأيت فيه غري ذلك، 
�أن تغ�س �لطرف، وتويل �ساحبك جميل �للطف. فقد كَتَب هذ� �لبحث  فاآمل منك 
وهو يجاهد ذهنه �لكاّل، ويد�فع ت�ستت �لبال، مع تز�حم م�ساغل تعيقه عن �سبط 

امل�سائل، فاقبل جهد املقلرّ على ما به من خلل، اأجارك اهلل من الزلل.

الأ�سباب التي دعتني لهذا البحث

ما حلظته من كرثة ��ستدلل �لفقهاء باملعاين يف �أبو�ب �لآد�ب، فرغبت يف . 1
ا مع �سعف �لهتمام بهذ� �لنوع  جتلية بع�س جو�نب هذه �لطريقة، خ�سو�ساً

من الأدلة عند كثري من الباحثني املعا�سرين.

اختالف طريقة اإيراد م�سائل هذا البحث يف املدونات الفقهية عن غريها من . 2
امل�سائل، مما دعاين لدرا�سة هذه امل�سائل؛ للتعرف على طريقتهم يف اإيراد 

تلك امل�سائل.

ا ما اأحتدث عن اأهمية الدرا�سات التحليلية، فتاأتي بع�ص الأ�سئلة حول . 3 كثرياً
منوذج  يف  امل�ساركة  فاأحببت  الأبحاث،  من  املجال  هذا  يف  الكتابة  طريقة 

عملي للكتابة التحليلية الفقهية.

اأهداف البحث

جمع م�سائل اآداب الطعام، والتي ا�ستدل لها الفقهاء بكمال الأدب اأو ما يف . 1
معناه.

حتليل طريقة الفقهاء يف اإيراد امل�سائل املبحوث عنها.. 2

حتليل طريقة الفقهاء يف ال�ستدلل لتلك امل�سائل.. 3
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�سابط البحث

درا�سة حتليلية للم�سائل التي راعى فيها الفقهاء الأدب يف اآداب الطعام، والتي 
لي�ص لها دليل ن�سي خا�ص بها.

الدرا�سات ال�سابقة

بعد �لبحث مل �أجد در��سةاً خا�سةاً تعالج مو�سوع �لبحث بالطريقة �ملذكورة.

منهج البحث

اأقت�سر على امل�سائل التي راعى فيها الفقهاء الأدب، ومل ي�ستدلوا بدليل غريه.. 1

�أُوِرُد م�سائل �لبحث من غري �لتعر�س للخالف �إل عند �حلاجة لذلك.. 2

اأو ما فيه . 3 اأبني طريقة مراعاتهم لالأدب، فاأذكر طريقة ا�ستدللهم بالأدب 
معناه.

اأذكر بعد اإيرادي للم�ساألة اأهم ما حلظته على طريقتهم يف درا�سة امل�ساألة، . 4
�إل من باب  ا  �أكرره غالباً ا و�سبق ذكره فاإين ل  �إن كان ما حلظته و��سحاً �إل 

التاأكيد.

اإيراد م�سائل . 5 الفقهاء يف  البحث بدرا�سة حتليلية لأهم معامل طريقة  اأختم 
البحث، وطريقتهم يف ال�ستدلل لها.

اأوثق الأقوال من كتب اأهل املذهب نف�سه.. 6

اأخرج الأحاديث والآثار، واأبني ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها -اإن مل تكن يف . 7
ال�سحيحني اأو اأحدهما-، فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئٍذ بتخريجها منه.

تكون �خلامتة عبارة عن ملخ�س للبحث، يعطي فكرةاً و��سحةاً عما ت�سمنه . 8
البحث، مع اإبراز اأهم النتائج.

�أتبع �لبحث بثبت للمر�جع، وفهر�س للمو�سوعات.. 9
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خطة البحث

متهيد: يف تعريف مراعاة الأدب.

املبحث الأول: ملحة عن اآداب الطعام يف ال�سنة النبوية.

املبحث الثاين: م�سائل فقهية راعى فيها الفقهاء الأدب، ومل ي�ستدلوا لها بدليل غريه، 
وفيه مطلبان:

املطلب الأول: اآداب تراعى عند الجتماع على الأكل.

املطلب الثاين: اآداب متعلقة بال�سيافة.

املبحث الثالث: درا�سة حتليلية للم�سائل التي روعي فيها الأدب.

فيها  روعي  التي  للم�سائل  الفقهاء  اإيراد  بطريقة  املتعلقة  املعامل  الأول:  الق�سم 
الأدب.

الق�سم الثاين: املعامل املتعلقة بطريقة ا�ستدلل الفقهاء للم�سائل التي روعي فيها 
الأدب.

اخلامتة.
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متهيد
يف تعريف مراعاة االأدب

امل�ساألة الأولى: تعريف املراعاة

وراعيته:  ي�سري،  اأين  اإلى  نظرت  الأمر:  وراعيت  راعى،  من  مفاعلة  املراعاة، 
لحظته، وراعيته من مراعاة احلقوق)1(.

ا  وراعى اأمره: حفظه وترقبه، واملراعاة: املناظرة واملراقبة، يقال: راعيت فالناً
مراعاةاً ورعاءاً اإذا راقبته وتاأملت فعله)2(.

واملراعاة: املحافظة والإبقاء على ال�سيء)3(.

وراعني �سمعك: ا�ستمع اإيل)4(.

ا: اأنظر ماذا يفعل)5(. واأنا اأراعي فالناً

ول يخرج ا�ستخدام هذه اللفظة عند الفقهاء عن معناها اللغوي، فهم يالحظون 
الأدب، ويحافظون عليه، وياأخذونه بعني العتبار)6(.

امل�ساألة الثانية: تعريف الأدب

اأوًل: تعريف الأدب لغة

والدال والباء: اأ�سل واحد تتفرع م�سائله وترجع اإليه، فالأدب اأن جتمع  “الهمزة 
ال�سحاح )رعى( )2358/6( ول�سان العرب )رعي( )327/14(.  )1(

ل�سان �لعرب )�ملو�سع �ل�سابق(.  )2(
املرجع ال�سابق.  )3(
املرجع ال�سابق.  )4(

اأ�سا�ص البالغة )رعى( )364/1(.  )5(
جاء يف معجم لغة الفقهاء )420(: “�ملر�عاة ب�سم �مليم، م�سدر ر�عى، مالحظة �لو�سع يف �لعتبار”.  )6(
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ا؛ لأنه جممع  اأي�ساً الأدب  القيا�ص  الداعي.. ومن هذا  والآدب  اإلى طعامك..  النا�ص 
على ا�ستح�سانه.”)1(.

ا؛ لأنه ياأدب  ويف الل�سان)2(: »الأدب الذي يتاأدب به الأديب من النا�ص �سمي اأدباً
النا�ص اإلى املحامد وينهاهم عن املقابح، واأ�سل الأدب الدعاء، يقال: �سنيع يدعى 

اإليه النا�ص: اأي مدعاة وماأدبة«.

والأدب: الظرف وح�سن التناول)3(.

و�لأدب: �أدب �لنف�س و�لدر�س، تقول منه: �أُدب �لرجل بال�سم فهو �أديب، و�أّدْبته 
ب)4(. فتاأدرّ

ثانًيا: تعريف الأدب ا�سطالًحا:

متنوعة،  �سياقات  يف  وي�ستعمل  متعددة،  معاٍن  على  يطلق  الفقهاء  عند  الأدب 
ا، ولكن عند �لتاأمل يف �ل�سياقات �لتي  و�لأدب و�إن كان بادي �لر�أي قد يكون و��سحاً
تورد فيها هذه اللفظة يرد ت�ساوؤل ملاذا اأوردوها هنا، ومل يوردوها هناك، وقد حاولت 
اأن اأجمع بع�ص التعريفات لالأدب عند الفقهاء)5(؛ لنقرتب من املعنى املراد عندهم 

لالأدب. وميكن ت�سنيف تعريفات الفقهاء يف جمموعتني:

املجموعة الأولى:

ا ملا يجب يف حق اهلل �سبحانه وتعالى، اأو ما  فه باعتباره و�سفاً التعريفات التي تعررّ
ا، ومن ذلك هذه التعريفات: ا اأو واجباً �سرعه اهلل لعباده �سواءاً اأكان م�ستحباً

املقايي�ص يف اللغة )اأدب( )74/1(.  )1(
)اأدب( )206/1(.  )2(

املرجع ال�سابق والقامو�ص املحيط )الأدب( )58(.  )3(
ال�سحاح )اأدب( )86/1(.  )4(

ا ما يورده �سراح الأحاديث الذين لهم نف�ص فقهي عند تف�سريهم لكلمة الأدب؛ وذلك  اأحلقت بذلك اأي�ساً  )5(
تاأثري كبري على الفقهاء، ففهم مرادهم بالأدب ي�ساعد يف فهم  ا لالأدب له  اأبواباً اإفراد املحدثني  لأن 

مراد الفقهاء بالأدب.
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فعل ما يح�سن بينه وبني ربه)1(.. 1

ا)2(.. 2 ا اأو واجباً الأمر املطلوب، �سواء كان مندوباً

ما يجب على املكلف فعله اأو تركه مما يتعلق باخلالق واملخلوق)3(.. 3

ما فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرة اأو مرتني، ومل يواظب عليه)4(.. 4

ما  ال�سنة  باأن  ال�سنة،  وبني  الأدب  بني  يفرقون  للحنفية،  الأخري  الإطالق  وهذا 

واظب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليها ومل يرتكها اإل مرة اأو مرتني، والأدب ما فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرة اأو 

مرتني ومل يواظب عليه)5(، وعلى ذلك فاإنه نوع من اأنواع امل�ستحب.

اأن  “)والفرق  والتاأديب:  الندب  بني  الفرق  يف  �سرحه)6(  مع  الثبوت  م�سلم  ويف 

الندب لثواب الآخرة( اأي يكون هو املق�سود منه )والتاأديب لتهذيب الأخالق( وهو 

ولهذ�  �لتهذيب؛  مق�سودية  ينايف  ل  وهو  �لثو�ب(  ي�ستجلب  )ورمبا  منه  �ملق�سود 

اأدرجه بع�ٌص يف الندب”.
�سرح ابن ناجي على الر�سالة )13/1(.  )1(

قليوبي  وحا�سية   ،)51/1( املنهج  �سرح  على  البجريمي  حا�سية  وانظر:   ،)80/1( اجلمل  حا�سية   )2(
)43/1(، وحا�سية ال�سربامل�سي )129/1(، وقال يف اآداب الأكل لالأقفه�سي )11(: “والأدب يقع على 
الأحكام اخلم�سة، فيقال للواجب اأدب وكذلك بقية الأحكام؛ ولذلك �سح تف�سري الأ�سحاب بباب اآداب 

ق�ساء احلاجة ثم عدهم من تلك الآداب حمرمات وواجبات...”.
ذكر ذلك يف الفواكه الدواين )22/1( بعد اأن ق�سم الأدب اإلى اأربعة اأق�سام: طبيعي، وك�سبي، و�سويف،   )3(
ف اآداب ق�ساء احلاجة، بالأمر  و�سرعي، ثم ف�ّسر �ل�سرعي مبا ذكر. ويف حا�سية �ل�ساوي )87/1( عررّ
ا. وانظر: حا�سية العدوي  ا اأو مندوباً ا عند ق�ساء احلاجة، اأعم من اأن يكون الطلب واجباً املطلوب �سرعاً
على كفاية الطالب الرباين )125/1(. واأما يف حا�سية العدوي على �سرح اخلر�سي )141/1( فقال: 

اإما فعل وجوب.. وندب.. وجواز.. واإما ترك حترمي..”. به  التحلي  ي�ستح�سن  ما  “وهو 
بدائع ال�سنائع )24/1(.  )4(

انظر: حتفة الفقهاء )14/1و 97(، والعناية )277/1(، ومراقي الفالح )34و 103(، وحا�سية ابن   )5(
عابدين )477/1(.

فواحت الرحموت يف �سرح م�سلم الثبوت )372/1(.  )6(
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واأما املالكية ففي رفع النقاب)1( ذكر: “اإن التاأديب خم�س�ص باإ�سالح الأخالق 
النف�سية، فهو اأخ�ص من الندب؛ لأن الندب يكون يف غري ذلك، كالأمر بالنافلة”.

واأما ال�سافعية، ففي املح�سول)2(: “الأدب مندوب اإليه، واإن كان قد جعله بع�سهم 
ا للمندوب”. ا مغايراً ق�سماً

واملندوب  وامل�ستحب  والتطوع  والنافلة  “ال�سنة  ال�سبكي)3(:  الدين  تاج  وقال 
واملرغب فيه واملر�سد اإليه واحل�سن والأدب األفاظ مرتادفة عند فقهائنا”.

ا،  ومنهم من قال: ال�سنة ما واظب عليه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وامل�ستحب ما فعله اأحياناً
اأقاويل خمتلفة،  اأرجح من تركه. وهنا  والتطوع ما ين�سئه الإن�سان ابتداءاً مما فعله 
من  املنع  معه  لي�ص  ا  ترجيحاً تركه  جانب  على  فعله  جانب  رجح  ما  اأن  واحلا�سل: 
النقي�ص فتلك الأ�سماء تطلق عليه، ثم اإن بع�ص الرتجيحات اآكد من بع�ص، فخ�ص 
ا، و�أَْنَزُل �لدرجاِت �لأدَب؛ فاإنه  �لآكد ببع�س �لألفاظ، وما دونه بلفظ �آخر ��سطالحاً
ال�سافعي  �سرح  وقد  ال�سنة.  واأعالها  دنيوية،  وم�سلحته  ا  ي�سرياً ا  ترجيحاً ترجح  ما 
 بالتفرقة بني الأدب وال�سنة، فقال: فيما رواه الربيع: “يف �لأكل: �أربعُة �أ�سياَء 

فر�ٌس، و�أربعٌة �سنة، و�أربعٌة �أدب:

رفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب )504/2(.  )1(
)39/2(، وبحروفه يف اإر�ساد الفحول )253/1(.  )2(

الأ�سباه والنظائر )92/2- 93(، ويف الإبهاج يف �سرح املنهاج )17/2( قال: “فاإن الأدب مندوب اإليه   )3(
اأن افرتاقها افرتاق العام واخلا�ص”، وقال الزرك�سي يف  ا للمندوب، واحلق  وقد جعله بع�سهم ق�سيماً
البحر املحيط )276/3( عن الأدب اإنه: “اأخ�ص من الندب، فاإن التاأديب يخت�ص باإ�سالح الأخالق، 
وكل تاأديب ندب من غري عك�ص”، وقال العطار يف حا�سيته على �سرح املحلى )470/1( عن التاأديب: 
تهذيب الأخالق واإ�سالح العادات، بخالف الندب فاإنه لثواب الآخرة”، ويف الفوائد ال�سنية يف  “هو 
�سرح الألفية )190/2(: “منهم َمن ُيدخل �لتاأديب يف ق�سم �لندب... ونقل يف �ملح�سول عن بع�سهم 
ا يدل على �ملغايرة، لكن �ملغايرة �إما لكونه �أََخ�س، و�إما لغري ذلك،  ا �آخر... وذلك �أي�ساً �أنه جعله ِق�سماً
ا من وجه؛ لأن �لأدب متعلق مبحا�سن �لأخالق، �أََعم �أن يكون  ا وخ�سو�ساً قلُت: و�لظاهر �أن بينهما عموماً
ملكلَّف �أو غريه... و�لندب خمت�س باملكلَّفني، و�أََعم �أن يكون يف ما�سن �لأخالق وغريها”. وانظر: غاية 

الو�سول )67( ونهاية ال�سول )160/1(.
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فالفر�س: غ�سل �ليدين و�لق�سعة و�ل�سكني و�ملغرفة.

ولعق  ال�سديد،  وامل�سغ  اللقم،  وت�سغري  الي�سرى،  الرجل  على  اجللو�ص  وال�سنة: 
الأ�سابع.

والأدب: األ متد يدك حتى ميد من هو اأكرب منك، وتاأكل مما يليك، وتقل النظر 
يف وجوه النا�ص، وتقل الكالم”.

ا مما ذكر جمع من ال�سافعية، وهو اأن  واأما عند احلنابلة فقد ذكر بع�سهم قريباً
الأدب اأخ�ص من الندب؛ وهو لإ�سالح الأخالق)4(.

من  نوع  وهو  التكليف،  اأق�سام  من  ق�سم  الأدب  اأن  املجموعة:  هذه  وخال�سة 

�أنو�ع �ملندوب عند �لأكرث، ويكون عادة ل�ست�سالح �لأخالق، ولكن ي�سكل على ذلك 
�إطالقهم �آد�ب ق�ساء �حلاجة و�آد�ب �لقا�سي وغريها، وهذه �لآد�ب تت�سمن بع�س 
رب بع�سهم بالأمر املطلوب، لي�سمل الواجب واملندوب، فاإن قلت  الواجبات، ولهذا عرّ
يل: ما الراجح فيما �سبق؟ قلت لك: اإمنا هي ا�سطالحات وا�ستعمالت، ول ترجيح يف 
هذه العبارات، واإمنا الذي يح�سن يف هذه امل�سائل و�سف طريقتهم، وبيان اطرادهم 

فيها.

ا التنبيه اإلى نقطة، وهي الفرق بني النظر اإلى الأدب حال اعتباره  ويح�سن اأي�ساً
�أبو�ب  من  باب  �سمن  �سرده  �أو  �أدب،  باأنه  �ل�سيء  و�سف  وبني  �لأحكام،  من  ا  حكماً

الآداب.

فاملعنى الأول: هو الذي اختلف فيه الأ�سوليون، هل هو ق�سيم للمندوب اأو نوع من 
اأنواعه؟

واأما املعنى الثاين: فهو ما يطرقه الفقهاء عادة، فيقولون: اآداب ال�ستطابة، اأو 

انظر: �سرح خمت�سر اأ�سول الفقه للجراعي )337/2(، ويف التحبري �سرح التحرير )2188/5( و�سرح   )4(
كونه  يف  اأخ�ص  الأدب  اأن  وهو  الألفية،  �سرح  من  اإيراده  �سبق  ما  ذكرا   )22-21/3( املنري  الكوكب 

لإ�سالح الأخالق، واأعم لكونه ي�سمل املكلف وغريه.
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هذ� �أدب من �آد�ب �ل�ستطابة، ويقولون: �آد�ب �لقا�سي، وهذ� �أدب من �آد�ب 
�لقا�سي.

املجموعة الثانية:

فه باعتباره �سجايا اأو �سفات يح�سن بالإن�سان اكت�سابها، ومن  التعريفات التي تعررّ
هذه التعريفات: 

ما يح�سل للنف�ص من الأخالق احل�سنة والعلوم املكت�سبة)1(.. 1

ما يوؤدي بالنا�ص اإلى املحامد)2(.. 2

ا�ستعمال ما يحمد قولاً وفعال)3(.. 3

�لأخذ مبكارم �لأخالق)4(.. 4

الوقوف مع امل�ستح�سنات)5(.. 5

ح�سن الأحوال والأخالق)6(.. 6

اخل�سال احلميدة)7(.. 7

اجتماع حما�سن الأخالق وحما�سن العادات)8(.. 8
في�ص القدير للمناوي )224/1(.  )1(

ال�سابق.  )2(
عمدة القاري )81/22(، وفتح الباري )400/10(.  )3(

املرجعان ال�سابقان.  )4(

املرجعان ال�سابقان.  )5(
ا بني التاأديب والتعليم، فقال: “فاإن قلت األي�ص  الكواكب الدراري للكرماين )89/2(، ثم ذكر بعده فرقاً  )6(
التاأديب داخالاً حتت التعليم، قلت ل، فالتاأديب يتعلق باملروءات والتعليم بال�سرعيات -اأي الأول عريف 

والثاين �سرعي- اأو الأول دنيوي والثاين اأخروي ديني”. وانظر: عمدة القاري )121/2(.
فتح القدير لبن الهمام )251/7(، والبناية �سرح الهداية )3/9(، وحا�سية ابن عابدين )351/5(،   )7(
ف به الإح�سان عند  ومراقي الفالح )34(، والفواكه الدواين )297/2(، ويلحظ اأن هذا التعريف يعررّ

ا، انظر: الهداية )353/2(، والبحر الرائق )27/5(، وجممع الأنهر )601/1(. احلنفية اأي�ساً
اآداب الأكل لالأقفه�سي )11(.  )8(



مراعاة األدب عند الفقهاء - آداب الطعام أمنوذجًا

العدد  اخلامس واخلمسون  551العدد  اخلامس واخلمسون 550

التخلق بالأخالق اجلميلة واخل�سال احلميدة يف معا�سرة النا�ص ومعاملتهم)1(.. 9

مما . 10 احلميدة  اخل�سال  من  ال�سخ�ص  به  يتحلى  ما  ب�:  تعريفه  منه  وقريب 
يتعلق بالظاهر والباطن)2(.

من . 11 ف�سيلة  يف  �لإن�سان  بها  يتخرج  ممودة  ريا�سة  كل  على  يقع  ��سم 
الف�سائل)3(.

ملكة تع�سم من قامت به عما ي�سينه)4(.. 12

عبارة عن معرفة ما يحرتز به عن جميع اأنواع اخلطاأ)5(.. 13

ونلحظ �أن هذه �لتعريفات متقاربة، وكلها ت�سري �إلى �لأخالق �لفا�سلة، و�خل�سال 
احلميدة، واإن كان بع�سها ي�سري اإلى الأخالق، والآخر ي�سري اإلى التحلي بهذه الأخالق، 
و�لأخري عّرفه باملعرفة، فنظر �إليه كاأنه علم، ولكنها كلها تدور حول �لأخالق �لفا�سلة 

وما يف معناها، واإن اختلفت الزاوية التي ينظرون من خاللها.

ومنهم من ف�ّسر الأدب بتف�سري يجمع بني هذين املعنيني، ومن ذلك:

ما حت�سن به حالة الإن�سان فيما بينه وبني اهلل ومالئكته وكتبه ور�سله و�سائر . 1
النا�ص)6(.

الختيار لتعليل املختار )82/2(، وهو قريب مما ذكر �لأ�سحاب يف تعريف �أدب �لقا�سي بـ: �أخالقه   )1(
التي ينبغي له اأن يتحلى بها. انظر: املطلع )483(، واملبدع )160/8(، والدر النقي )807/2(، ومعونة 

اأويل النهى )212/11(.
حا�سية العدوي على كفاية الطالب الرباين )512/2(.  )2(

اجلوهرة النرية )240/2(، العناية )251/7(، والبناية )3/9(، والبحر الرائق )277/6(، وحا�سية   )3(
ابن عابدين )735/6(، والكليات )65(، واأني�ص الفقهاء )83(، وامل�سباح املنري )9(.

والتعريف لأبي زيد الأن�ساري، ويبدو اأنه معنى لغوي، ل ا�سطالحي.
العناية )251/7(، والبحر الرائق )277/6(.  )4(

التعريفات للجرجاين )15(.  )5(
الفواكه الدواين )22/1(.  )6(
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جمال�سة �خللق على ب�ساط �ل�سدق، ومطالعة �حلقائق بقطع �لعالئق)1(.. 2

واأما ابن القيم يف مدارج ال�سالكني)2(، فهو من اأو�سع واأف�سل من تكلرّم عن . 3
م  ف الأدب باأنه اجتماع خ�سال اخلري يف العبد، ق�سرّ معنى الأدب، فبعد اأن عررّ
باآدابه  والتاأدب  بدينه،  القيام  وهو  اهلل:  مع  اأدب  اأق�سام،  ثالثة  اإلى  الأدب 
ا، واأدب مع الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص: وراأ�ص الأدب معه كمال الت�سليم له،  ا وباطناً ظاهراً
والنقياد لأمره، واأدب مع اخللق: وهو معاملتهم -على اختالف مراتبهم- 
�آد�ب،  �آد�ب، وللكالم  �آد�ب، وللنوم  �أدب، فلالأكل  مبا يليق بهم، ولكل حال 

و�أفا�س يف بيان كل نوع من هذه �لأنو�ع.

اأو�سع  هي  الأدب،  مفهوم  اإلى    القيم  ابن  اإليها  نظر  التي  والطريقة 
�لطرق و�أ�سملها، فهو قد جمع ما تفرق عند غريه، ونظر نظرة �سمولية َيدخل 
فيها املعنيني ال�سابقني، ونقل من الن�سو�ص والفروع ما يدل على �سعة علمه 

و�سمول روؤيته.

بح�سب  الفقهاء  عند  يختلف  الأدب  مفهوم  اأن  اأعلم-  -واهلل  يل  يظهر  والذي 
�لباب �لذي �أورد فيه هذ� �ملفهوم، و�أن معناه و��سح ومتقرر عندهم، و�إن مل يعربو� 

عنه. وميكن تق�سيم �ملو��سع �لتي يرد فيها لفظ �لأدب �إلى ق�سمني رئي�سيني:

الق�سم الأول: يف العبادات، كاآداب ال�ستطابة)3(، واآداب الأذان، واآداب ال�سالة، 
و�آد�ب �جلمعة، و�آد�ب �حلج، و�آد�ب �لقا�سي)4(، ونحو ذلك.

ا، فهم يبحثون فيما اأمر به اهلل وما  ويف هذا الق�سم يكون املعنى الأول ظاهراً
نهى عنه اأثناء القيام بهذه العبادات؛ ولهذا فال�ستدلل بالن�سو�ص ال�سرعية 
ا، وهذا  ا، فهم ي�ستدلون على كل جزئية بدليل خا�ص غالباً اجلزئية كثري جداً

فتح القدير للمناوي )90/2(.  )1(
.)369 -355/2(  )2(

كونها عبادة؛ لأن التطهر من النجا�سة واجب، وهذا اجلانب الذي يبحثه الفقهاء.  )3(
غاية الق�ساء: هو حتقيق العدل بني النا�ص وفق ما �سرعه اهلل، وهذا من اأعظم العبادات.  )4(
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ا على هذا الن�ص، ول غرابة يف ذلك،  ا اأو قيا�ساً ا خا�ساً الدليل اإما اأن يكون ن�ساً
ا باملعاين العامة، اأو يراعون  فهذا هو الأ�سل يف العبادات. وقد ي�ستدلون اأحياناً
املعنى الثاين لالأدب ويلتفتون اإليه، واإن مل يكن فيه دليل جزئي، وذلك عندما 
يجب  �لتي  �لقا�سي  �سفات  لبع�س  كا�ستدللهم  باملخلوق،  تعّلق  لذلك  يكون 
التي  الت�سرفات  لبع�ص  ا-  حترمياً اأو  كراهةاً  -اإما  وكمنعهم  بها،  يتحلى  اأن 
توؤذي املخلوقني اأثناء ق�ساء احلاجة، اأو ا�ستحبابهم لبع�ص الأمور؛ لأن فيها 

مراعاة خللق احلياء.

الق�سم الثاين: يف غري العبادات، وهذا ي�سمل املعامالت، كاآداب النكاح وال�سالم، 
وي�سمل العادات كالأكل وال�سرب واللبا�ص.

وهذا الق�سم يظهر فيه املعنى الثاين، وهو التحلي بالأخالق احلميدة، ولكنه 
ا عن املعنى الأول، فهم يذكرون فيه ما يجب وما ي�ستحب، وما يحرم  لي�ص بعيداً
بالتو�سع  لي�ص  ولكن  عليها،  ويقي�سون  اجلزئية  بالأدلة  وي�ستدلون  يكره،  وما 
الذي يف الق�سم الأول؛ وذلك لأن ال�ستدلل يف م�سائل العبادات يختلف عن 

ال�ستدلل يف م�سائل العادات واملعامالت، ومن مظاهر الختالف ما يلي:

: كرثة �ملباحات يف �لق�سم �لثاين؛ وذلك لأن �لأ�سل يف �لعباد�ت �ملنع،  �أولاً
بينما الأ�سل يف العادات الإباحة.

يف  منه  اأو�سع  الثاين  الق�سم  يف  واملكروهات  للم�ستحبات  ال�ستدلل  ا:  ثانياً
ال�ستدلل  يكون  ما  ا  غالباً الأول  الق�سم  اأن  جند  فبينما  الأول،  الق�سم 
للم�ستحبات واملكروهات فيه بالن�سو�ص اجلزئية اأو ما قي�ص عليها، واأما 
ع يف ال�ستدلل لها، وذلك مراعاةاً منهم للمعنى  الق�سم الثاين فهناك تو�سرّ

ا. ا وت�سييقاً الثاين لالأدب، واإن كان الفقهاء يختلفون يف ذلك تو�سعاً

درا�سة  يف  اأتو�سع  اأن  واأحببت  انتباهي،  لفتت  التي  هي  اجلزئية  وهذه 
ا�ستقرائية  درا�سة  خالل  من  امل�سائل،  هذه  تناول  يف  الفقهاء  طريقة 
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تناول هذه اجلزئية، وحتى يكون ال�ستقراء  الفقهاء يف  حتليلية ملناهج 
�أكرث دقة جعلت عينة �لدر��سة م�سورةاً يف �آد�ب �لطعام، وما �أحلق بها 

كاآداب ال�سيافة.

وباخت�سار: ف�سيكون مور هذه �لدر��سة هو مر�عاة �لفقهاء لالأدب مبعناه �لثاين 

)الأخالق احلميدة(، ويف الق�سم الثاين وهو )العادات واملعامالت(، و�ساأختار املنهج 
�لطريقة،  بهذه  �ملو�سوع  هذ�  تناول  َمن  �أجد  مل  لأين  وذلك  �لتحليلي؛  �ل�ستقر�ئي 

و�ستكون عينة �لدر��سة هي: �آد�ب �لطعام؛ لأن هذ� �ملعنى �أو�سح فيها من غريها.
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املبحث االأول
ملحة عن اآداب الطعام يف ال�صنة النبوية

يف هذا املبحث اأحب اأن اأ�سري اإلى �سذرات من ال�سنة النبوية، ا�ستملت على اآداب 
ا لتقرير املعنى الذي ي�ستدل به الفقهاء  تتعلق بالأكل وال�سرب؛ وذلك ليكون م�ستنداً

ا، وهو مراعاة الأدب حال الأكل وال�سرب، فمن ذلك: اأحياناً

• ا يف 	 الأكل مما يلي ال�سخ�ص: عن عمر بن اأبي �سلمة  قال: كنت غالماً
ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت يدي تطي�ص يف ال�سحفة، فقال يل ر�سول اهلل  حجر ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »يا غالم، �سم اهلل، وكل بيمينك، وكل مما يليك«، فما زالت تلك طعمتي 

بعد)1(.

• ا: »ولياأكل كل اإن�سان مما يليه«)2(.	 وعن اأن�ص بن مالك  مرفوعاً

• ا قط، 	 عدم ذم الطعام: عن اأبي هريرة  قال: »ما عاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص طعاماً
اإن ا�ستهاه اأكله، واإل تركه«)3(.

• النبي 	 عن    هريرة  �أبي  عن  �إليه:  دعي  ما  ��ستحقار  وعدم  �لتو��سع 
اأو كراع  اإيلرّ ذراع  اأهدي  ولو  اأو كراع لأجبت،  اإلى ذراع  »لو دعيت  ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

لقبلت«)4(.

• عدم النفخ يف الطعام: عن ابن عبا�ص  قال: »نهى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن 	
النفخ يف الطعام وال�سراب«)5(.
رواه البخاري )5376(، وم�سلم )2022(.  )1(

ا يف باب الهدية للعرو�ص )5163(، وم�سلم مو�سولاً )1428(. رواه البخاري تعليقاً  )2(
رواه البخاري )3563(، وم�سلم )2064(.  )3(

رواه البخاري )2568(.  )4(
رواه الإمام اأحمد )3367(. واختلف يف علة النهي؛ فقيل: لإهانة الطعام، وعليه يكره النفخ يف الطعام   )5(
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• عدم التنف�ص يف الإناء: عن اأبي قتادة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 	
�سرب اأحدكم فال يتنف�ص يف الإناء«)1(.

• �إد�رة �لإناء ونحوه عن ميني �ملبتدئ: عن �أن�س بن مالك  اأن ر�سول اهلل 	
ملسو هيلع هللا ىلص �أُوِتَي بلنب قد �سيب مباٍء، وعن ميينه �أعر�بي، وعن ي�ساره �أبو بكر، ف�سرب 

ثم اأعطى الأعرابي، وقال: »الأمين فالأمين«)2(.

• �لتو��سع �أثناء �لأكل و�ل�سرب: عبد�هلل بن ب�سر  قال: اأهديت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 	
، فجثا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ركبتيه ياأكل، فقال اأعرابي: ما هذه اجلل�سة؟  �ساةاً

ا«)3(. ا عنيداً ا، ومل يجعلني جباراً ا كرمياً فقال: »اإن اهلل جعلني عبداً

• ا«)4(.	 وعن اأبي جحيفة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل اآكل متكئاً

الأدب  وهذا  الآداب،  بها  اأختم  اأن  اأحببت  التي  املهمة  الآداب  من  الأدب  وهذا 
يختلف عن الآداب املنت�سرة يف الثقافات املعا�سرة، اأو ما ي�سمى ب�: )الإتيكيت()5(، 
من  تخلو  ل  �ملعا�سرة  �لآد�ب  بينما  �لتكلف،  وعدم  بالتو��سع  مليء  �لنبوي  فالأدب 

تكلف يف عدد من ال�سلوكيات.
حتى ولو كان وحده. وقيل: لئال ي�سيب ريقه الباقي فيوؤذي غريه، وعليه فمحل النهي اإذا كان معه غريه. 

انظر: الفواكه الدواين )319/2(.
رواه البخاري )5630(، وم�سلم )2028(.  )1(
رواه البخاري )5619(، وم�سلم )2029(.  )2(

ماجه  ابن  اإ�سناد  و�سحح  اأطول،  ب�سياق   )3773( داود  اأبو  واأخرجه   ،)3264( ماجه  ابن  اأخرجه   )3(
البو�سريي يف الزوائد )8/4(، والألباين يف الإرواء )28/7(.

رواه البخاري )5398(. وقد اختلف يف تف�سري التكاء، واحلكمة من ذلك، فذكر اأنه لدفع ال�سرر عن   )4(
�لبدن، وبع�سهم قال: �إن �لتكاء فعل من ي�ستكرث من �لأطعمة، ومما ذكر �أنه من باب �لتو��سع. �نظر: 
ابن عابدين )756/6(،  للبيهقي )78/7(، وحا�سية  �لكربى  و�ل�سن  الآثار )338/5(،  �سرح م�سكل 
والبيان والتح�سيل )222/17(، واملدخل لبن احلاج )222/1(، والفواكه الدواين )320/2(، واإعانة 

الطالبني )417/3(، والآداب ال�سرعية )182/2(.
يراد بها: جمموعة الآداب الجتماعية، اأو اللياقة وال�سلوك ال�سليم، اأو القواعد الر�سمية لل�سلوك املهذب   )5(
يف املجتمع، اأو يف جمموعة معينة. انظر: معجم اللغة العربية املعا�سرة )59/1(، ومعجم الدخيل يف 

.)Etiquette( مادة )LONGMAN( وقامو�ص ،)اللغة العربية املعا�سرة )21
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وهذا غي�ص من في�ص، ولو اأردنا اأن نتتبع الأحاديث التي فيها مراعاة الأدب يف 
ا يف  الأحاديث النبوية لطال بنا املقام، فال�سنة مليئة بذلك، وقد اأفرد املحدثون اأبواباً
كتاب ال�سنة لالأدب، بل اإن بع�سهم اأفردها بالتاأليف، كالبخاري والبيهقي، ول �سك 
اأن هديه ملسو هيلع هللا ىلص �أكمل �لَهْدي، ول غر�بة يف ذلك فهو �سيد ولد �آدم، وهو �لذي �أثنى �هلل 

�سبحانه وتعالى على ُخُلقه، فقال: )ڱ  ڱ     ڱ  ں( ]القلم: 4[.
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املبحث الثاين
م�صائل فقهية راعى فيها الفقهاء االأدب،

ومل ي�صتدلوا لها بدليل غريه

وفيه مطلبان:

املطلب االأول
اآداب تراعى عند االجتماع على االأكل)1(

امل�ساألة الأولى: رفع ال�سوت بالت�سمية

من الآداب التي ذكرها الفقهاء رفع ال�سوت بالت�سمية يف بداية الأكل)2(؛ حتى 
وهذا  اجلاهل)3(،  ويتعلم  الغافل  يتنبه  وبذلك  وي�سمي،  به  فيقتدي  من حوله  ي�سمع 
�أكرث  �أدعى لقبول �لتذكري بالت�سمية من �لن�سح �ملبا�سر، فالتعري�س تقبله �لنفو�س 

من الت�سريح.

امل�ساألة الثانية: عدم رفع ال�سوت باحلمدلة عند الفراغ من الطعام

من الآداب التي ذكرها احلنفية واملالكية اأن ال�سخ�ص اإن كان معه من ياأكل يف 
ا اإذا فرغ من طعامه)4(، وعلل بع�ص الفقهاء ذلك  وليمة اأو غريها األ يحمد اهلل جهراً

ت�سميات املطالب م�ستفادة من تبويبات الغزايل يف اإحياء علوم الدين )2/2( مع تغيري ي�سري.  )1(
انظر: حا�سية ابن عابدين )340/6(، وال�سرح ال�سغري )750/4(، والفواكه الدواين )316/2(، والثمر الداين   )2(
والإن�ساف  واأ�سنى املطالب )228/3(،  �لطالبني )341/7(،  الدين )5/2(، ورو�سة  واإحياء علوم   ،)690(

)363/21(، وك�ساف القناع )173/5(، وغذاء الألباب )102/2(، ومطالب اأويل النهى )241/5(.
�نظر: حا�سية �بن عابدين، و�ل�سرح �ل�سغري، و�إحياء علوم �لدين )�ملو��سع �ل�سابقة(.  )3(

�نظر: حا�سية �بن عابدين، و�ل�سرح �ل�سغري، و�لثمر �لد�ين )�ملو��سع �ل�سابقة(.   )4(
و�أما �ل�سافعية وبع�س �حلنابلة فذكرو� �أنه يجهر باحلمد كالت�سمية، �نظر: رو�س �لطالب )228/3(، 
والغرر البهية )214/4(، ومغني املحتاج )411/4(، وحا�سية ال�سرواين على حتفة املحتاج )438/7(، 
وك�ساف القناع )174/5(، وخمت�سر الإفادات )358( )وكثري من احلنابلة مل يذكر اجلهر باحلمد(.
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.)1( باأنه قد يخجل غريه قبل �سبعه، فيرتك الأكل حياءاً

امل�ساألة الثالثة: غ�سل اليدين قبل الأكل اإذا كانت نفو�ص احلا�سرين تاأنف من 
ترك الغ�سل

اختلف الفقهاء يف غ�سل اليدين قبل الأكل اإذا كانت اليد ل حتتاج اإلى غ�سل 
الآداب  من  واحلنابلة  وال�سافعية  احلنفية  ه  فعدرّ جن�ص:  اأو  و�سخ  بها  يكون  باأل 
اإنه  وقالوا:  �سعف)3(،  من  تخلو  ل  �لتي  �لأدلة  ببع�س  و��ستدلو�  امل�ستحبة)2(،  

انظر: ال�سرح ال�سغري )750/4(، والفواكه الدواين )316/2(، وحا�سية العدوي )461/2(.  )1(
انظر: الإ�سراف لبن املنذر )178/8(، والختيار )175/4(، وحا�سية ابن عابدين )340/6(، واحلاوي   )2(
الكبري )561/9(، واإحياء علوم الدين )3/2(، وبحر املذهب )533/9(، والغرر البهية )214/4(، واأ�سنى 
املطالب )227/3(، والإر�ساد لبن اأبي مو�سى )539(، واملغني )289/7(، واملحرر )40/2(، والإن�ساف 

)357/21(، واملنتهى )254/9 مع املعونة(، وغاية املنتهى )235/2(، وك�ساف القناع )172/5(.
ونقل البيهقي يف �سعب الإميان )7/8(، ويف معرفة �ل�سن )271/10( عن ال�سافعي اأنه ا�ستحب ترك 

ا. غ�سل اليدين ما مل يكن م�ص يده قذراً
ويف رو�ية عن �أحمد �أنه يكره )�ختارها �لقا�سي(. �نظر: ف�سول �لآد�ب لبن عقيل )49(، والهداية 
لأبي اخلطاب )410(، و�ملحرر و�لإن�ساف )�ملو�سعني �ل�سابقني(، وقال �بن �لقيم يف تهذيب �ل�سن 

)1809/4(: “ال�سحيح اأنه ل ي�ستحب”.
ا: »من �أحب �أن يكرث �هلل خري بيته فليتو�ساأ �إذ� ح�سر غد�وؤه  منها: ما رواه اأن�ص بن مالك  مرفوعاً  )3(
واإذا رفع« رواه ابن ماجه )3260(، والبيهقي يف �سعب الإميان )5424( وقال عنه: لي�ص ب�سيء، وقال 
عنه اأبو زرعة: “هذا حديث منكر”، وامتنع من قراءته فلم ي�سمع منه علل ابن اأبي حامت )389/4(، 
وقال عنه البو�سريي يف امل�سباح )7/4(: “هذ� �إ�سناد �سعيف؛ ل�سعف كثري وجبارة، وله �ساهد من 
حديث �سلمان، رو�ه �أبو د�ود و�لرتمذي و�سعفاه”، وحكم عليه الألباين يف ال�سعيفة )118( بالنكارة.
وما رواه �سلمان الفار�سي  قال: قر�أت يف �لتور�ة، �أن بركة �لطعام �لو�سوء قبله، فذكرت ذلك 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: “بركة �لطعام �لو�سوء قبله، و�لو�سوء بعده”. اأخرجه الإمام اأحمد )23732(، واأبو 
داود )3761(، والرتمذي )1847(، واحلاكم يف م�ستدركه )7082(، والبيهقي يف الكربى )14604(، 
و�حلديث قال عنه �لإمام �أحمد: �إنه منكر )كما يف تهذيب �ل�سن 1811/4 واملقرر 150/2( وكذلك قال 
اأبو حامت )كما يف العلل لبنه 383/4( و�سعفه �أبو د�ود )ويف ن�سخة قال: لي�س بالقوي(، وقال �لرتمذي: 
هذا احلديث اإل من حديث قي�ص بن الربيع، وقي�ص بن الربيع ي�سعف يف احلديث..«، وقال  نعرف  “ل 

البيهقي: »قي�ص بن الربيع غري قوي، ومل يثبت يف غ�سل اليد قبل الطعام حديث”.
�سن  من  وهو  �لفقر،  ينفي  مما  وبعده  �لطعام  قبل  »�لو�سوء  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  عبا�ص  ابن  وروى 
املر�سلني«. رواه الطرباين يف الأو�سط )7166(، وقال: “ل يروى هذا احلديث عن ابن عبا�ص اإل بهذا 

الإ�سناد، تفرد به: اأحمد بن عبدالرحمن بن املف�سل”.
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اأنه خالف عمل  واأما املالكية فيكره عندهم)2(، ومما عللوا به  التنظيف)1(،  من 
اأهل املدينة)3(، واأنه من زي الأعاجم)4(، والذي نريده هنا هو راأي املالكية، فمع 
فعله على  يديه، فحملوا  اأنه غ�سل  ا فقد روي عن مالك  يرونه م�سروعاً كونهم ل 
اإن بع�ص املالكية خالف م�سهور  اإل  اإلى غ�سل،  اإذا ما كان باليد �سيء يحتاج  ما 
مذهب املالكية، وما ذلك منهم اإل مراعاةاً لالأدب يف اأحكام الطعام، ففي حا�سية 
�لغ�سل،  ترك  تاأنف من  نفو�س �حلا�سرين  كانت  �إذ�  ما  “مثله  قال:  ال�ساوي)5( 
قبل  اليد  وباجلملة غ�سل  به،  ويقتدي  للغ�سل  يده حتتاج  املجل�ص  يكون من يف  اأو 

الطعام واإن مل يكن �سنة عندنا فهو بدعة ح�سنة”.

ويف الفواكه الدواين)6(: “قد تقرر جواز العمل باحلديث ال�سعيف يف الأعمال، 
وامل�ساألة هنا من العمل، فلعل الأولى الغ�سل قبل الطعام ملا قيل من اأنه ينفي الفقر، 
وبعده ملا قيل من اأنه ينفي اللمم، ل �سيما وقد ا�ستهر اأن الغ�سل اليوم قبل الأكل من 
�سعائر الأكابر وما كل بدعة مذمومة، وحمل النزاع )اإل اأن يكون( قد حل )بها اأذى( 
ا،  ا اإن كان طاهراً ا، وندباً ا اإن كان جن�ساً ا، فاإنه يطلب غ�سله وجوباً اأي قذر، ولو طاهراً
ورمبا يجب �إن كان عدم �لغ�سل يوؤذي غريه، كما لو كان ميتخط بيمينه و�أر�د �لأكل 

بها؛ فيجب عليه عند الأكل مع غريه غ�سلها هكذا ينبغي”.

وفيما ذكر الفقهاء يف هذا الأدب اأكرث من ملمح:

الإر�ساد لبن اأبي مو�سى )539(.  )1(
انظر: جامع الأمهات )561(، وعقد اجلواهر الثمينة )1286/3(، وال�سرح ال�سغري )753/4(.  )2(

ال�سرح ال�سغري )753/4(.  )3(
يف  ونقل   ،)470/2( �لر�سالة  مت  على  ناجي  �بن  و�سرح   ،)1715( واملعونة   ،)258/13( الذخرية   )4(
املغني )432/9( عن مهنا: “كان �سفيان يكره غ�سل اليد عند الطعام، مل كره �سفيان ذلك؟ قال: لأنه 

من زي العجم”، ونقل راأي �سفيان اأبو داود يف �سننه )586/5(، والرتمذي )346/3(.
ا، واإن  ا على من قال باأنه من فعل الأعاجم: “وهذا عجب جداً قال ابن حزم يف املحلى )118/6( معلِّقاً

اأكل اخلبز ملن فعل الأعاجم”.
.)753/4(  )5(

)321/2(، وانظر: حا�سية العدوي )469/2(.  )6(
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الأول: اأن اجلمهور عملوا بالأحاديث ال�سعيفة يف هذه امل�ساألة؛ وذلك لأنها من 
الآداب، ولأن القيا�ص يوؤيدها، فغ�سل اليدين فيه حر�ص على التنظف، كما 
�أن فيه مر�عاةاً لالأدب، وهذه معاٍن يتقوى بها �لعمل باحلديث، و�إن مل يتقَوّ 

احلديث نف�سه.

الثاين: اأن بع�ص املالكية خالف امل�سهور من مذهبه يف هذه امل�ساألة مراعاةاً لالأدب، 
و�لأدب �لذي روعي عنده: عدم فعل �سيء تاأنف منه نفو�س �حلا�سرين، بل 

رمبا قيل بوجوبه �إن كان يوؤذي غريه.

الثالث: القتداء بالأكابر يف اآدابهم اأمر مطلوب.

املذمومة،  البدع  من  لي�ست  وال�سرب،  الأكل  اآداب  امل�ستحدثة يف  الأمور  الرابع: 
اها بع�ص العلماء بدعة؛ لأنها من العادات ل العبادات. حتى واإن �سمرّ

امل�ساألة الرابعة: البدء بال�سبان يف غ�سل الأيدي قبل الطعام، وبال�سيوخ بعدهم

اأن يبداأ ال�سباب بغ�سل الأيدي  ذكر بع�ص احلنفية)1(، وال�سافعية)2( من الآداب 
قبل �لطعام؛ لئال ينظر �إليهم �ل�سيوخ، وبعد �لطعام يقدم �ل�سيوخ يف غ�سل �لأيدي؛ 
ملا يف ذلك من �إكر�م �ل�سيوخ، ويف �حلديث: »لي�س منا من مل يوقر كبرينا«)3(، وهذا 

من توقري الكبري)4(.
الختيار )175/4(، والبحر الرائق )209/8(، وملتقى الأبحر مع جممع الأنهر )536/2(، والفتاوى   )1(

الهندية )337/5(، والدر املختار مع حا�سية ابن عابدين )340/6(.
فتاوى النووي )170(، واآداب الأكل لالأقفه�سي )21(.  )2(

احلديث روي من طرق متعددة، منها ما رواه الإمام اأحمد )6937( )529/11( والرتمذي )1920(   )3(
وح�سن   ، عمرو  بن  عبداهلل  عن   )130/1(  )358( املفرد  الأدب  يف  والبخاري   ،)386/3(
مبجموع  �سحيح  و�حلديث  �لإ�سناد،  هذ�  �لإحياء(  هام�س  يف   196/2( الإحياء  تخريج  يف  العراقي 

طرقه، وانظر طرق احلديث يف ن�سب الراية )26/4(.
�لبدء  علل  عابدين  �بن  حا�سية  ويف  �ل�سابقان(،  )�ملو�سعان  عابدين  �بن  وحا�سية  �لأنهر،  جممع   )4(

، ومل �أفهم هذ� �لتعليل. بال�سباب؛ لأنهم �أكرث �أكالاً
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وقد �سئل النووي عن احلكمة من ذلك فاأجاب)1(: “اأما تقدمي ال�سباب وال�سبيان 
قبل الطعام ف�سببه اأن اأيديهم اأقرب اإلى الو�سخ والنجا�سة لت�ساهلهم، فكان تقدميهم 
�أهم و�آكد، ورمبا قل �ملاء، فبقاء �أيدي �ل�سيوخ �أقل مف�سدة. و�أما تقدمي �ل�سيوخ بعد 

الفراغ فلكرامتهم وحرمتهم مع عدم احلاجة املذكورة اأول”.

فيلحظ يف هذ� �لأدب �أنه ل يوجد دليل خا�س به، و�إمنا ر�أو� مر�عاَة هذ� �لأدب؛ 
لأنه يحقق املعنى العام الذي دعا اإليه ال�سارع، وهو احرتام الكبري، وهذا املعنى داخل 

يف مر�عاة �لأدب، و�أولى من ُيَر�عى حقهم وُيتاأدب معهم هم كبار �ل�سن.

امل�ساألة اخلام�سة: عدم فعل ما يدل على ال�سره

على  يدل  ما  يفعل  األ  واحلنابلة)2(:  املالكية  بع�ص  اإليها  اأ�سار  التي  الآداب  من 
الآداب  لبع�ص  الفقهاء  بع�ص  يذكرها  التي  التعليالت  يف  ا  اأي�ساً بنيرّ  وهذا  ال�سره، 
املتعلقة بالأكل وال�سرب، كما هو م�سطور يف ثنايا هذا البحث، ومن ذلك الأكل الكثري 
“اإذا  اإلى ال�سره، ولذلك قال ابن تيمية:  الذي يخرج ب�ساحبه عن العادة، وين�سبه 

دعي اإلى اأكل، دخل اإلى بيته، فاأكل ما يك�سر نهمته قبل ذهابه”)3(.

امل�ساألة ال�ساد�سة: عدم ال�سكوت حال الأكل والتحدث بطيب الكالم

من الآداب امل�ستحبة األ ي�سكت الآكلون اأثناء تناول الطعام، بل الأف�سل لهم اأن 
ا من امل�ستقذرات اأثناء الطعام، بل يذكر  يتكلموا بالأحاديث املباحة، واأل يذكروا �سيئاً

فتاوى النووي )107(.  )1(
انظر: ال�سرح ال�سغري للدردير )757/4(، والآداب ال�سرعية )208/3(، وغذاء الألباب )151/2(.  )2(

الألباب )151/2(، ويف الآداب  الك�ساف(، وغذاء  الإن�ساف )375/21(، والإقناع )180/5مع   )3(
ال�سرعية )208/3( جعله من فعل ابن تيمية، وقال: “ولعله تبع يف ذلك من م�سى من ال�سلف”، 
ا قبل اأن ياأتيه ويقول:  ا  كان اإذا دعي اإلى طعام اأكل �سيئاً ثم اأورد اأن ابن عبدالرب ذكر اأن علياً
قبيح بالرجل اأن يظهر نهمته يف طعام غريه، ثم قال: وهذا واهلل اأعلم يختلف باختالف الأ�سخا�ص 
والأحوال، قلت: ذكر ابن عبدالرب اأثر علي  يف بهجة املجال�ص )75/3( ومل ي�سنده، ومل اأجد 

من اأ�سنده.
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الأكل؛  اأثناء  ال�سكوت  الفقهاء)2(  بع�ص  وكره  ال�ساحلني)1(.  ي�ستح�سن كحكايات  ما 
لأنه ت�سبه باملجو�ص)3(.

ال�سحابة  ومناقب  ال�ساحلني،  حكايات  من  الإكثار  الآداب  من  املالكية  وذكر 
واأمثالهم، مما يريح الآكل ويقوي نهمته يف الأكل، ل �سيما اإذا كان امل�ساحب لك على 

ا)4(. �لطعام �سيفاً

وذكر بع�ص ال�سافعية واحلنابلة اأنه ي�ستحب اأن يبا�سط الإخوان باحلديث الطيب، 
ويطول  �لنب�ساط  لهم  ليح�سل  منقب�سني؛  كانو�  �إذ�  باحلال  تليق  �لتي  و�حلكايات 

جلو�سهم)5(، وهذا داخل يف عموم الرتغيب يف اإدخال ال�سرور على امل�سلم.

ويلحظ مما �سبق ما يلي: 

: اأن الفقهاء واإن اختلفت األفاظهم، فهم متفقون على املعنى العام، وهو اأن  اأولاً
الأف�سل الكالم على الأكل باحلديث الطيب.

التعبري عن احلكم  األفاظهم يف  اأن الفقهاء يف هذا الأدب وغريه تختلف  ا:  ثانياً
التكليفي، فبع�سهم ي�سرح باأحد الأحكام اخلم�سة، كالكراهة اأو ال�ستحباب، 
كما يف هذه امل�ساألة، وكثري منهم ل ي�سرح باحلكم، بل يقول: من الآداب كذا، 
اأو ينبغي، اأو ل يفعل كذا اأو يفعل كذا، والذي يظهر يل بعد طول تاأمل اأنهم 
 ،)107/4( حممودية  وبريقة   ،)340/6( عابدين  ابن  وحا�سية   ،)345/5( الهندية  الفتاوى  انظر:   )1(
واإحياء علوم الدين )7/2(، ورو�سة �لطالبني )341/7(، ومغني املحتاج )411/4(، وعجالة املحتاج 
)1319/3(، والغنية لطالبي طريق احلق )57/1(، والآداب ال�سرعية )207/3و 210(، والإن�ساف 
مبا  »ول  عنه:  �لأ�سحاب  ونقله  ذكر  ما  على  زيادة  عبد�لقادر  لل�سيخ  �لغنية  ويف   ،)375 )366/21و 

ا عليهم من �ل�سرق، ول مبا يحزنهم لئال ينغ�س على �لآكلني �أكلهم«. ي�سحكهم خوفاً
حا�سية ابن عابدين )340/6(، وعده ابن احلاج يف املدخل بدعة )223/1(.  )2(

اإحياء علوم الدين )7/2(، وحا�سية ابن عابدين )340/6(.  )3(
الفواكه الدواين )317/2(، وحا�سية العدوي )463/2(، وانظر: الإن�ساف )375/21(.  )4(

ال�سرعية )207/3(،  اآداب الأكل لالأقفه�سي )30(، والغنية لطالبي طريق احلق )55/2(، والآداب   )5(
وك�ساف القناع )180/5(، وغذاء الألباب )153/2(.
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مييلون يف هذه الآداب التي ل ي�سرحون بحكمها اإلى اأنها من امل�ستحبات، اأو 
اأن فعلها من املروءة، واحلفاظ على املروءة، والبعد عما يخرمها اأمر حمبذ 

ا، فتكون مطلوبة من هذا اجلانب. �سرعاً

ولهذ� ياأتي �ل�سوؤ�ل: هل �لإخالل بهذ� �لأدب مكروه؟ �أكرث �لفقهاء ل ي�سرح 
املعاين  اإلى  ا  ا�ستناداً ي�سرح  وبع�سهم  الكراهة،  على  دليل  ل  لأنه  بذلك؛ 
�أ�سولية، وهي: �إطالق �لفقهاء �ملكروه  �لعامة، ولهذه �مل�ساألة ُعلقت مب�ساألة 

على ترك ما هو اأولى واإن مل ينه عنه)1(.

واإمنا  لها دليل ن�سي خا�ص يدل عليه،  لي�ص  التي  الآداب  الأدب من  ثالثاًا: هذا 
له، فمنهم من جعله  ال�ستدلل  واختلفت عباراتهم يف  باملعاين،  له  ُي�ستدل 
اإدخال ال�سرور على امل�سلم،  اإلى معنى  اإكرام ال�سيف، ومنهم من نظر  من 
ال�ستدلل  يذكر  ل  وبع�سهم  الأعاجم،  فعل  لأنه من  تركه؛  كره  ومنهم من 

لهذا الأدب، واإن كان عادته ال�ستدلل لغريه من الأحكام.

بع�ص  اأن  اإل  الفقهاء:  عليه  تتابع  مما  ال�ستدلل  يف  الطريقة  هذه  اأن  ومع 
  لفقهاء ممن له َنَف�س حديثي حاول �ل�ستدلل لهذ� �لأدب، فالنووي�
بحديث  وا�ستدل  الطعام،  على  الكالم  ل�ستحباب  بورّب  الأذكار)2(  كتابه  يف 
جابر  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �ساأل اأهله الأُُدم، فقالوا: ما عندنا اإل خل فدعا 
به، فجعل ياأكل منه ويقول: »نعم الأدم اخلل، نعم الأدم اخلل«)3(، وا�ستدل 
ال�ستدلل  يف  ينازع  قد  اأنه  ومع  م�سلم)4(،  �سرح  يف  ا  اأي�ساً احلديث  بهذا 
ر الإمام النووي يف احلديث، وطبيعة  بهذا احلديث اإل اأنه ا�ستدل به، فتبحرّ
انظر يف هذه امل�ساألة: امل�ست�سفى )54(، والأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )78/2(، والبحر املحيط   )1(

)394/1(، والتحبري )1010/3(.
)213/5 مع الفتوحات(  )2(

رواه م�سلم )2052( )1622/3(.  )3(
.)7/14(  )4(
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الكتاب الذي يكتب فيه)1( جعلته مييل �إلى ��ستنباط حكمه من �لن�س، و�إن 
قد�مة،  �بن  �ملوفق  عند  ا  �أي�ساً حلظته  �لنَف�س  وهذ�   ،� بعيداً �ل�ستنباط  كان 
�بن  كان  و�إن  �ملحلى،  يف  حزم  �بن  عند  ا  و��سحاً �لنف�س  هذ�  جند  ل  بينما 
ع دائرة ال�ستدلل بالن�ص؛ وذلك لأن املوفق والنووي وغريهما من  حزم يو�سرّ
فقهاء اجلمهور ي�ستدلون بالقيا�ص، فهم عند ا�ستدللهم لهذه الآداب ل بد اأن 
ا، فهو �أولى و�أكمل، �أو ي�ستدلو� بالقيا�س مبعناه �لو��سع،  يجدو� لها دليالاً ن�سياً
فا�ستخراجهم للمعنى البعيد من احلديث هو موؤكد للقيا�ص ال�سرعي الذي 

ي�ستدل به ا�ستقاللاً عندهم.

امل�ساألة ال�سابعة: عدم �سم الطعام

من الآداب التي ذكرها احلنفية وال�سافعية)2( عدم �سم الطعام؛ وعللوا ذلك باأنه 
عمل البهائم)3(.

ومل اأجد من ا�ستدل له من الفقهاء بغري هذا التعليل)4(، مع اأنه ورد فيه حديث 
�سعيف، وهو ما روته �أم �سلمة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل ت�سموا الطعام كما ت�سمه 
�سرح  واأما  اأثرية،  الكتاب  فطبيعة  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اإلى  م�سندة  تكون  اأن  الأذكار  يف  فالأ�سل  الأذكار  كتاب  اأما   )1(
�سحيح م�سلم فطبيعة �سروح �حلديث �أن تعتمد على �لن�س و�ل�ستنباط منه، و�إمامة �لنووي يف �لفقه �أعطت 
ي�ستدل  اأن  ينا�سب  حديث  به  مررّ  فاإذا  ا�ستدلل،  اإلى  حتتاج  التي  الفقهية  امل�سائل  يعرف  فهو  قوة،  �سرحه 
احلديث  لهذا  اأخرى  ا  �سروحاً راجعت  وقد  احلديث،  بهذا  لها  ا�ستدل  الفقه  يف  ميار�سها  التي  للم�سائل  به 
وغريه من �سراح مل تتوافر فيهم ملكة النووي الفقهية، فلم اأجد هذه املزية عندهم، وهم اإما يغفلون هذه 
ال�ستدللت اأو ينقلوها عن النووي واأمثاله، والفرق بينهما: اأن النووي ينظر للحديث كما ينظر له املحدثون، 
، وهذه املزية ي�سرتك فيها مع املحدثني، ويتميز عنهم باأنه فقيه حمدث من  في�ستنبط منه الأحكام ابتداءاً

ا ا�ستدل به. مدر�سة حديثية تدور يف راأ�سه م�سائل يبحث لها عن اأدلة ن�سية، فاإذا وجد حديثاًا منا�سباً
البهية  والغرر  املطالب )228/3(،  واأ�سنى  الرائق )209/8(،  والبحر  الربهاين )353/5(،  املحيط   )2(
وحا�سية   ،)438/7( املحتاج  حتفة  على  ال�سرواين  وحا�سية   ،)412/4( املحتاج  ومغني   ،)214/4(

اجلمل )279/4(.
�ملحيط �لربهاين و�لبحر �لر�ئق )�ملو�سعان �ل�سابقان(.  )3(

ا�ستدل به يف غري كتب الفقه جنم الدين الغزي من علماء القرن احلادي ع�سر يف كتابه: ح�سن التنبه   )4(
ملا ورد يف الت�سبه )513/10(.
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اإل  الآداب،  ال�سعيف يف  باحلديث  ي�ستدلون  الفقهاء  ا من  كثرياً اأن  ومع  ال�سباع«)1(، 
� ل ي�سلح لال�ستدلل  �أَر من ��ستدل به، ولعل ذلك لأن �حلديث �سعيف جداً �أين مل 
متقدمي  ولعل  ال�سعيف،  باحلديث  لها  ي�ستدل  من  عند  والآداب  الف�سائل  يف  حتى 
ا، فاأخذوا املعنى وا�ستدلوا  الفقهاء نظروا اإلى معنى احلديث فوجدوا معناه �سحيحاً

به واطرحوا احلديث ال�سعيف، ومن جاء بعدهم تابعهم يف ال�ستدلل.

امل�ساألة الثامنة: عدم �سبق من معه لالأكل

من الآداب التي ذكرها الفقهاء: األ ي�سبق الآكلني اإلى الطعام، فاإذا قدم الطعام 
لل�سيوف، فاإنه يكره لل�سخ�ص اأن ميد يده للطعام قبل اأن ميد الآكلون اأيديهم، واإمنا 

كره له ذلك لأنه دناءة وج�ساعة)2(، قال ال�سنفرى)3(:

باأعجلهم اإذ اأج�سع القوم اأعجل واإن مدت الأيدي اإلى الزاد مل اأكن  

اإلى الأكل  اإمنا ا�ستدلوا على كراهة �سبق الآخرين  اأنهم  ففي هذا الأدب يلحظ 
باأن فيه دناءة، واأيدوا ذلك ببيت من ال�سعر اجلاهلي؛ للدللة على اأن هذا الفعل فيه 
دناءة وج�سع، فال�ساعر اجلاهلي يفتخر بعدم �سرهه على الطعام، واأنه ي�سرب على 

اجلوع، وهذا مدح عند العرب)4(، والإ�سالم اأقر العرب على اأخالقهم احل�سنة.

اأن احلنابلة هنا �سرحوا بالكراهة، واأما ما يف املراجع الأخرى  ا:  اأي�سً ويلحظ 

فقد ذكروها من الآداب من غري ت�سريح باحلكم، ولكن يلحظ اأن من املالكية من 
احلديث رواه الطرباين يف الكبري )285/23(، والبيهقي يف �سعب الإميان )5605( )137/8(، و�سعف   )1(
ا”،  ا متعبداً اإ�سناده، وقال الهيثمي يف جممع الزوائد )20/5(: “فيه عباد بن كثري الثقفي، وكان كذاباً

وقال عنه الغماري يف املداوي )556/6( كذب مو�سوع.
ورواه املعافى بن عمران يف الزهد )329(، ومن طريقه اأبو الف�سل الزهري )457(، ورواه البيهقي يف 

ا على ابن عمر. �سعب الإميان )5604( )137/8( موقوفاً
انظر: الفواكه الدواين )317/2(، واآداب الأكل لالأقفه�سي )29(، ومنظومة الآداب مع �سرحها غذاء   )2(

الألباب )106/2(.
من ق�سيدته امل�سهورة بالمية العرب، انظر: ديوانه )59(.  )3(

خزانة الأدب )343/3(.  )4(
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�سرح اأن ال�سره يف كل �سيء مكروه وقد يحرم)1(، وهذا داخل يف هذه القاعدة، وهذا 
ا ما يذكرون الأدب ول ي�سرحون بحكمه  امللمح �سبقت الإ�سارة اإليه، وهو اأنهم كثرياً

التكليفي.

امل�ساألة التا�سعة: الأكل مما يلي ال�سخ�س اإن كان مع غري الزوجة والولد

اأبي  ملسو هيلع هللا ىلص كما �سبق يف حديث عمر بن  ا عن النبي  هذا الأدب واإن كان من�سو�ساً
�سلمة ، ولكن �إمنا �أوردت هذه �مل�ساألة؛ لأن بع�س �لفقهاء قيد ذلك مبا �إذ� مل 
يكن مع الزوجة والولد والرقيق ممن ل ي�ستحيي منه)2(، فاإن كان معهم فاإنه ل يكره 
الأكل من غري ما يليه، وبع�ص احلنابلة قال: اإن كان مع جماعة اأكل مما يليه، واإن كان 

وحده فال باأ�ص اأن ياأكل من غري ما يليه)3(.

فالذي ُيالحظ يف هذا ال�ستثناء اأن الفقهاء الذين ا�ستثنوا ما �سبق نظروا للمعنى 
الذي �سرع من اأجله الأكل مما يلي ال�سخ�ص، فراأوا اأنه مراعاة الأدب مع اجللي�ص، 
ولئال ين�سب �ساحبه لل�سره)4(، فراأى بع�سهم اأن الإن�سان يتب�سط مع زوجته واأولده ول 
ي�ستحيي منهم، فعلى ذلك ل يلزمه مراعاة الأدب معهم، وبع�سهم راأى اأن الإن�سان 
اإن كان وحده ل يلزمه مراعاة هذا الأدب؛ لأنه اإمنا �سرع هذا الأدب من اأجل مراعاة 
الأدب مع اجللي�ص، فال يلزم اللتزام بهذا الأدب اإن كان وحده؛ لنعدام من يتاأدب 

معه، و�سياأتي لذلك زيادة بيان يف امل�ساألة التي بعدها.

امل�ساألة العا�سرة: عدم اأخذ لقمة اإل بعد بلع ما يف الفم

يبلع  اأن  بعد  اإل  الطعام  من  لقمة  ياأخذ  األ  امل�ستحبة  الآداب  من  الفقهاء  ذكر 
ال�سرح ال�سغري )757/4(.  )1(

انظر: عقد اجلواهر الثمينة )1286/3(، وال�سرح ال�سغري )753/4(، والثمر الداين )691(، وحا�سية   )2(
العدوي على كفاية الطالب )463/2(، ويف حا�سية العدوي نقالاً عن التحقيق: اإن اإطالق ال�سافعية يفيد 

ندب الأكل مما يلي الآكل، واإن كان وحده.
انظر: الرعاية )1311/2(، والإن�ساف )365/21(، وك�ساف القناع )175/5(.  )3(

انظر: حا�سية العدوي على كفاية الطالب )463/2(.  )4(



أ.  د.  عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل

العدد  اخلامس واخلمسون  569العدد  اخلامس واخلمسون 568

ا؛ وعللوا ذلك باأنه  ال�سخ�ص ما يف فيه من الطعام)1(، فاإن فعل ذلك فقد فعل مكروهاً
اأمام النا�ص)3(،  ين�سب فاعل ذلك لل�سره)2(، ولئال ي�سرق الآكل فيح�سل له اخلجل 

ا مع اجللي�ص)4(. ولأنه اأكمل اأدباً

وعلى ذلك فهذا الأدب يراعى اإذا اأكل الإن�سان مع غريه، واأما اإن اأكل وحده فال 
يلزم مراعاة هذا الأدب؛ لنتفاء العلة، ولكن بع�ص املالكية ذكر اأنه ينبغي اللتزام 
بهذا الأدب -حتى واإن كان وحده- حتى ل يعتاد عليه فيفعله مع غريه)5(، وعلى ذلك 
فهم راعوا الدربة على الأدب، حتى ولو كان وحده، ويف ذلك يقول الغزايل)6(: “يعود 

نف�سه ح�سن الأدب يف الوحدة حتى ل يحتاج اإلى الت�سنع عند الجتماع«.

امل�ساألة احلادية ع�سرة: كراهية القران يف التمر ونحوه ولو كان مملوًكا لالآكل

جاءت ال�سنة بالنهي عن القران يف التمر، فقد روى جبلة بن �سحيم، قال: اأ�سابنا 
 مير  ا، فكان عبداهلل بن عمر   فرزقنا متراً عام �سنة مع ابن الزبري 
بنا ونحن ناأكل، ويقول: ل تقارنوا، فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن القران، ثم يقول: اإل اأن 

ي�ستاأذن الرجل اأخاه، قال �سعبة: الإذن من قول ابن عمر)7(.

ا، ولكن قيرّده املالكية)8(، وبع�ص احلنابلة)9( بالطعام  والنهي عن القران ورد عاماً
انظر: النتف يف الفتاوى )244/1(، واملدخل لبن احلاج )225/1(، وكفاية الطالب الرباين )463/2(،   )1(
املحتاج  وعجالة  البهية )215/4(،  والغرر  الدين )5/2(،  علوم  واإحياء  الدواين )317/2(،  والفواكه 
)1317/3(، وحا�سية اجلمل )279/4(، والإر�ساد )538(، والإن�ساف )360/21(، وخمت�سر الإفادات 

)360(، وغذاء الألباب )124/2(، وعرب يف النتف: »اإذا مل يبلع ما يف فمه فال ي�سع فيه لقمة اأخرى«.
 ،)317/2( الدواين  والفواكه   ،)463/2( الرباين  الطالب  وكفاية   ،)225/1( احلاج  لبن  املدخل   )2(

وال�سرح ال�سغري )753/4(، وغذاء الألباب )124/2(.
الفواكه الدواين )317/2(، وحا�سية العدوي على كفاية الطالب )463/2(.  )3(

انظر: غذاء الألباب )124/2(.  )4(
�لفو�كه �لدو�ين وحا�سية �لعدوي )�ملو�سعان �ل�سابقان(.  )5(

اإحياء علوم الدين )7/2(.  )6(
رواه البخاري )5446(، وم�سلم )2045(.  )7(

الدواين  والفواكه   ،)470/2( للر�سالة  ناجي  ابن  و�سرح   ،)423/18( والتح�سيل  البيان  انظر:   )8(
.)321 ،320/2(

انظر: الإر�ساد )539(، وت�سحيح الفروع )365/8(.  )9(
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امل�سرتك مع الأ�سحاب، واأما اإذا كان ال�سخ�ص ياأكل وحده اأو مع اأهله، اأو مع اأنا�ص هو 
اأطعمهم هذا الطعام، فاإنه يجوز له اأن يقرن بني التمر ونحوه.

جاء يف مت �لر�سالة: “ونهي عن القران يف التمر، وقيل)1( اإن ذلك مع الأ�سحاب 
اأطعمتهم«، ويف كفاية  اأنت  اأو مع قوم تكون  اأهلك  باأ�ص بذلك مع  ال�سركاء فيه، ول 
يف  القران  عن  النهي  ذلك(  اإن  “)قيل  العبارة:  لهذه  ا  �سرحاً الرباين)2(  الطالب 
ب�سوء  اإن عللنا  نهي كراهة  والنهي  ال�سركاء فيه(...  الأ�سحاب  اإمنا هو )مع  التمر 
الأدب، واإن عللنا بال�ستبداد، وكان القوم �سركاء ب�سراء اأو مطعمني كان النهي نهي 
حترمي... )ول باأ�ص بذلك... مع اأهلك(؛ لأنه يجوز لك اأن ت�ستبد ب�سيء دونهم )اأو( 
اأكلته )مع قوم تكون اأنت اأطعمتهم( وهذا على التعليل بال�ستبداد، واأما على التعليل 

ب�سوء الأدب فاإنها موجودة)3(”.

مع  �أكل  �إذ�  ل�ساحبه،  �ململوك  �لطعام  �لقر�ن حتى يف  فَكِره  �ملالكية  بع�س  �أما 
غريه حتى ل ين�سب �ساحبه لل�سره، وعندهم قاعدة: اأن ال�سره يف كل �سيء مكروه وقد 
يحرم. واأما اإذا كان وحده اأو مع عياله فال يكره، لنتفاء العلة)4(، وعند ال�سافعية)5(، 

ا؛ ملا فيه من ال�سره. واحلنابلة)6( الكراهة مطلقاً
هذا القول هو مذهب املالكية، واإن كان قد يفهم من عبارة ابن اأبي زيد اأنها ت�سعيف للقول، ولهذا ُحمل   )1(

قوله على اأنه تف�سري للعموم. انظر: الفواكه الدواين )320/2(، وقارن بحا�سية العدوي )468/2(.
.)469/2(  )2(

اأي اأن العلة موجودة، فتكون الكراهة باقية. انظر: الثمر الداين )694(.  )3(
يف  جاء   .)757/4( ال�ساوي  حا�سية  مع  ال�سغري  وال�سرح   ،)452/3( املمهدات  املقدمات  انظر:   )4(
ا، فال يقرن الرجل دون اأ�سحابه املوؤاكلني  املقدمات: »والأظهر اأن يكون النهي عن ذلك للمعنيني جميعاً

له الذين يلزمه اأن يتاأدب معهم، واإن كان هو الذي اأطعمهم«.
�نظر: رو�سة �لطالبني )340/7(، والنجم الوهاج )389/7(، وعجالة املحتاج )1318/3(، وقيده يف   )5(
الغرر البهية )214/4(، وحا�سية اجلمل )278/4( باإذن ال�سركاء، وقال يف عجالة املحتاج: “ويكره اأن 
ا للر�فعي، وف�سل يف غريها بني �لطعام �مل�سرتك وغريه”. يقرن بني مترتني ونحوهما كما يف �لرو�سة تبعاً
مع  والفروع   ،)1311/2( والرعاية   ،)58/1( احلق  طريق  لطالبي  والغنية   ،)539( الإر�ساد  انظر:   )6(
ت�سحيح الفروع )365/8(، والإن�ساف )367/21(، وك�ساف القناع )176/5(، و�سرح املنتهى للبهوتي 
)38/3(، وك�سف املخدرات )618/2(، وغذاء الألباب )98/2(، ومطالب اأويل النهى )249/5(. =
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ويلحظ مما �سبق ما يلي:

: اأن النهي اإن كان لالأدب فيحمل على الكراهة. اأولاً

ا للنهي،  ا: اأن من الفقهاء من قيرّد احلديث بناءاً على املعنى الذي يراه �سبباً ثانياً
فراأى اأن املعنى الذي ُنهي من اأجله عن القران هو �سوء الأدب، فراأى اأن يقيرّد 
ا،  ا وعدماً احلديث بالعلة التي نهي عنه من اأجلها؛ فاحلكم يدور مع علته وجوداً
ا لتو�سيع الأحكام، باإحلاق كثري  وعلى ذلك فكما اأن مراعاة الأدب كانت �سبباً
من �مل�سائل �مل�سكوت عنها باملن�سو�س، فكذلك كان �لتعليل مبر�عاة �لأدب 
ا لت�سييق املن�سو�ص عليه، من خالل ح�سر احلكم فيما وجد فيه اإخالل  �سبباً

بالأدب دون غريه.

امل�ساألة الثانية ع�سرة: ت�سغري اللقمة والرت�سل يف الأكل

من الآداب التي ذكرها املالكية ت�سغري اللقمة والرت�سل يف الأكل اإذا اأكل مع غريه 
وكانوا ياأكلون كذلك، جاء يف جامع الأمهات)1(: »واإن اأكل معهم �ساواهم يف ت�سغري 

اللقمة واإطالة امل�سغ، والرت�سل يف الأكل واإن خالف عادته«.

طريقته  ذلك  خالف  واإن  اأكلهم،  طريقة  يف  يجاريهم  اأن  له  ينبغي  اأنه  فذكروا 
يظهر  والذي  الأكل،  يف  ويرت�سل  امل�سغ،  ويطيل  اللقمة،  في�سغر  الأكل،  يف  املعتادة 
يل اأن علة ذلك حتى ل ين�سب اإليه ال�سره، اأو ملا فيه من ال�ستبداد عليهم، فاإذا كربرّ 

اللقمة واأ�سرع يف الأكل فقد ا�ستاأثر عليهم، وزاد عليهم يف الأكل)2(.
= ويف وجه اأنه ل يكره اإل مع �سريك مل ياأذن. وجاء يف الإر�ساد: “ونهي عن القران يف التمر، وقيل: 
ذلك مع الأ�سحاب ال�سركاء فيه، فال باأ�ص بذلك اإذا كان الآكل وحده اأو مع اأهله اأو مع قوم هو اأطعمهم، 

وتركه مع كل اأحد اأولى واأف�سل واأح�سن”.
والذخرية   ،)1286/3( الثمينة  اجلواهر  وعقد   ،)452/3( املمهدات  املقدمات  وانظر:   ،)561(  )1(
الطالب  كفاية  على  العدوي  وحا�سية   ،)465/2( �لر�سالة  مت  على  ناجي  �بن  و�سرح   ،)258/13(

.)463/2(
هذان التعليالن م�ستنبطان من كالم املالكية يف علة النهي عن القران.  )2(
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م�سغها)1(،  واإطالة  اللقمة  ت�سغري  ا�ستحباب  واحلنابلة  وال�سافعية  احلنفية  وذكر 
ولكني مل �أقف يف كالمهم على من علل ذلك مبعنى ر�جع لكمال �لأدب، و�إمنا كثري منهم 
ا)2(، والتعليل باأثر راجع  يذكر احلكم بدون ا�ستدلل له، وبع�سهم يعلل باأنه اأجود ه�سماً
)3(: “هل �سح 

 لل�سحة خارج عن مو�سوع هذ� �لبحث، ولكن جاء يف فتاوى �لنووي
اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بت�سغري اللقمة يف الأكل، وتدقيق امل�سغ، اأو ي�ستحب ذلك؟”.

اجلواب: مل ي�سحرّ يف ذلك �سيٌء، وهو م�ستحب اإِذا كان فيه رفق بجل�سائه، وق�سد 
ا، �أو كان �سبعان وعرف �أنه  بذلك تعليمهم �لأدب، �أو كان يف �لطعام قلة وكان �سعيفاً
اإِذا رفع يده يرفع غريه ممن له حاجة يف الأكل، اأو نحو ذلك من املقا�سد ال�ساحلة«.

وجاء يف الآداب ال�سرعية)4(: قال ال�سيخ تقي الدين: “اإل اأن يكون هناك ما هو 
اأهم من اإطالة الأكل على اأن هذه امل�ساألة مل اأجدها ماأثورة ول عن اأبي عبداهلل لكن 

فيها منا�سبة”.

ويلحظ مما �سبق ما يلي:

: اأن املالكية راعوا جماراة بقية الآكلني يف طريقة الأكل، حتى واإن خالف ذلك  اأولاً
عادته التي اعتاد عليها، وهذا داخل يف كمال الأدب.

�أكرث من منزع، فقد  �لفقهاء يتنازعها  �لتي ذكرها  �آد�ب �لأكل  �أن بع�س  ا:  ثانياً
يعلل لها بع�ص الفقهاء بتعليل راجع اإلى حفظ ال�سحة، وبع�سهم يعلل بتعليل 

راجع اإلى مراعاة الأدب.
والغرر   ،)5/2( الدين  علوم  واإحياء   ،)111/4( حممودية  وبريقة   ،)244/1( الفتاوى  يف  النتف  انظر:   )1(
البهية )215/4(، وعجالة املحتاج )1317/3(، وحا�سية اجلمل )279/4(، والغنية لطالبي طريق احلق 
وخمت�سر   ،)175/5( القناع  ك�ساف  مع  والإقناع   ،)259/21( والإن�ساف   ،)538( والإر�ساد   ،)54/1(
الإفادات )360(، ويف الإن�ساف: “قال ال�سيخ تقي الدين : اإل اأن يكون هناك ما هو اأهم من الإطالة”.
املاآرب  ونيل   ،)244/5( النهى  اأويل  ومطالب   ،)175/5( القناع  ك�ساف  املثال:  �سبيل  على  انظر   )2(

)207/2(، ويف الإر�ساد )538( علل باأنه فيه بركة.
فتاوى النووي )104/1(.  )3(

.)176/3(  )4(
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يعرفون  اأنهم  مع  الآداب  من  جملة  ا�ستحباب  على  ين�سون  الفقهاء  اأن  ا:  ثالثاً
اأنه مل ي�سح فيها �سيء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا النووي مع حر�سه على ال�سنة 
وال�ستدلل للم�سائل بالأدلة الن�سية اأ�سار اإلى ذلك، وكذلك ابن تيمية ذكر 
ذلك مل  ومع  اأحمد،  الإمام  ا عن  ن�ساً فيها  وجد  ول  ماأثورة،  يجدها  اأنه مل 
ي�ستبعدها، بل ذكر اأن لها منا�سبة، وما ذلك اإل لأنهم يعتربون مراعاة الأدب 

ا لال�ستدلل به. يف حد ذاته معنى �ساحلاً

ا: يلحظ يف هذه امل�ساألة اأن هناك ن�سني عن اإمامني من اأئمة الفقه واحلديث  رابعاً
ا من الآداب لي�ص فيها �سنة ن�سية،  على كونها ل يوجد فيها �سنة، مع اأن كثرياً
فلماذا يتجه ال�سوؤال اإلى هذا الأدب دون غريه؟ اأقول لعل ذلك لكون بع�ص 

الفقهاء)1( ن�سوا على كونها من ال�سنة. 

من  ي�ستقذر  ما  اأو  الآخـــرون  ي�ستقذره  ما  فعل  عــدم  ع�سرة:  الثالثة  امل�ساألة 
الآخرين فعله

ذكر الفقهاء من الآداب: األ يفعل ما ي�ستقذره الآخرون عند الأكل، مثل: اأن يرد 
�أن  �أو  �لق�سعة،  يف  يده  ينف�س  �أن  �أو  �لفم،  يف  و�سعها  بعد  �لإناء  يف  �للقمة  بع�س 
ا بطعام، ويق�سم باأ�سنانه اللقمة ثم ي�سعها يف الأدم)2(، ومثل: الب�ساق  يخلط طعاماً
و�ملخاط حال �لأكل، وتقدمي �لر�أ�س �إلى �لق�سعة عند و�سع �للقمة يف �لفم، وغم�س 

اللقمة الد�سمة يف اخلل)3(.

انظر على �سبيل املثال: املدخل )142/1و 224(.  )1(
الإفادات  وخمت�سر   ،)176/5( القناع  ك�ساف  انظر:  اللقمة.  هند�سة  وغريهم  احلنابلة  ي�سميها   )2(

)361(، وغذاء الألباب )153/2(، ويف اآداب الأكل لالأقفه�سي )28( قال الناظم:
من الب�ساق ملا يف�سي اإلى اجلفل ول تهند�ص بفيك اخلبز اإن به  

وذكر يف ال�سرح اأنه قد �سمي يف كتاب عجائب الأكل هذا النوع باملهند�ص؛ لأنه ي�سلح اللقمة ويهند�سها 
ثم ي�سعها يف الطعام، وهو مذموم.

انظر: الفواكه الدواين )317/2(، وحا�سية العدوي )462/2(، واإحياء علوم الدين )5/2(، ورو�سة   )3(
الطالبني )341/7(، وعجالة املحتاج )1319/3(، والنجم الوهاج )390/7(، اآداب الأكل لالأقفه�سي 

)29(، واأ�سنى املطالب )228/3(، والغرر البهية )214/4(، ومغني املحتاج )412/4(، =
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يبعد  اأو  الطعام،  والعطا�ص عن  ال�سعال  ل وجهه عند  اأن يحوِّ ينبغي  اأنه  وذكروا 
الطعام  يف  فيقع  ب�ساق  فيه  من  يخرج  لئال  ا؛  �سيئاً فيه  على  يجعل  اأو  عنه،  الطعام 

فيقذره)1(.

وميكن اأن ي�ستدل لهذا الأدب مبا يلي:

ا اأنه مل يكن  ا، ومن �سرب هديه علم يقيناً : اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اأكمل النا�ص اأدباً اأولاً
ا ي�ستقذره غريه. يفعل �سيئاً

ا)2(: الأدلة التي فيها اأن يحب الإن�سان لأخيه ما يحب لنف�سه، ومنها: »ل يوؤمن  ثانياً
اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه«)3(.

ويلحظ يف هذا الأدب ما يلي:

�أكرثهم ذكر جملة من �لأمور �لتي ت�ستقذر من �جللي�س، وهذه �لأمور  �أن   : �أولاً
�خلا�سة  �لأمور  بع�س  يذكرو�  ومل  وحديثاًا،  ا  قدمياً �لنا�س  �أكرث  ي�ستقذرها 
مبجتمع دون جمتمع، �أو زمن دون زمن، وهذ� يجعل هذ� �لأدب يتجاوز �لزمن 
واملكان الذي كتب فيه، بخالف بع�ص من كتب يف اآداب املائدة من اأ�سحاب 
ا  الثقافات الأخرى التي راعوا فيها الواقع الذي كتب فيه تلك الآداب زمانياً
ا خا�سة بالطبقة  ا نخبوية خا�سةاً مبجتمعهم، و�أحياناً ا، مما جعلها �آد�باً ومكانياً
الراقية يف ذلك املجتمع، وحتى واإن انت�سرت هذه الآداب يف جمتمعات اأخرى 
فهو من قبيل �سيادة ثقافة على اأخرى؛ ولهذا تن�سب تلك الآداب لهم، بخالف 
الآداب التي ذكرها الفقهاء هنا، فهي من قبيل امل�سرتك الإن�ساين الذي تقبله 

كل �لأذو�ق �ل�سليمة، ول تعتربه من قبيل فر�س �لثقافات �أو �نت�سارها.

والإن�ساف   ،)241/6( واملبدع   ،)207/3( ال�سرعية  والآداب   ،)278/4( اجلمل  وحا�سية   =
)366/21(، وك�ساف القناع )176/5(، و�لرو�س �ملربع )1280/3(، و�سرح املنتهى )38/3(.

ك�ساف القناع )176/5(، وخمت�سر الإفادات )361(.  )1(
انظر: ال�سرح املمتع )370/12(.  )2(

. احلديث اأخرجه البخاري )13(، وم�سلم )45( عن اأن�ص بن مالك  )3(
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ا: �أن من �لفقهاء من عرب مبا ي�ستقذره من �لآخرين، وبع�سهم مبا ي�ستقذره  ثانياً
و�سع  غري  من  جتنبها  له  ينبغي  �لتي  �لأمور  �سرد  وبع�سهم  منه،  �لآخرون 

�سابط لها، ولكني �آثرت جمعها يف �أدب و�حد؛ لرجوعها �إلى معنى و�حد.

ا: اأن الفقهاء  كانوا يراعون اجلوانب النف�سية لالإن�سان، فراعوا هنا  ثالثاً
نف�سية اجللي�ص، ون�سوا على البتعاد عما ي�ستقذره.

امل�ساألة الرابعة ع�سرة: غ�س الطرف عن جلي�سه اأثناء الأكل

من الآداب التي ذكرها الفقهاء: األ ينظر اإلى غريه اأثناء الأكل، وبع�سهم عرب 
بـ: ي�سن �أن يغ�س طرفه عن جلي�سه، وبع�سهم قال: �أل يكرث �لنظر �إلى وجوه �لآكلني، 
وبع�سهم قال: األ يدمي النظر اإلى جلي�سه)1(. واإمنا ذكروا هذا لأن نظر الإن�سان اإلى 
جلي�سه اأثناء الأكل قد يخجله، فالإن�سان عادةاً يخجل من اأن ياأكل وهناك من ينظر 
�إليه �أو ير�قبه، وبع�سهم عرّب بقلة �لنظر وهي �أدق؛ لأن من ياأكل مع �سخ�س َي�سعُب 
ا عند احلديث- قد  ا -خ�سو�ساً عليه جتنب النظر اإليه، كما اأن عدم النظر اإليه مطلقاً
يدخل يف اجلفاء؛ ولهذا عربوا بتقليل النظر، فهو الذي يح�سل به املق�سود، ولعل من 
عربرّ بعدم النظر اأراد نظر املراقبة، كما هو تعبري الغزايل يف الإحياء حيث قال: “ل 

ينظر اإلى اأ�سحابه ول يراقب اأكلهم”.

ومما يالحظ يف هذا الأدب ما يلي:

يف  ا  ��ستخد�ماً �أكرث  تفعل(  ول  يفعل  )ل  ف�سيغة  بالنهي،  عرّب  �أكرثهم  �أن   : �أولاً
الآداب -ومنها هذا الأدب- من �سيغة )يفعل وافعل(.

 ،)463/2( العدوي  وحا�سية   ،)317/2( الدواين  والفواكه   ،)225/1( احلاج  لبن  املدخل  انظر:   )1(
والغنية   ،)28( لالأقفه�سي  الأكل  واآداب   ،)1319/3( املحتاج  وعجالة   ،)8/2( الدين  علوم  واإحياء 
اأويل  ومعونة  والإن�ساف )374/21(،  ال�سرعية )181/3(،  والآداب  لطالبي طريق احلق )57/1(، 
النهى )254/9(، وك�ساف القناع )177/5(، وخمت�سر الإفادات )362(، وغذاء الألباب )153/2(.

و�لذي يف �لعجالة: »ور�أيت يف كتاب �خل�سال لأبي بكر �خلفاف من �أ�سحابنا: �إن من �سن �لأكل قلة 
النظر يف وجه �ساحبك«. وانظر: الغرر البهية )215/4(، وحا�سية اجلمل )279/4(.
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ا: مراعاة الفقهاء للجوانب النف�سية، فعلة هذا الأدب هي عدم اإخجال اجللي�ص،  ثانياً
فكل ما يخجل اجللي�ص ينبغي البتعاد عنه، و�سيلحظ هذا اجلانب يف الأدب الذي 

بعده، ولعلهم اأخذوه من حديث رواه ابن ماجه، و�سياأتي اإيراده اإن �ساء اهلل.
ا حتى ترفع املائدة)1( امل�ساألة اخلام�سة ع�سرة: انتظار الآكلني بع�سهم بع�سً

ومن الآداب التي ذكرها الفقهاء، وتدل على مراعاتهم مل�ساعر الآخرين: عدم 
القيام من الطعام قبل فراغ الآخرين من الطعام، وبع�ص الفقهاء عرب باأل يرفع يده 
قبل اأ�سحابه، وبع�سهم عرب باأن ميد الأكل مع رفقته)2(؛ وذلك لأن القيام قبل فراغ 
الآخرين قد يخجلهم، ويجعلهم يقومون قبل �سبعهم، وكذلك لو رفع يده عن الطعام 

ا الكتفاء من الأكل فاإن من معه قد يخجل ويتوقف عن الأكل. مظهراً

كان  اإذا  ذلك  من  املالكية  بع�ص  ا�ستثنى  فقد  املعنى،  هذا  راعوا  الفقهاء  ولأن 
املوؤاكل لل�سخ�ص ل يح�سل له اخلجل بقيامه قبله كالوالد، فالوالد ل ي�ستحيي من 

قيام ابنه قبله، ولهذا فلو قام البن قبل الأب فاإنه ل يعد خمالًّ بالأدب)3(.

وقيده بع�س �ل�سافعية مبا �إذ� كان مثله يقتدى به)4(.

�سبع  على  تدل  قرينة  هناك  كان  فاإن  قرينة،  تكن  مل  �إذ�  مبا  �حلنابلة  وقيده 
اجلميع، فله اأن يقوم)5(.

الفقهاء فتنوعت عباراتهم يف  واأما  ال�سرعية )224/3(،  الآداب  ال�سياغة هي عنوان ف�سل يف  هذا   )1(
التعبري عن هذا الأدب، كما �سياأتي.

انظر: املدخل لبن احلاج )235/1(، والفواكه الدواين )317/2(، واإحياء علوم الدين )6/2(، ورو�سة   )2(
الطالبني )341/7(، واأ�سنى املطالب )228/3(، ومغني املحتاج )411/4(، وحا�سية ال�سرواين )438/7(، 
وحا�سية اجلمل )279/4(، والغنية لطالبي احلق )58/1(، والآداب ال�سرعية )211/3و 224(، والفروع 

)365/8(، والإن�ساف )374/21(، وك�ساف القناع )179/5(، وحا�سية اخللوتي )491/4(.
املوجب  العدوي:  ا�ستثنى يف حا�سية  ا  واأي�ساً العدوي )463/2(  وحا�سية  الدواين )317/2(،  الفواكه   )3(

الذي يقت�سي القيام ويعرف عند وقوعه.
مغني �ملحتاج وحا�سية �ل�سرو�ين )�ملو�سعان �ل�سابقان(.  )4(

�نظر: �لفروع و�لإن�ساف وك�ساف �لقناع )�ملو��سع �ل�سابقة(، ويف �لغنية )58/1( قال: “اإل اأن يعلم   )5(
منهم �لنب�ساط �إليه فال يتكلف ذلك”.



أ.  د.  عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل

العدد  اخلامس واخلمسون  577العدد  اخلامس واخلمسون 576

واحلنابلة عمموا هذه العلة فقالوا: اإنه يكره لالإن�سان اأن يقيم غريه عن الطعام 
قبل فراغه؛ ملا فيه من قطع لذته)1(.

وهذ� �لأدب ورد فيه حديثان �سعيفان، فعن عائ�سة : اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
نهى اأن يقام عن الطعام حتى يرفع)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� و�سعت �ملائدة فال يقوم   قال: قال ر�سول اهلل  وعن ابن عمر 
رجل حتى ترفع املائدة، ول يرفع يده واإن �سبع حتى يفرغ القوم، وليعذر، فاإن الرجل 

يخجل جلي�سه فيقب�ص يده، وع�سى اأن يكون له يف الطعام حاجة«)3(.

ومما يلحق بهذا الأدب ما ذكره الغزايل)4(: “األ يرفع �ساحب املائدة يده قبل 
يخرب  الكرام  بع�ص  كان   . اأكالاً اآخرهم  يكون  اأن  ينبغي  بل  ي�ستحيون،  فاإنهم  القوم 
القوم بجميع الألوان ويرتكهم ي�ستوفون فاإذا قاربوا الفراغ جثا على ركبتيه ومد يده 
اإلى الطعام واأكل، وقال: ب�سم اهلل �ساعدوين بارك اهلل فيكم وعليكم، وكان ال�سلف 

ي�ستح�سنون ذلك منه”.

ومما يلحظ يف هذا الأدب ما يلي:

: �أن �أكرث �لفقهاء مل ي�ستدلو� باحلديث)5(؛ بل اكتفوا بالتعليل، اأو مل يذكروا  �أولاً
ا، فلعلهم مل يقفو� على �لدليل، �أو مل ي�ستدلو� به ل�سعفه، و�أَ�ْستبعُد هذ�  �سيئاً

ا ما ي�ستدلون باحلديث ال�سعيف يف الآداب. الحتمال؛ لأنهم كثرياً
انظر: الإقناع مع ك�ساف القناع )182/5(، وخمت�سر الإفادات )366(.  )1(

رواه ابن ماجه )3294(، وقال البو�سريي يف م�سباح الزجاجة )13/4(: “هذ� �إ�سناد �سعيف ل�سعف   )2(
منري بن الزبري وتدلي�ص الوليد بن م�سلم ومكحول، لكن راأيت يف م�سند ال�ساميني للطرباين ت�سريح 
�لوليد بن م�سلم ومكحول بالتحديث، فز�لت تهمة تدلي�سهما، فلم يبق يف �سعف رجال �لإ�سناد �إل منري 

.� بن الزبري واهلل اأعلم”. وقارن ب�سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة )411/1( )239( فقد �سّعفه جداً
رواه ابن ماجه )3295(، وقال البو�سريي )14/4(: “هذ� �إ�سناد �سعيف... يف �إ�سناده عبد�لأعلى بن   )3(

� �لألباين يف �ل�سل�سلة �ل�سعيفة )411/1( )238(. �أعني وهو �سعيف”. و�سعفه جداً
.)17/2(  )4(

ممن ا�ستدل به املوفق يف املغني )434/9(، وتبعه ابن اأبي عمر يف ال�سرح الكبري )371/21(، وال�سم�ص   )5(
ابن مفلح يف الآداب )224/3(، والرحيباين يف مطالب اأويل النهى )246/5(.
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وهذا كثري يف باب الآداب، اأنهم يكتفون بالتعليل باملعاين، من دون الإ�سارة 
اإلى الدليل الن�سي الذي ُبني عليه هذا املعنى، وما ذلك منهم اإل اأنهم تقرر 

عندهم �سحة ال�ستدلل بهذه املعاين.

ا: اأن الفقهاء قيرّدوا هذا الأدب بعدة قيود، وما ذلك منهم اإل ملراعاة املعنى  ثانياً
الذي ذكروا من اأجله هذا الأدب، وهو عدم اإخجال جلي�سه.

ولهذين �لأمرين �أوردت هذ� �لأدب، و�إن كان قد يظن �أنه غري د�خل يف �سابط 
البحث.

امل�ساألة ال�ساد�سة ع�سرة: مراعاة الطبقة الجتماعية التي ياأكل معها

الطبقة  مراعاة  واأ�سحابه:  اأحمد  الإمام  كالم  من  ُتفهم  التي  الآداب  من 
)1(: »ياأكل بال�سرور مع الإخوان، 

 الجتماعية التي ياأكل معها، حيث قال الإمام
وبالإيثار مع الفقراء، وباملروءة مع اأبناء الدنيا«.

�أبناء  مع  وياأكل  فقالو�:  �لعلماء،  مع  وبالتعلم  عليها،  �أ�ساف  �لأ�سحاب  وبع�س 
�لدنيا بالأدب و�ملروءة، ومع �لفقر�ء بالإيثار، ومع �لإخو�ن بالنب�ساط، ومع �لعلماء 

بالتعلم)2(.

وهذا الأدب من اأعظم الآداب التي اطلعت عليها يف كالم الفقهاء، وهو جامع 
لآداب كثرية؛ ولهذا ينبغي لل�سخ�ص اأن يراعى الآداب املنا�سبة ملن يوؤاكله، فاإن كان 
من يوؤاكله من اأهل الدنيا حر�ص اأن يتحلى بالآداب العامة للمائدة املعروفة عندهم 
-ما مل تكن حمرمة- فال يفعل فعالاً ل يليق عندهم. واإن كان يوؤاكل الفقراء فينبغي 
اأن يحر�ص على اإيثارهم باأطايب الطعام، ويرتك ما يرى اأن نفو�سهم قد تتعلق به. 
الدين  علوم  اإحياء  ويف   .)146/2( الألباب  وغذاء   ،)374/21( والإن�ساف   ،)364/8( الفروع   )1(
)11/2(: “وقال بع�سهم: �لأكل على ثالثة �أنو�ع: مع �لفقر�ء بالإيثار، ومع �لإخو�ن بالنب�ساط، ومع 

اأبناء الدنيا بالأدب”.
انظر: الغنية لطالبي طريق احلق )55/2(، والإن�ساف )374/21(، ومعونة اأويل النهى )254/9(،   )2(

وك�ساف القناع )179/5(، وغذاء الألباب )146/2(.
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واأما اإن كان مع اإخوانه فاإنه ل يتكلف بل ينب�سط اإليهم، ول يكون ثقيالاً عليهم، وي�سعى 
على  يحر�ص  اأن  له  فينبغي  العلماء  يوؤاكل  كان  اإن  واأما  عليهم.  ال�سرور  اإدخال  اإلى 
التعلم منهم، ويتاأدب معهم كما يتاأدب معهم يف الدر�ص، فمجال�ص العلماء ل تخلو 
من فائدة حتى و�إن كانو� على طعام، فلرمبا مل يحر�س على �لأدب معهم فينقب�س 

العامل، ويحرم نف�سه ب�سوء اأدبه فوائد هذا املجل�ص.

�أنه  ذكرو�  بل  �لنقبا�س،  ت�سنع  عدم  هنا  �حلنابلة  ذكرها  �لتي  �لآد�ب  ومن 
يتكلف �لنب�ساط، ويحر�س على �حلديث �لطيب و�حلكايات �لتي تليق باحلال؛ لأن 
لالنب�ساط  مظنة  هي  �لجتماعية  �ملنا�سبات  وهذه  �حلا�سرين)1(،  يوؤذي  �لت�سنع 
وترك التكلف، والنا�ص يحر�سون عليها لإدخال ال�سرور على اأنف�سهم، والتخفف من 

ى بذلك. ا ت�سايقوا، وح�سل لهم اأذاً الأعباء اليومية، فاإذا كان من معهم متكلفاً

ومما يلحظ يف هذا الأدب:

: اأن مراعاة الطبقة الجتماعية التي يعاي�سها ال�سخ�ص مطلب ينبغي العناية  اأولاً
به، فال يليق بالإن�سان اأن يوؤاكل الآخرين، وهو يعرف عاداتهم وحاجاتهم، ثم 
يخالفها اأثناء الأكل، فهذا يوؤدي اإلى اإيذائهم اأثناء الأكل، كما اأنه يوؤدي اإلى 

التقليل من قدره عندهم.

الأ�سياء  الإن�سان  يفعل  باأن  منح�سرة  لي�ست  لالآداب  الفقهاء  مراعاة  ا:  ثانياً
باآداب املائدة، بل يتجاوز ذلك لي�سمل  اأو ما يعرف  امل�ستح�سنة عند الأكل، 
الإح�سان اإلى الآخرين، حيث راعوا يف موؤاكلة الفقراء احلر�ص على اإيثارهم 
بالأكل، وعادةاً من يوؤثر غريه اأثناء الأكل ل ي�سعر به الآخرون، ولكن الآداب 
اإلى  تتجاوزها  بل  الدنيوية،  اجلوانب  يف  منح�سرة  غري  منفعتها  ال�سرعية 

ف�ساء اأرحب، وهو ابتغاء الأجر من اهلل.
الآداب ال�سرعية )207/3(، وك�ساف القناع )179/5(، ومطالب اأويل النهى )244/5(، ونيل املاآرب   )1(

ا: اإحياء علوم الدين )7/2(. )209/2(، وانظر اأي�ساً
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ثالثاًا: يالحظ يف هذا الأدب وغريه، حر�ص الفقهاء على البعد عن التكلف، وكما 
مع  ال�سخ�ص  يكون  عندما  ا  �سوءاً يزداد  فاإنه  مرغوب،  غري  اأمر  التكلف  اأن 
من ياألفه وياأن�ص به، والبعد عن التكلف �سمة ظاهرة يف الآداب التي ذكرها 
�لفقهاء، و�إمنا ذكرو� هنا تكّلف �لنب�ساط؛ لأن هذ� �لتكلف لي�س مما ت�ستثقله 
ومراعاة  ال�سيف،  اإكرام  على  وحر�سها  رقيها،  على  يدل  بل مما  النفو�ص، 

حقوق اجللي�ص.

اإدخال  يراد  من  كان  واإذا  �سرعي،  مطلب  النفو�ص  على  ال�سرور  اإدخال  ا:  رابعاً
الفقهاء  راعى  ولهذا  اآكد،  فحقهم  وال�سيوف  الأ�سدقاء  من  عليه  ال�سرور 
ط،  عوا عليه ما ذكروه يف هذا الأدب من احلر�ص على التب�سرّ هذا املعنى، وفررّ

والبعد عن الت�سنرّع.

امل�ساألة ال�سابعة ع�سرة: األ يخ�س نف�سه بطعام دون من يوؤاكله

يخ�س  �أل  �لتو��سع،  لأدب  ر�جعة  وهي  �لفقهاء،  بع�س  �لتي ذكرها  �لآد�ب  من 
نف�سه بطعام دون من يوؤاكله، حتى ولو كان هذا ال�سخ�ص ممن ت�سقط معه الكلفة 
عادةاً -كزوجته و�سغاره-، وي�ستثنى من ذلك لو كان ذلك لعذر، كاأن يخ�ص نف�سه 

بدواء)1(.

بل ذكروا اأن الأف�سل اأن يوؤثرهم على نف�سه بفاخر الطعام)2(، وهذا الإيثار داخل 
)ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ   تعالى:  يف قوله 

ىئ  يئ  جب( ]احل�سر: 9[.

ويالحظ يف هذا الأدب: اأنهم ا�ستدلوا باملعاين العامة التي قررها ال�سارع، ومنها 

�لتو��سع و�لإيثار، وذكرو� من �آد�ب �لطعام ما ينا�سبها.
�نظر: رو�سة �لطالبني )341/7(، واأ�سنى املطالب )228/3(، ومغني املحتاج )411/4(.  )1(

�أ�سنى �ملطالب ومغني �ملحتاج )�ملو�سعان �ل�سابقان(.  )2(
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امل�ساألة الثامنة ع�سرة: اإن كان معه اأعمى اأعلمه مبا بني يديه

من �لآد�ب �لتي ذكرها �حلنابلة �أنه �إذ� �أكل معه �أعمى، فاإن �لب�سري يخربه مبا 
بني يديه من الأكل، حتى ينتقي منه ما ي�ستهي)1(.

الظروف  اأ�سحاب  حتى  الآداب  يف  راعوا  الفقهاء  اأن  الأدب:  هذا  يف  ويالحظ 
اخلا�سة كالأعمى، واأن هذا الأدب مل ي�ستدلوا له بدليل ن�سي خا�ص به، بل اأخذوه 

من املعاين العامة التي ح�ست عليها ال�سريعة.

امل�ساألة التا�سعة ع�سرة: ل يرتك بقايا الطعام وما ا�سرتذل من الطعام يف الق�سعة

ا فاإنه ل يجمع بني التمر   من الآداب التي ذكرها الفقهاء: اإذا اأكل ال�سخ�ص متراً
و�لنوى يف طبق و�حد، ول يجمع ول يخلط ق�سر �لبطيخ �لذي �أكل مبا مل يوؤكل، و�إذ� 
اأكل مع جماعة فال يجعل بقايا الطعام وما ا�سرتذل منه يف الإناء الذي ياأكل فيه مع 
ا �أنه مما  � عن �أكل �لباقي، ولرمبا يلتب�س على غريه فياأكله ظاناً غريه؛ لأنه يحدث نفوراً

ي�سلح اأكله)2(.

ا من فيه لريمي  ومن الآداب التي لها عالقة بهذا الأدب: اأن الآكل اإذا اأخرج �سيئاً
به، �سرف وجهه عن الطعام، واأخذه بي�ساره)3(؛ ولعل ذلك مراعاةاً لالآكلني معه، فال 
بالي�سار؛ فالأن  واأما الأخذ  ا منه يف الطعام،  ا ي�ستقذرونه، ولئال يقع �سيئاً يفعل �سيئاً
ا من فيه فقد ي�سيب يده بع�س  ا لأنه �إذ� �أخرج �سيئاً �لي�سار لالأمور �مل�ستقَذرة، و�أي�ساً

اللعاب، فال يليق اأن يرجع وياأكل بها من الإناء الذي ياأكل منه الآخرون.
ال�سرعية )190/3(، والإن�ساف )361/21(،  الغنية لطالبي طريق احلق )55/2(، والآداب  انظر:   )1(

وك�ساف القناع )175/5(، وغذاء الألباب )146/2(.
وعجالة   ،)215/4( البهية  والغرر   ،)390/7( الوهاج  والنجم   ،)5/2( الدين  علوم  اإحياء  انظر:   )2(
والإن�ساف   ،)279/4( اجلمل  وحا�سية   ،)30( لالأقفه�سي  الأكل  واآداب   ،)1317/3( املحتاج 
)375/21(، وك�ساف القناع )181/5(، وخمت�سر الإفادات )364(، وغذاء الألباب )153/2(، ونيل 

املاآرب )209/2(.
الإن�ساف )375/21(، وخمت�سر الإفادات )361(.  )3(
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امل�ساألة الع�سرون: عدم اإظهار ال�سوت اأثناء امل�سغ

من الأمور التي ينبغي ملن ياأكل اأن يبتعد عنها: عدم اإظهار ال�سوت اأثناء امل�سغ)1(.

ويالحظ يف هذا الأدب والذي قبله ما يلي: 

: من الأمور التي يراعيها الفقهاء يف اآداب الطعام: األ يفعل فعالاً يعافه جلي�سه،  اأولاً
اأو ينفره عن الأكل.

ا: اأنهم ل ي�ستدلون لكثري من الآداب باأدلة ن�سية خا�سة، بل يكون دليلهم دليالاً  ثانياً
ا؛  ا ملر�عاة �لأدب فقط، بل �إنهم يف مو��سع عديدة ل يذكرون دليالاً مطلقاً ر�جعاً

�كتفاءاً مبا تقرر عندهم من م�سروعية مر�عاة �لأدب �أثناء �لأكل و�ل�سرب.

املطلب الثاين
اآداب متعلقة بال�صيافة

الأكــل،  قبل  �سيوفه  على  يديه  بغ�سل  الطعام  �ساحب  تقدم  الأولــى:  امل�ساألة 
وتاأخره بعد النتهاء من الأكل

ذكر بع�ص ال�سافعية)2(، واحلنابلة)3( من الآداب عند ذكرهم ل�ستحباب غ�سل 
قبل  يديه  بغ�سل  �لطعام  يبتدئ �ساحب  �أن  ي�ستحب  �أنه  وبعده:  �لطعام  قبل  �ليدين 
�سيوفه؛ لأنه يدعو �لنا�س �إلى كرمه، ثم �إذ� فرغو� من �لأكل �أن يتاأخر عن �ل�سيوف 

ويغ�سل يديه بعدهم)4(؛ لينتظر اأن يدخل من مل ياأكل فياأكل معه)5(.
ا. انظر: املدخل لبن احلاج )225/1( وعده ابن احلاج بدعة ومكروهاً  )1(

ومغني   ،)214/4( البهية  والغرر   ،)228/3( املطالب  واأ�سنى   ،)10/2( الدين  علوم  اإحياء  انظر:   )2(
املحتاج )411/4(، وحا�سية ال�سرواين على حتفة املحتاج )438/7(، ويف بهجة املجال�ص لبن عبدالرب 

)84/3- 85 ط �خلويل( ذكر هذ� �لأدب عن ممد بن علي بن �حل�سني و�أبي �لزناد.
انظر: املنتهى مع املعونة )254/9(، وغاية املنتهى )235/2(، وك�ساف القناع )172/5(.  )3(
�نظر: �إحياء علوم �لدين و�لغرر �لبهية ومغني �ملحتاج وحا�سية �جلمل )�ملو��سع �ل�سابق(.  )4(

اإحياء علوم الدين )10/2(.  )5(
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الطعام  رب  ابتداء  »ومنا�سبة  قال:  اآخر حيث  بتعليل  ال�سفاريني)1(  لذلك  وعلل 
البتداء من غري  الغ�سل يف  يذكرهم  فاإنه  بعده ظاهرة،  وتاأخره  الأكل  قبل  بالغ�سل 
قوله: اغ�سلوا اأيديكم فهذا من متام املروءة، واأما تاأخره بعد الأكل لكونه رب الطعام 

و�أ�سيافه �أحق بالإكر�م، ومن �إكر�مهم تقدميهم يف غ�سل �ليدين عليه«.

ا  ويالحظ يف هذا الأدب، والأدب الرابع من املطلب الأول، اأن فيه تف�سيالاً دقيقاً
لطريقة ترتيب من يغ�سل يديه يف الولئم، وهذا التف�سيل مل يدل عليه دليل ن�سي 
التي جاءت  العامة  املعاين  من  الفقهاء  اأخذه  واإمنا  امل�ساألة،  بخ�سو�ص هذه  جزئي 
ال�سريعة باحل�ص عليها، ومنها: توقري الكبري، واإكرام ال�سيف، وحلظ هذه املعاين 

فيه حتقيق لكمال الأدب.

امل�ساألة الثانية: الأكل زيادة على ال�سبع لئال ي�ستحيي ال�سيف

ا  الأكل زيادة عن ال�سبع حرام عند احلنفية؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ما مالأ ابن اآدم وعاءاً �سراً
من بطنه...«)2(، و��ستثنو� من ذلك �إذ� كان له غر�س �سحيح يف �لأكل فوق �ل�سبع، 
وال�سيف  اأم�سك  اإذا  لأنه  ال�سيف؛  ي�ستحيي  لئال  ال�سبع  على  زيادة  ياأكل  اأن  ومنه: 
، وعلى ذلك فال باأ�س بالأكل مع �ل�سيف فوق  مل ي�سبع رمبا ي�ستحيي فال ياأكل حياءاً

ا)3(. ال�سبع؛ لئال يكون ممن اأ�ساء الِقرى، وهو مذموم عقالاً و�سرعاً

نية  على  الأكل  يف  زاد  “واإن  قال)4(:  حيث  الغزايل،  ذكره  ما  ذلك  من  وقريب 
غذاء الألباب )130/2(.  )1(

ماجه  وابن   ،)168/4(  )2380( والرتمذي   ،)422/28(  )17186( اأحمد  الإمام  اأخرجه  احلديث   )2(
 )7139( م�ستدركه  يف  واحلاكم   ،)449/2(  )674( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ،)448/4(  )3349(
)135/4(، و)7945( )367/4(، عن املقدام بن معدي كرب، وقال الرتمذي: ح�سن �سحيح، و�سححه 

احلاكم ووافقه الذهبي.
والختيار   ،)351/5( الربهاين  واملحيط   ،)267/30( و�ملب�سوط   ،)104 و   81( الك�سب  انظر:   )3(
)173/4( وجممع الأنهر )524/2(، ويالحظ اأن هذا ل يتنافى مع ما �سبق يف امل�ساألة اخلام�سة من 
املطلب الأول، وهو عدم فعل ما يدل على ال�سره، فهنا املراد اأن ياأكل زيادة على ال�سبع لي�سجع ال�سيف 

على الأكل، ويكون هذا الأكل غري خارج عن العادة؛ لئال ين�سب اإلى ال�سره.
اإحياء علوم الدين )7/2(.  )4(
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�مل�ساعدة وحتريك ن�ساط �لقوم يف �لأكل فال باأ�س به، بل هو ح�سن، وكان �بن �ملبارك 
ا، وكان  يقدم فاخر �لرطب �إلى �إخو�نه، ويقول: من �أكل �أكرث �أعطيته بكل نو�ة درهماً
وزيادة  احلياء  لدفع  وذلك  دراهم؛  بعدده  نوى  ف�سل  له  من  كل  ويعطي  النوى  يعد 

�لن�ساط يف �لنب�ساط”.

فنالحظ هنا �أن فقهاء �حلنفية ��ستثنو� من حترمي �لأكل فوق �ل�سبع: �لأكَل 
دليالاً  الأدب  مراعاة  فجعلوا  الأكل،  فيرتك  ي�ستحيي  لئال  لل�سيف؛  جماملةاً 
لال�ستثناء من التحرمي، وراعوا الأدب هنا؛ لأنه داخل يف معنى عام ح�ص ال�سارع 
اأمر  ال�سبع  على  زيادة  الأكل  اأن  فراأى  الغزايل  واأما  ال�سيف.  اإكرام  وهو  عليه، 
ح�سن اإن كان من اأجل مراعاة الآكلني معه، وغالب النا�ص ين�سط على الأكل اإن 
كان من معه ياأكل، ومراعاة اجللي�ص من ح�سن اخللق، وهو داخل يف كمال الأدب، 
ا من الأحكام من اأجل مراعاة الأدب،  وعلى ذلك فاحلنفية والغزايل ا�ستثنوا حكماً
امل�ساألة عن  ال�ستح�سان، فهم �سرفوا حكم  قبيل  باأن ذلك من  نقول  اأن  وميكن 

نظائرها لدليل اآخر اأقوى.

امل�ساألة الثالثة: عدم اأمر من ياأكل بالأكل

  ورد يف ال�سنة اأمر من ا�ستحى بالأكل اأو ال�سرب، ففي حديث اأبي هريرة
فقال:  ف�سرب،  فقعد  فا�سرب«؛  »اقعد  له:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  امل�سهورة،  الق�سة  يف 
ا�سرب، ف�سرب، فما زال يقول: ا�سرب، حتى قال اأبو هريرة: ل والذي بعثك باحلق 

ا...)1(. ما اأجد له م�سلكاً

فهذ� �لأدب فيه دفع للخجل �لذي قد يعر�س لبع�س �لنا�س �أثناء �لأكل فيتوقف 
عن الأكل، فاإذا اأمرهم امل�سيف بالأكل دفع عنه اخلجل فاأكل، واأ�سعره اأن امل�سيف 

يهتم باأمره.

ويتوقف  ي�ستحيي  فقد  بالأكل،  امل�سيف  فاأمره  ياأكل  ال�سخ�ص  كان  اإذا  اأما 
رواه البخاري )6452(.  )1(
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عن �لأكل، ويظن �أن �مل�سيف يعيبه بكرثة �لأكل، فلي�س من �لأدب �أمر من ياأكل 
بالأكل)1(.

طعامه  يقدم  اأن  الأدب:  بهذا  عالقة  ولها  احلنابلة  ذكرها  التي  الآداب  ومن 
ل�سيوفه، ول يعر�سه عليهم لئال ي�ستحيو� فال يطلبونه)2(.

ويلحظ هنا: اأنهم راعوا اجلانب النف�سي لل�سيف، وحر�سوا على البتعاد عن كل 

ما يخجله، حتى ولو كان ذلك غري مق�سود للم�سيف.

امل�ساألة الرابعة: عدم ح�سور الولئم ملن له رائحة كريهة

من  جمع  واأحلق  امل�سجد)3(،  يقرب  اأن  ب�سالاً  اأو  ا  ثوماً اأكل  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نهى 
العلماء به حلق الذكر والعلم والولئم ونحوها)4(.

وهذا الأدب اأخذه من ذكره من العلماء من بع�ص املعاين التي ُعلل بها النهي عن 
ا من  ، وهو: اإيذاء النا�ص، فاإذا كان امل�سلم ممنوعاً ا اأو ب�سالاً اإتيان امل�سجد ملن اأكل ثوماً
اإيذاء امل�سلمني يف امل�ساجد، فكذلك مينع من اإيذاء امل�سلمني يف اأماكن اجتماعاتهم 
مراعاة  اأن  وهو:  البحث،  هذا  يف  ذكره  تكرر  ملا  تاأكيد  هذا  ويف  كالولئم،  الأخرى 
الأدب يف الأحكام مبداأ متقرر عند الفقهاء، وقد ا�ستقاه الفقهاء من املعاين العامة 

التي جاءت ال�سريعة برعايتها.

امل�ساألة اخلام�سة: األ يكرث النظر اإلى املو�سع الذي يخرج منه الطعام

منه  يخرج  �لذي  �ملكان  �إلى  �لنظر  يكرث  �أل  �لفقهاء  ذكرها  �لتي  �لآد�ب  من 
الطعام؛ لأن هذا دليل على ال�سره)5(.

انظر: الفواكه الدواين )317/2(، وحا�سية العدوي )463/2(.  )1(
انظر: الإن�ساف )359/21(، وك�ساف القناع )173/5(.  )2(

. رواه البخاري )855(، وم�سلم )563( من حديث جابر بن عبداهلل  )3(
الوهاج )343/2(، والإعالم بفوائد عمدة  والنجم  الر�سالة )468/2(،  ابن ناجي على  انظر: �سرح   )4(

الأحكام )412/3(.
انظر: اإحياء علوم الدين )10/2(، واأ�سنى املطالب )228/3(، ومغني املحتاج )412/4(، وحا�سية   )5(
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يالحظ يف هذا الأدب: اأن الفقهاء عللوا النهي عنها باأنه يدل على ال�سره، وبع�ص 

الفقهاء طرد هذا التعليل فقال: كل ما يدل على ال�سره فاإنه مكروه وقد يحرم)1(.

امل�ساألة ال�ساد�سة: عدم مدح �ساحب الطعام لطعامه وتقوميه

من املحاذير التي ذكرها احلنابلة مدح �ساحب الطعام لطعامه عند ال�سيوف، 
ة على ال�سيف)2(. فاإن هذا يدل على دناءة من الداعي، كما اأنه فيه ِمنرّ

واأما مدح ال�سيف للطعام فال باأ�ص به)3(، بل قد يدخل يف كمال الأدب؛ لأنه من 
حما�سن الأخالق، ويدخل ال�سرور على رب الطعام.

وهذه  واملنة،  الدناءة  فيه  ملا  الت�سرف؛  هذا  منعوا  احلنابلة  اأن  هنا:  ويالحظ 

الأو�ساف واإن مل يرد فيها دليل ن�سي خا�ص باآداب الطعام، اإل اأن املعاين ال�سرعية 
العامة متنعها وحت�ص امل�سلم على تركها.

امل�ساألة ال�سابعة: اجللو�س يف املكان الذي عّينه �ساحب البيت

من �لآد�ب �لتي ذكرها �حلنابلة: �أنه ينبغي لل�سيف �أن يتو��سع يف جمل�سه، و�إذ� 
ا مل يتجاوزه اإلى غريه؛ لأن تعدي  ح�سر ل يت�سدر، واإن عني له �ساحب البيت مكاناً

املكان الذي عيرّنه له من اإ�ساءة الأدب)4(.

الدار  يدخل  اأن  فاأدبه  احل�سور  “واأما  فقال)5(:  الأدب  هذا  يف  الغزايل  وف�سل 
اجلمل )279/4(، والإن�ساف )375/21(، وك�ساف القناع )179/5(، وخمت�سر الإفادات )363(.

انظر: ال�سرح ال�سغري مع حا�سية ال�ساوي )757/4(، وانظر ما �سبق تقريره �ص20.  )1(
واملبدع   ،)365/8( والفروع   ،)210/3( ال�سرعية  والآداب   ،)57/1( احلق  طريق  لطالبي  الغنية   )2(
للبهوتي )38/3(،  املنتهى  و�سرح  �ملربع )1279/3(،  و�لرو�س  والإن�ساف )374/21(،   ،)241/6(

وال�سرح املمتع )370/12(، واملذهب كراهية ذلك، ويف الغنية اأنه ل يجوز. 
انظر: ك�ساف القناع )177/5(، وخمت�سر الإفادات )361(.  )3(

 ،)367( الإفادات  وخمت�سر   ،)183  -182/5( القناع  وك�ساف   ،)238/3( ال�سرعية  الآداب  انظر:   )4(
ومطالب اأويل النهى )244/5(، وغذاء الألباب )151/2(.

اإحياء علوم الدين )10/2(.  )5(
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ول يت�سدر فياأخذ �أح�سن �لأماكن، بل يتو��سع، ول يطول �لنتظار عليهم، ول يعجل 
بحيث يفاجئهم قبل متام �ل�ستعد�د، ول ي�سيق �ملكان على �حلا�سرين بالزحمة، بل 
�إن �أ�سار �إليه �ساحب �ملكان مبو�سع ل يخالفه �لبتة فاإنه قد يكون رتب يف نف�سه مو�سع 
اإكراما  بالرتفاع  ال�سيفان  بع�ص  اإليه  اأ�سار  واإن  عليه،  ت�سو�ص  فمخالفته  واحد  كل 

فليتو��سع، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن من �لتو��سع هلل �لر�سا بالدون من �ملجل�س«”)1(.

امل�ساألة الثامنة: عدم اقرتاح طعام بعينه على �ساحب الوليمة

من الآداب التي ذكرها الغزايل واحلنابلة وغريهم: األ يقرتح ال�سيف على رب 
ما  تكلف  اإلى  ي�سطره  وقد  البيت،  يحرج �ساحب  قد  لأن هذا  بعينه؛  ا  البيت طعاماً
ملسو هيلع هللا ىلص ما  اأي�سرهما؛ لأن النبي  ه رب الطعام بني طعامني فاإنه يختار  يقدمه، واإن خريرّ
ا)2(، وحتى ل ي�سق على امل�سيف،  يخريرّ بني اأمرين اإل اختار اأي�سرهما ما مل يكن اإثماً
ويحمله على التكلف، اإل اأن يعلم اأن م�سيفه ي�سر باقرتاحه، ول يق�سر يف حت�سيل 

ذلك، فال باأ�ص بالقرتاح؛ لأنه من اإدخال ال�سرور)3(.
 )505/10( الإميان  �سعب  يف  والبيهقي   ،)205(  )114/1( الكبري  يف  الطرباين  اأخرجه  احلديث   )1(
اأبيه،  عن  طلحة  بن  مو�سى  عن  جده  عن  اأبيه  عن  الطلحي  اأيوب  بن  �سليمان  طريق  من   ،)7889(
“اأخرجه اخلرائطي يف  الإحياء(:  الإحياء )10/2 يف هام�ص  العراقي يف تخريج  واحلديث قال عنه 
مكارم �لأخالق و�أبو نعيم يف ريا�سة �ملتعلمني من حديث طلحة بن عبيد ب�سند جيد”. )كذ� يف �أكرث من 
ن�سخة مطبوعة، ولعل ال�سحيح بن عبيداهلل(. ويف الكامل لبن عدي )284/4( بعد اأن �ساق ل�سليمان 
بن اأيوب الطلحي جملة من الأحاديث قال: “وعامة هذه الأحاديث اأفراد لهذا الإ�سناد ل يتابع �سليمان 
عليها اأحد”، ولهذا قال يف ذخرية احلفاظ )969/2(: “رواه �سليمان بن اأيوب... عن اأبيه، عن جده، 
عن مو�سى بن طلحة، عن اأبيه: طلحة. وهذا اإ�سناد مل يتابع عليه”. و�حلديث �سعفه �لألباين يف �سل�سلة 
الأحاديث ال�سعيفة )49/4( )1542(. ورواه ابن اأبي �سيبة يف الأدب )192/1( )136( عن عبداهلل، 

واأبو نعيم يف احللية )192/8( عن عبدالعزيز بن اأبي رواد قال: كان يقال.
. احلديث اأخرجه البخاري )3560(، وم�سلم )2327( عن عائ�سة  )2(

ال�سرعية  والآداب   ،)58/1( والغنية   ،)11/2( الدين  علوم  واإحياء   ،)304/2( القلوب  قوت  انظر:   )3(
 ،)378( �لندي  و�لرو�س   ،)246/5( النهى  اأويل  ومطالب   ،)181/5( القناع  وك�ساف   ،)208/3(
وخمت�سر الإفادات )365(، وغذاء الألباب )148/2(، ويف الغنية ذكر اأنه اإن ا�ستدعى منه �ساحب 

الدار الت�سهي عليه كان له اأن يذكر �سهوته.
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ولغريه،  له  ى  اأذاً فاإن ذلك  ي�ستثقل؛  األ  اأن يجتهد يف  لالإن�سان  “ينبغي  ا:  وعموماً
واملوؤمن �سهل لني هني”)1(.

ويالحظ يف هذا الأدب:

ا لل�سيف تبعده عن �أن يكون ثقيالاً على �مل�سيف، فال  : �أن �لفقهاء و�سعو� �آد�باً �أولاً
املحظوران  وهذان  للتكلف،  ويدعوه  الطعام  رب  يحرج  بعينه  ا  طعاماً يطلب 

تكرر� يف �أكرث من �أدب، وتكرر �لكالم حول طريقة �لفقهاء يف �ل�ستدلل.

�لطعام  رب  يعر�سها  �لتي  �خليار�ت  من  �لأي�سر  لختيار  ��ستدلو�  �أنهم  ا:  ثانياً
الأمور  من  بالعمومات  وال�ستدلل  اأمرين..«،  بني  خريرّ  »ما  حديث  بعموم 
يلحظ  �لذي  ولكن  وغريها،  �لطعام  لآد�ب  �لفقهي  �ل�ستدلل  �لو��سحة يف 
ا، ويحتاج ال�ستدلل به اإلى اإعمال  يف اآداب الطعام اأن العموم قد يكون بعيداً

ا اإلى هذا امل�سلك. نظر، وقد اأ�سرت �سابقاً

ثالثاًا: ملا كانت هذه املعاين معللة دارت مع علتها، ولهذا ذكروا اأنه اإن كان هذا 
الفعل ي�سررّ به امل�سيف فال باأ�ص باقرتاح �سيء معني.

قبل  ترفع  واأل  الطعام،  اأ�سناف  بجميع  ال�سيوف  اإعــالم  التا�سعة:  امل�ساألة 
متكنهم من ا�ستيفاء ما ي�ستهونه

ومن �لآد�ب �للطيفة �لتي ذكرها �لغز�يل وفيها عناية و��سحة باحلر�س على ما 
ي�ستهيه ال�سيوف: اأن �ساحب الطعام ي�ستحب له اأن يقدم جميع األوان الطعام دفعةاً 
ل  حتى  لهم)2(،  �سيقدمها  �لتي  �لأ�سناف  من  عنده  مبا  �ل�سيوف  يخرب  �أو   ، و�حدةاً
م  ا اأخرى فيقلل الأكل، ثم يتفاجاأ اأنه ل زيادة على ما قدرّ يظن ال�سيف اأن هناك األواناً
ا، �أو يكرث من �أكل ما قدم، ثم ترفع هذه �لألو�ن وتقدم له  فيخرج من �لوليمة جائعاً

ا ل�سبعه ونف�سه ت�ستهيها. األوان اأخرى فال يجد لها مكاناً
الآداب ال�سرعية )234/3(.  )1(
اإحياء علوم الدين )17/2(.  )2(
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ا اأن على �ساحب الطعام األ يبادر اإلى رفع اأ�سناف الأكل قبل متكنهم من  وذكر اأي�ساً
��ستيفاء حاجتهم من �ل�سنف �ملو�سوع، ول يرفع �لأ�سناف حتى يرفعو� �أيديهم عنها؛ 

فلعل بع�ص ال�سيوف اأن يكون هذا ال�سنف اأ�سهى عنده من ال�سنف الذي �سيقدم.

عموم  يف  لدخوله  وذلك  بال�ستحباب،  عربرّ  الغزايل  اأن  الأدب:  هذا  يف  ويالحظ 

�إكر�م �ل�سيف، و�إل فال يوجد دليل خا�س بهذه �مل�ساألة �لدقيقة �ملتعلقة بطريقة عر�س 
الطعام، وهذه الأمور عادةاً تكون من املباحات الراجعة لعادات النا�ص واأعرافهم، ولكن 

ملا لوحظ فيها جانب اإكرام ال�سيف، ارتقت عنده من كونها مباحة اإلى م�ستحبة.

امل�ساألة العا�سرة: عدم التكلف لل�سيف

من الآداب التي ذكرها الفقهاء عدم التكلف فيما يقدم لل�سيف، وكان الف�سيل 
بن عيا�س يقول: “اإمنا تقاطع النا�ص بالتكلف، يدعو اأحدهم اأخاه فيتكلف له فيقطعه 

عن الرجوع”)1(.

وعدم التكلف من الآداب العامة التي اأثرّرت يف اآداب عديدة من اآداب ال�سيافة.

امل�ساألة احلادية ع�سرة: احلر�ص على اإدخال ال�سرور على ال�سيف

ا متعددة، ومن  اإدخال ال�سرور على ال�سيف من الآداب التي ذكر له الفقهاء �سوراً
ا له)3(. ذلك اإينا�سه باحلديث الطيب، واحلكايات الالئقة)2(، والبدء بالأكل قبله اإينا�ساً

املتعلقة  الآداب  اإيراد  يف  يتفننون  الفقهاء  جعلت  التي  الآداب  من  الأدب  وهذا 
بال�سيافة، وميكن ال�ستدلل لهذا الأدب بالأدلة الآمرة باإكرام ال�سيف، والأدلة التي فيها 

ف�سل اإدخال ال�سرور على امل�سلم. ومن اأولى النا�ص باإدخال ال�سرور عليه هو ال�سيف.
قوت القلوب )189/2(، واإحياء علوم الدين )10/2(.  )1(

وانظر: املدخل لبن احلاج )227/1(، وحتفة املحتاج )434/7(، ونهاية املحتاج )376/6(، وحا�سية 
اجلمل )276/4(، والإن�ساف )375/21(، وك�ساف القناع )180/5(، وخمت�سر الإفادات )363(.

والإن�ساف )375/21(،  ال�سرعية )206/3(،  والآداب  املدخل لبن احلاج )224/1و 228(،  انظر:   )2(
وغذاء الألباب )146/2(.
انظر: املدخل )228/1(.  )3(
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املبحث الثالث

درا�صة حتليلية للم�صائل التي روعي فيها االأدب

هذا املبحث �ساأخ�س�سه لدرا�سة امل�سائل املذكورة يف املبحث الذي قبله)1(، وقد 
ذكرت فيه ثالثني م�ساألة راعى الفقهاء فيها الأدب، فا�ستدلوا به، ومل ي�ستدلوا بدليل 
غريه، و�ستكون الدرا�سة درا�سة حتليلية ل�ستخال�ص اأهم املعامل يف طريقة الفقهاء 
يف اإيراد تلك امل�سائل وال�ستدلل لها، وميكن تق�سيم املعامل اإلى ق�سمني: ق�سم راجع 

اإلى طريقة اإيراد امل�سائل، وق�سم راجع اإلى طريقة ال�ستدلل لها.

الق�شم االأول
املعامل املتعلقة بطريقة اإيراد الفقهاء للم�صائل التي روعي فيها االأدب

�أكرث  و�حلنابلة  �ل�سافعية  �أن  وجدت  �لطعام  لآد�ب  تتبعي  �أثناء  الأول:  املعلم 

� لها من �ملالكية، و�ملالكية �أكرث من �حلنفية، ومع �جتهادي يف �لبحث يف كتب  �إير�داً
 � �حلنفية فلم �أجدهم يتو�سعون فيها كتو�سع �ل�سافعية و�حلنابلة، ومن �أكرثهم �إير�داً
لها ال�سغدي يف النتف، واأما املالكية فيوجد يف �سروح ر�سالة ابن اأبي زيد منها عدد 
وفري، وذلك لأن ابن اأبي زيد يف ر�سالته اأورد جملة من الآداب، وتتابع ال�سراح على 
ا من الآداب التي ذكروها  �سرحها والتفريع عليها. واأما ال�سافعية فيظهر يل اأن كثرياً
اأخذوها من اإحياء علوم الدين للغزايل، والغزايل ا�ستفاد من قوت القلوب لأبي طالب 
ا بالآداب، اإل  ا خا�ساً املكي، ومعلوم اأنه من م�سادره يف الإحياء، ومع اأن للبيهقي كتاباً
�لبحث، وهو  �أحتدث عما يدخل يف �سابط  فاإين  �لطعام،  باآد�ب  �ملتعلقة  �مل�سائل  �أحتدث عن  عندما   )1(
ما ا�ستدل لها بكمال الأدب وحده، واآداب الطعام حتتوي على م�سائل كثرية غري هذه امل�سائل، فهناك 
م�سائل كثرية ورد فيها اأدلة ن�سية خا�سة، وهناك م�سائل ا�ستدل لها بالنفع الطبي اأو البعد عما ي�سر 

بالبدن، وغريها من امل�سائل.
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�أن تاأثري �لغز�يل كان �أكرث من تاأثري �لبيهقي. و�أما �حلنابلة فهم من �أو�سع من تعّر�س 
ا منها م�ستفاد مما يف  ا ابن مفلح يف اآدابه، ويظهر يل اأن كثرياً لهذه الآداب، خ�سو�ساً
الغنية لعبدالقادر اجليالين، ومما ذكر ابن اجلوزي يف منهاج القا�سدين، ومعلوم 
اأن كتابه خمت�سر من الإحياء، واإن كان زاد فيه بع�ص الزيادات، وبذلك يتبني اأثر 
الت�سوف  اأ�سحاب  اأورده  اأثر ما  الباب، ويظهر  الفقهاء يف هذا  الغزايل فيما قرره 
نه الفقهاء يف هذه الآداب، ولكن الفقهاء عندما ينقلون عنهم  يف مدوناته على ما دورّ

فاإنهم ينقلون ما يوافق طريقتهم يف ال�ستدلل واإيراد امل�سائل.

ا من امل�سائل من واقعهم، فنظروا يف عوائد  املعلم الثاين: اأن الفقهاء ا�ستقوا كثرياً

النا�ص، واأخذوا منها ما يوافق كمال الأدب ف�سمنوه يف مدوناتهم، فلو نظرنا يف بع�ص 
ا يف جملة من امل�سائل، ومن ذلك  الكتب املوؤلفة يف الأخالق اأو املروءة لوجدنا ت�سابهاً
ا من عوائد النا�ص،  ما اأورده ابن م�سكويه يف تهذيب الأخالق)1(، فما راآه الفقهاء ح�سناً
ا للمعاين التي قررتها ال�سريعة، فاإنهم ي�سيفونه اإلى جملة الآداب التي اأوردوها،  موافقاً
فاجتمع لهم يف هذه �لأبو�ب ما ورد عن �ل�سارع من �آد�ب �إما بالن�س �أو �ل�ستنباط، 
وما اأخذوه من عوائد النا�ص احل�سنة التي توافق الأ�سول ال�سرعية، فاأ�سبح فقههم 
ا لعوائد ع�سرهم، وقد اأملح لهذه اجلزئية ال�سفاريني حيث  ا للن�سو�ص، جمارياً معظماً
قال: “و�أكرث هذه �لآد�ب �أحدثها �لنا�س، و�إل ففي ما ذكرنا من �آد�ب �أ�سياف �خلليل 

كفاية غري اأن مثل هذه مكمالت وحم�سنات واهلل تعالى اأعلم“)2(.

املعلم الثالث: ما اأورده الفقهاء من م�سائل يدل على عظم احل�سارة التي عا�سوا 

فيها، فالتفا�سيل �لتي تذكر، �سو�ء ما كان منها د�خالاً يف �سابط هذ� �لبحث، وما 
مل يكن د�خالاً يف هذ� �لبحث فَلم �أورده، هذه �لتفا�سيل ل يبتدوؤها �إل من عا�س يف 
ا، بحيث اأ�سبحت ولئمهم يعتنى فيها باأدق التفا�سيل، وهذا  جمتمع متقدم ح�سارياً

ا بتاريخ العمران. بنيرّ ملن كان مهتماً
قارن ما اأورده يف �ص70 مبا �أورده �لفقهاء يف مدوناتهم.  )1(

غذاء الألباب )151/2(.  )2(
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املعلم الرابع: قلة �مل�سائل �لتي ��ستحدثها �ملتاأخرون، مقارنة مبا ذكره �ملتقدمون، 

ا  بالآداب قرناً املتعلقة  الفقهية  الفروع  ا يف  الفقهية جتد منواً فعند مراجعة املدونات 
اأورده  وما  املكي،  اأبو طالب  اأورده  اأو�سع مما  الغزايل  اأورده  ما  اأن  فتجد  قرن،  بعد 
�سم�ص الدين ابن مفلح اأو�سع مما ذكر اجليالين، ولكن هذا النمو يتوقف -اأو يكاد- 
توليد  ل  �لأحكام،  هو حترير  عندهم  ما جتده  و�أكرث  �ملتاأخرين،  �إلى  تنتقل  عندما 

الفروع، وهذا راجع -يف نظري القا�سر- اإلى اأمرين:

�لأول: �سعف �لجتهاد عند �ملتاأخرين مقارنة باملتقدمني و�ملتو�سطني، �سو�ء �أكان 
الجتهاد املطلق اأو الجتهاد املذهبي، وهذا اأدى اإلى قلة توليد الفروع اجلديدة.

قرون  كانت  �لقرون  فتلك  �مل�سلمني،  عند  �حل�ساري  �جلانب  �سعف  �لثاين: 
�سعف بالن�سبة للم�سلمني، ول يخفى �أن �آد�ب �لطعام وما يتعلق بها من �آد�ب 

�ل�سيافة لها �رتباط مبا�سر بامل�ستوى �حل�ساري لالأمم.

الطعام،  اآداب  امل�سائل احلديثة يف  باإدخال  العناية  املعا�سرين  على  ينبغي  والذي 
ا،  ا �سرعياً وبناوؤها على مراعاة الأدب، فما كان من عادات الأكل املعا�سرة ل يخالف اأمراً
وفعله فيه مر�عاة لالأدب، فينبغي �لقول مب�سروعيته، كما هي طريقة فقهائنا �ملتقدمني.

املعلم اخلام�س: �أكرث �مل�سائل �لتي �أوردتها هنا مما ��ستدل له بكمال �لأدب: �إمنا 

كانت ب�سيغة النهي، فيقولون: ل يفعل كذا ونحوها، وقليالاً ما ياأتون ب�سيغة الأمر 
ب بالآداب التي ينبغي  اأنه من ابتعد عن هذه الأمور فقد تاأدرّ اإل  )افعل(، وما ذلك 
له مر�عاتها عند موؤ�كلة غريه، وهذه �جلزئية -و�إن مل ي�سرح بها �أكرثهم- �إل �أنها 
اآداب  كتابه  افتتح  الغزي  الدين  بدر  فاإن  ولهذا  اأوردوها،  التي  امل�سائل  يف  ظاهرة 
ا باآداب املوؤاكلة”،  املوؤاكلة)1( بقوله: “هذه جملة من العيوب التي من علمها كان خبرياً
مل اأرجع لهذا الكتاب يف بحثي، مع اأن موؤلفه فقيه �سافعي، وذلك لأنه مل يكتبه على الطريقة الفقهية   )1(
يف اإيراد امل�سائل وال�ستدلل لها، ويبدو اأن كتابه داخل يف كتب الأخالق اأو الأدب، فال اأ�ستطيع ن�سبة 
ا من الأ�سماء ويقول: هو كذا وكذا، مثل قوله: “واملوفر: هو الذي  ما ذكره لل�سافعية، فهو اإمنا يورد ا�سماً
يح�سر يف اأول طعامه ما يرخ�ص عليه كاخلل والبقل، ويطيل الأكل، ويوؤخر اإح�سار الأطعمة اجليدة اإلى 

� لها”. �أن ي�سبع �حلا�سرون مما هو دونها توفرياً
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ومل يورد يف كتابه اإل العيوب التي ينبغي البتعاد عنها.

املعلم ال�ساد�س: �أكرث �لأمور �لتي عللها �لفقهاء بكمال �لأدب متفقة مع �لطبيعة 

ا خا�سة مبجتمع دون �آخر،  �لب�سرية، وتتقبلها كل �حل�سار�ت �ل�سوية، فهي لي�ست �آد�باً
بل هي اآداب تتقبلها املجتمعات على اختالف اأزمانهم واأماكنهم وتباين طبقاتهم، 
املعاين  اإلى  ا�ستندوا  فاإنهم  الأدب  لكمال  ا�ستندوا  عندما  الفقهاء  اأن  اإل  ذلك  وما 
الكلية التي جاءت بها ال�سريعة، وهذه ال�سريعة م�سلحة لكل زمان ومكان، فهي من 

لدن حكيم خبري، خلق اخللق ويعلم ما ي�سلحهم.

املعلم ال�سابع: كل الآداب التي اأوردتها يف هذا البحث اإمنا هي اآداب متعلقة بالأدب 

�، وحتى ما ذكره بع�س  مع �لآخرين، ول يوجد �آد�ب متعلقة مبا يفعلها �لإن�سان منفرداً
الفقهاء يف حال النفراد اإمنا هو من اأجل الدربة اأثناء الجتماع. ولعل �سبب ذلك: 
والأكل  كالب�سملة واحلمدلة  تعبدية حم�سة  اآداب  اإمنا هي  النفراد  الآداب حال  اأن 
باليمني، وهذه الآداب ل بد لها من دليل خا�ص، في�ستدل لها الفقهاء بدليل ن�سي. 
واأما الآداب التي ا�ستدلوا لها بكمال الأدب فال بد فيها من �سخ�ص تتاأدب معه، ولهذا 

كانت كل الآداب املذكورة يف هذا البحث اإمنا هي اآداب حال الجتماع)1(.

اآداب الطعام، فال  ا ما يرتك الفقهاء بيان احلكم التكليفي يف  املعلم الثامن: كثرياً

اأو من  األ يفعل،  اأو ينبغي  اأو ال�ستحباب، بل يقولون ل يفعل كذا،  ي�سرحون بالكراهة 
الأدب كذا، ونحو ذلك من الألفاظ، والذي يظهر يل اأنهم يرون ا�ستحباب هذه الآداب)2(.

املعلم التا�سع: الآداب التي يذكرها الفقهاء يف اآداب الطعام اأعم من جمرد اآداب 

�آد�ب ر�جعة  �لبحث، ومنها  لها يف  �أتعر�س  تعبدية وهذه مل  �آد�ب  �ملائدة، بل منها 
لالأخالق كالإيثار و�لتو��سع، ونحوها.

اأق�سام، الق�سم الأول: فيما لبد  اأربعة  اإلى  اآداب الطعام  م الغزايل يف اإحياء علوم الدين )2/2(  ق�سرّ  )1(
ا ينطبق  لالآكل من مراعاته واإن انفرد، وكنت قد عزمت اأن اأجعل م�سائل يف هذا الق�سم، فلم اأجد �سيئاً

عليه �سابط �لبحث.

انظر ما �سبق ذكره.  )2(
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الق�شم الثاين
املعامل املتعلقة بطريقة ا�صتدالل الفقهاء للم�صائل التي روعي فيها االأدب

، وقد  املعلم الأول: الفقهاء ي�ستدلون باملعاين الراجعة اإلى كمال الأدب ا�ستقاللاً

�مل�ساألة  لأ�سل  ي�ستدلون  �لفقهاء  �أن  �ل�سابقة:  �مل�سائل  ا من خالل عر�س  �ت�سح جلياً
ملا  فهم  املوؤثر،  باملنا�سب  ال�ستدلل  قبيل  وهذا من  الأدب،  بكمال  قيودها  بع�ص  اأو 
ر يف ن�سو�ص �سرعية  ا�ستقراأوا ن�سو�ص ال�سارع وجدوا اأن مراعاة الأدب اأ�سل قد تقررّ
كثرية، يف عموم الفقه، ويف �سائر الآداب، ويف اآداب الطعام خا�سة، وحيث اإن هذا 
ر يف ن�سو�ص كثرية، اأغناهم ذلك عن ال�ستدلل بعموم ن�ص خا�ص، اأو  املعنى قد تقررّ

القيا�ص على فرع جزئي، وا�ستدلوا باملعاين الراجعة اإلى كمال الأدب مبا�سرة.

ال�ساطبي  قال  ال�سريعة،  بها  جاءت  التي  التح�سينية  املقا�سد  يف  داخل  وهذا 
)1(: “و�أما �لتح�سينات فمعناها �لأخذ مبا يليق من ما�سن �لعاد�ت، وجتنب 



ثم  الأخالق”،  ق�سم مكارم  ويجمع ذلك  الراجحات،  العقول  تاأنفها  التي  املدن�سات 
مثل لذلك باأمثلة عديدة، منها: اآداب الأكل وال�سرب.

واأما ابن عا�سور  فقد ذكر اأن امل�سالح التح�سينية)2(: “ما كان بها كمال 
حال الأمة يف نظامها حتى تعي�ص اآمنة مطمئنة، ولها بهجة منظر املجتمع يف مراأى 
منها،  التقرب  اأو  فيها  الندماج  ا  مرغوباً الإ�سالمية  الأمة  تكون  حتى  الأمم،  بقية 
فاإن ملحا�سن العادات مدخالاً يف ذلك”، ول �سك اأن مراعاة كمال الأدب عند الأكل 
وال�سرب داخل فيما ذكره ابن عا�سور، فهي من امل�سالح التح�سينية، وهي مما يجعل 

ا الندماج فيها اأو التقرب منها. الأمة الإ�سالمية مرغوباً

مل  اأنه  يعلمون  كانوا  لو  حتى  الأدب  بكمال  ي�ستدلون  الفقهاء  الثاين)3(:  املعلم 

املوافقات )22/2ت م�سهور(.  )1(
مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية )307(.  )2(

، واآثرت ف�سلهما حتى ل ي�سيع  املعلم الأول يف مبداأ ال�ستدلل، وهذا املعلم يف كون ال�ستدلل ا�ستقاللاً  )3(
املعلم الثاين يف ثنايا املعلم الأول.
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العت�ساد  جهة  من  الأدب  بكمال  ا�ستدللهم  فلي�ص  امل�ساألة،  بهذه  خا�ص  دليل  يرد 
فيلجاأ  ال�سنة،  علوم  متبحر يف  الفقيه غري  لكون  اأو  اآخر،  دليالاً  يقوي  بحيث  فقط، 
يف  بالتبحر  عرف  من  كالم  يف  جتد  قد  اإنك  بل  العامة،  باملعاين  ال�ستدلل  اإلى 
علوم الوحيني، من ين�ص على عدم وجود دليل ن�سي لهذه امل�ساألة، ومع ذلك ين�ص 
ا  الأدب معنى �ساحلاً لكونهم يعتربون مراعاة  اإل  على م�سروعيتها، وما ذلك منهم 

. لال�ستدلل به ا�ستقاللاً

الن�سو�ص،  من  عدد  من  ا  م�ستنبطاً معنى  الأدب  مراعاة  كان  ملرّا  الثالث:  املعلم 

فاإن هذا املعنى ي�ستخدمه عدد من الفقهاء يف تقييد بع�ص الن�سو�ص التي ورد فيها 
بع�ص الأحكام ُمراعى فيها الأدب، مثل تقييدهم لالأمر بالأكل مما يلي ال�سخ�ص، 
فاإن بع�س �ملالكية قّيده مبا �إذ� كان من معه ممن ي�ستحيي منه، �أما �إذ� كان مع من 
ا اإذا كان ياأكل وحده فاإنه ل يلزمه  ل ي�ستحيي منه فاإنه ل يلزمه الأكل مما يليه، واأي�ساً
مراعاة الأدب؛ لأن الإن�سان اإمنا يتاأدب بهذا الأدب اإذا كان معه غريه، واأما اإن كان 
وحده فال داعي ملراعاة هذا الأدب، وكذلك كراهية القران خ�س�سها بع�ص املالكية 
�أو مع قوم هو �أطعمهم هذ� �لطعام، وهذ�  �أو مع �أهله  و�حلنابلة مبا �إذ� كان وحده 
التخ�سي�ص من الفقهاء راجع مل�ساألة اأ�سولية، وهي: هل يجوز اأن ي�ستنبط من الن�ص 

معنى يخ�س�سه؟ وقريب منها م�ساألة: هل يجوز ق�سر العام على مق�سوده)1(؟

املعلم الرابع: مبا �أن مر�عاة �لأدب معنى متقرر ��ستقاللاً فاإن بع�س �لفقهاء قّيد 

به بع�ص عمومات الن�سو�ص الأخرى، ومن ذلك تقييد احلنفية للنهي عن الأكل فوق 
من  بالأكل  الغزايل  خ�س�سه  وكذلك  ال�سيف،  اأجل  من  ال�سبع  فوق  بالأكل  ال�سبع، 
� من بطنه« عام،  �أجل زيادة ن�ساط �لآكلني معه، فحديث: »ما مالأ �بن �آدم وعاءاً �سراً
خ�س�سه احلنفية والغزايل باملعنى، وهو مراعاة الأدب، وهذا راجع مل�ساألة اأ�سولية، 
تخريج  يف  والتمهيد   ،)500/4( املحيط  والبحر   ،)154/1( ال�سبكي  لبن  والنظائر  الأ�سباه  انظر:   )1(
الفروع على الأ�سول )375(، والأ�سباه والنظائر لبن امللقن )139/1(، وامل�سودة )132(، والقواعد 

لبن اللحام )874/2(، وخمت�سر ابن اللحام )124(، و�سرح الكوكب املنري )389/3(.
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م�ساألة:  اإلى  اإرجاعها  وميكن  باملعاين؟)1(  الن�سو�ص  تخ�سي�ص  يجوز  هل  وهي: 
تخ�سي�ص الن�ص بالقيا�ص)2(، على اعتبار اأن هذا املعنى من الأقي�سة اجللية، وعلى 

، ي�ستدل به ويخ�س�ص به. وه معنى م�ستقالاً اأي حال فاملهم اأن الفقهاء عدرّ

ا ما يرتك الفقهاء ال�ستدلل لالآداب التي ذكروها، والذي  املعلم اخلام�س: كثرياً

ا عندهم  ا كان هذا املعنى متقرراً ا منها راجع اإلى مراعاة الأدب، فلمرّ يظهر يل اأن كثرياً
اأن مدار  اآداب الطعام وجدت  ا�ستغنوا عن تكرار ال�ستدلل به، وبعد تاأملي مل�سائل 

ال�ستدلل يف هذه امل�سائل يدور حول ثالثة اأمور:

الأول: ال�ستدلل بالأدلة الن�سية، ويدخل يف ذلك ال�ستدلل باحلديث ال�سعيف، 
ا ما ي�ستدلون باحلديث ال�سعيف يف م�سائل الآداب. وكثرياً

الثاين: ال�ستدلل بتعليالت راجعة اإلى حفظ ال�سحة، اأو دفع ال�سرر عن البدن.

الثالث: ال�ستدلل بتعليالت راجعة اإلى مراعاة الأدب، وهذا النوع من ال�ستدلل 
اأن م�ساألتي ال�ستدلل باحلديث  اإلى  واأ�سري  البحث.  الذي تدور عليه رحى هذا  هو 
امل�سائل  من  ال�سحة:  حفظ  اإلى  راجعة  باأمور  وال�ستدلل  الآداب،  يف  ال�سعيف 

احلقيقية بالدرا�سة.

فحيثما وجدت م�ساألة يف باب اآداب الطعام يف كتاب عادته ال�ستدلل، ثم وجدتها 
ا �ستجد اأن دليلها اأحد الأمور الثالثة، وطبرّق ما ذكرته لك  من غري دليل لها، فغالباً
مبا �أورده �خلطيب �ل�سربيني يف مغني �ملحتاج �أو ما ذكره �لبهوتي يف �لرو�س �ملربع 

جتد ت�سديق ما ذكرته.

ا ما ي�ستدلون باحلديث  املعلم ال�ساد�س: ذكرت يف املعلم ال�سابق اأن الفقهاء كثرياً

هذا  يغفلون  قد  ولكنهم  الطعام،  اآداب  ا  وخ�سو�ساً الآداب،  م�سائل  على  ال�سعيف 
انظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )155/1(، والبحر املحيط )498/4(.  )1(

انظر: الف�سول يف الأ�سول )155/1(، والإحكام لالآمدي )337/2(، والبحر املحيط )489/4 و502(،   )2(
وامل�سودة )119(، واأ�سول الفقه لبن مفلح )980/3(، وال�سرح الكبري )377/3(.
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�ل�ستدلل  يف  فعلو�  كما  �لأدب،  ملر�عاة  ر�جع  مبعنى  بال�ستدلل  ويكتفون  �حلديث 
على غ�سل اليدين، و�سم الطعام، والنهي عن القيام قبل رفع ال�سفرة، وهذا املعنى 
معنى  واإما  يذكر،  مل  الذي  ال�سعيف  احلديث  من  م�ستنبط  معنى  اإما  به  امل�ستدل 
 � عا�سداً يكون  �أن  �إما  �لأدب  مبر�عاة  و�ل�ستدلل  �حلديث،  هذ�  غري  من  م�ستنبط 

للحديث ال�سعيف، واإما اأن يكون ا�ستقاللاً من دون اإيراد احلديث.

ا يكون ال�ستدلل للمعاين الراجعة ملراعاة الأدب بعمومات  املعلم ال�سابع: اأحياناً

كال�ستدلل  ال�سجايا،  وحما�سن  الأخالق  مكارم  على  احل�ص  على  الدالة  الأدلة 
امل�سلم بعمومات  ال�سرور على  واإدخال  واإكرام ال�سيف  الإيثار  اإلى  الراجعة  للمعاين 
ا، وبع�سها  الن�سو�ص، وتنزيلها على م�سائل الآداب، وبع�سها يكون ال�ستدلل به قريباً

ا. يكون ال�ستدلل به بعيداً

املعلم الثامن: املعاين الراجعة ملراعاة الأدب كثرية، ومن خالل هذا البحث ميكن 

اأن اأ�سري لبع�ص املعاين املتعلقة باآداب الطعام، وهي: الإيثار، وتوقري الكبري، والبعد 
عما يخرم �ملروءة، وعدم �لتكلف، و�إدخال �ل�سرور على �جللي�س، و�لنب�ساط وترك 
�لت�سنع مع �جللي�س يف �لولئم، و�إكر�م �ل�سيف، و�لتو��سع، وعدم فعل ما ي�ستقذره 
الآخرون، والبعد عما يدل على ال�سره، والبعد عما فيه دناءة، وعدم اإخجال اجللي�ص، 
ومراعاة  للجلي�ص،  النف�سي  اجلانب  ومراعاة  اجللي�ص،  عن  اخلجل  يرفع  ما  وفعل 
الآخرين،  على  الإثقال  وعدم  عوائدهم،  يف  النا�ص  وجماراة  الجتماعية،  الطبقة 
من  م�ستنبط  هو  ما  ومنها  الفقهاء،  كالم  يف  من�سو�ص  هو  ما  منها  املعاين  وهذه 
اإدخال بع�ص  اأنه ميكن  كالمهم -وقد �سبقت الإ�سارة لذلك يف ثنايا البحث-. كما 
�ملعاين يف بع�س، وميكن �إرجاع �أكرث �ملعاين �إلى: �إكر�م �ل�سيف، و�إدخال �ل�سرور على 

الآخرين، وعدم فعل ما ي�ستقذره الآخرون، والبعد عما يخرم املروءة.
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اخلامتة

ا  اأحمد اهلل اأن ي�سر يل اإمتام هذا البحث، ويف ختامه يطيب يل اأن اأذكر ملخ�ساً
لأبرز ما ورد فيه:

يف التمهيد بينت اأن املراد باملراعاة ل يخرج عن املعنى اللغوي، فالفقهاء يراعون 
الأدب،  عرفت  ثم  العتبار،  بعني  وياأخذونه  عليه  ويحافظون  يالحظونه  اأي  الأدب 
ما يجب يف حق اهلل  الفقهاء، فيطلق على  يطلق على عدة معاٍن عند  باأنه  وذكرت 
�سبحانه، ويطلق على ال�سجايا التي يح�سن لالإن�سان اكت�سابها، واأنه يختلف اإطالقهم 
بح�سب الباب الذي اأورد فيه لفظ الأدب، والإطالق الثاين هو املراد يف هذا البحث.

ثم املبحث الأول فاأملحت فيه اإلى �سذرات من ال�سنة النبوية ا�ستملت على اآداب 
تتعلق بالأكل وال�سرب، كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتحلى بها.

ومل  الأدب،  فيها  الفقهاء  راعى  التي  للم�سائل  فخ�س�سته  الثاين  املبحث  واأما 
ي�ستدلوا بدليل غريه، واأوردت فيه ثالثني م�ساألة، وق�سمته اإلى مطلبني: اآداب تراعى 

عند الجتماع على الطعام، واآداب متعلقة بال�سيافة.

املعامل  اأهم  وا�ستخراج  املذكورة،  امل�سائل  لتحليل  الثالث  املبحث  وخ�س�ست 
اإيراد  املعامل لطريقتهم يف  اأهم  البحث، فذكرت  تناول م�سائل  الفقهاء يف  لطريقة 

امل�سائل، واأهم املعامل لطريقتهم يف ال�ستدلل لها.

اأهم نتائج البحث

ا تتفق واملعاين املقررة . 1 الفقهاء املتقدمون نظروا يف واقعهم، واأخذوا منه اآداباً
عند  �سعفت  �لطريقة  وهذه  �لوحي،  من  �أخذوه  ما  �إلى  فاأ�سافوها  ا،  �سرعاً
املتاأخرين، وينبغي على املعا�سرين القتداء بطريقة املتقدمني، فما وجدوا 
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من الآداب املعا�سرة موافقة للمعاين ال�سرعية، فاإنها اآداب م�سروعة يح�سن 
فعلها.

اإدراج . 2 يف  ظاهر  اأثر  له  الفقيه  فيه  يعي�ص  الذي  للع�سر  احل�ساري  البعد 
امل�سائل اجلديدة.

ميكن . 3 �ملحظور�ت  لأن  �لأمر؛  ولي�س  �لنهي  قبيل  من  هي  �إمنا  �مل�سائل  �أكرث 
ح�سرها، واأما ما ينبغي فعله فاإنه �سيختلف باختالف الزمان واملكان.

على . 4 ال�سوية  احل�سارات  تتقبلها  الأدب  الفقهاء  فيها  راعى  التي  امل�سائل 
اختالف ثقافاتها.

كثري من م�سائل اآداب الطعام ل ي�سرح الفقهاء بحكمها التكليفي، ويظهر يل . 5
اأنهم مييلون اإلى اأنها م�ستحبة.

ا.. 6 ، وي�ستدلون به تبعاً الفقهاء ي�ستدلون بكمال الأدب وما يف معناه ا�ستقاللاً

قد ي�ستخدم الفقهاء مراعاة الأدب لتخ�سي�ص ن�ص عام.. 7

ميكن �إرجاع �أكرث �ملعاين �ملتعلقة مبر�عاة �لفقهاء لالأدب يف �آد�ب �لطعام . 8
اإلى: اإكرام ال�سيف، واإدخال ال�سرور على الآخرين، وعدم فعل ما ي�ستقذره 

الآخرون، والبعد عما يخرم املروءة.

يف  بالتو�سع  اأو�سي  كما  التحليلية،  الدرا�سات  يف  بالتو�سع  اأو�سي  اخلتام  ويف 
ا اآداب الطعام؛ لأنها تظهر اجلانب احل�ساري للفقه  درا�سة م�سائل الآداب، وخ�سو�ساً

الإ�سالمي.

ا. ا وباطناً ا، وظاهراً واحلمد هلل اأولاً واآخراً
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قائمة امل�صادر واملراجع

د. . 1 حتقيق  الدين،  تاج  وابنه  ال�سبكي  الدين  لتقي  املنهاج،  �سرح  يف  الإبهاج 
�سعبان اإ�سماعيل، الكليات الأزهرية، 1401ه�.

املكتب . 2 عفيفي،  عبدالرزاق  تعليق  لالآمدي،  الأحكام،  اأ�سول  يف  الإحكام 
الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 1402ه�.

اإحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزايل، دار املعرفة، بريوت.. 3

الختيار لتعليل املختار، للمو�سلي، مطبعة احللبي، القاهرة، ت�سوير دار الكتب . 4
العلمية، بريوت، الطبعة الأولى، 1356ه�.
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فائدة: حكم ال�سرط اجلزائي

الدورة  من   )109 )رقم  الدويل  الفقهي  املجمع  قرار  يف  جاء 
تقدير  �ملتعاقدين على  �تفاق بني  �ل�سرط �جلز�ئي هو:   :)12(
�لتعوي�س �لذي ي�ستحقه من �سرط له عن �ل�سرر �لذي يلحقه، 
تنفيذه،  يف  تاأخر  اأو  به،  التزم  ما  الآخر  الطرف  ينفذ  مل  اإذا 
ويجوز يف جميع العقود املالية، ماعدا العقود التي يكون اللتزام 
؛ فاإن هذ� �لربا �ل�سريح، وبناء على هذ� يجوز  �لأ�سلي فيها َدْينااً
�ل�سرط �جلز�ئي يف عقود �ملقاولت بالن�سبة للمقاول، فيحت�سب 
حمدد  اأجل  بعد  تاأخري  يوم  كل  عن   ، مثالاً  100 املقاول  على 
يتفقان عليه، ويحت�سب على مكتب ال�ستقدام غرامة عن كل يوم 
تاأخري.. وهكذ�، ول يجوز �ل�سرط �جلز�ئي يف �لبيع بالتق�سيط، 
ب�سبب تاأخر �ملدين عن �سد�د �لأق�ساط �ملتبقية، �سو�ء كان ب�سبب 

الإع�سار، اأو املماطلة.
لطائف الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور �سعد بن تركي اخلثالن،)�س69(.



حوافز األداء
في المؤسسات المالية اإلسالمية

اإعداد: 
د, عبدالله بن عي�سى العاي�سي

اأ�ستاذ الفقه امل�سارك بكلية ال�رشيعة والقانون 
جامعة جازان
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املقدمة

اآله  وعلى  املر�سلني،  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني: 

اأما بعد: 

يكرث يف منتجات �ملوؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية �لتفاق مع �لعميل على ��ستحقاق 
� على �لعو�س �لأ�سلي، ��سُطلح على ت�سميته بحافز  ا ز�ئداً ا مالياً �ملوؤ�س�سة �ملالية عو�ساً

�لأد�ء، ولهذ� �حلافز �أغر��ٌس منها: 

ا على بذل مزيد . 1 ا لال�ستثمار اأو م�سارباً حتفيز املوؤ�س�سة املالية اإذا كانت مديراً
عناية لتحقيق اأكرب عائد ممكن، وهذا هو الهدف الذي يظهر من ت�سميته 

ا. حافزاً

الوكالة . 2 اأو  امل�ساربة  منتجات  يف  املال  اأرباب  على  حمددة  عوائد  توزيع   
بال�ستثمار، وما زاد عن العوائد املحددة يذهب ملدير ال�ستثمار حتت ا�سم 
�أد�ء، وهذ� �لغر�س يف �حلقيقة هو �لهدف �لغالب من هذ� �حلافز،  حافز 
لأن العقود التي تنفذها املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تهدف اإلى حماكاة عقود 
ا،  املال حمدداً راأ�ص  فيها على  العائد  يكون  التي  التقليدية  املالية  املوؤ�س�سات 
وملا كانت امل�ساربة اأو الوكالة بال�ستثمار ترتبط باأن�سطة ا�ستثمارية قد تزيد 
عوائدها اأو تنق�ص؛ جعلت املوؤ�س�سات املالية احلافز و�سيلة لتثبيت العائد على 
ال�ستثمار، حيث تتفق مع العميل على اأن يكون العائد ن�سبة معلومة من راأ�ص 
املال املدفوع، وما زاد عن هذه الن�سبة من الربح املحقق فهو ملدير ال�ستثمار 
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فيه  يبدو  الذي  التعامل  هذا  �سحة  يف  اإ�سكالاً  يثري  قد  وهذا  للم�سارب،  اأو 
للناظر اقرتاب املنتجات ال�سرعية من املنتجات التقليدية، كما �سياأتي.

ومهما يكن �سبب ا�ستحقاق مدير ال�ستثمار هذا احلافز، فاإن احلكم عليه باجلواز 
الأداء،  حوافز  على  فيها  ُيتفق  التي  املختلفة  ال�سور  يف  النظر  ي�ستدعي  عدمه  من 

ولهذا جاءت هذه الورقة بعنوان )حوافز الأداء يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية(.

اأهمية البحث: 

عدم وجود در��سة �سابقة جتمع عنا�سر �ملو�سوع وم�سائله و�سو�بط �لأنو�ع . 1
املختلفة فيه.

كرثة �ملنتجات �لتي ُتطّبق فيها حو�فز �لأد�ء يف �ملوؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية . 2
واختالف اأنواعها.

وهذا البحث يهدف اإلى جمع التطبيقات املختلفة وت�سنيفها بح�سب نوع العقد 
�لذي يقوم عليه كل تطبيق، ثم �حلكم على �ل�سور �ملختلفة وو�سع �سو�بط للجائز 

منها.

الدرا�سات ال�سابقة: 

من �أهم �لدر��سات �ل�سابقة �لتي لها تعلق باملو�سوع كتاب )�لعمولت �مل�سرفية(، 
وهي ر�سالة دكتوراه بكلية ال�سريعة بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، للدكتور 
عبدالكرمي بن حممد ال�سماعيل، وقد اأ�سار اإلى حوافز الأداء اإ�سارة خمت�سرة وبنيرّ 

تخريجها واحلكم ال�سرعي لها.

�متازت  فقد  �ل�سابقة،  �لدر��سة  يف  توجد  ل  �إ�سافات  �لبحثية  �لورقة  هذه  ويف 
بتف�سيل �أنو�ع حو�فز �لأد�ء، وذكر �أنو�ع مل تتعر�س لها �لدر��سة �ل�سابقة، مع تف�سيل 
�لتخريج �لفقهي لكل نوع، وذكر �لتطبيقات �ملعا�سرة حلو�فز �لأد�ء، وماولة و�سع 

�سو�بط لكل نوع من �أنو�ع حو�فز �لأد�ء.
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منهج البحث: 

الإجراءات  وفق  وحتليليها،  املعا�سرة  ال�سور  ا�ستقراء  منهج  على  يقوم  البحث 
الآتية: 

ح�سر ال�سور املعا�سرة حلوافز الأداء يف املوؤ�س�سات املالية.. 1

ت�سنيف احلوافز بح�سب نوع العقد الذي ترد فيه.. 2

التخريج الفقهي ملا يحتاج اإلى تخريج.. 3

درا�سة امل�سائل مع القت�سار على اأقوى الأدلة يف امل�ساألة.. 4

و�سع �سو�بط لكل نوع من �أنو�ع حو�فز �لأد�ء. . 5

وقد جاء البحث يف ثالثة مباحث: 

املبحث الأول: املق�سود بحوافز الأداء يف عقود املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

املبحث الثاين: �سور حوافز الأداء يف عقود املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

املبحث الثالث: التاأ�سيل الفقهي حلوافز الأداء يف عقود املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، 
وحتت هذا املبحث ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: التاأ�سيل الفقهي حلوافز الأداء يف املنتجات القائمة الوكالة باأجر.

املطلب الثاين: التاأ�سيل الفقهي حلوافز الأداء يف املنتجات القائمة على امل�ساربة.

املطلب الثالث: التاأ�سيل الفقهي حلوافز الأداء يف عقود التاأمني.

ثم خامتة باأهم نتائج البحث.
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املبحث االأول

املق�صود بحوافز االأداء يف عقود املوؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية

احلوافز جمع حافز، واحلافز يف اللغة “كلمة واحدة تدل على احلث وما قُرب 
منه. فاحلفز: حثك ال�سيء من خلف”)1(.

ويف ال�سطالح امل�سريف املعا�سر جاء تعريفه يف قامو�ص اآركابيتا باأنه “مكافاأة 
ت�سجيعية مادية اأو معنوية للحث على الأداء”)2(.

وظاهر هذ� �لتعريف �أن كل عو�س هدفه �حلث على �أد�ء عمل معني فهو د�خل 
يف مفهوم حافز �لأد�ء، �سو�ءاً �قرتن به عو�س �أ�سلي وكان �حلافز زيادة على ذلك 
�لعو�س، �أو كان �لعو�س كله هو �حلافز، وبناءاً على هذ� فيدخل يف مفهوم �حلافز على 

هذا التعريف ما ياأتي: 

�لعو�س �لذي ُيعطى ملدير �ل�ستثمار عالوة على ما ي�ستحقه باأ�سل �لعقد عند . 1
توافر �سرطه)3(، مثل: اأن يتفق مدير ال�ستثمار مع املوكل على اأجرة معلومة، 
فاإذا زادت الأرباح عن حد معني فالزائد يكون ملدير ال�ستثمار مقابل ح�سن 

اإدارته.

بذل . 2 على  �ل�ستثمار  ملدير  حتفيز  فيها  حتديده  طريقة  تكون  �لذي  �لعو�س 
�أن  باأ�سل �لعقد، مثل:  مزيد عناية، ولو مل يكن هناك عو�س غريه ي�ستحق 
يكون عو�س مدير �ل�ستثمار ن�سبة مما ز�د عن ربح مدد ول عو�س له غريه، 
�لن�سبة �ملحددة  �أقل من  �لربح  و�إن كان  �لعو�س،  ��ستحق  �لن�سبة  فاإن حقق 

مقايي�ص اللغة )58/2(.  )1(
قامو�ص اآركابيتا للعلوم امل�سرفية واملالية.   )2(

اإدارة احل�ساب الحتياطي، يو�سف ال�سبيلي، اأبحاث ندوة م�ستقبل العمل امل�سريف الرابعة )272(.   )3(
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ا، كاأن ُيقال للوكيل: اإن كانت الأرباح املتحققة يف نهاية مدة  مل ي�ستحق �سيئاً
واإذا مل  الزائدة لك،  الأرباح  املال، فكل  راأ�ص  10% من  �أكرث من  �ل�ستثمار 
حتقق هذه الن�سبة فال �سيء لك، وهذه ال�سورة ن�ص بع�ص املعا�سرين على 

اأنها من حافز الأداء)1(.

لكن دخول هذه ال�سورة يف مفهوم احلافز حمل نظر؛ لأمرين: 

�لأول: �أن �ل�سائع يف �تفاقيات �ملوؤ�س�سات �ملالية وعقودها �أن �حلافز هو �لعو�س 
�لز�ئد على �لعو�س �لأ�سلي �مل�ستحق باأ�سل �لعقد.

اأن تو�سيع مفهوم احلافز حتى ي�سمل كل ما كان يف طريقة حتديده على  الثاين: 
حتفيز ملدير �ل�ستثمار يجعل �حلافز �سامالاً لأنو�ع من �لعو�س مل جتر �لعادة 
املال  رب  فتف�سيل  امل�ساربة،  ربح  مثل  احلافز،  م�سطلح  عليها  يطلق  اأن 
امل�ساربة على الوكالة بال�ستثمار يف بع�ص احلالت هدفه حتفيز امل�سارب على 
ح�سن �لإد�رة مب�ساركته يف �لربح، ول ُتعرف �سحة �إطالق �حلافز على �لربح. 

ولهذ� فالأقرب �أن يقال يف تعريف �حلافز هو: عو�س ز�ئد على �لعو�س �مل�ستحق 
باأ�سل العقد.

وبناءاً على هذا فال يدخل يف مفهوم احلافز املق�سود بالبحث ما ياأتي: 

�إذ� مل يكن يف �لعقد �لذي فيه �حلافز عو�س �أ�سلي -غري �حلافز- ي�ستحق . 1
باأ�سل العقد.

�سلع . 2 مل�سوقي  متنحها  اأو  لعمالئها  املالية  املوؤ�س�سات  متنحها  التي  احلوافز 
املوؤ�س�سة وخدماتها.

احلوافز الت�سجيعية التي حت�سل عليها املوؤ�س�سة املالية من املوردين اإذا زادت . 3
ن�سبة م�سرتياتها لل�سلع حمل التمويل عن حد معني، فبع�ص املوؤ�س�سات املالية 
تعهدات مديري العمليات ال�ستثمارية، مو�سى اآدم عي�سى، بحوث ندوة الربكة احلادية والثالثني )186(.   )1(
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تتفق مع املوردين على اأنه اإذا زادت ن�سبة م�سرتيات املوؤ�س�سة من ال�سيارات 
مثالاً حمل التمويل عن حد معني فتح�سل املوؤ�س�سة على حافز ت�سجيعي اإما 
ا جمانية، و�إمنا مل يعد هذ�  بتخفي�س ثمن �سلع يف �مل�ستقبل �أو مبنحها �سلعاً
ا  عو�ساً لي�س  هنا  �حلافز  لأن  بالبحث؛  �ملق�سودة  �لأد�ء  �حلافز من حو�فز 
�لتعامل  كرثة  على  مكافاأة  هو  بل  و�حد،  عقد  يف  �أ�سلي  عو�س  على   � ز�ئداً
ا عليه عادة، بل يكون هبة دون اتفاق  واإبرام جمموعة عقود، ول يكون متفقاً

يف الغالب.

يف . 4 انتظم  فاإذا  ال�سداد،  يف  انتظم  اإذا  للمدين  مُينح  الذي  اخل�سم  حافز 
انتظامه، هذا  على  ا  ذمته حافزاً الثابت يف  الدين  من  ُخ�سم جزء  ال�سداد 
لي�س من حافز �لأد�ء �ملق�سود بالبحث؛ لأنه ل يوجد عو�س �أ�سلي هنا ليكون 
�لتمويل هو دين يف  ا، فالثابت مبقت�سى عقد  �إ�سافياً ا  �ملبلغ �ملخ�سوم عو�ساً

ذمة العميل، هذا الدين ُيخ�سم منه جزء اإذا انتظم العميل يف ال�سداد.
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املبحث الثاين
�صور حوافز االأداء يف عقود املوؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية

من اأهم عقود املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التي تظهر فيها حوافز الأداء املنتجات 
القائمة على عقد الوكالة باأجر اأو عقد امل�ساربة اأو عقود التاأمني، وبيان ذلك على 

النحو الآتي: 

اأوًل: حوافز الأداء يف عقود الوكالة باأجر)1(: 

يف  باأجر  الوكالة  على  القائمة  العقود  يف  الأداء  حلوافز  كثرية  تطبيقات  هناك 
املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، من اأمثلتها: 

املثال الأول:

حافز الأداء يف �سكوك حمافظ الأعيان املوؤجرة اإجارة متويلية، و�سورتها كالآتي: 

• ا 	 - على عمالئها تاأجرياً تقوم �سركة متويل باإبرام عقود تاأجري عقارات -مثالاً
ا بوعد بالتمليك، وُترتِّب هذه العقود دفعات اإيجارية يف ذمم العمالء  مقرتناً

موؤجلة لآجال قد متتد اإلى خم�سة وع�سرين �سنة.

• للدخول يف م�ساريع 	 ال�سركة ترغب يف احل�سول على �سيولة نقدية  ملا كانت 
ا�ستثمارية ول تف�سل النتظار حتى قب�ص الدفعات الإيجارية املوؤجلة يف ذمم 
ا. العمالء؛ فاإنها تقوم بجمع هذه العقود يف حمفظة لتبيعها وتقب�ص ثمنها نقداً

• ا متثل ملكية هذه 	 تعر�س �ل�سركة هذه �ملحفظة على م�سرف في�سدر �سكوكاً
النيابة”،  الت�سرف مثله فيما تدخله  “ا�ستنابة جائز  املبدع )325/4( هي  فها �ساحب  الوكالة كما عررّ  )1(
والأ�سل فيها اأن تكون بدون اأجر، لكن قد تكون باأجر، فيتفق فيها الوكيل مع املوكل على اأجر مقابل عمله. 
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�لأعيان �ملوؤجرة يف �ملحفظة، ويعر�سها على �مل�ستثمرين، في�سبح �مل�سرتون 
للدفعات  امل�ستحقون  وهم  املوؤجرة،  لالأعيان  املالكون  هم  ال�سكوك  لهذه 
الإيجارية، ثم يوكل حملة ال�سكوك ال�سركة يف حت�سيل الدفعات الإيجارية 

مقابل اأجرة حمددة.

• عادة تقوم �ل�سركة عند قب�س �لدفعات �لإيجارية باقتطاع جزء منها وو�سعه 	
التوزيعات  من  ثابت  م�ستوى  على  احلفاظ  يف  ت�ستعمله  خا�ص  احتياطي  يف 
النقدية على حملة ال�سكوك، وتتفق مع حملة ال�سكوك على اأنه اإذا حافظت 
ال�سركة على ن�سبة التوزيعات النقدية املتفق عليها وبقي فائ�ص يف احل�ساب 

ا على ح�سن الإدارة. الحتياطي، فاإن ال�سركة ت�ستحقه حافزاً

املثال الثاين:

حافز الأداء يف اإدارة املحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة، حيث تتفق �سركة ال�ستثمار مع 
اإذا زادت  اأنه  اأجرة معلومة على  ا�ستثمارية مثالاً مقابل  له حمفظة  تدير  اأن  عميلها على 
�أرباح �ملحفظة عن حد معني فت�ستحق �ل�سركة حافز �أد�ء، وعادة ما ُيربط هذ� �حلد مبوؤ�سر 
اأعلى من  فاإذا كان  املحفظة،  اأداء  موؤ�سر  ينظر يف  املحفظة، بحيث  اأداء  لقيا�ص  اإر�سادي 
اأداء يحدد بن�سبة من الفرق بني موؤ�سر  ال�سركة حافز  املوؤ�سر الإر�سادي املعتمد فت�ستحق 
اأداء املحفظة واملوؤ�سر الإر�سادي املعتمد، ويف هذه احلال ي�ستحق مدير ال�ستثمار احلافز 

حتى يف حال اخل�سارة ما دام اأن موؤ�سر اأداء املحفظة اأعلى من املوؤ�سر الإر�سادي)1(.

املثال الثالث: 

حافز الأداء يف اإدارة ال�سناديق ال�ستثمارية، حيث تقوم �سركة ال�ستثمار باإن�ساء 
�سندوق ا�ستثماري لإدارة اأموال امل�ستثمرين، وي�ستحق مدير ال�سندوق ن�سبة معلومة 
ا له على اإدارته لل�سندوق، كما ي�ستحق ن�سبة  من اإجمايل موجودات ال�سندوق اأجراً

ا له على اأدائه اإذا بلغت الأرباح ن�سبة حمددة. حمددة من الربح حافزاً
قرار الهيئة ال�سرعية مل�سرف الإمناء رقم )144(.   )1(
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املثال الرابع: 

وميكن اأن يلحق بذلك حافز يف العتمادات امل�ستندية، حيث ي�سارك البنك املحلي 
البنك املرا�سل يف ر�سوم العتمادات، ويتفق الطرفان على اأنه اإذا زادت العتمادات 
التي ُي�سدرها البنك املحلي ويتعامل بها مع نف�ص البنك املرا�سل فاإن البنك املحلي 

� له على زيادة �إ�سد�ره لالعتماد�ت)1(. ا �إ�سافية حافزاً ي�ستحق ر�سوماً

وحافز الأداء يف املنتجات القائمة على عقود الوكالة باأجر له �سور منها: 

ا اأو ن�سبة من �سايف  ا مقطوعاً ال�سورة الأولى: اأن تكون الأجرة يف عقد الوكالة مبلغاً
الأ�سول امل�ستثمرة، ويتفق الوكيل بال�ستثمار مع العمالء على اأنه اإذا زادت 
الأرباح عن ن�سبة حمددة فالربح الزائد كله ملدير ال�ستثمار، مثاله: اأن يتفق 
العميل مع مدير ال�ستثمار على اأن الأجرة هي 10000 ريال اأو ن�سبة 2% من 
ا قدره عند العقد(، واإذا زادت الأرباح التي يحققها  راأ�ص املال )فيكون معلوماً
مدير ال�ستثمار يف اآخر املدة عن 15% من راأ�ص املال، يكون كل الربح الزائد 

ملدير ال�ستثمار مقابل ح�سن اإدارته. 

ا اأو ن�سبة من �سايف  ا مقطوعاً ال�سورة الثانية: اأن تكون الأجرة يف عقد الوكالة مبلغاً
اإذا زادت  اأنه  العمالء على  الوكيل بال�ستثمار مع  امل�ستثمرة، ويتفق  الأ�سول 
الأرباح عن ن�سبة حمددة، فجزء من هذا الزائد يكون للوكيل، كاأن يقال: اإذا 

زاد الربح عن 15% فن�سفه ملدير ال�ستثمار والن�سف الآخر لرب املال. 
ا من عميله على التبليغ بو�سول امل�ستندات وفح�سها وتدقيقها، وهناك  البنك املرا�سل ي�ستحق ر�سوماً  )1(
حالتان: الأولى اأن تكون هذه الر�سوم للبنك املرا�سل خا�سة، ل ي�ساركه فيها البنك املحلي، ويف هذه 
احلال ل تكون الر�سوم التي ي�ستحقها البنك املحلي اإذا زاد عدد العتمادات عن حد معني من حافز 
�لأد�ء؛ بناءاً على �ل�سابط �لذي ُذكر يف مفهوم �حلافز، لأن �حلافز هو عو�س �إ�سايف، و�لبنك �ملحلي 
هنا لي�س له عو�س �أ�سلي وعو�س �إ�سايف. �حلال �لثانية: �أن يتفق �لبنك �ملحلي و�لبنك �ملر��سل على 
ال�سرتاك يف الر�سوم التي ي�ستحقها البنك املرا�سل على الفح�ص والتبليغ، فتكون ح�سة البنك املحلي 
 � �إذ� بلغت �لعتماد�ت حداً �إ�سافية  من �لر�سوم عمولة �سم�سرة للبنك �ملحلي، فاإذ� �تفقا على ر�سوم 

ا كانت هذه �لر�سوم �لإ�سافية حافز �أد�ء. معيناً
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ال�سورة الثالثة: األ يف�سل احلافز عن الأجر، فيقع التفاق على زيادة الأجرة اإذا 
ا، كاأن يقع التفاق على اأن تكون اأجرة مدير ال�ستثمار  ا معيناً بلغت الأرباح حداً
اإدارته 2% من القيمة ال�سوقية لالأ�سول امل�ستثمرة، فاإذا زادت قيمة  مقابل 
امل�ستثمرة،  الأ�سول  قيمة  من   %2.5 اإلى  الأجرة  فتزاد   %10 عن  الأ�سول 

فحقيقة الأمر اأن حافز الأداء هنا 0.5% من قيمة الأ�سول امل�ستثمرة)1(.

ا اإلى راأ�ص املال، ولها  والن�سبة التي اإذا زادت ا�ستحق الوكيل احلافز ُتن�سب غالباً
حالتان: 

اأن تكون الن�سبة التي اإذا زادت عنها الأرباح ا�ستحق املدير احلافز مبنيةاً على  اأ. 
درا�سات اجلدوى والربح الفعلي املتوقع، فاإذا اأح�سن املدير يف اإدارته وزاد 

عن هذه الن�سبة ا�ستحق احلافز.

يف  يكون  ما  ا  غالباً وهذا  الفائدة،  �سعر  موؤ�سر  على  مبنية  الن�سبة  تكون  اأن  ب. 
�لعو�ئد  ز�دت  �إذ�  �ملدير مبوؤ�سر مدد،  �ل�ستثمار، فرتبط مكافاأة  �سكوك 
اأن  املح�سلة  فتكون  ال�ستثمار،  ملدير  ا  يكون حافزاً فالزائد  املوؤ�سر  عن هذا 

عو�ئد حملة �ل�سكوك م�ساوية للعائد على �لإقر��س)2(.

ثانًيا: حوافز الأداء يف عقود امل�ساربة.

من التطبيقات التي تدخل فيها حوافز الأداء يف املنتجات القائمة على امل�ساربة 
ما ياأتي: 

• حافز الأداء يف احل�سابات ال�ستثمارية، واحل�ساب ال�ستثماري هو احل�ساب 	
املختلفة  اأعماله  يف  له  امل�سرف  لي�ستثمرها  فيه  اأمواله  العميل  يودع  الذي 

مقابل عائد متفق عليه.

• وقد يتفق امل�سرف مع العميل على توزيع عائد حمدد بن�سبة من راأ�ص املال 	
)اخلدمات ال�ستثمارية يف امل�سارف(، يو�سف ال�سبيلي )697/1(.  )1(

ال�سكوك وتطبيقاتها املعا�سرة، تقي العثماين، )�ص4(، دورة جممع الفقه الدويل التا�سعة ع�سرة.   )2(



حوافز األداء يف املؤسسات املالية اإلسالمية

العدد  اخلامس واخلمسون  627العدد  اخلامس واخلمسون 626

)هذه الن�سبة يف الغالب هي موؤ�سر �سعر الفائدة(، فاإذا حتقق ربح من امل�ساربة 
فاإن  التعاقد،  ابتداء  يف  املحدد  بالعائد  املتحقق  الفعلي  الربح  مقارنة  فتتم 
كان �لربح �لفعلي �أكرث من �لعائد �ملحدد؛ فاإن �ملبلغ �لز�ئد يكون للم�سرف 
اأما  العائد املحدد فقط،  ا على الأداء، ويح�سل امل�ستثمر على  ب�سفته حافزاً
�إذ� كان �لربح �لفعلي �أقل من �لعائد �ملحدد؛ فال ي�ستحق �مل�ستثمر �أكرث من 

ا على امل�سارب)1(. الربح املحقق، بحيث ل يكون العائد املتفق عليه م�سموناً

ُتدفع  �لتي  �لدورية  �لتوزيعات  تثبيت  هو  هنا  �حلافز  من  �لغر�س  �أن  و�لغالب 
على  للتوزيعات  م�سابهة  التوزيعات  هذه  لتكون  ال�ستثمارية  احل�سابات  لأ�سحاب 

الودائع لأجل)2( يف البنوك التقليدية. 

حافز الأداء يف �سكوك امل�ساربة)3(، حيث يتفق امل�سدر مع حملة ال�سكوك على ن�سبة 
معلومة من التوزيعات الدورية من اأرباح امل�ساربة، )ن�سبة من راأ�ص املال( هذه الن�سبة 
ا مبوؤ�سر �سعر �لإقر��س، و�لز�ئد من �لأرباح �لفعلية عن هذه �لتوزيعات  مرتبطة غالباً
يحتفظ به امل�سدر يف احتياطي خا�ص للحفاظ على م�ستوى ثابت من التوزيعات على 

ا لالأداء)4(. ا حلملة ال�سكوك، ثم اآخر املدة تنازلوا عنه للم�سارب حافزاً اأن يكون ملكاً

وحتديد حافز الأداء يف املنتجات القائمة على امل�ساربة له طريقتان: 

الطريقة الأولى: 

زادت  كلما  ت�ساعدية  زيادة  امل�سارب  ربح  ن�سبة  بزيادة  الأداء  حافز  يكون  اأن 
الأرباح، كاأن يتفق الطرفان على الآتي)5(: 

قرار الهيئة ال�سرعية مل�سرف الإمناء رقم )334(.   )1(
ا لدى امل�سرف مقابل فائدة حمددة بن�سبة  الودائع لأجل: هي الودائع التي تقوم على اإيداع العميل مبلغاً  )2(

من راأ�ص املال. 
هي �سكوك مت�ساوية القيمة متثل م�سروعات اأو اأن�سطة ُتدار على اأ�سا�ص امل�ساربة وذلك بتعيني م�سارب   )3(
من ال�سركاء اأو غريهم لإدارتها. ينظر: البند )2/6/3( من املعيار ال�سرعي رقم )17( ال�سادر عن 

هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
ال�سوابط امل�ستخل�سة من قرارات الهيئة ال�سرعية لبنك البالد، ال�سابط )360(.  )4(

قرارات الهيئة ال�سرعية مل�سرف الراجحي )381/1(، قرارات الهيئة ال�سرعية للبنك الأهلي التجاري =  )5(
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• اإذا كان ربح وعاء امل�ساربة 10% من راأ�ص املال، فربح امل�سارب %30.	

• واإذا كان ربح وعاء امل�ساربة 15% من راأ�ص املال، فربح امل�سارب 35% وهكذا.	

الطريقة الثانية: 

ا حل�سة امل�سارب اإذا زاد ربح امل�ساربة عن ن�سبة معينة،  اأن يكون احلافز م�سافاً
ا  فاإذا زادت الأرباح عن ن�سبة حمددة كان للم�سارب ح�سة من هذا الزائد اأو مبلغاً

ا على ح�سن اأدائه. ا حافزاً مقطوعاً

وله حالتان: 

ا للم�سارب مبجرد حتقيق �لن�سبة �ملتفق  �حلال �لأولى: �أن يكون �حلافز م�ستحقاً
عليها.

ا لأرباب املال، ولهم التنازل عنه للم�سارب،  احلال الثانية: اأن يكون احلافز حقاً
وتظهر هذه ال�سورة عادة يف منتجات املوؤ�س�سات املالية الإٍ�سالمية يف �سكوك 
امل�ساربة عندما يقتطع من الأرباح جزء لتكوين احتياطي، هذا الحتياطي 
ُي�ستثمر ل�سالح حملة ال�سكوك، واإذا بقي �سيء يف اآخر املدة تنازل عنه حملة 

�ل�سكوك مبح�س �إر�دتهم للم�سارب)1(.

ثالًثا: حوافز الأداء يف عقود التاأمني التعاوين)2(: 

ب�سرف  وتقوم  ال�سرتاكات  فت�ستقبل  التاأمني  �سندوق  تدير  التاأمني  �سركة 
يف  �ل�سندوق  مبالغ  من  جزء  با�ستثمار  تقوم  كما  �لأ�سر�ر،  وقوع  عند  �لتعوي�سات 
�ملعايري  در��سات  ح�سان،  حامد  ح�سني  باأ�سولها،  �ل�سكوك  خماطر  �رتباط  مدى   ،)385/1(  =

ال�سرعية )1019/2(.
قرارات الهيئة ال�سرعية للبنك الأهلي )136/1(، )144/1(.  )1(

�لنا�سئة عن هذه  �لأ�سر�ر  على تاليف  معينة  يتعر�سون ملخاطر  �أ�سخا�س  �تفاق  هو  �لتعاوين  �لتاأمني   )2(
الأخطار وذلك بدفع ا�سرتاكات على اأ�سا�ص اللتزام بالتربع، ويتكون من �سندوق تاأمني له ذمة مالية 
املعيار  البند )2( من  ينظر:  معلومة.  اأجرة  مقابل  �سركة  اإدارته  وتتولى  التعوي�ص،  منه  يتم  م�ستقلة 

ال�سرعي رقم )26( ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
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اأجرة  التاأمني  ل�سركة  عادةاً  ويكون  الربح،  لتحقيق  املختلفة  ال�ستثمارية  الأن�سطة 
معلومة، والأ�سل اأن ال�سركة ل ت�ستحق اإل هذه الأجرة، لكن قد يكون هناك اتفاق على 
حافز  و��ستثماره-  �لتاأمني  �سندوق  �إد�رة  �أجرة  �إلى  -بالإ�سافة  �ل�سركة  ��ستحقاق 

اأداء، وهذا احلافز ل يخلو من ثالث حالت)1(: 

ا بح�سن اإدارة ال�سركة لال�ستثمار، كاأن يتفق على  احلال الأولى: اأن يكون مرتبطاً
فاإذا  ال�ستثمار،  ربح  من   %30 هي  ال�سندوق  اإدارة  على  ال�سركة  اأجرة  اأن 
زادت اأرباح ال�ستثمار عن 20% من راأ�ص املال فتكون ح�سة ال�سركة 50% من 
كامل الربح اأو من تلك الزيادة بدلاً من 30% اأو يقال: اإذا زادت الأرباح عن 

حد معني فالزيادة كلها ل�سركة التاأمني.

ا مبقد�ر �لفائ�س �لتاأميني بعد �سرف تعوي�سات  �حلال �لثانية: �أن يكون مرتبطاً
التاأمني، فيقال: اإذا ح�سل فائ�ص يف �سندوق التاأمني بعد �سرف التعوي�سات، 

ا لها على ح�سن الإدارة. فن�سف الفائ�ص ل�سركة التاأمني حافزاً

ا، بالفائ�ص املتبقي بعد التعوي�سات،  ا بالأمرين معاً احلال الثالثة: اأن يكون مرتبطاً
بناجت عمليات ال�ستثمار.

التاأمني  موؤمتر   ،)15-14 )�ص  ال�سبيلي  يو�سف  التعاوين(،  التاأمني  �سركات  على  ال�سرعية  )الرقابة   )1(
التعاوين اأبعاده واآفاقه، وموقف ال�سريعة الإ�سالمية منه.
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املبحث الثالث
التاأ�صيل الفقهي حلوافز االأداء

يف عقود املوؤ�ش�شات املالية االإ�شالمية

بناءاً على الت�سوير املذكور يف املبحث الثاين، �سيكون تناول هذا املبحث يف ثالثة 
مطالب: 

املطلب االأول
التاأ�صيل الفقهي حلوافز االأداء يف عقود الوكالة باأجر

يكون  قد  فاحلافز  باأجر،  الوكالة  عقود  يف  الأداء  حلوافز  �سور  ثالث  ذكر  تقدم 
با�ستحقاق مدير ال�ستثمار جميع الأرباح الزائدة عن ن�سبة حمددة، اأو يكون با�ستحقاقه 
�سمن  �حلافز  على  �لطرفان  يتفق  �أو  مددة،  ن�سبة  عن  �لز�ئدة  �لأرباح  من  ح�سة 

الأجرة بحيث ل يف�سل بينهما فاإذا زادت الأرباح عن الن�سبة املحددة زادت الأجرة. 

اأما ال�سورة الثالثة مثل ما لو وقع التفاق على اأن تكون اأجرة مدير ال�ستثمار مقابل 
اإدارته 2%، فاإذا زادت قيمة الأ�سول عن 10% فتزاد الأجرة اإلى 2.5%، فحافز الأداء هنا 
0.5% من قيمة الأ�سول امل�ستثمرة، فهو يف هذه ال�سورة جزء من الأجرة، وميكن تخريجها 
على م�ساألة ترديد الأجرة، مثل اأن يقول امل�ستاأجر لالأجري اإن خطت هذا الثوب اليوم فلك 

ا فلك ن�سف درهم، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:  درهم واإن خطته غداً

القول الأول:

ل ي�سح ترديد الأجرة، بل يجب اأن يقع العقد على اأجرة معلومة حمددة، وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء من املالكية وال�سافعية واحلنابلة)1(.

�ملب�سوط، �ل�سرخ�سي )15/ 100(، املدونة، �سحنون )419/3(، البيان، العمراين )390/7(، املغني،   )1(
ابن قدامة )334/6(، �سرح منتهى الإرادات، البهوتي )355/2(.
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والدليل على ذلك: 

روى اأبو هريرة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بيعتني يف بيعة)1(.. 1

بدينار  اآخر  من  �سلعة  الرجل  ي�سرتي  اأن  معناه  احلديث  اأن  الدللة:  ووجه 
ا، اأو بدينارين اإلى اأجل، من غري بٍت يف اأحدهما، ومثل ذلك ما اإذا قال  نقداً
ا فلك ن�سف درهم، لأن  له: اإن خطت الثوب اليوم فلك درهم، واإن خطته غداً

الإجارة بيع منافع)2(.

ونوق�ص: اأن احلديث ل دللة فيه على امل�ساألة؛ لأنه ل يتنزل اإل على العينة، 
لأنه ن�ص على بيعتني، وامل�ساألة حمل البحث اإمنا هي بيعة واحدة، ثم اإنه قال 
يف بع�ص األفاظ احلديث )فله اأوك�سهما اأو الربا( فاأوك�سهما الثمن احلال يف 

بيع �لعينة �إن �أخذ به �سلم، و�إن �أخذ بالأكرث �ملوؤجل �أخذ بالربا)3(.

معلومة . 2 غري  عليها  املعقود  والأجرة  معلومة،  غري  عليها  املعقود  املنفعة  اأن 
كذلك فهي جهالة فاح�سة تف�سد العقد)4(.

ونوق�ص من وجهني: 

الأول: باأنه تخيري بني نوعني من العمل كل واحد منهما معلوم يف نف�سه، وبدل 
كل منهما م�سمىاً معلوم، في�سح العقد، كما لو ا�سرتى ثوبني على اأن له 

ا)5(. ى لكل واحد منهما ثمناً اخليار ياأخذ اأيهما �ساء، ويرد الآخر، و�سمرّ

الثاين: اأن الأجرة ل جتب بنف�ص العقد واإمنا جتب بالعمل، وعند العمل يكون 
ا)6(. ما يلزمه من البدل معلوماً

والرتمذي )525/3(،  داود )274/3( برقم )3461(  واأبو  اأحمد )203/11( برقم )6628(،  اأخرجه   )1(
حه الرتمذي. برقم )1231(، والن�سائي )295/7(، برقم )4632( من حديث اأبي هريرة، واحلديث �سحرّ

املوطاأ، مالك )4/ 958(، املغني، ابن قدامة )334/6(، �سرح منتهى الإرادات، البهوتي )355/2(  )2(
تهذيب �ل�سن، �بن �لقيم )204/9(.  )3(

املدونة، �سحنون )419/3(، البيان، العمراين )390/7(.  )4(
اإعالم املوقعني، ابن القيم )311/3(، اخلدمات ال�ستثمارية يف امل�سارف، ال�سبيلي )702/1(.  )5(

�ملب�سوط، �ل�سرخ�سي )100/15(.  )6(
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القول الثاين: 

ا منهما ا�ستحق ما يقابله، وهو  جواز ترديد الأجرة بني عملني لالأجري اإن فعل اأياً
ابن  اختارها  اأحمد  عن  ورواية  احلنفية،  من  احل�سن  بن  وحممد  يو�سف  اأبي  قول 

القيم)1(.

زمنني  بني  الرتديد  اأما  خمتلفني،  عملني  بني  الرتديد  يجوز  حنيفة  اأبي  وعند 
خمتلفني، فال�سرط �لأول �سحيح )�أي: قوله: �إن خطته �ليوم(، و�ل�سرط �لثاين فا�سد 
ا( وعلى هذا لو خاطه اليوم فله درهم، واإن خاطه غدا فله  )وهو قوله: واإن خطته غداً

اأجر مثله)2(.

والدليل على ذلك: 

اأن هذا ثابت عن ال�سحابة ، فقد ذكر البخاري يف �سحيحه عن عمر . 1
 �أنه دفع �أر�سه �إلى من يزرعها وقال: �إن جاء عمر بالبذر من عنده 

فله كذا، واإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، ومل يخالفه �سحابي واحد)3(.

ا . 2 �أنه �سّمى لكل عمل عو�ساً �آجره كل يوم بدرهم، بجامع  �لقيا�س على ما لو 
يومني  عمل  عن  يختلف  واأجرته  يوم  فعمل  متفاوت،  العمل  اأن  مع  ا،  معلوماً

واأجرتهما، وكذلك امل�ساألة فال اإ�سكال يف الرتديد)4(.

وقد دلت ال�سنة على جواز املوؤاجرة كل دلو بتمرة، وذلك فيما رواه اأحمد عن 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإلى  به  اليهود كل دلو بتمرة، وجاء  ا�ستقى لرجل من  اأنه    علي 

فاأكل منه)5(.
�ملب�سوط، �ل�سرخ�سي )100/15(، الإن�ساف، املرداوي )175/14(، اإعالم املوقعني، ابن القيم )311/3(.  )1(

�ملب�سوط، �ل�سرخ�سي )15/ 100(، بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )186/4(.  )2(
اإعالم املوقعني، ابن القيم )311/3(.  )3(

ال�سرح الكبري، ابن اأبي عمر )297/14(.  )4(
اأخرجه اأحمد )102/2( برقم )687(، وابن ماجه )818/2(، برقم )2446 (، الرتمذي )645/4(   )5(

برقم )2473(، و�حلديث يف �سنده �سعف، ينظر: �لتلخي�س �حلبري، �بن حجر )147/3(. 
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�أن  �لعلم �لأجرة هو  �أ�سا�س ��سرت�ط  ولعل �لأقرب هو جو�ز ترديد �لأجرة؛ لأن 
�لعقود مبناها على �لرت��سي، ول يتحقق �لرت��سي �إل بالعلم بالأجرة، قال �لكا�ساين: 
�لبيع، و�لر�سا ل يتحقق �إل باملعلوم”)1(، ول يظهر اأن يف ترديد  يف  �سرط  “�لر�سا 
�لأجرة جهالة توؤول �إلى �لنز�ع �أو يختل معها �سرط �لر�سا، بل هي مما يتحقق بها 
قال  النزاع،  اإلى  املف�سية  اجلهالة  هي  العقد  �سحة  يف  توؤثر  التي  واجلهالة  العلم، 
اإلى املنازعة” ا.ه.  “اجلهالة ل توجب ف�ساد العقد لذاتها بل لإف�سائها  الكا�ساين: 
ا مينع من املنازعة، فاإن  ا علماً وقال يف �سروط �لإجارة: “اأن يكون املعقود عليه معلوماً
كان جمهولاً ُينظر اإن كانت تلك اجلهالة مف�سية اإلى املنازعة؛ فتمنع �سحة العقد، 
واإل فال؛ لأن اجلهالة املف�سية اإلى املنازعة، متنع من الت�سليم والت�سلم فال يح�سل 
املق�سود من العقد فكان العقد عبثاًا خللوه عن العاقبة احلميدة. واإذا مل تكن مف�سية 

اإلى املنازعة يوجد الت�سليم والت�سلم فيح�سل املق�سود” ا.ه)2(.

واأما ال�سورة الأولى والثانية، وهي ما لو كان احلافز هو با�ستحقاق مدير ال�ستثمار 
اأو با�ستحقاقه ح�سة من الأرباح الزائدة  جميع الأرباح الزائدة عن ن�سبة حمددة، 

عن ن�سبة حمددة، فالتخريج الفقهي لهما واحد، ويتوجه فيهما ثالثة تخريجات: 

التخريج الأول:

�أن يكون �حلافز هبة معلقة على �سرط حتقيق ن�سبة من �لأرباح.

م�سروعية  “م�ستند  بال�ستثمار:  الوكالة  ملعيار  الأحكام  م�ستندات  يف  جاء 
الهبة  اأن ذلك من قبيل  بال�ستثمار هو  للوكيل  املتوقع  الربح  زاد عن  تخ�سي�ص ما 

املعلقة، وهو حافز” ا.ه)3(.

ويرتتب على هذا التخريج جواز احلافز؛ لأن الهبة يجوز تعليقها على ال�سحيح 
بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )156/5(.   )1(
بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )180/4(.  )2(

)املعايري ال�سرعية( )1154(.  )3(
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من اأقوال اأهل العلم كما هو مذهب احلنفية ورواية يف مذهب احلنابلة اختارها ابن 
تيمية وابن القيم)1(.

ها  وهذ� �لتخريج مل نظر؛ لأن جمرد جعلها م�سروطة يف عقد �ملعاو�سة ُي�سريِّ
� من �لعو�س)2(، قال ابن تيمية يف �سياق كالمه يف النهي عن اجلمع بني ال�سلف  جزءاً
� من  ا، في�سري جزءاً ا مطلقاً والبيع: “لأن ذلك �لتربع �إمنا كان لأجل �ملعاو�سة ل تربعاً

�لعو�س” ا.ه)3(.

� من �لعو�س مل ي�سح تو�سيف �حلافز باأنه هبة. و�إذ� كانت جزءاً

التخريج الثاين:

لأنه  عليه جواز احلافز؛  فيرتتب  لها  ا  تابعاً الأجرة،  ا من  يكون احلافز جزءاً اأن 
ُيغتفر يف التوابع ما ل ُيغتفر يف غريها)4(. 

لكن هذا الحتمال حمل نظر؛ لأمرين: 

ابتداءاً بح�سب العرف والعادة، فيكون  ا  التابع هو ما ل يكون مق�سوداً اأن  الأول: 
اأن احلافز يف  والذي يظهر  العقد)5(.  الأ�سلي يف  الق�سد  اإلى  بالنظر  ا  تابعاً
املنتجات القائمة على عقد الوكالة باأجر ُيق�سد ابتداءاً يف العقد، فال يكون 

ا لالأجرة، بل هو جزء من الأجرة مق�سود لذاته. على هذا تابعاً

� بالعقد �إمنا �ملق�سود هو  �لثاين: على فر�س �لت�سليم باأن �حلافز لي�س مق�سوداً
ا ملتبوع حتى  الأجر الأ�سلي، فيقال: جمرد عدم الق�سد ل يجعل ال�سيء تابعاً

توجد اأحد ثالثة اأمور)6(: 
)حا�سية ابن عابدين( )710/5(، الإن�ساف، املرداوي )44/17(، اإغاثة اللهفان )688/2(.  )1(

)الوكالة بال�ستثمار(، طالل الدو�سري )635(.  )2(
جمموع الفتاوى )63/29(.  )3(

الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )130(.  )4(
املوافقات )457/3 - 458(، مغني املحتاج، اخلطيب ال�سربيني )367/2(.  )5(

انظر تف�سيل هذه الأمور الثالثة يف بحث قواعد التبعية والغلبة، للدكتور �سامي ال�سويلم )14-9(.  )6(
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بالأر�س، . 1 و�لزرع  بال�سجر،  و�لثمر  باأمه،  �جلنني  كعالقة  �ل�سببية،  عالقة 
فالأم �سبب يف اجلنني؛ ولهذا جاز بيع اجلنني مع اأمه. ولو كان مما يحرم 
لو كان  ال�سجر  الثمر مع  بيع  ولهذا جاز  للثمر،  �سبب  وال�سجر  لوحده،  بيعه 

يحرم بيعه لوحده.

�سر�وؤه . 2 فيجوز  له  ا  تابعاً �ملال  فيكون  مباله  �لعبد  كاخت�سا�س  �لخت�سا�س، 
بذهب وف�سة ولو كان ما معه من �لذهب و�لف�سة �أكرث من قيمته، ولو ق�سد 

امل�سرتي ما بيد العبد.

عالقة �ل�سفة باملو�سوف؛ لأن �ل�سفة ل ت�ستقل بنف�سها فهي عر�س ل يقوم . 3
بذ�ته، كالأجل يف �لثمن �ملوؤجل، و�خلطر يف �لأ�سل �ملعر�س للخطر.

قال الزرقا يف �سرح القواعد الفقهية: “)التابع تابع( اأي: التابع ل�سيء يف الوجود، 
ا مما ي�سره التبعي�ص، كاجللد من احليوان، اأو كاجلزء، وذلك كاجلنني  باأن كان جزءاً
والبناء  كال�سجر  فيه،  ا  و�سفاً كان  اأو  ف�سه،  دخل  بخامت  اأقر  فلو  للخامت،  وكالف�ص 
�لقائمني يف �لأر�س، �أو كان من �سرور�ته، كالطريق للد�ر وكالعجول للبقرة �حللوب 
وحمائله،  جفنه  دخل  ب�سيف  اأقر  فلو  لل�سيف.  واحلمائل  وكاجلفن  للقفل  واملفتاح 

)تابع( له يف احلكم” ا.ه)1(.

ول يوجد �سيء من ذلك يف العالقة بني الأجرة الأ�سلية واحلافز فال يكون احلافز 
ا لالأجرة. تابعاً

التخريج الثالث:

ا يف عقد جعالة، فيكون �لعو�س �لأ�سلي هو �لأجرة، وما  �أن يكون �حلافز عو�ساً
زاد على الن�سبة املتفق عليها هو اجلعل يف عقد اجلعالة.

“كما  جاء يف ال�سوابط امل�ستخل�سة من قرارات الهيئة ال�سرعية لبنك البالد: 
ميكن �أن يكون �لعو�س باإحدى �ل�سور �ل�سابقة بالإ�سافة �إلى حافز �أد�ء ي�ستحق به 

)�سرح القواعد الفقهية(، اأحمد الزرقا )253(.  )1(
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�لوكيل ما ز�د عن حد معني، �سو�ءاً �أكان ذلك بن�سبة معلومة �أم مببلغ معلوم، ويكون 
ذلك من قبيل اجلعالة” ا.ه)1(.

ووجه التخريج على اجلعالة ما ياأتي)2(: 

اأن احلافز هنا ل ُي�ستحق اإل بتمام العمل الذي ي�ستحق احلافز لأجله، وهو . 1
ي�ستحق  ل  فاجلعالة  اجلعالة،  �ساأن  هو  وهذا  معني،  حد  عن  الأرباح  زيادة 

اجلعل فيها اإل بتمام العمل)3(.

اأن العمل الذي ي�ستحق احلافز يف مقابله هو حتقيق الأرباح، وهو جمهول، . 2
. وهكذا اجلعالة، ي�سح اأن يكون العمل جمهولاً

العمل ل  املغتفرة يف اجلعالة هي جهالة  اأن اجلهالة  التخريج:  نوق�ص هذا  وقد 
جهالة �لعو�س؛ لأن �لعو�س يف �جلعالة كالأجر يف �لإجارة ُي�سرتط �لعلم به)4(.

لكن ُيجاب: باأن فقهاء �ملالكية ن�سو� على �أنه ُي�سرتط �لعلم باجلعل يف �جلعالة 
والربع،  كالثلث  منه  بجزء  الدين  حت�سيل  على  يجاعله  اأن  ذلك  من  ا�ستثنوا  لكن 

ل من الدين ليعلم مقدار اجلعل)5(. فاجلعل هنا جمهول فال يعلم مقدار ما �سيح�سرّ

واجلهالة يف احلافز هنا ت�سبه اجلهالة يف اجلعل الذي ن�ص فقهاء املالكية على 
جوازه.

يف  باجلعل  �لعلم  ��سرت�ط  وجه  �أن  على  ن�سو�  �حلنابلة  فقهاء  بع�س  �أن  كما 
اإلى جهالته  اإلى اجلهالة بخالف العمل، فاحلاجة داعية  اجلعالة هو عدم احلاجة 
يف اجلعالة، ولهذا ذكر ابن قدامة احتمالاً يف املذهب اأنه متى ُوجدت احلاجة اإلى 

)ال�سوابط امل�ستخل�سة من قرارات الهيئة ال�سرعية لبنك البالد(، ال�سابط )553(.  )1(
)الوكالة   ،)87( الر�سود  خالد  الإ�سالمية(،  ال�سكوك  يف  وال�ستثمار  للتمويل  املبتكرة  )العقود   )2(

بال�ستثمار( )637(.
)املقدمات املمهدات(، ابن ر�سد )175/2(.  )3(

)الوكالة بال�ستثمار( )637(.  )4(
)النوادر والزيادات(، ابن اأبي زيد )24/7(، البيان والتح�سيل، ابن ر�سد )414/8(.  )5(



حوافز األداء يف املؤسسات املالية اإلسالمية

العدد  اخلامس واخلمسون  637العدد  اخلامس واخلمسون 636

جهالة �لعو�س يف �جلعالة حيث ل ميتنع فيها �لت�سلم فيجوز، جاء يف �ملغني: “ول بد 
ا. والفرق بينه وبني العمل من وجهني اأحدهما  �أن يكون �لعو�س ]يف اجلعالة[ معلوماً
، باأن ل يعلم مو�سع �ل�سالة و�لآبق، ول حاجة  �أن �حلاجة تدعو �إلى كون �لعمل جمهولاً
ا،  ا، فلم يجب كونه معلوماً تدعو �إلى جهالة �لعو�س. و�لثاين: �أن �لعمل ل ي�سري لزماً
ا. ويحتمل �أن جتوز �جلعالة  ا باإمتام �لعمل، فوجب كونه معلوماً و�لعو�س ي�سري لزماً
�أن يقول: من رد عبدي  �لت�سليم، نحو  �إذ� كانت �جلهالة ل متنع  مع جهالة �لعو�س 
�لآبق فله ن�سفه، ومن رد �سالتي فله ثلثها. فاإن �أحمد قال: �إذ� قال �لأمري يف �لغزو: 

من جاء بع�سرة رءو�ص فله راأ�ص. جاز” ا.ه.

ومثل هذا يقال يف حافز الأداء يف عقود الوكالة باأجر، فاحلاجة داعية اإليها ول 
يوجد فيه جهالة متنع الت�سليم؛ لأنه ميكن العلم بها.

ُيت�سامح يف �سروطها ما  لأن اجلعالة  التخريج جواز احلافز؛  ويرتتب على هذا 
معيار  يف  ال�سرعية  الأحكام  م�ستند  يف  جاء  التخريج  وهذا  الإجارة،  يف  ُيت�سامح  ل 
الوكالة وت�سرف الف�سويل: “م�ستند جواز اأن ي�ساف مع الأجرة جزء من الربح واأن 
ذلك ل يخل مبعلومية �لأجرة، و�لربح �مللتزم به هو على �سبيل �للتز�م بالتربع، وعلى 

اأنه هدية ُمعلرّقة اأو اأنه جعالة” ا.ه)1(.

ا له على اجلعالة )كما جاء يف م�ستند  وقد يقال: اإن القول بجواز احلافز تخريجاً
الأحكام يف املعيار ال�سرعي للوكالة وت�سرف الف�سويل( يتناق�ص مع ما جاء يف بع�ص 

املعايري ال�سرعية من وجهني: 

�لأول: �إن قيل هذ� ��سرت�ط عقد �جلعالة يف عقد �لإجارة، فهو يتعار�س مع منع 
��سرت�ط عقد يف عقد، وقد جاء يف معيار �جلمع بني �لعقود: “يجوز اجتماع 
�إذ� كان كل  �أكرث من عقد يف منظومة و�حدة بدون ��سرت�ط عقد يف عقد، 

� مبفرده” ا.ه)2(. و�حد منها جائزاً
)املعايري ال�سرعية( )634(.  )1(

)املعايري ال�سرعية( )661(، معيار اجلمع بني العقود البند )3(.  )2(
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�ملعايري  ��سرت�ط  يوؤكده  وهذ�  ا،  مطلقاً ي�سح  ل  �ل�سرت�ط  مع  �أنه  فمفهومه 
�ل�سرعية يف �أكرث من مو�سع عدم �لربط بني عقدين، مثل ما جاء يف �لبند 
“اإجراء عمليات  اإ�سالمي:  بنك  اإلى  التقليدي  البنك  )6( من معيار حتول 
بيع لبع�ص موجودات البنك ثم ا�ستئجارها، مع مراعاة ما جاء يف املتطلبات 
اإبرام  ال�سرعية لالإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك بحيث يتم الف�سل بني 

عقد البيع وعقد الإجارة وعدم الربط بينهما” ا.ه.

وجاء يف الفقرة )6/3( من معيار ال�سلم وال�سلم املوازي: “ل يجوز ربط عقد 
ال�سلم بعقد �سلم اآخر، بل يجب اأن يكون كل واحد منهما م�ستقالاً عن الآخر 

يف جميع حقوقه والتزاماته ” ا.ه.

و�لذي عليه جمهور �أهل �لعلم �أنه ل يجوز ��سرت�ط �جلعالة يف �لإجارة)1(.

�ل�سرط،  �سبيل  غري  على  و�جلعالة  �لإجارة  عقد  بني  جمع  هذ�  قيل  �إن  �لثاين: 
بني  �جلمع  جو�ز  عدم  من  �ملعيار  �عتمده  ما  مع  يتعار�س  �حلافز  فجو�ز 
العقود التي تتناق�ص يف الأحكام واملوجبات، فقد جاء يف معيار اجلمع بني 
�لعقود، �أنه ي�سرتط ل�سحة �جلمع بني �لعقود “األ يكون بني عقود متناق�سة 

اأو مت�سادة اأو متنافرة يف الأحكام واملوجبات”)2(.

قال  الإجارة واجلعالة،  املنع من اجلمع بني  املالكي يف  وهذا موافق ملذهب 
اإذا وقعت مع اجلعل يف  “الإجارة  اخلر�سي يف �سرحه على خمت�سر خليل: 
ل  الإجارة  لأن  بينهما؛  الأحكام  لتنافر  فا�سدة؛  تكون  فاإنها  واحدة  �سفقة 
يجوز فيها الغرر، وتلزم بالعقد، ويجوز فيها الأجل، ول يجوز �سيء من ذلك 

يف �جلعل؛ �إذ ل ُيلزم بالعقد، ول يجوز فيه �سرب �لأجل” ا.ه)3(.
املغني   ،)77/3( الأم   ،)313/4( اجلليل  مواهب   ،)447/6( الهمام  ابن  للكمال  القدير(  )فتح   )1(

.)176/4(
)املعايري ال�سرعية( )661(، معيار اجلمع بني العقود الفقرة )4/4(.  )2(

)اخلر�سي على خمت�سر خليل( )4/7(.  )3(
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لكن يجاب: اإن املمنوع من اجلمع بني العقود هو ما لو تواردت الإجارة واجلعالة 
والأجرة  احلافز  اأما  الأحكام،  يف  التنافر  اإلى  يوؤدي  الذي  فهو  واحد،  حمل  على 
فمحلهما خمتلف؛ لأن الأجرة مرتبطة باأداء العمل ح�سل ربح اأو مل يح�سل، واحلافز 
ا لأداء العمل وا�ستقرار الأجرة، فال  ل ي�ستحق اإل بعد حتقق الربح الذي يكون تالياً

يكون اجلمع بني الأجرة واجلعل هنا من اجلمع املمنوع.

�سوابط حوافز الأداء يف عقود الوكالة باأجر: 

اإذا تقرر جواز حوافز الأداء يف املنتجات القائمة على عقود الوكالة باأجر فيمكن 
�سبط �جلو�ز ب�سو�بط منها: 

ا، ويكون �لعو�س �أكرثه . 1 ا رمزياً �أل يكون �لأجر �ملعلوم �لثابت باأ�سل �لعقد مبلغاً
�إلى  بالن�سبة   � كثرياً فجعله  تابع،  عو�س  �حلافز  �إن  قيل  �إن  لأنه  �حلافز،  هو 
و�إن قيل جو�ز �حلافز مبني على  ا،  تابعاً �لأ�سلي ل يتحقق فيه كونه  �لعو�س 
جواز ترديد الأجرة، فالأجرة يف احلقيقة ل تخلو من جهالة، لكن ُتغتفر فيها 
�جلهالة �لي�سرية، فاإذ� كان �لعو�س كله �أو �أكرثه هو �حلافز تعاظمت �جلهالة 
فمدير  اجلعالة،  على  احلافز  ج  ُخرِّ لو  يقال  ذلك  ومثل  العقد،  ي�سح  فال 
�ل�ستثمار مل ير�س بالأجرة �لأ�سلية �لرمزية �إل لأن �لعو�س �لأ�سلي كله هو 
ا ميكن اغتفاره. احلافز، وجهالته كبرية فيمنع منه؛ لأن الغرر هنا لي�ص ي�سرياً

�أل بجمع بني �حلافز و�لتز�م مدير �ل�ستثمار بالإقر��س، فاإذ� كان �لوكيل . 2
ا باإقر��س رب �ملال �إذ� نق�ست �لأرباح عن �لعائد �ملتوقع  بال�ستثمار ملتزماً
توزيعه يف فرتة مالية، لي�ستحق الوكيل جميع ما زاد عن الربح املتوقع يف فرتة 

لحقة فال يجوز؛ لأن هذ� من �جلمع بني �ل�سلف و�ملعاو�سة.

� على �أ�سا�س �لربح �لفعلي �ملتوقع لعمليات  وهل ي�سرتط �أن يكون �حلافز مدداً
ال�ستثمار ولي�ص على اأ�سا�ص موؤ�سر �سعر الفائدة؟ هذا ال�سابط حمل تاأمل وبيانه يف 

امل�ساألة الآتية.
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ربط حوافز الأداء باملوؤ�سر

اإذا ربط احلافز بالربح الفعلي املتوقع لعمليات ال�ستثمار فيتوجه القول باجلواز، 
ا مبوؤ�سر �سعر �لفائدة، مثل جعل �لتوزيعات �لتي ي�ستحقها  لكن لو كان �حلافز مرتبطاً
تلك  عن  ز�د  وما  �ملال،  ر�أ�س  �إلى  ا  من�سوباً �لفائدة  �سعر  مبوؤ�سر  مرتبطة  �ملال  رب 
�لتوزيعات ي�ستحقها مدير �ل�ستثمار �أو ُتو�سع يف �حتياطي خا�س لتعوي�س �أي �نخفا�س 

م�ستقبلي يف الأرباح، ويف اآخر املدة ي�ستحق مدير ال�ستثمار هذا الحتياطي. 

الوكالة  عقود  على  القائمة  بال�ستثمار  الوكالة  منتجات  يف  ُيطبرّق  الإجراء  هذا 
ا اأو غريها. باأجر، ويطبق يف املنتجات القائمة على امل�ساربة، �سواءاً كانت �سكوكاً

ا بربح فعلي متوقع مبني  فاحلافز الذي ا�ستحقه مدير ال�ستثمار مل يكن مرتبطاً
على درا�سات جدوى لواقع ال�سوق، ويحتمل يف حكم هذا امل�ساألة قولن: 

القول الأول: املنع)1(. 

ا مبا ز�د  � �إذ� كان مرتبطاً وم�ستند هذ� �لقول: �أن �حلافز �إمنا ُيعقل كونه حافزاً
�سعر  مبوؤ�سر  �لن�سبة  ربطت  �إذ�  لكن  �ل�ستثمار،  عمليات  من  متوقع  ربح  �أدنى  على 
الفائدة الذي يتغري كل يوم، بل كل �ساعة، ول عالقة له بربح عمليات ال�ستثمار، فال 
ا حتى يف  اإلى ا�ستحقاق مدير ال�ستثمار حافزاً ا، بل قد يوؤدي  يعقل وجه كونه حافزاً
ا اأن يكون  : اإذا كان الربح املتوقع 15%، فاإنه من املمكن جداً حال �سوء الإدارة، مثالاً
�سعر الفائدة 5%، والربح الفعلي نزل اإلى 10% ل�سوء الإدارة من املدير، فكيف ميكن 
اأ�ساء يف  اأنه  بالرغم من  اإدارته،  للمدير حل�سن  اإن ما زاد على 5% يعطى  ُيقال  اأن 
ا يف احلقيقة، واإمنا هو طريق  ا هنا لي�ص حافزاً الإدارة، فظهر بهذا اأن ما ي�سمى حافزاً

ملحاكاة املنتجات التقليدية.
ال�سكوك وتطبيقاتها املعا�سرة، تقي العثماين )5(، وقوله مرتدد بني التحرمي والكراهة، ولذلك قال:   )1(

)واإن هذه اجلهة ل تخلو من الكراهة على الأقل اإن مل نقل بحرمتها( ا.ه�.
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القول الثاين: اجلواز)1(.

“يجوز  فيه:  جاء  حيث  للموؤ�سرات،  ال�سرعي  املعيار  من   )2/5( الفقرة  يف  جاء 
ال�ستثمارية، وربط  وال�سكوك  ال�سناديق  للمقارنة يف  ا  املوؤ�سرات معياراً اتخاذ  ا  �سرعاً
مكافاأة املدير اأو حوافز الوكيل بال�ستثمار، اأو حوافز امل�سارب بنتيجة امل�ساربة” ا.ه)2(.

وي�ستدل لهذ� �لقول مبا ياأتي: 

�أن �ل�سرط يف �حلافز �أن ل تكون فيه جهالة فاح�سة متنع �لت�سليم، ف�سو�ءاً ربط . 1
�أو ربط مبوؤ�سر �سعر �لفائدة فاحلكم يف �ل�سورتني  بالربح �لفعلي �ملتحقق 

واحد؛ لأن العلم فيهما يتحقق يف املاآل.

ح�سل . 2 فاإذا  املال،  لأرباب  حق  ال�ستثمار  عمليات  من  املحققة  العوائد  اأن 
ا باملوؤ�سر وما ز�د عن ذلك  �لرت��سي على �أن يكون �لقدر �ملوزع عليهم مرتبطاً
وجمرد  يعدوهم.  ل  احلق  لأن  فيه؛  حمظور  فال  ال�ستثمار،  ملدير  حق  فهو 
الوجه  وقع على  اأنه  دام  ما  التحرمي  يقت�سي  التقليدية ل  املنتجات  حماكاة 

ال�سرعي وانتفى فيه مقت�سى التحرمي.

ولعل الأظهر هو القول باجلواز.

املطلب الثاين
التاأ�صيل الفقهي حلوافز االأداء يف عقود امل�صاربة

ا بزيادة  حوافز الأداء يف عقود امل�ساربة ميكن اأن يكون التفاق عليها ت�ساعدياً
اأو يكون التفاق عليها بتحديد مبلغ  ح�سة امل�سارب من الربح كلما زادت الأرباح، 
ال�سرعي  املعيار  الإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  لهيئة  ال�سرعي  املجل�ص  راأي  هو   )1(
للموؤ�سرات، وراأي الهيئة ال�سرعية مل�سرف الإمناء يف القرار رقم )133(، واختاره بع�ص املعا�سرين 
�ملعايري  در��سات  باأ�سولها(،  �ل�سكوك  خماطر  �رتباط  )مدى  بحثه  يف  ح�سان  حامد  ح�سني  مثل 

ال�سرعية )1018/2(.
)املعايري ال�سرعية( )718(.  )2(
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اختلف  وقد  الأرباح،  هذه  من  ح�سة  اأو  معني  حد  عن  الأرباح  زادت  اإذا  مقطوع 
املعا�سرون يف حوافز الأداء يف عقد امل�ساربة على قولني: 

القول الأول: التحرمي)3(.

وا�ستدل لهذا القول باأدلة منها: 

اأن عقد امل�ساربة مبني على العدل، وهذا ل يتحقق اإل باتفاق الطرفني على . 1
ال�سركة يف الربح بحيث يكون لكل واحد ح�سة منه على ال�سيوع، فاإذا ربطت 
� من �لربح فهذ� يتعار�س مع �لعدل �لذي هو  ح�سة �مل�سارب بتحقيقه قدراً
اأ�سا�ص عقد ال�سركة، لأنه قد تكون زيادة الأرباح عن القدر املحدد هي زيادة 
ي�سرية تافهة في�ستحق لأجلها امل�سارب احلافز، مع اأن رب املال كان ياأمل يف 

زيادة اأكرب، فيوؤدي هذا اإلى النزاع.

�أن هذ� �ل�سرط ذريعة �إلى قطع �ل�سركة يف �لربح، وقد �أجمع �لعلماء على منع . 2
كل �سرط فيه قطع لل�سركة يف �لربح)4(.

�سرط  وكل  �لربح،  �ل�سركة يف  �مل�ساربة  بعقد  “�ملق�سود  �ملب�سوط:  جاء يف 
يوؤدي اإلى قطع ال�سركة يف الربح بينهما مع ح�سوله فهو ُمبطل للعقد؛ لأنه 

ت ملوجب العقد” ا.ه)5(. مفوِّ

�أن �لفقهاء عندما منعو� �خت�سا�س �أحد �لطرفني مببلغ معني مل يلتفتو� �إلى . 3
�لربح هل ز�د �أم نق�س، بل كان منعهم تخ�سي�س �أحد �لطرفني مببلغ مدد 
ا للم�سارب يف حال زيادة  ا، في�سمل تخ�سي�ص مبلغ مقطوع حافزاً ا عاماً منعاً

الأرباح.
)بجوث يف فقه املعامالت املالية(، رفيق امل�سري )176(.   )3(

)الإجماع( لبن املنذر )92(.  )4(
)�ملب�سوط( للكا�ساين )19/22(.  )5(
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القول الثاين: اجلواز)1(.

وا�سُتدل لهذا القول باأدلة منها: 

�لربح؛ لأن �مل�سارب يتقا�سم . 1 �ل�سركة يف  �إلى قطع  يوؤدي  �ل�سرط ل  �أن هذ� 
مع اأرباب املال جميع الأرباح اإلى احلد املتوقع، ثم ياأخذ بعد ذلك الزائد اأو 
ا على ح�سن اأدائه، فامل�ساركة يف الربح حا�سلة ول �سك، ولي�ص  بع�سه حافزاً

يف ذلك ما ينايف مقت�سى العقد.

�أن �لأ�سل يف �لعقود و�ل�سروط �ل�سحة، ولي�س يف كتاب �هلل ول يف �سنة نبيه . 2
)ٹ   تعالى:  قال  �لر�سا،  على  مبناها  و�لعقود  �ل�سرط،  هذ�  ُيحّرم  ما 
ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ( ]الن�ساء: 29[.

والذي يرتجح هو القول بجواز حافز الأداء يف عقود امل�ساربة، لالأ�سباب الآتية: 

اإخالل  فيه  لي�ص  اأنه  كما  الربح،  ال�سركة يف  قطع  ذلك  على  يرتتب  ل  اأنه   : اأولاً
يحرم  �أل  هو  �مل�ساربة  تقت�سيه  �لذي  فالعدل  �لطرفني،  بني  �لعد�لة  مببد�أ 
اأحد الطرفني من الربح، ول ينايف مقت�سى امل�ساربة اأن يكون لأحد الطرفني 
ا �أقل �أو يز�د يف ربح �مل�سارب على ح�ساب رب �ملال �إذ� ح�سل �لرت��سي  ربحاً

بني املتعاقدين.

ا: القول باأن احلافز قد ُي�ستحق ملجرد زيادة ي�سرية تافهة عن الربح املتوقع،  ثانياً
يجاب عنه �أنه ل يوجد ما مينع منه �إذ� ر�سي رب �ملال بذلك؛ لأنه قد يكون 
غر�سه هو �حل�سول على �لربح �ملتوقع فقط، ول ي�سره �أن ي�ستاأثر �مل�سارب 

مبا ز�د عليه.

ثالثاًا: �ل�ستدلل باأن �لفقهاء ملا منعو� �خت�سا�س �أحد �لطرفني مببلغ معني مل 
)الغرر واأثره يف العقود(، ال�سديق ال�سرير )523(، )اإدارة احل�ساب الحتياطي(، يو�سف ال�سبيلي،   )1(

اأبحاث ندوة م�ستقبل العمل امل�سريف الرابعة )277(.
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يلتفتوا اإلى الربح هل زاد اأم نق�ص، بل كان منعهم تخ�سي�ص اأحد الطرفني 
ا، مل نظر؛ لأنهم عللو� �سر�حةاً باأن تخ�سي�س �أحد  ا عاماً مببلغ مدد منعاً
�لطرفني مببلغ معني فيه �حتمال قطع �ل�سركة يف �لربح؛ لأنه رمبا ل تربح 
امل�ساربة اإل قدر املبلغ املقطوع فينايف مقت�سى امل�ساربة وهو ال�سرتاك يف 
�لربح، جاء يف �ملب�سوط: “ولو قال: على اأن ما رزق اهلل تعالى يف ذلك من 
�سيء فللم�سارب من ذلك مائة درهم فهذه م�ساربة فا�سدة؛ لأن هذ� �ل�سرط 
�إل مقد�ر  يربح  �لربح مع ح�سوله فرمبا ل  بينهما يف  �ل�سركة  يوجب قطع 
�ملائة فياأخذه من �سرط له... ورمبا يربح �أقل من مائة درهم فال ي�سلم جميع 

�ملائة ملن �سرط له مع ح�سول �لربح؛ فلهذ� ف�سد �لعقد” ا.ه)1(.

وهذا املحظور ل يظهر فيما لو كان املبلغ املقطوع هو حافز زائد على الربح 
امل�ساع املتفق عليه يف العقد.

ا: اأن عدم حتديد الربح غري موؤثر؛ لأن العلم به متحقق اإذا حتقق ما ُعلِّق  رابعاً
عليه، واجلهالة املوؤثرة هي اجلهالة التي متنع الت�سليم اأو توؤدي اإلى النزاع.

وبناءاً على هذا: 

• يجوز اأن يكون حافز الأداء بزيادة ن�سبة ربح امل�سارب زيادة ت�ساعدية كلما 	
زادت الأرباح، كاأن يتفق الطرفان على اأنه اإذا كان ربح وعاء امل�ساربة %10 
امل�ساربة 15% من  واإذا كان ربح وعاء  امل�سارب %30  املال، فربح  راأ�ص  من 
راأ�ص املال، فربح امل�سارب 35% وقد �سدر بهذا قرار الهيئة ال�سرعية مل�سرف 

الراجحي)2(، وتو�سية ندوة الربكة احلادية ع�سر)3(.

• ا على الربح امل�ستحق للم�سارب 	 ا زائداً ا مقطوعاً كما يجوز اأن يكون احلافز مبلغاً
)�ملب�سوط(، �ل�سرخ�سي )22/22(.  )1(

قرار الهيئة ال�سرعية مل�سرف الراجحي رقم )77(.  )2(
خماطر  �رتباط  )مدى  وينظر:   ،)87( الإ�سالمي(  لالقت�ساد  الربكة  ندوات  وتو�سيات  )قرارات   )3(

ال�سكوك باأ�سولها( ح�سني حامد ح�سان، درا�سات املعايري ال�سرعية )1019/2(.
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ا للم�سارب  اإذا زاد ربح امل�ساربة عن ن�سبة معينة، �سواءاً كان احلافز م�ستحقاً
ا لأرباب �ملال، ولهم  �أو كان �حلافز حقاً مبجرد حتقيق �لن�سبة �ملتفق عليها، 
املوؤ�س�سات  منتجات  يف  عادة  ال�سورة  هذه  وتظهر  للم�سارب،  عنه  التنازل 
املالية الإٍ�سالمية يف �سكوك امل�ساربة عندما يقتطع من الأرباح جزء لتكوين 
احتياطي، هذا الحتياطي ي�ستثمر ل�سالح حملة ال�سكوك، واإذا ف�سل �سيء 

يف �آخر �ملدة تنازل عنه حملة �ل�سكوك مبح�س �إر�دتهم للم�سارب.

ومن املنا�سب الإ�سارة هنا اإلى اأن الحتياطي الذي ُي�سرف فائ�سه اإلى امل�سارب 
انتفاع  يجوز  ول  امل�سارب؛  ل�سالح  ي�ستثمر  اأن  يجوز  ل  اأدائه  ح�سن  على  ا  حافزاً
��ستثماره مل�سلحة نف�سه مع �سمانه؛ لأنه  �أو   ) �ل�سكوك مثالاً �مل�سارب به )م�سدر 
يكون يف حكم �لقر�س فيوؤدي �إلى �جتماع �لقر�س و�مل�ساربة)1(، وكما يحرم اجلمع 
بني �ل�سلف و�لبيع يحرم �جلمع بني �ل�سلف و�ملعاو�سة، قال �بن تيمية: “نهى ملسو هيلع هللا ىلص عن 
اأن يجمع بني �سلف وبيع)2(؛ فاإذا جمع بني �سلف واإجارة فهو جمع بني �سلف وبيع اأو 
مثله. وكل تربع يجمع اإلى البيع والإجارة، مثل: الهبة والعارية والعرية واملحاباة يف 
�مل�ساقاة و�ملز�رعة وغري ذلك: فهي مثل �لقر�س. فجماع معنى �حلديث: �أن ل يجمع 
ا، في�سري  ا مطلقاً بني معاو�سة وتربع؛ لأن ذلك �لتربع �إمنا كان لأجل �ملعاو�سة؛ ل تربعاً
� من �لعو�س فاإذ� �تفقا على �أنه لي�س بعو�س جمعا بني �أمرين متنافيني”ا.ه)3(. جزءاً

واحلا�سل اأن حوافز الأداء يف املنتجات القائمة على عقود امل�ساربة جائزة وفق 
ال�سوابط الآتية: 

�أل يرتتب على حافز �لأد�ء قطع �ل�سركة يف �لربح �أو �سمان �لربح لرب �ملال، . 1
فاإذا كانت العالقة يف ح�ساب ا�ستثماري قائمة على عقد امل�ساربة، فال يجوز 

)اإدارة احل�ساب الحتياطي(، يو�سف ال�سبيلي، اأبحاث ندوة م�ستقبل العمل امل�سريف الرابعة )278(.  )1(
 ،)6671( برقم   )253/11( م�سنده  يف  واأحمد   ،)2424( برقم   )950/4( املوطاأ  يف  مالك  اأخرجه   )2(
واأبو داود يف �سننه )283/3( برقم )3504(، والرتمذي يف �سننه )527/3(، وقال: هذا حديث ح�سن 

�سحيح.
)جمموع فتاوى ابن تيمية( )62/29(.  )3(
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احل�ساب  اأداء  موؤ�سر  بزيادة  للحافز  ال�ستثمار  مدير  ا�ستحقاق  يربط  اأن 
مدير  اأن  هذا  مقت�سى  لأن  املعتمد؛  ال�سرت�سادي  املوؤ�سر  عن  ال�ستثماري 
كان  اإذا  امل�ساربة  وعاء  ولو ظهرت خ�سارة يف  �سي�ستحق احلافز  ال�ستثمار 
موؤ�سر اأدائه اأف�سل من املوؤ�سر ال�سرت�سادي، بخالف املنتجات القائمة على 

عقود الوكالة باأجر فال ي�سر التفاق على هذا النحو.

يف . 2 �مل�ساربة  وعاء  باإقر��س  �ل�ستثمار  مدير  و�لتز�م  �حلافز  بني  يجمع  �أل 
حال نق�س �لأرباح؛ لأنه من �جلمع بني �ل�سلف و�ملعاو�سة.

يف . 3 الفائ�ص  ال�ستثمار  مدير  اأخذ  طريق  عن  ُي�ستحق  احلافز  كان  اإذا 
الحتياطي املخ�س�ص ملواجهة املخاطر، فال يجوز اأن ُي�ستثمر هذا الفائ�ص 
ا لأرباب املال، ثم لهم اأن يتنازلوا عنه  مل�سلحة مدير ال�ستثمار، بل يبقى حقاً

يف اآخر مدة ال�ستثمار.

املطلب الثالث
التاأ�صيل الفقهي حلوافز االأداء يف عقود التاأمني

تقدم اأن �سركات التاأمني ُتدير �سندوق التاأمني بنوعني من الأعمال، النوع الأول: 
اإدارة التاأمني فت�ستقبل ال�سرتاكات وُت�سرف التعوي�سات ويتحقق من هذا فائ�ص، 
حالت  ثالث  ذكر  وتقدم  الربح،  لتحقيق  ال�سندوق  اأموال  ا�ستثمار  الثاين:  والنوع 

ل�ستحقاق احلافز: 

احلال الأولى:

ا بح�سن �إد�رة �ل�سركة لال�ستثمار، ولي�س مبقد�ر �لفائ�س،  �أن يكون �حلافز مرتبطاً
وحكم احلافز هنا كاحلكم يف حوافز الأداء يف عقود الوكالة باأجر، وتقدم بحثها، 

والأظهر يف هذا احلافز هو اجلواز.



حوافز األداء يف املؤسسات املالية اإلسالمية

العدد  اخلامس واخلمسون  647العدد  اخلامس واخلمسون 646

احلال الثانية:

ا مبقد�ر �لفائ�س �لتاأميني �ملحقق بعد �سرف تعوي�سات �لتاأمني،  �أن يكون مرتبطاً
فقد يقال بالتحرمي)1(؛ وهذا الذي يفهم من املعيار ال�سرعي للتاأمني الإ�سالمي، فقد 
جاء يف الفقرة )5/5(: “يجوز اأن ت�ستمل اللوائح املعتمدة على الت�سرف يف الفائ�ص 
مبا فيه �مل�سلحة ح�سب �للو�ئح، مثل: تكوين �لحتياطيات، �أو تخفي�س �ل�سرت�كات، 
األ ت�ستحق  اأو جزء منه على امل�سرتكني على  اأو توزيعه  اأو التربع به جلهات خريية، 

ا من ذلك الفائ�ص” ا.ه.)2(. ال�سركة املديرة �سيئاً

وم�ستند هذا القول: اأن حتقيق الفائ�ص ل يرتبط بح�سن اأداء ال�سركة واإدارتها، 
اأو  فيها،  لل�سركة  دخل  ل  التي  التعوي�سات  قلة  ب�سبب  الفائ�ص  حتقيق  يكون  قد  بل 

ب�سبب مماطلة ال�سركة يف دفع التعوي�سات)3(.

ويحتمل اأن ُيقال باجلواز، لأن جمرد قيام احتماٍل باأن الفائ�ص قد يتحقق باأمور ل 
عالقة لها بح�سن اأداء ال�سركة واإدارتها ل يلزم منه التحرمي؛ لأن الأ�سل هو اجلواز، 
والتحرمي ل يثبت اإل اإذا ثبت فيه الغرر، اأما جمرد احتمال الغرر فال يثبت التحرمي؛ 
لأنه لي�ص هو الأ�سل. ثم اإن الفائ�ص قد يتحقق باأمور مرتبطة بح�سن اأداء ال�سركة 

لوعاء التاأمني منها)4(: 

مهارة ال�سركة وقدرتها على قيا�ص املخاطر ب�سكل دقيق وح�سن اختيار امل�سرتكني.. 1

جناح ال�سركة يف تقليل امل�سروفات.. 2

اأعداد امل�سرتكني، وزيادة امل�سرتكني يزداد . 3 قدرة ال�سركة الت�سويقية لزيادة 
معه الفائ�ص.

التعاوين  التاأمني  موؤمتر  ال�سبيلي )14(،  يو�سف  التعاوين(،  التاأمني  �سركات  ال�سرعية على  )الرقابة   )1(
اأبعاده واآفاقه، وموقف ال�سريعة الإ�سالمية منه.

)املعايري ال�سرعية( )688(.  )2(
)الرقابة ال�سرعية على �سركات التاأمني التعاوين(، يو�سف ال�سبيلي )14(.  )3(

)الفائ�ص التاأميني، معايري احت�سابه، واأحكامه، وطريقة توزيعه(، حممد القري )8(.  )4(
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وعلى اأي حال فاإن اجلواز لو �سح القول به ينبغي اأن يقيد باأمور)1(: 

ا بح�سن اأداء ال�سركة وقدرتها على حتقيق اأعلى  الأول: اأن يكون احلافز مرتبطاً
قدر ممكن من �لفائ�س ل مبجرد وجود �لفائ�س.

ا مقابل ح�سن  ، ثم اإذا حققت فائ�ساً الثاين: اأن ي�سمى لل�سركة اأجرة معلومة ابتداءاً
اإدارتها لأعمال التاأمني ا�ستحقت ن�سبة من الفائ�ص، ول ي�سح اأن تكون كل 
اأجرة ال�سركة هي ح�سة من الفائ�ص دون ت�سمية اأجرة معلومة؛ لأنه تكون 

�ملعاملة حينئذ معاو�سة �لفائ�س وهو جمهول.

الثالث: اأن تكون ن�سبة احلافز من الفائ�ص ي�سرية، بحيث ل يزيد ما ت�ستحقه ال�سركة 
من الفائ�ص عن الثلث، لأنها لو زادت ل�سارت العالقة بني ال�سركة وامل�سرتكني 

معاو�سة على �لفائ�س، فيقرب �لتاأمني �لتكافلي من �لتاأمني �لتجاري)2(.

احلال الثالثة:

ا، بالفائ�ص املتبقي بعد التعوي�سات، وبناجت  ا بالأمرين معاً اأن يكون احلافز مرتبطاً
عمليات ال�ستثمار. وهذه ال�سورة يتوجه فيها احتمالن: 

الأول: املنع، وهو ظاهر ن�ص الفقرة )5/5( من معيار التاأمني الإ�سالمي حيث 
ا من ذلك الفائ�ص” ا.ه.)3(. جاء فيه: “على األ ت�ستحق ال�سركة املديرة �سيئاً

الثاين: اجلواز، وهو الأظهر، كاحلال الثانية على اأن يقيد بال�سوابط ال�سابقة.

واهلل اأعلم

)الرقابة ال�سرعية على �سركات التاأمني التعاوين(، يو�سف ال�سبيلي )15(.  )1(
�ل�سركة  �لتاأمني نف�سه، فت�ستحق  �لتقليدي هو عقد معاو�سة ي�ستهدف �لربح من  �أو  �لتجاري  �لتاأمني   )2(
الذي يكون  التعاوين  التاأمني  بينه وبني  الرئي�ص  الفارق  العجز كله، وهذا  وتلتزم بتحمل  الفائ�ص كله 
ا ل�سندوق التاأمني الذي ميلكه امل�ستاأمنون، والعجز ل تتحمله ال�سركة اإمنا يطالب به  الفائ�ص فيه ملكاً
�مل�ستاأمنني؛ فال توجد معاو�سة على �لفائ�س مقابل حتمل �ل�سركة �لعجز. ينظر: �لبند )2( من املعيار 

ال�سرعي رقم )26( ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
)املعايري ال�سرعية( )688(.  )3(
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اخلامتة

يف ختام هذا البحث هذا تلخي�ص لأهم النتائج التي انتهى اإليها: 

تعريف حافز �لأد�ء �ملق�سود بالبحث: عو�س ز�ئد على �لعو�س �مل�ستحق باأ�سل . 1
العقد.

يجوز اأن يتفق مدير ال�ستثمار والعميل يف عقود الوكالة بال�ستثمار، على اأن . 2
ا  ي�ستحق املدير جميع الأرباح الزائدة عن ن�سبة حمددة، اأو ا�ستحقاقه جزءاً

من الأرباح الزائدة عن ن�سبة حمددة، والأقرب تخريجها على اجلعالة.

يجوز ترديد اأجرة مدير ال�ستثمار بحيث يتفق مع العميل على اأجرة معلومة . 3
بن�سبة من �سايف الأ�سول امل�ستثمرة باأرباحها، فاإذا زادت عوائد ال�ستثمار 

عن ن�سبة حمددة زادت ن�سبته امل�ستحقة مقابل الإدارة.

من ال�سوابط التي ميكن اأن ت�سبط جواز حوافز الأداء يف عقود الوكالة باأجر: . 4

ا، ويكون �لعو�س  ا رمزياً �أل يكون �لأجر �ملعلوم �لثابت باأ�سل �لعقد مبلغاً �أ. 
�أكرثه هو �حلافز.

�أل ُيجمع بني �حلافز و�لتز�م مدير �ل�ستثمار بالإقر��س، فاإذ� كان �لوكيل  ب. 
ا باإقر��س رب �ملال �إذ� نق�ست �لأرباح عن �لعائد �ملتوقع  بال�ستثمار ملتزماً
توزيعه يف فرتة مالية، لي�ستحق الوكيل جميع ما زاد عن الربح املتوقع يف 

فرتة لحقة فال يجوز؛ لأن هذ� من �جلمع بني �ل�سلف و�ملعاو�سة.

ل يظهر مانع من حتديد احلافز بناءاً على زيادة عوائد ال�ستثمار عن العوائد . 5
م�ستحق  عنها  ز�د  وما  معلومة،  �لأجرة  لأن  �لفائدة؛  �سعر  �ملرتبطة مبوؤ�سر 

لرب املال وقد تنازل عنه ملدير ال�ستثمار.
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�سو�بط حو�فز �لأد�ء يف �ملنتجات �لقائمة على عقود �مل�ساربة: . 6

�أل يرتتب على حافز �لأد�ء قطع �ل�سركة يف �لربح �أو �سمان �لربح لرب  �أ. 
املال، فاإذا كانت العالقة يف ح�ساب ا�ستثماري قائمة على عقد امل�ساربة، 
فال يجوز اأن يربط ا�ستحقاق مدير ال�ستثمار للحافز بزيادة موؤ�سر اأداء 
مقت�سى  لأن  املعتمد؛  ال�سرت�سادي  املوؤ�سر  عن  ال�ستثماري  احل�ساب 
وعاء  ولو ظهرت خ�سارة يف  �سي�ستحق احلافز  ال�ستثمار  اأن مدير  هذا 

امل�ساربة اإذا كان موؤ�سر اأدائه اأف�سل من املوؤ�سر ال�سرت�سادي.

�أل ُيجمع بني �حلافز و�لتز�م مدير �ل�ستثمار باإقر��س وعاء �مل�ساربة يف  ب. 
حال نق�س �لأرباح؛ لأنه من �جلمع بني �ل�سلف و�ملعاو�سة.

يف  الفائ�ص  ال�ستثمار  مدير  اأخذ  طريق  عن  ُي�ستحق  احلافز  كان  اإذا  ج. 
الحتياطي املخ�س�ص ملواجهة املخاطر، فال يجوز اأن ُي�ستثمر هذا الفائ�ص 
اأن يتنازلوا  ا لأرباب املال، ثم لهم  مل�سلحة مدير ال�ستثمار، بل يبقى حقاً

عنه يف اآخر مدة ال�ستثمار.

جتوز حوافز الأداء يف عقود التاأمني بال�سوابط الآتية: . 7

ا بح�سن اأداء ال�سركة وقدرتها على حتقيق اأعلى  اأن يكون احلافز مرتبطاً اأ. 
قدر ممكن من �لفائ�س ل مبجرد وجود �لفائ�س.

مقابل  ا  فائ�ساً حققت  اإذا  ثم   ، ابتداءاً معلومة  اأجرة  لل�سركة  ي�سمى  اأن  ب. 
ح�سن اإدارتها لأعمال التاأمني ا�ستحقت ن�سبة من الفائ�ص، ول ي�سح اأن 
تكون كل اأجرة ال�سركة هي ح�سة من الفائ�ص دون ت�سمية اأجرة معلومة.

ت�ستحقه  ما  يزيد  ي�سرية، بحيث ل  الفائ�ص  ن�سبة احلافز من  تكون  اأن  ج. 
ال�سركة من الفائ�ص عن الثلث.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني
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فائدة: حكم ا�ستالم بع�س املبلغ يف ال�سرف

( ول يجد اإل اأقل  عندما يحتاج �سخ�ص ل�سرف مبلغ )500 مثالاً
فيما   )100( الباقي  وي�ستلم  ياأخذها،  اأن  له  فهل   )400( منه 
بعد؟ منع من ذلك بع�ص العلماء؛ لعدم حتقق التقاب�ص يف املبلغ 
�ملتبقي، و�أجاز ذلك �آخرون ب�سرط �أن ينوي �مل�سارفة يف �ملبلغ 
�أو وديعة عند �ساحبه،  �أمانة  �أنه  �ملتبقي فينوي  و�أما  �ملقبو�س، 
وهذا هو الأقرب، وقد ن�ص بع�ص فقهاء احلنابلة على ما ي�سبه 

هذا.
لطائف الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور �سعد بن تركي اخلثالن، )�س: 73(.
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جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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ملخص البحث

اآخرون  وكثريون  الفقهاء،  من  كثري  يغفلها  م�ساألة  على  ال�سوء  البحث  ُي�سلِّط 
البحث  ويبداأ  العارية،  يد جاحد  قطع  م�ساألة  وهي  ا،  ب�سكل خمت�سر جداً يذكرونها 
بدر��سة حول حقيقة �ل�سرقة مع بيان �سروط �لقطع، ثم حقيقة �لعارية و�سروطها، ثم 
درا�سة م�ساألة ما اإذا جحد امل�ستعري املتاع الذي ا�ستعاره، فهل يثبت قطعه كال�سارق 

اأو ل؟ حيث ترجح للباحث قوة قول اجلمهور القائلني بعدم قطع يد جاحد العارية.

الكلمات املفتاحية: 

ال�سرقة، القطع، اليد، جحود، العارية.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

تنتظم  بها  �ساملة،  كاملة  وجعلها  اخلامتة،  ال�سريعة  اأنزل    اهلل  فاإن 
حياة العبد وت�ستقيم اأمور النا�ص، فاإذا التزم بها العبد اأفلح يف الدنيا والآخرة، واإذا 

مها النا�ص يف تعامالتهم ا�ستقامت حياتهم و�سُلح معا�سهم. حكرّ

� مبناها �ملعاو�سة و�لربح،  وقد نظمت �ل�سريعة تعامالت �لنا�س، فجعلت فيها عقوداً
ورّغبت  و�لإح�سان،  �لرفق  مبناها   � عقوداً وجعلت  بينهم،  �لنز�ع  مينع  مبا  و�سبطتها 

فيها، وخّففت من �سو�بطها مبا يعني �لنا�س على �مل�سي فيها وعدم �لإحجام عنها.

والعدل، ولزجر املجرمني  العقوبات لإقامة احلق  ت�سريع  ويف مقابل ذلك، جاء 
وردع املف�سدين، وحفظ احلقوق واإعادتها اإلى اأ�سحابها، ومن الن�سو�ص الواردة يف 

ذلك حديث عائ�سة  يف خرب قطع يد املراأة املخزومية.

يدها،  بقطع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأمر  لأجله  الذي  ال�سبب  العلماء يف حتديد  اختلف  وقد 
فقرر بع�سهم اأن ال�سبب هو اأنها كانت جتحد العارية، وذهب اآخرون اإلى اأن قطعها 
ب�سبب ال�سرقة، ولذا جاءت الرغبة يف كتابة هذا البحث لتحقيق الراجح يف امل�ساألة.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

ا�سرتاك امل�ساألة بني بابني عظيمني: عقود الإرفاق، واحلدود.. 1

قلة من تعر�س لدر��سة �مل�ساألة و�خلالف �لو�رد فيها ب�سكل مف�سل.. 2
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اأهداف البحث: 

حتقيق القول الراجح يف م�ساألة قطع اليد يف جحود العارية.. 1

حل �إ�سكال �لتعار�س �لظاهري �ملوجود بني �لن�سو�س يف �مل�ساألة.. 2

الدرا�سات ال�سابقة: 

�جتهدت يف �لبحث عن در��سات �سابقة حول هذ� �ملو�سوع، فلم �أقف على در��سة 
العارية بني  اإل درا�سة واحدة هي: عقوبة جاحد  اأو قريب منه،  العنوان  تتعلق بهذا 
احلد والتعزير، لعدنان اأحمد ال�سمادي، ذكر فيها معنى العارية وحكمها، ثم عقوبة 

جاحد العارية.

ال�سارق  وعقوبة  ال�سرقة  حقيقة  عن  احلديث  بزيادة  عنه  بحثي  اختلف  وقد 
و�سروط �لقطع يف �ل�سرقة، و�سروط �لعارية، كما �أن عر�س �لأدلة يف �مل�ساألة �لرئي�سة 

وهو قطع يد جاحد العارية خمتلف بني البحثني، ولذا اختلف الرتجيح بينهما.

منهج البحث: 

بالوقوف  وذلك  التحليلي،  ال�ستقرائي  املنهج  هو  البحث  هذا  يف  املتبع  املنهج 
على اأقوال املذاهب الفقهية املعتربة يف م�سائل البحث با�ستخراجها من م�سادرها 
�لأ�سيلة، مع ��ستعر��س �أدلة كل قول و�ملقارنة بينها بذكر �ملناق�سات �لو�ردة عليها 

والإجابة عنها، ثم ترجيح ما يظهر للباحث رجحانه.

�لأحاديث  وعزو  �لآية،  ورقم  �ل�سورة  بذكر  �لآيات  يكون عزو  ذلك:  ومن �سمن 
بتخريجها يف دواوين ال�سنة املعروفة، مع الكتفاء بتخريج احلديث يف ال�سحيحني 

اأو اأحدهما اإن كان.

تق�سيمات البحث: 

يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، وبيانها كما يلي: 
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�ملقدمة، وت�سمنت �حلديث عن: �أهمية �ملو�سوع و�أ�سباب �ختياره، و�أهد�ف �لبحث، 
ومنهجه، وتق�سيماته.

املبحث الأول: القطع يف ال�سرقة و�سروطه، وحتته ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: حقيقة ال�سرقة.

املطلب الثاين: عقوبة ال�سارق.

�ملطلب �لثالث: �سروط �لقطع يف �ل�سرقة.

املبحث الثاين: حقيقة العارية وحكمها و�سروطها، وحتته ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: حقيقة العارية.

املطلب الثاين: حكم العارية.

�ملطلب �لثالث: �سروط �لعارية.

املبحث الثالث: قطع يد جاحد العارية.

اخلامتة. وفيها اأهم النتائج.

ا لوجهه، واأن ينفع به. ويف اخلتام.. اأ�ساأل اهلل اأن يجعل هذا البحث خال�ساً

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.



قطع اليد يف جحود العارية- دراسة فقهية

العدد  اخلامس واخلمسون  665العدد  اخلامس واخلمسون 664

املبحث االأول
القطع يف ال�صرقة و�صروطه

وحتته ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
حقيقة ال�شرقة

و�سرت،  �سيء يف خفاء  اأخذ  على  يدل  اأ�سل  والقاف  والراء  ال�سني  لغة:  ال�سرقة 

�ملعنى:  هذ�  ومن  بالتحريك،  �ل�َسَرق  وم�سدره  �سرق،  منه  و�لفعل  ��سم،  و�ل�سرقة 
ا، وم�سارقة النظر، اإذا اهتبل غفلته لينظر اإليه)1(. ع خمتفياً ا�سرتاق ال�سمع، اإذا ت�سمرّ

ا ل�سيء من  فت بتعريفات متعددة، بع�سها يت�سمن ذكراً ال�سرقة ا�سطالًحا: ُعرِّ

�سروطها، ولكنها متقاربة يف اجلملة من حيث بيان احلقيقة، فمما جاء يف تعريفها 
عند احلنفية اأنها: اأخذ الن�ساب من احلرز على ا�ستخفاء)2(.

ويوؤخذ عليه �أنه ذكر يف �لتعريف بع�س �ل�سروط، كالن�ساب و�حلرز.

ومن تعريفات املالكية: اأخذ املال خفية من غري اأن يوؤمتن عليه)3(.

ويوؤخذ عليه اأنه غري مانع، فاإن املرء قد ياأخذ مالاً غري مملوك خفية، ومل يوؤمتن 
عليه، ول يكون �سرقة.

ومن تعريفات ال�سافعية: اأخذ ال�سيء على وجه ال�ستخفاء)4(.

انظر: تهذيب اللغة، الأزهري )401/8(؛ ال�سحاح، اجلوهري )1496/4(؛ مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص   )1(
)154/3( مادة ]�ص ر ق[.

انظر: طلبة الطلبة، الن�سفي )181(.  )2(
�نظر: �لتو�سيح، خليل )377/6(.  )3(

انظر: البيان، العمراين )433/12(.  )4(
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وهذا هو حقيقة التعريف اللغوي، ويوؤخذ عليه: 

ا مل يكن �سرقة.. 1 اأن ال�سيء املاأخوذ اإذا مل يكن مالاً فلي�ص �سرقة، فلو اأُخذ حراً

اأنه لو اأخذ ماله هو مل يكن �سرقة، مع اأنه �سيء.. 2

ومن تعريفات احلنابلة: اأخذ مال حمرتم لغريه، على وجه الختفاء، من مالكه 

اأو نائبه)1(.

ا. وهو �أقرب �لتعريفات، ولكن يوؤخذ عليه �أنه ذكر �سرط كونه مرتماً

�أخذ  �ل�سرقة هي:  �إن  يقال:  �أن  �ل�سروط، فيمكن  � من  ا جمرداً تعريفاً �أردنا  و�إذ� 
ِملك الغري خفية.

منه،  وامل�سروق  وامل�سروق،  ال�سارق،  وهي:  ال�سرقة،  اأركان  التعريف  ن  فت�سمرّ
و�سورة اخلفاء التي متيز ال�سرقة عما قاربها، كالختال�ص والنتهاب واخليانة.

بالقوة)3(،  ا  عياناً املال  اأخذ  والنتهاب  ب�سرعة)2(،  ا  عياناً املال  اأخذ  فالختال�ص 
واخليانة جحد ما اوؤمتن عليه)4(.

املطلب الثاين
عقوبة ال�شارق

ال�سرقة حمرمة، بدللة الكتاب وال�سنة والإجماع، وهي كبرية من كبائر الذنوب.

فاأما الكتاب فقول اهلل تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]املائدة: 38[.

انظر: منتهى الإرادات، الفتوحي )145/5(.  )1(
انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي )217/3(؛ العزيز، الرافعي )211/11(؛ نهاية املحتاج، الرملي )457/7(.  )2(
املحتاج،  نهاية  )211/11(؛  الرافعي  العزيز،  )156/6(؛  عابدين  ابن  عابدين،  ابن  حا�سية  انظر:   )3(

الرملي )457/7(.
انظر: فتح القدير، ابن الهمام )360/5(؛ البحر الرائق، ابن جنيم )93/5(.  )4(
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واأما ال�سنة، فاأحاديث كثرية، منها: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل ال�سارق، ي�سرق البي�سة 
فتقطع يده، وي�سرق احلبل فتقطع يده«)1(.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص -يف حديث عبادة بن ال�سامت -: »اأبايعكم على اأن ل ت�سركوا 
ا، ول ت�سرقوا، ول تزنوا... احلديث«)2(. باهلل �سيئاً

واأجمع العلماء على حترميها)3(.

املتقدم  واحلديث  لالآية  اجلملة)4(؛  يف  ال�سارق  يد  قطع  على  ا-  -اأي�ساً واأجمعوا 
وغريهما.

املطلب الثالث
�صروط القطع يف ال�صرقة

ل تقطع �ليد �إل باكتمال �سروط �لقطع، وهي: 

ال�سرط الأول:

فال  ا  جمنوناً اأو  ا  �سغرياً كان  فاإن   ، عاقالاً ا  بالغاً يكون  باأن  ال�سارق،  يف  التكليف 
يقطع)5(؛ لأنهما غري خماطبني بالتكليف؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »رفع القلم عن ثالثة: عن 
، حديث 6783(، وم�سلم )29-كتاب  رواه البخاري )86-كتاب احلدود، 7-باب لعن ال�سارق اإذا مل ي�سمرّ  )1(

احلدود، 1-باب حد ال�سرقة ون�سابها، حديث 1687(.
رواه البخاري )86-كتاب احلدود، 14-باب توبة ال�سارق، حديث 6801(، وم�سلم )29-كتاب احلدود،   )2(

10-باب احلدود كفارات لأهلها، حديث 1709(.
ابن قدامة )415/12(؛  املغني،  العمراين )433/12(؛  البيان،  املنذر )157(؛  ابن  الإجماع،  انظر:   )3(

�لتو�سيح، خليل )377/6(.
انظر-يف حكاية الإجماع-: الإجماع، ابن املنذر )157(؛ البيان، العمراين )433/12(؛ املغني، ابن   )4(
تيمية )329/28(، على  ابن  الفتاوى،  القطان )259/2(؛ جمموع  ابن  الإقناع،  قدامة )415/12(؛ 

خالف يف �سروط �لقطع ومو�سعه من �ليد.
القرايف  الذخرية،  )137/6(؛  احل�سكفي  املختار،  الدر  )521/3(؛  املو�سلي  الختيار،  انظر:   )5(
املحتاج،  مغني  )434/12(؛  العمراين  البيان،  )469/4(؛  الدردير  ال�سغري،  ال�سرح  )140/12(؛ 

ال�سربيني )228/4(؛ الإن�ساف، املرداوي )468/26(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )130/14(.
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النائم حتى ي�ستيقظ، وعن ال�سبي حتى يحتلم، وعن املجنون حتى يعقل«)1(.

ال�سرط الثاين:

ملسو هيلع هللا ىلص: »ادروؤوا احلدود عن امل�سلمني ما ا�ستطعتم،  انتفاء ال�سبهة)2(؛ لقول النبي 
فاإن كان له خمرج فخلرّوا �سبيله، فاإن الإمام اأن يخطئ يف العفو خري من اأن يخطئ يف 

العقوبة«)3(، وقد ُنقل �لإجماع على هذ� �ل�سرط)4(.

ولل�سبهة �سور كثرية، بع�سها متفق عليه، وبع�سها خمتلف فيه، ومن �سورها التي 
يذكرها الفقهاء: 

ماله . 1 اأنه  اأو  اأخذه خطاأ،  لأنه  اأو  بالتحرمي،  لكونه جاهالاً  اإما  الق�سد؛  عدم 
الذي ُغ�سب منه)5(.

ا، حديث 4398( والن�سائي )27- رواه اأبو داود )كتاب احلدود، باب يف املجنون ي�سرق اأو ي�سيب حداً  )1(
كتاب الطالق، 21-باب من ل يقع طالقه من الأزواج، 3432( وابن ماجه )10-كتاب الطالق، 15-

باب طالق املعتوه وال�سغري والنائم، حديث 2041(.
ا ب�سيغة اجلزم فقال: وقال علي لعمر : اأما علمت اأن القلم رفع عن  واأورد البخاري نحوه معلقاً
املجنون حتى يفيق، وعن ال�سبي حتى يدرك، وعن النائم حتى ي�ستيقظ؟ )86-كتاب احلدود، 22-باب 

ل يرجم املجنون واملجنونة(.
ه ابن امللقن يف البدر املنري )226/3( والألباين يف اإرواء الغليل )4/2( وذكر له �سواهد عن  و�سححرّ

. علي واأبي قتادة الأن�ساري
انظر: الختيار، املو�سلي )521/3(؛ الدر املختار، احل�سكفي )140/6(؛ الذخرية، القرايف )153/12(؛   )2(
ال�سرح ال�سغري، الدردير )469/4(؛ البيان، العمراين )434/12(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )212/4(؛ 

ال�سرح الكبري على املقنع، ابن اأبي عمر )537/26(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )155/14(.
)كتاب  والبيهقي   )1424 حديث  احلدود،  درء  يف  جاء  ما  2-باب  احلدود،  )اأبواب  الرتمذي  رواه   )3(
احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود بال�سبهات(، كالهما من طريق حممد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 

ا. الدم�سقي عن الزهري عن عروة عن عائ�سة  مرفوعاً
با الوقف. قال الرتمذي: قد روي نحو هذا عن غري  ا، و�سورّ وروياه من طريق وكيع عن يزيد به موقوفاً

واحد من اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنهم قالوا مثل ذلك.
انظر: الإجماع، ابن املنذر )162(.  )4(

العمراين  البيان،  )483/4(؛  الدردير  ال�سغري،  ال�سرح  )151/12(؛  القرايف  الذخرية،  انظر:   )5(
)434/12(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )209/4- 210(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )131/14(.
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ا، و�أمكن ذلك)1(.. 2 كونه مكَرهاً

كونه اأخر�ص؛ لحتمال نطقه ب�سبهة)2(.. 3

كونه �أعمى؛ جلهله مبال غريه)3(.. 4

وجود نوع ا�ستحقاق لالآخذ، كما لو كان املال �سركة، اأو اأخذ الوالدان من مال . 5
ولدهما)4(.

ال�سرط الثالث:

ا)5(؛ ويدل عليه حديث عائ�سة  الآتي. ا متقوماً كون املال امل�سروق حمرتماً

ال�سرط الرابع:

بلوغ املال امل�سروق الن�ساب يف ال�سرقة)6(؛ ملا جاء يف حديث عائ�سة : اأن 
ا«)7(، ويف لفظ: »ل ُتقطع يد  ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »تقطع اليد يف ربع دينار ف�ساعداً
البهوتي  القناع،  ك�ساف  )468/26(؛  املرداوي  الإن�ساف،  )434/12(؛  العمراين  البيان،  انظر:   )1(

.)130/14(
انظر: الدر املختار، احل�سكفي )140/6(.  )2(
انظر: الدر املختار، احل�سكفي )140/6(.  )3(

انظر: الذخرية، القرايف )153/12، 156(؛ ال�سرح ال�سغري، الدردير )474/4(؛ البيان، العمراين   )4(
البهوتي  القناع،  ك�ساف  )537/26(؛  عمر  اأبي  ابن  املقنع،  على  الكبري  ال�سرح  473(؛   ،471/12(

.)155/14(
القرايف  الذخرية،  )142/6(؛  احل�سكفي  املختار،  الدر  )530/3(؛  املو�سلي  الختيار،  انظر:   )5(
املحتاج،  مغني  )466/12(؛  العمراين  البيان،  )469/4(؛  الدردير  ال�سغري،  ال�سرح  )151/12(؛ 
البهوتي  القناع،  اأبي عمر )473/26(؛ ك�ساف  ال�سرح الكبري على املقنع، ابن  ال�سربيني )210/4(؛ 

.)130/14(
القرايف  الذخرية،  )140/6(؛  احل�سكفي  املختار،  الدر  )521/3(؛  املو�سلي  الختيار،  انظر:   )6(
املحتاج،  مغني  )434/12(؛  العمراين  البيان،  )469/4(؛  الدردير  ال�سغري،  ال�سرح  )143/12(؛ 
البهوتي  القناع،  اأبي عمر )488/26(؛ ك�ساف  ال�سرح الكبري على املقنع، ابن  ال�سربيني )207/4(؛ 

)134/14(، على خالف يف حتديد �لن�ساب، وبحثه لي�س يف هذ� �ملو�سع.
اأيديهما«،  البخاري )86-كتاب احلدود، 13-باب قول اهلل تعالى: »وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا  رواه   )7(

حديث 6789(.
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ُتقطع يد �سارق يف   قالت: مل  ا«)1(، وعنها  اإل يف ربع دينار ف�ساعداً ال�سارق 
عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اأقل من ثمن املجن، حجفٍة اأو تر�ص)2(، وكالهما ذو ثمن)3(.

ال�سرط اخلام�ص: 

كون ال�سرقة من حرز)4(؛ ملا جاء يف حديث عبداهلل بن عمرو  قال: �ُسئل 
�سمه  فاإذ�  معلق،  ثمر  ُتقطع يف  تقطع  »ل  قال:  �ليد؟  تقطع  كم  ملسو هيلع هللا ىلص يف  اهلل  ر�سول 
املُراح  اآوى  فاإذا  اجلبل)6(،  ُتقطع يف حري�سة  ول  املجن،  ثمن  ُقطعت يف  اجلرين)5( 

ُقطعت يف ثمن املجن«)7(.

ال�سرط ال�ساد�ص: 

اأو خائن)8(؛ ملا يف حديث  اأو منتهب  كون ال�سرقة خفية، فال قطع على خمتل�ص 
اأنه قال: »لي�ص على خائن ول منتهب ول  ملسو هيلع هللا ىلص  : عن النبي  جابر بن عبداهلل 

خمتل�ص قطع«)9(.
رواه م�سلم )29-كتاب احلدود، 1-باب حد ال�سرقة ون�سابها، حديث 1684(.  )1(

قيل: هما مبعنى، وقيل: �حلجفة -بفتحتني- �لدرقة، وقد تكون من خ�سب �أو عظم، وتغلف باجللد �أو   )2(
غريه، والرت�ص مثله لكن يطارق فيه بني جلدين. انظر: النهاية، ابن الأثري )820/2(؛ فتح الباري، ابن 

حجر )580/15(.
اأيديهما«،  البخاري )86-كتاب احلدود، 13-باب قول اهلل تعالى: »وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا  رواه   )3(

حديث 6793( وم�سلم )29-كتاب احلدود، 1-باب حد ال�سرقة ون�سابها، حديث 1685(.
انظر: الختيار، املو�سلي )522/3(؛ الدر املختار، احل�سكفي )142/6(؛ الذخرية، القرايف )158/12(؛   )4(
ال�سرح ال�سغري، الدردير )469/4(؛ البيان، العمراين )434/12(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )210/4(؛ 

ال�سرح الكبري على املقنع، ابن اأبي عمر )508/26(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )140/14(.
�لن�سائي  على  �ل�سندي  حا�سية  �نظر:  للتجفيف.  و�لثمر  �حلب  فيه  ُيجمع  مو�سع  )�أمري(  وزن  على   )5(

.)459/8(
احلري�سة: ال�ساة التي ُت�سرق من املرعى. انظر: حا�سية ال�سندي على الن�سائي )459/8(.  )6(

نه الألباين يف  رواه الن�سائي )46-كتاب قطع ال�سارق، 11-باب الثمر املعلق ي�سرق، حديث 4972( وح�سرّ  )7(
اإرواء الغليل )69/8(، وذكر له �سواهد.

انظر: الختيار، املو�سلي )522/3(؛ ال�سرح ال�سغري، الدردير )476/4(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني   )8(
)224/4(؛ ال�سرح الكبري على املقنع، ابن اأبي عمر )468/26(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )127/14(.

رواه اأبو داود )كتاب احلدود، باب القطع يف اخلل�سة واخليانة، حديث 4392، 4393( والن�سائي =  )9(
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ال�سرط ال�سابع: 

ثبوت �ل�سرقة عند �حلاكم مبطالبة �مل�سروق منه)1(؛ ملا جاء عن عمرو بن �سعيب 
عن اأبيه عن جده : اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »تعافوا احلدود فيما بينكم، فما 

بلغني من حد فقد وجب«)2(.

= )46-كتاب قطع ال�سارق، 13-باب ما ل قطع فيه، حديث 4987( وابن ماجه )20-كتاب احلدود، 
26-باب اخلائن واملنتهب واملختل�ص، حديث 2591( والرتمذي )اأبواب احلدود، باب ما جاء يف اخلائن 
واملختل�ص واملنتهب، حديث 1448( واللفظ لفظ الرتمذي، وقال: “ح�سن �سحيح، والعمل على هذا عند 

اأهل العلم”.
وقد �سحح �حلديَث: �بن �مللقن يف �لبدر �ملنري )660/8( و�لألباين يف �سحيح �سن �لرتمذي )134/2(، 

وقال ابن حجر: حديث قوي. انظر: فتح الباري )561/15(.
)537/26(؛  عمر  اأبي  ابن  املقنع،  على  الكبري  ال�سرح  )143/6(؛  احل�سكفي  املختار،  الدر  انظر:   )1(

ك�ساف القناع، البهوتي )163/14(.
رواه اأبو داود )كتاب احلدود، باب العفو عن احلدود ما مل تبلغ ال�سلطان، حديث 4376( والن�سائي )46-  )2(
ا وما ل يكون، 4901( قال ابن حجر يف الفتح )555/15(:  كتاب قطع ال�سارق، 5-باب ما يكون حرزاً

�سنده �إلى عمرو بن �سعيب �سحيح. و�سححه �لألباين يف �سحيح �سن �أبي د�ود )49/3(.
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املبحث الثاين
حقيقة العارية وحكمها و�صروطها

وحتته ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
حقيقة العارية

وهي  العار،  اإلى  من�سوبة  العارة،  ويقال:  وتخفيفها،  الياء  بت�سديد  لغة:  العارية 

ا�سم من الإعارة، يقال: اأعرته ال�سيء اأُعريه اإعارة وعارة، ويقال: ا�ستعرت منه عارية 
فاأعارنيها. والتعاور: التداول يف ال�سيء، تعاور القوم العواري -بالت�سديد والتخفيف-: 

ا، وهو عامٌّ يف كل �سيء، وامل�ستعار: املتداول. اإذا اأعار بع�سهم بع�ساً

وهذا -اأي: التداول- اأحد اأ�سلني يدور عليهما: العني والواو والراء.

�إحدى عيني �لإن�سان، وكل ذي عينني،  و�أما �لأ�سل �لثاين فيدل على مر�س يف 
ه)1(. ومعناه: اخللو من النظر، ومنه: العورة، كاأن العورة �سيء ينبغي مراقبته؛ خُلُلوِّ

ويف القول باأن ا�ستقاقها من العار نظر؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ا�ستعار)2(، كما �سياأتي.

يت بذلك من التعاور، وهو التداول؛ لأنها تنتقل من يد املعري اإلى يد  ولعلها �ُسمِّ
�مل�ستعري، ثم تعود �إلى يد �ملعري، وهكذ�، �أو لأنها عارية من �لعو�س)3(.

العارية ا�سطالًحا: تنوعت العبارات يف تعريفها: 

]ع و ر[؛  ]ع ا ر[؛ ال�سحاح، اجلوهري )761/2( مادة  انظر: تهذيب اللغة، الأزهري )164/3( مادة   )1(
مقايي�ص اللغة، ابن فار�ص )184/4( مادة ]ع و ر[؛ القامو�ص املحيط، الفريوزابادي )446( مادة ]ع و ر[.

انظر: حا�سية ابن عابدين، ابن عابدين )474/8(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )189/9(.  )2(
انظر: ك�ساف القناع، البهوتي )189/9(؛ �سرح املنتهى، البهوتي )99/4(.  )3(
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فقد عّرفها احلنفية باأنها: متليك �ملنافع بغري عو�س)1(.

وقال املالكية: متليك منافع �لعني بغري عو�س)2(.

اأن  يقت�سي  والتمليك  متليك،  اأنها  ذكرا  اأنهما  التعريفني  هذين  على  ويوؤخذ 
�مل�ستعري ميلك �لنتفاع بها �أو دفعها ملن ينتفع بها ولو مبقابل؛ حاله كحال �مل�ستاأجر.

نائبه  �أو  بنف�سه  �ملنفعة  ي�ستويف  �مل�ستعري  �أن  مبعنى  �إباحة،  �لإعارة  �أن  و�لأ�سل 
مبقت�سى �لعرف كالزوجة و�خلادم يف �لإناء ونحوه؛ وهذ� هو �لأ�سل يف �لعارية.

بقاء عينها  مع  به  �لنتفاع  يحل  �لنتفاع مبا  �إباحة  تعريفها:  ال�سافعية يف  وقال 

ها)3(. لردرّ

ا من �ل�سروط، و�ل�سرط خارج �ملاهية،  ويوؤخذ على هذ� �لتعريف �أنه ذكر �سرطاً
وهو حلرّ النتفاع بالعني.

وهذه التعريفات الثالثة هي لفعل الإعارة، ولي�ست للعني املعارة، واخلطب ي�سري، 
ا)4(. فقد يطلق اأحدهما على الآخر جتوزاً

ماأذونهما  اأو  منفعتها  مالك  اأو  مالكها  من  املاأخوذة  العني  هي  احلنابلة:  وقال 

ا بال عو�س)5(. ا معلوماً ا �أو زمناً لالنتفاع بها مطلقاً

وهذا من اأقرب التعريفات، ولكن يوؤخذ عليه طوله بع�ص ال�سيء واإمكان ال�ستغناء 
عن بع�ص األفاظه.

وميكن اأن يكتفى يف تعريف العارية باأن يقال: عني يبيح مالُك منفعتها لآخذها 
�لنتفاع بها بال عو�س ثم يرّدها.

انظر: الختيار، املو�سلي )121/2(؛ كنز الدقائق، الن�سفي )534(.  )1(
انظر: جامع الأمهات، ابن احلاجب )407(؛ ال�سامل، بهرام الدمريي )732/2(.  )2(
انظر: كفاية النبيه، ابن الرفعة )356/10(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )340/2(.  )3(

انظر: ك�ساف القناع، البهوتي )189/9(.  )4(
انظر: ك�ساف القناع، البهوتي )189/9(؛ �سرح املنتهى، البهوتي )99/4(.  )5(
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فقول: )يبيح( يفيد اأنه جمرد اإباحة، ل متليك.

فقط،  للمنفعة  ا  مالكاً اأم  للعني،  ا  مالكاً اأكان  �سواٌء  منفعتها(  )مالك  وقول: 
كامل�ستاأجر.

ها( اأخرج العني التي ُت�ستهلك بالنتفاع بها، فال ت�سمى عارية. وقول: )يردرّ

املطلب الثاين
حكم العارية

يختلف حكم العارية بالن�سبة للطرفني: 

اأما حكمها يف حق املعري فهي م�ستحبة، واأما حكمها يف حق امل�ستعري فهي جائزة.

والدليل على جواز العارية من حيث الأ�سل: الكتاب وال�سنة والإجماع والعقل، ففي 
الكتاب قول اهلل تعالى: )ڍ  ڌ( ]املاعون: 7[، قال ابن م�سعود : كنا 

نعدرّ املاعون على عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عارية الدلو والقدر)1(.

ا)2(. ره ابن عبا�ص  بنحو ذلك اأي�ساً وف�سرّ

والبقر  الإبل  ملسو هيلع هللا ىلص عن حق  »العارية موؤداة«)3(، و�سئل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ال�سنة قوُل  ويف 
والغنم -يف حديث طويل- فقال: »اإطراق فحلها واإعارة دلوها«)4(.

رواه اأبو داود )كتاب الزكاة، باب يف حقوق املال، حديث 1657( وح�ّسنه �لألباين يف �سحيح �سن �أبي   )1(
داود )461/1(.

رواه ابن اأبي �سيبة )4-كتاب الزكاة، 113-باب قوله تعالى: »ومينعون املاعون«، اأثر 10726( والبيهقي   )2(
)كتاب الزكاة، باب ما ورد يف تف�سري املاعون، اأثر 7868( كالهما من طريق وكيع عن الأعم�ص عن 

�سعيد بن جبري عن ابن عبا�ص ، وهو اإ�سناد �سحيح.
رواه اأحمد )628/36 برقم 22294( واأبو داود )كتاب البيوع، باب يف ت�سمني العارية، حديث 3565(   )3(
نه، وابن ماجه )15- والرتمذي )اأبواب البيوع، باب ما جاء يف اأن العارية موؤداة، حديث 1265( وح�سرّ

ه ابن امللقن يف البدر املنري )707/6( وابن  كتاب ال�سدقات، 5-باب العارية، حديث 2398( وح�سنرّ
حجر يف موافقة اخلرب اخلرب )315/2( و�سّححه �لألباين يف �سحيح �سن �أبي د�ود )389/2(.

رواه م�سلم )12-كتاب الزكاة، 6-باب اإثم مانع الزكاة، حديث 988(.  )4(
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ا)1(، وا�ستعار من �سفوان بن  وفعُله ملسو هيلع هللا ىلص، حيث ا�ستعار من اأبي طلحة  فر�ساً
ا يوم حنني)2(. اأمية  اأدرعاً

ويف بذل املعري للعارية اإح�ساٌن وتعاوٌن على الرب والتقوى، وقد ح�صرّ اهلل عليهما 
 : وقال   ،]195 ]البقرة:  ے(  ے     ھ   ھ     )ھھ    : فقال 

)ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]املائدة: 2[.

وقد ُنقل الإجماع على م�سروعية العارية)3(.

الو�سية بالأعيان  ت  املنافع؛ ولذا �سحرّ الأعيان، جازت هبة  ولأنه ملا جازت هبة 
واملنافع جميعا)4(.

املطلب الثالث
�صروط العارية

ا، وهي:  يذكر العلماء للعارية �سروطاً

ال�سرط الأول: 

ا غري حمجور عليه؛ لأن  ا عاقالاً خمتاراً بالغاً ا  باأن يكون حرًّ للتربع،  املُعري  اأهلية 
رواه البخاري )51-كتاب الهبة، 33-باب من ا�ستعار من النا�ص الفر�ص، حديث 2627( وم�سلم )43-  )1(
اأن�ص  حديث  من   )2307 للحرب،  وتقدمه  ال�سالم  عليه  النبي  �سجاعة  يف  11-باب  الف�سائل،  كتاب 
ا لأبي طلحة  يقال له مندوب، فركبه،   قال: كان باملدينة فزع، فا�ستعار النبي ملسو هيلع هللا ىلص فر�ساً

ا”. فقال: “ما راأينا من فزع، واإن وجدناه لبحراً
رواه اأحمد )471/29 برقم 17950( واأبو داود )كتاب البيوع، باب يف ت�سمني العارية، حديث 3566(   )2(
نه ابن حزم يف املحلى )173/9( و�سححه عبداحلق يف الأحكام  من حديث يعلى بن اأمية . وح�سرّ
ا، و�سحح  الو�سطى )319/3(، وقال ابن امللقن يف البدر املنري )752/6(: طرقه يقوي بع�سها بع�ساً

ا- �لألباين يف �إرو�ء �لغليل )348/5(. �حلديَث -�أي�ساً
ال�سوكاين  الأوطار،  نيل  )340/7(؛  قدامة  ابن  املغني،  )167(؛  حزم  ابن  الإجماع،  مراتب  انظر:   )3(
)10/11(، وقيل بوجوبها مع غنى مالكها، وهو قول يف مذهب اأحمد اختاره ابن تيمية. انظر: جمموع 

الفتاوى )98/28(؛ الفروع، ابن مفلح )197/7(.
انظر: البيان، العمراين )507/6(؛ املغني، ابن قدامة )340/7(.  )4(
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الإعارة ت�سرف يف املال وتربع، فال بد اأن يكون اأهالاً لذلك)1(.

وا�ستثنى احلنفية ال�سبي املاأذون والعبداملاأذون ف�سححوا الإعارة منهما؛ وعللوا 
ا لهما بالتجارة، فهو اإذن لهما بالإعارة)2(. باأنها من توابع التجارة، فاإذا كان ماأذوناً

ال�سرط الثاين:

ِمْلك �ملعري للمنفعة �أو �لإذن له فيها؛ لأن �لإعارة ترد على �ملنفعة دون �لعني)3(.

ال�سرط الثالث:

اأهلية امل�ستعري لالنتفاع بالتربع، باأن ي�سح منه قبول الهبة، فال يعار ملجنون ول 
لبهيمة، ول يعار م�سحف لكافر، ول اآلة جهاد حلربي، ول عبد م�سلم لكافر)4(.

ال�سرط الرابع:

ا على الهبة)5(. قب�ص امل�ستعري؛ لأن الإعارة تربع، فال بد فيها من القب�ص، قيا�ساً

ال�سرط اخلام�ص:

اأباح له  اإل ما  كون العني املعارة مباحة النفع للم�ستعري؛ لأن الإعارة ل تبيح له 
�ل�سرع، فال تعار جارية للوطء، ول يعار �إناء ل�سرب �خلمر)6(.

)363/4(؛  العلماء  من  جماعة  الهندية،  الفتاوى  )372/8(؛  الكا�ساين  ال�سنائع،  بدائع  انظر:   )1(
�لتو�سيح، خليل )238/5(؛ ال�سرح ال�سغري، الدردير )571/3(؛ احلاوي الكبري، املاوردي )116/7(؛ 

البيان، العمراين )507/6(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )194/9(؛ �سرح املنتهى، البهوتي )101/4(.
انظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )372/8(؛ الفتاوى الهندية، جماعة من العلماء )363/4(.  )2(

�نظر: �لتو�سيح، خليل )238/5(؛ منح اجلليل، علي�ص )49/7(؛ احلاوي الكبري، املاوردي )116/7(؛   )3(
رو�سة �لطالبني، �لنووي )426/4(.

�لتو�سيح، خليل )239/5(؛ منح اجلليل، علي�ص )53/7(؛ احلاوي الكبري، املاوردي )116/7(؛  �نظر:   )4(
رو�سة �لطالبني، �لنووي )426/4(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )194/9(؛ �سرح املنتهى، البهوتي )101/4(.

انظر: بدائع ال�سنائع، الكا�ساين )372/8(؛ الفتاوى الهندية، جماعة من العلماء )363/4(.  )5(
�نظر: �لتو�سيح، خليل )239/5(؛ منح اجلليل، علي�ص )53/7(؛ رو�سة �لطالبني، �لنووي )427/4(؛ مغني   )6(

املحتاج، ال�سربيني )342/2(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )195/9(؛ �سرح املنتهى، البهوتي )102/4(.
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ال�سرط ال�ساد�ص:

بقاء العني بعد النتفاع؛ لأن ا�ستهالك العني بالنتفاع ل ي�سمى اإعارة، واإمنا يكون 
هبة �إن مل يرّد بدلها، و�إن رّد بدلها فهو قر�س)1(.

)363/4(؛  العلماء  من  جماعة  الهندية،  الفتاوى  )372/8(؛  الكا�ساين  ال�سنائع،  بدائع  انظر:   )1(
�لتو�سيح، خليل )239/5( ال�سرح ال�سغري، الدردير )572/3(؛ احلاوي الكبري، املاوردي )116/7(؛ 

البيان، العمراين )507/6(؛ ك�ساف القناع، البهوتي )191/9(؛ �سرح املنتهى، البهوتي )100/4(.
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املبحث الثالث
قطع يد جاحد العارية

كقطع  يده  قطع  يف  العلماء  اختلف  فقد  جحدها،  ثم  عارية  امروؤ  ا�ستعار  اإذا 
ال�سارق على قولني: 

اجلمهور:  مذهب  وهذا  تعزيرية،  عقوبته  واإمنا  ُتقطع،  ل  اأنها  الأول:  القول 
اختارها  اأحمد)4(  عن  رواية  وهو  وال�سافعية)3(،  واملالكية)2(،  احلنفية)1(، 

املوفق)5(.

القول الثاين: اأنها ُتقطع، وهذا هو امل�سهور من مذهب اأحمد)6(، وبه قال �سعيد 
بن امل�سيب وليث ابن �سعد)7(، واإ�سحاق)8(.

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول: 

ول  منتهب  ول  خائن  على  »لي�ص  قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   : جابر  حديث 
خمتل�ص قطع«)9(.

انظر: �سرح خمت�سر الطحاوي، اجل�سا�ص )255/6(؛ فتح القدير، ابن الهمام )361/5(؛ البحر   )1(
الرائق، ابن جنيم )93/5(.

انظر: املوطاأ، مالك )406/2(؛ الكايف، ابن عبدالرب )578(؛ املنتقى، الباجي )235/9(.  )2(
انظر: البيان، العمراين )433/12(؛ النجم الوهاج، الدمريي )177/9(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )224/4(.  )3(

انظر: املغني، ابن قدامة )417/12(؛ الإن�ساف، املرداوي )470/26(.  )4(
انظر: املغني، ابن قدامة )417/12(.  )5(

انظر: املغني، ابن قدامة )416/12(؛ الإن�ساف، املرداوي )470/26(؛ �سرح املنتهى، البهوتي )232/6(.  )6(
انظر: ك�سف امل�سكل، ابن اجلوزي )270/4(.  )7(

اأحمد واإ�سحاق، الكو�سج )3374/7(؛ الأو�سط، ابن املنذر )318/12(؛ �سرح �سحيح  انظر: م�سائل   )8(
م�سلم، النووي )270/11(.

تقدم تخريجه.  )9(
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وجه الدللة: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نفى القطع عن اخلائن، وجاحد العارية خائن؛ لأنه 
ا عليها فخان بجحودها، فال تقطع يده)1(. كان موؤمتناً

ونوق�س باأن جاحد �لعارية خم�سو�س من هذ� �حلديث مبا ياأتي يف �أدلة �لقول 
بخالف  منهما،  التحرز  ميكن  ل  كال�سارق  فاإنه  ظاهر؛  تخ�سي�سه  ووجه  الثاين، 

املنتهب واملختل�ص، فاإنهما ُيدفعان بقوة ال�سلطان)2(.

واأجيب باأنه يلزم على هذا القول قطع جاحد الوديعة، وقطع كل خائن؛ لأنه ل 
ميكن التحرز منهم، مع اإظهارهم الن�سح)3(.

الدليل الثاين: 

�أن جحد �لعارية كجحد �ملدين دين �لد�ئن، فكما �أن جاحد �لَدين ل ُيقطع، فكذ� 
جاحد العارية)4(.

الدليل الثالث:

ا على املودع)5(. اأن امل�ستعري موؤمتن، فال ُيقطع بجحد ما اوؤمتن عليه، قيا�ساً

الدليل الرابع:

اأن جاحد العارية مل يوجد منه اإل حب�ص العني عن مالكها والكذب يف اجلحود، 
ا للقطع)6(. ولي�ص واحد منهما موجباً

انظر: البحر الرائق، ابن جنيم )93/5(.  )1(
�نظر: تهذيب �سن �أبي د�ود، �بن �لقيم )1983/4(؛ �سبل ال�سالم، ال�سنعاين )145/7(؛ نيل الأوطار،   )2(

ال�سوكاين )348/13(.
انظر: املفهم، القرطبي )78/5(؛ فتح الباري، ابن حجر )563/15(؛ نيل الأوطار، ال�سوكاين )347/13(.  )3(

انظر: املوطاأ، مالك )406/2(.  )4(
انظر: املنتقى، الباجي )235/9(؛ املغني، ابن قدامة )417/12(.  )5(

انظر: النجم الوهاج، الدمريي )177/9(.  )6(
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اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: 

حديث عائ�سة  قال: كانت امراأة خمزومية ت�ستعري املتاع وجتحده، فاأمر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن ُتقَطع يدها... �حلديث)1(.

وجه الدللة: اأن احلديث ظاهر الدللة يف اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بقطع يد املراأة؛ لأنها 
كانت جتحد املتاع بعدما ت�ستعريه، فدل على اأن هذه عقوبتها)2(؛ ولذا قال اأحمد: ل 

ا يدفعه)3(. اأعلم �سيئاً

ونوق�ص من �سبعة وجوه: 

مبا  و�سف  هو  وجتحده،  �ملتاع  ت�ستعري   : عائ�سة  قول  اأن  الأول:  الوجه 

ُعرفت به �ملر�أة، ل مبا ��ستوجب قطع يدها)4(.

واأجيب باأن هذا خالف الأ�سل، فالأ�سل اأن احلكم مرتب على الو�سف املذكور، 
كما يقال يف �لتعليل بال�سرقة، و�إل ل�ساعت كثري من �لأحكام مبثل هذه �لدعوى)5(.

وُردرّ باحتمال اأن يكون يف الرواية اخت�سار، كما يف بع�ص روايات احلديث)6(.

الوجه الثاين من اأوجه مناق�سة الدليل: اأن قطع اليد كان ب�سبب �سرقة �سدرت 

منها، بدليل اأن لفظ احلديث يف ال�سحيحني يفيد اأنها �سرقت، فُقطعت يدها لذلك.

هم �ساأن املراأة املخزومية التي  ا اأهمرّ فعن عائ�سة بنت اأبي بكر : اأن قري�ساً
رواه م�سلم )29-كتاب احلدود، 2-باب قطع ال�سارق ال�سريف وغريه، والنهي عن ال�سافعية يف احلدود،   )1(

حديث 1688( واأ�سله يف ال�سحيحني بدون ذكر ا�ستعارة املتاع وجحده.
انظر: املغني، ابن قدامة )416/12(.  )2(

انظر: م�سائل اأحمد برواية ابنه عبداهلل )429( م�سائل اأحمد واإ�سحاق برواية الكو�سج )3373/7(.  )3(
انظر: املعلم، املازري )389/2(؛ �سرح �سحيح م�سلم، النووي )269/11(، فتح القدير، ابن الهمام   )4(

.)361/5(
�نظر: تهذيب �سن �أبي د�ود، �بن �لقيم )1982/4(؛ نيل الأوطار، ال�سوكاين )348/13(.  )5(

انظر: البحر املحيط الثجاج، حممد بن علي الإتيوبي )419/29(.  )6(
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�أ�سامة  �إل  ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال: ومن يجرتئ عليه  �سرقت، فقالوا: من يكلرّم فيها ر�سول اهلل 
»اأت�سفع  ملسو هيلع هللا ىلص:  ، فقال ر�سول اهلل  اأ�سامة  ملسو هيلع هللا ىلص؟! فكلرّمه   ِحبرّ ر�سول اهلل 
يف حد من حدود اهلل؟!«، ثم قام فاختطب فقال: »اأيها النا�ص، اإمنا اأهلك الذين من 
قبلكم، اأنهم كانوا اإذا �سرق فيهم ال�سريف تركوه، واإذا �سرق فيهم ال�سعيف اأقاموا 

عليه احلد، وامي اهلل، لو اأن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعُت يدها«)1(.

ا اأهمهم �ساأن املراأة التي �سرقت يف عهد  ويف لفظ مل�سلم، عنها : اأن قري�ساً
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالو�: ومن يجرتئ 
عليه اإل اأ�سامة بن زيد  ِحبرّ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟! فاأُتي بها ر�سوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكلمه 
»اأت�سفع يف حد من  ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  ر�سول اهلل  فتلورّن وجه   ، زيد  بن  اأ�سامة  فيها 
الع�سيرّ  يا ر�سول اهلل، فلما كان  ا�ستغفر يل   : اأ�سامة  له  حدود اهلل؟!«، فقال 
قام ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاختطب، فاأثنى على �هلل مبا هو �أهله، ثم قال: »�أما بعد، فاإمنا 
اأهلك الذين من قبلكم، اأنهم كانوا اإذا �سرق فيهم ال�سريف تركوه، واإذا �سرق فيهم 
حممد  بنت  فاطمة  اأن  لو  بيده-  نف�سي  -والذي  واإين  احلد،  عليه  اأقاموا  ال�سعيف 

�سرقت لقطعُت يدها«، ثم اأمر بتلك املراأة التي �سرقت فُقطعت يدها)2(.

لأنها  اإل  يدها  يقطع  مل  اأنه  علم  احلديث  هذا  تدبرّر  “من  عبدالرب:  ابن  قال 
�سرقت”)3(.

وم�سلم )29-كتاب احلدود،  الأنبياء، 54-باب..، حديث 3475(  اأحاديث  البخاري )60-كتاب  رواه   )1(
2-باب قطع ال�سارق ال�سريف وغريه، والنهي عن ال�سفاعة يف احلدود، حديث 1688(.

وقد رو�ه �لبخاري يف �سبعة مو��سع -�سوى �ملتقدم- من دون ذكر ��ستعارة �ملتاع وجحده، وهي: 
الأول: )52-كتاب ال�سهادات، 8-باب �سهادة القاذف وال�سارق والزانني حديث 2648(.

، حديث  اأ�سامة بن زيد  ، 18-باب ذكر  الثاين والثالث: )62-كتاب ف�سائل ال�سحابة 
.)3733 ،3732

الرابع: )64-كتاب املغازي، 53-باب من �سهد الفتح، حديث 4304(.
اخلام�ص: )86-كتاب احلدود، 11-باب �إقامة �حلدود على �ل�سريف و�لو�سيع، حديث 6787(.

ال�ساد�ص: )86-كتاب احلدود، 12-باب كراهية ال�سفاعة يف احلد اإذا رفع اإلى ال�سلطان، حديث 6788(.
ال�سابع: )86-كتاب احلدود، 14-باب توبة ال�سارق، حديث 6800(.

رو�ه يف �ملو�سع �ل�سابق نف�سه.  )2(
ال�ستذكار )247/24(.  )3(



أ.  د. عبداهلل بن عبدالعزيز بن سعود التميمي

العدد  اخلامس واخلمسون  683العدد  اخلامس واخلمسون 682

ومما يوؤكد هذا املعنى يف احلديث: 

قول عائ�سة  -يف اأول احلديث-: اأهمهم �ساأن املراأة التي �سرقت.. 1

قول عائ�سة  -يف اآخر احلديث-: ثم اأمر بتلك املراأة التي �سرقت.. 2

ا �أهّمهم �لأمر و�َسَعو� فيمن يكّلم ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ لعلمهم اأن ال�سارق . 3 �أن قري�ساً
ا قبل هذا احلديث،  ُتقطع يده، ول يظهر اأن قطع جاحد العارية كان معلوماً

لو كان ُيقطع.

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص غ�سب، واإذا كان القطع ب�سبب جحد العارية فال نعلم قبل هذا . 4
احلديث دليال اًعلى وجوب القطع يف جحود العارية، واإذا كان ت�سريعه بهذا 
اأ�سامة  اأن  يعلم  وهو  يغ�سب  اأن  وعادته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ُخُلق  من  فلي�ص  احلديث 

 ل يعرف احلكم؛ اإذ هذا اأوان ت�سريعه.

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لأ�سامة : “اأت�سفع يف حد من حدود اهلل؟!” ول ُيعلم . 5
يف الكتاب اأو ال�سنة -قبل هذا- حدرّ فيمن ا�ستعار املتاع وجحده.

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتدث يف خطبته عن حال ال�سارق فيمن كان قبلنا.. 6

لو . 7   فاطمة  ابنته  اأن  امل�سدوق-  ال�سادق  اأق�سم -وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن 
�سرقت لقطع يدها، ومل يقل: لو جحدت املتاع.

�أن �لقطع كان ب�سبب �سرقة، ولي�س ب�سبب  فكل هذه �ملو��سع من �حلديث توؤكد 
جحد العارية )1(.

تدخل  كما  احلديث،  بدللة  ا  �سرعاً ال�سرقة  يف  داخل  العارية  جحد  باأن  واأجيب 
�سائر اأنواع امل�سكر يف اخلمر، فعربرّ الراوي بال�سرقة بناء على الدللة ال�سرعية، وملرّا 

ها قطع اليد)2(. ثبت كونها �سارقة، تبنيرّ اأن حدرّ
املفهم،  )247/24-248(؛  عبدالرب  ابن  ال�ستذكار،  )309/3(؛  �خلطابي  �ل�سن،  معامل  �نظر:   )1(

القرطبي )77/5(.
�نظر: تهذيب �سن �أبي د�ود، �بن �لقيم )1981/4(؛ زاد املعاد، ابن القيم )46/5(؛ نيل الأوطار،=  )2(
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وُردرّ من جانبني: 

تفيد  ال�سرقة  فاإن  اللغة،  عليه  ت�ساعد  ول  بعيد،  جواب  هذا  اأن  الأول:  اجلانب 
الأخذ من حرز على خفاء، ولي�ص هذا بحا�سل يف ا�ستعارة املتاع ثم جحده)1(.

�جلانب �لثاين: �أن جحد �لعارية لو كان �سرقة، مل َي�ْسَتِتْبها �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فاإن الإمام 
ل ي�ستتيب ال�سارق قبل اإقامة احلد عليه)2(.

الوجه الثالث من اأوجه املناق�سة للدليل: اأنه قد جاء ما ي�سهد باأن احلادثة كانت 

�سرقةاً من طريق جابر ، فقد روى: اأن امراأة من بني خمزوم �سرقت، فاأتي بها 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعاذت باأم �سلمة  زوِج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل لو كانت 

فاطمة لقطعُت يدها«، فُقطعت)3(.

واأن  اأخرى،  امراأة    �سلمة  باأم  عاذت  التي  باأن  الوجه:  هذا  عن  ويجاب 
حادثتها كانت يف حجة الوداع)4(.

وُيردرّ باأن هذا حمتمل، لكنه بحاجة اإلى اإثبات.

عياذها  واأما   ، عائ�سة  حديث  يف  الواردة  املراأة  هي  تكون  اأن  ويحتمل 
= ال�سوكاين )348/13(.

انظر: فتح الباري، ابن حجر )562/15(؛ �سبل ال�سالم، ال�سنعاين )144/7(.  )1(
انظر: البحر املحيط الثجاج، حممد بن علي الإتيوبي )420/29(.  )2(

رواه م�سلم )29-كتاب احلدود، 2-باب قطع ال�سارق ال�سريف وغريه، والنهي عن ال�سفاعة يف احلدود،   )3(
حديث 1689(.

روى ابن �سعد يف طبقاته )250/10- 251( خرب اأم عمرو بنت �سفيان بن عبدالأ�سد واأنها خرجت   )4(
فلما  فاأوثقوها،  القوم  فاأخذها  لهم،  عيبة  فاأخذت  نزوٍل  بركٍب  فوقفت  الوداع  حجة  يف  الليل  من 
اأ�سبحوا اأتوا بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فعاذت بحقوي اأم �سلمة بنت اأبي اأمية  زوِج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فاأمر بها 
فافُتكت يداها من حقويها وقال: »واهلل لو كانت فاطمة بنت حممد لقطعتها«، ثم اأمر بها فُقطعت 
ا، واإمنا قال: يف رواية اأهل املدينة وغريهم من اأهل مكة. وانظر:  يدها... اإلخ، ولكنه مل ي�سق لها �سنداً
ابن  النهاية،  انظر:  اجليدة.  الثياب  فيه  حتفظ  ما  والعيبة:   .)557/15( حجر  ابن  الباري،  فتح 

الأثري )2947/7(.
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الأمرين  وقوع  يحتمل  اإذ  فيها،    اأ�سامة  �سفاعة  ينايف   فال  �سلمة  باأم 
باأ�سامة  وا�ست�سفعت فيها قري�ص    باأم �سلمة  يف حادثة واحدة، فتكون عاذت 

ح باأنها �سرقت، فقطع اليد كان ب�سبب ال�سرقة. ، واخلرب ي�سررّ

فقد  امل�سروقة،  العني  ت�سمية  جاء  اأنه  الدليل:  مناق�سة  اأوجه  من  الرابع  الوجه 

جاء يف حديث م�سعود بن الأ�سود  قال: ملا �سرقت املراأة تلك القطيفة من بيت 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأعظمنا ذلك، وكانت امراأة من قري�ص، فجئنا اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص نكلمه، 
فلما  لها”،  خرٌي  ر  “تطهرّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  فقال  اأوقية،  باأربعني  نفديها  نحن  وقلنا: 
�سمعنا ِلنْيَ قوِل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص اأتينا اأ�سامة فقلنا: كلِّم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلما راأى ر�سول 
ا فقال: »ما اإكثاركم عليرّ يف حدرّ من حدود اهلل وقع على اأمة  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، قام خطيباً
من اإماء اهلل؟! والذي نف�سي بيده، لو كانت فاطمة بنت ر�سول اهلل نزلت بالذي نزلت 

به لقطع حممٌد يدها«)1(.
اأبي �سيبة )20 - كتاب احلدود، 1- باب ما جاء يف الت�سفع لل�سارق، حديث 28541( ومن  رواه ابن   )1(

طريقه ابن ماجه )20 - كتاب احلدود، 6- باب ال�سفاعة يف احلدود، حديث 2548(.
ورواه احلاكم )49 - كتاب احلدود، 3370 - باب النهي عن ال�سفاعة يف احلد، حديث 8208( كلهم 
من طريق حممد بن اإ�سحاق عن حممد بن طلحة بن ركانة عن عائ�سة بنت م�سعود بن الأ�سود عن اأبيها 

.
و�سححه احلاكم وزاد يف اآخره: قال: فاأي�ص النا�ص، وقطع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدها، قال حممد بن اإ�سحاق: 

فحدثني عبداهلل بن اأبي بكر: اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك كان يرحمها وي�سلها.
ا: اأحمد يف م�سنده )462/38( برقم )23479(، واأ�سار اإليه اأبو داود يف )كتاب احلدود،  ورواه خمت�سراً
باب يف احلد ي�سفع فيه، حديث 4373( حيث قال يف اآخره: وروى م�سعود ابن الأ�سود  عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص نحو هذا اخلرب، قال: �ُسرقت قطيفة من بيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ن ابن حجر يف الفتح )558/15( اإ�سناد احلاكم؛ معلالاً بت�سريح ابن اإ�سحاق فيه بالتحديث. وح�سرّ

 )417/9( ال�سعيفة  ال�سل�سلة  يف  والألباين   )221/3( �لزجاجة  م�سباح  يف  �لبو�سريي  و�سّعفه 
ومل  املذكورة،  الرواية  روايٍة خالف  اإ�سحاق يف  ابن  ت�سريح  اأن  وذكر  ابن حجر يف حت�سينه،  ب  وتعقرّ
يتبني �سياُقها، هل هي مبثل �لأولى �أو خمت�سرة كرو�ية �أحمد؟ و�أما �لرو�ية �ملتقدمة فلم ي�سرح فيها 

بالتحديث، بل عنعن.
اخلطيب  اأخرجه  فيما  عنه،  اجلعفي  معاوية  بن  زهري  رواية  يف  بالتحديث  اإ�سحاق  ابن  �سرح  قلت: 

البغدادي يف الأ�سماء املبهمة يف الأنباء املحكمة )�ص256(.
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واأجيب عنه من جانبني: 

وخرب  موؤتة)1(،  يوم  ا�سُت�سهد    الأ�سود  بن  م�سعود  اأن  الأول:  اجلانب 
املخزومية كان يف غزوة الفتح)2(، وموؤتة كانت قبل الفتح)3(.

كان  اأنه  عروة:  فعن  هذا،  بغري  امل�سروق  ت�سمية  جاءت  قد  اأنه  الثاين:  اجلانب 
على  ا-  حلياً -تعني  امراأة  ا�ستعارت  قالت:  اأنها    عائ�سة  عن  يحدث 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بها  فاأتي  فاأُخذت،  فباعته،  ُتعرف هي،  ول  ُيعرفون  اأنا�ص  األ�سنة 
فيها  وقال   ، زيد  بن  اأ�سامة  فيها  �سفع  التي  يدها، وهي  فاأمر بقطع 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما قال)4(. 

ا، ل قطيفة)5(. فذكرت حلياً

داخل  يف  كان  احللي  يقال:  باأن  بينهما،  اجلمع  باإمكان  اجلانب  هذا  عن  وُردرّ 
القطيفة، فمن ذكر القطيفة ذكر الظرف، ومن ذكر احللي ذكر املظروف، اأو تكون 

ا)6(. قد �سرقت القطيفة وجحدت احللي، فاأُطلق على جحدها احللي �سرقةاً جمازاً

الوجه اخلام�س من اأوجه مناق�سة الدليل: �أن رو�ية من روى �ل�سرقة �أكرث و�أ�سهر 

اأنها كانت جتحد املتاع، ولذا ُحكم على رواية جحد املتاع -وهي  من رواية من قال 
انظر: الطبقات الكبري، ابن �سعد )131/4(؛ ال�ستيعاب، ابن عبدالرب )226/2(؛ تقريب التهذيب،   )1(

ابن حجر )936(.
ا يف رواية البخاري يف كتاب املغازي كما تقدم. تقدم هذا يف رواية م�سلم، وجاء ذلك اأي�ساً  )2(

نف�سها.  ال�سنة  وفتح مكة يف رم�سان من  الثامنة،  ال�سنة  الثانية من  اأو  الأولى  موؤتة يف جمادى  كانت   )3(
انظر: ال�سرية النبوية، ابن ه�سام )15/4(؛ الدرر يف اخت�سار املغازي وال�سري، ابن عبدالرب )222(.

رواه اأبو داود )كتاب احلدود، باب يف القطع يف العارية اإذا ُجحدت، حديث 4396( و�سححه الألباين   )4(
يف �سحيح �سن �أبي د�ود )54/3(.

ل�سان غريه  ��ستعار على  �لقطع مبن  �لرو�ية، وخ�ّس  بالقطع بظاهر هذه  �لقائلني  بع�س  وقد مت�سك 
ا للم�ستعار منه، ثم ت�سرف يف العارية واأنكرها ملا طولب بها، فقد �سارك ال�سارق يف اأخذ املال  خمادعاً

خفية. انظر: فتح الباري، ابن حجر )563/15(؛ �سبل ال�سالم، ال�سنعاين )145/7(.
انظر: فتح الباري، ابن حجر )558/15(.  )5(
انظر: فتح الباري، ابن حجر )558/15(.  )6(
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الزهري،  عن  الرواة  جلماهري  ملخالفتها  �ساذة؛  باأنها  الزهري-  عن  معمر  رواية 
وال�ساذة ل ُيعمل بها)1(، ولذا مل يروها البخاري يف �سحيحه، واإمنا تفرد بها م�سلم)2(.

واأجيب عن هذا الوجه من ثالثة جوانب: 

�لثقة؛ حيث  زيادة  يعّد من  تفّرده-  تفرد معمر -على فر�س  �أن  �لأول:  �جلانب 
حفظ ما مل يحفظ غريه)3(.

ا مل يتفرد به، بل تابعه �سعيب بن اأبي حمزة)4(، وقد قال  اجلانب الثاين: اأن معمراً
ابن معني عنه: ِمن اأثبت النا�ص يف الزهري)5(.

قال ابن حجر: “والذي ات�سح يل اأن احلديثني حمفوظان عن الزهري، واأنه كان 
ث تارة بهذا وتارة بهذا”)6(. ُيحدِّ

)7(، فقد روى ابن 
 اجلانب الثالث: اأنه قد جاء ما ي�سهد حلديث عائ�سة 

انظر: املفهم، القرطبي )77/5(؛ �سرح �سحيح م�سلم، النووي )269/11(؛ فتح الباري، ابن حجر   )1(
.)560/15(

انظر: الإعالم بفوائد عمدة الأحكام، ابن امللقن )219/9(.  )2(
انظر: الدلئل يف غريب احلديث، ال�سرق�سطي )20/1(.  )3(

�نظر: تهذيب �سن �أبي د�ود، �بن �لقيم )1979/4(؛ فتح الباري، ابن حجر )558/15- 559(.  )4(
ورواية �سعيب بن اأبي حمزة: رواها الن�سائي )46-كتاب قطع ال�سارق، 6-ذكر اختالف األفاظ الناقلني 

خلرب الزهري يف املخزومية التي �سرقت، حديث 4913(.
ا- اأيوب بن مو�سى ويون�ص بن يزيد: اأما رواية اأيوب بن مو�سى: فرواها الن�سائي  ا -اأي�ساً وقد تابع معمراً
)46-كتاب قطع ال�سارق، 6-ذكر اختالف األفاظ الناقلني خلرب الزهري يف املخزومية التي �سرقت، 

حديث 4909(.
عن  �أعر�ست  وقد   . عائ�سة  عن  عروة  رواية  يف  تقدم  كما  داود  اأبو  فرواها  يون�ص:  رواية  واأما 
ذكرهما خ�سية الإطالة؛ لأنهما قد رويا احلديث عند البخاري بلفظ ال�سرقة:  فرواية اأيوب التي بلفظ 
ال�سرقة يف )62-كتاب ف�سائل اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 18-باب ذكر اأ�سامة بن زيد ، حديث 3733(.
ورواية يون�ص التي بلفظ ال�سرقة هي التي رواها البخاري )52-كتاب ال�سهادات، 8-باب �سهادة القاذف 

وال�سارق والزاين، حديث 2468(. ورواية البخاري مقدمة على رواية غريه.
انظر: تقريب التهذيب، ابن حجر )437(.  )5(

فتح الباري )559/15(.  )6(
�نظر: تهذيب �سن �أبي د�ود، �بن �لقيم )1979/4(.  )7(



قطع اليد يف جحود العارية- دراسة فقهية

العدد  اخلامس واخلمسون  687العدد  اخلامس واخلمسون 686

عمر : اأن امراأة خمزومية كانت ت�ستعري املتاع فتجحده، فاأمر النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فُقطعت يدها)1(.

ويف رواية: اأن امراأة كانت ت�ستعري احللي للنا�ص ثم مت�سكه، فقال ر�سول اهلل 
اإلى اهلل ور�سوله وتردرّ ما تاأخذ على القوم«، ثم قال  ملسو هيلع هللا ىلص: »لتتب هذه املراأة 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قم يا بالل، فخذ بيدها فاقطعها«)2(.

وُردرّ من جهتني: 

�لأولى: �أن رو�ية �ل�سرقة �أرجح؛ لأنها يف �ل�سحيحني؛ ولأن رو�تها �أكرث)3(.

الثانية: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ا�ستتاب املراأة املذكورة يف حديث ابن عمر ، ولو كان 
ا مل يكن لالإمام ا�ستتابة اجلاحد بعدما ثبت عليه احلد،  اجلحد للعارية حداً
ولكن هذا يوؤيد اأن املراأة �سرقت وكانت معروفة بجحد العارية، فدعاها النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص للتوبة واإعادة ما جحدت، واأمر بقطعها لل�سرقة)4(.

باأن  الروايات  بني  اجلمع  ميكن  اأنه  الدليل:  مناق�سة  اأوجه  من  ال�ساد�س  الوجه 

يقال: اإن املراأة فعلت الأمرين: ال�سرقة وجحد املتاع بعد ا�ستعارته، واأن كل راٍو كان 
يذكر حالة من حالتها، واإمنا ثبت القطع لأجل ال�سرقة)5(، ولعلها كانت تكرث ��ستعارة 

ت اإلى ال�سرقة وجتراأت عليها ف�سرقت يوم الفتح)6(. املتاع وجتحده، ثم ترقرّ
رواه اأبو داود )كتاب احلدود، باب يف القطع يف العارية اإذا جحدت، حديث 4395( والن�سائي )46-  )1(
ا وما ل يكون، حديث 4902( من طريق عبدالرزاق عن معمر  كتاب قطع ال�سارق، 5-باب ما يكون حرزاً

عن �أيوب عن نافع به. و�سححه �لألباين يف �سحيح �سن �أبي د�ود )54/3(.
رواه اأبو داود )كتاب احلدود، باب يف القطع يف العارية اإذا جحدت، حديث 4395( والن�سائي )46-  )2(
و�سححه  للن�سائي.  واللفظ   )4904 حديث  يكون،  ل  وما  ا  حرزاً يكون  ما  5-باب  ال�سارق،  قطع  كتاب 

الألباين يف اإرواء الغليل )66/8(.
انظر: فتح الباري، ابن حجر )560/15(.  )3(

انظر: البحر املحيط الثجاج، حممد بن علي الإتيوبي )418/29(.  )4(
انظر: الأو�سط، ابن املنذر )320/12(؛ املفهم، القرطبي )77/5(؛ العدة يف �سرح عمدة الأحكام، ابن   )5(

العطار )1483/3(.
�نظر: معامل �ل�سن، �خلطابي )309/3(.  )6(
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واأجيب عن هذا الوجه باأنه ميكن القول اأنهما واقعتان لمراأتني، اإحداهما قطعت 
لل�سرقة، والأخرى قطعت جلحد العارية)1(.

وُردرّ من ثالث جهات: 

واحدة)2(،  لمراأة  واحدة  حادثة  واأنها  التعدد،  عدم  الأ�سل  اأن  الأولى:  اجلهة 
.)3(

 الذي يحدث فيه عن عائ�سة  بدليل ما تقدم يف خرب عروة

وقد �ساق اأبو داود ب�سنده خرب عائ�سة يف ال�سرقة)4(، ثم �ساق خرب جحد املتاع 
وقال: وق�صرّ نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن �سهاب، وزاد: فقطع النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص يدها)5(.

يف  احلديث  هذا  م�سلم  “ذكر  م�سلم:  �سحيح  �سرح  يف    النووي  قال 
حمل  فيتعني  ال�سرقة،  ب�سبب  وقطعت  �سرقت  باأنها  امل�سرحة  الطرق  �سائر 

ا بني الروايات، فاإنها ق�سية واحدة”)6(. هذه الرواية على ذلك جمعاً

وقال ابن دقيق العيد: “اإذا اأُخذ بطريق �سناعي -اأعني يف �سنعة احلديث- 
ا يف و�قعة و�حدة،  ، فاإنه يكون �ختالفاً �سّعفت �لدللة على م�ساألة �جلحود قليالاً

انظر: فتح الباري، ابن حجر )560/15(؛ فتح القدير، ابن الهمام )361/5(.  )1(
ا�سمها  على  ون�ص   .)361/5( الهمام  ابن  القدير،  فتح  )556/15(؛  حجر  ابن  الباري،  فتح  انظر:   )2(
ابن �سعد يف الطبقات )250/10( وابن عبدالرب يف ال�ستيعاب )552/2( واأنها: فاطمة بنت الأ�سود 
الفتح  ابن حجر يف  وقورّى   ، بن عبدالأ�سد  �سلمة عبداهلل  اأبي  اأخي  ابنة    بن عبدالأ�سد 

)557/15( طريق ابن �سعد، رغم اإر�ساله.
�أم  هي  �ل�سارق  باأن  مكة  �أهل  وبع�س  �ملدينة  �أهل  عن  �أخرى  رو�يةاً  نف�سه  �ملو�سع  يف  �سعد  �بن  وذكر 
عمرو بنت �سفيان ابن عبدالأ�سد  )ابنة عم فاطمة املتقدم ذكرها(. قال ابن حجر يف الفتح 
)557/15(: هو غلط ممن قاله، وق�ستها مغايرة للق�سة املذكورة اه�، ثم ذكر بع�ص اأوجه املغايرة 

بني الق�ستني.
تقدم تخريجه.  )3(

يف �سننه )كتاب احلدود، باب يف احلد ي�سفع فيه، حديث 4373( من طريق قتيبة عن الليث عن ابن   )4(
�سهاب به.

يف �سننه )كتاب احلدود، باب يف القطع يف العارية اإذا جحدت، حديث 4397(.  )5(
.)269/11(  )6(
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فال يثبت احلكم املرتب على اجلحود حتى يتبني ترجيح رواية من روى يف 
هذا احلديث اأنها كانت جاحدة على رواية من روى اأنها كانت �سارقة”)1(.

اجلهة الثانية: ل ُيت�سور اأن ي�سفع اأ�سامة  مرة ثانية بعد اأن نهاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عن ال�سفاعة يف احلد)2(.

اجلهة الثالثة: اأنه لو كانت حادثتني، لكان حديث جابر : »لي�ص على خائن 
ا، فاإما اأن يقال باأن قطع جاحد العارية  ماً ول منتهب ول خمتل�ص قطع«)3( مقدَّ
  من�سوخ، �أو يقال هو و�قعة عني حتتمل �أكرث من وجه، وحديث جابر

لفظ �سريح)4(.

واأجيب عن هذه اجلهة من الرد باأنه ل يوجد ما مينع من اإعمال الأحاديث 
باأنهما حادثتان  قيل  �سواٌء  العارية،  ال�سرقة وجحد  بالقطع يف  فيقال  كلها، 
ثابت  بال�سرقة  والقطع  العارية،  احلادثة يف جحد  وتكون  واحدة،  اأو حادثة 

بالن�سو�ص الأخرى.

وميكن الرد باأن القول اإن القطع ب�سبب جحد العارية ل يخلو: اإما اأن يكون لكون 
، اأو اأنه حد اآخر م�ستقل �سوى ال�سرقة. جحد العارية �سرقةاً

حقيقة  عن  ا  متاماً خمتلفة  العارية  جحد  حقيقة  اإن  اإذ  فبعيد؛  �سرقة  كونه  اأما 
�ل�سرقة، ول تتحقق فيها �سروط �ل�سرقة ول �أركانها.

، فاإن املعلوم من عادة ال�سرع يف ت�سريع احلدود اأن  ا اآخر م�ستقالاً واأما كونه حداً
�لتي يقام فيها �حلد، وهذ�  للو�قعة  ا  ا، ويكون �سابقاً ا و�سريحاً ت�سريعها و��سحاً ياأتي 

غري موجود يف هذه الواقعة.
اإحكام الأحكام )266/2( وانظر: العدة �سرح عمدة الأحكام، ابن العطار )1483/3(؛ فتح الباري،   )1(

ابن حجر )563/15(، وقد قورّى ابن حجر هذه الطريقة.
انظر: فتح الباري، ابن حجر )560/15- 561(.  )2(

تقدم تخريجه.  )3(
انظر: فتح القدير، ابن الهمام )361/5(.  )4(
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الوجه ال�سابع من اأوجه مناق�سة الدليل: اأن رواة جحد املتاع مل يذكروا ال�سرقة؛ 

عن  �لإخبار  ل  �حلدود،  يف  �ل�سفاعة  منع  عن  �لإخبار  �لرو�ية  من  �لغر�س  لأن 
ال�سرقة)1(.

الق�سد  لأن  ال�سرقة؛  ذكر  عن  الروايات  بع�ص  خلت  “واإمنا  اخلطابي:  قال 
اإبطال ال�سفاعة يف احلدود، والتغليظ ملن رام  اإلى  اإمنا كان يف �سياق هذا احلديث 

تعطيلها”)2(.

الدليل الثاين: 

ما�سة بني النا�ص اإلى العارية، فلو علم املعري اأن امل�ستعري اإذا جحد  احلاجة  “اأن 
فرتتيب  امل�سروع”)3(،  خالف  وهو  العارية،  باب  �سد  اإلى  ذلك  جلررّ  عليه،  �سيء  ل 

ا)4(. القطع على جاحدها و�سيلة حلفظ اأموال النا�ص، مع بقاء باب املعروف مفتوحاً

ونوق�ص باأن هذا النظر ل جمال له يف مقابلة احلديث الذي ين�ص باأن ل قطع 
على خائن)5(.

على  حتى  ي�سدق  النا�ص  حلاجة  النظر  باأن  اآخر  وجه  من  يناق�ص  اأن  وميكن 
الوديعة، ول قائل بقطع جاحدها.

الدليل الثالث:

�أن قطع جاحد �لعارية مو�فق للقيا�س؛ لأن �سرره مثل �سرر �ل�سارق �أو �أكرث؛ �إذ 
ميكن الحرتاز من ال�سارق بالإحراز واحلفظ)6(.

�نظر: �إكمال �ملعلم، �لقا�سي عيا�س )503/5(؛ طرح �لترثيب، �لعر�قي )31/8(.  )1(
معامل �ل�سن )309/3(.  )2(

نيل الأوطار، ال�سوكاين )348/13(. وانظر: ال�سراج الوهاج، �سديق ح�سن خان )348/6(.  )3(
�نظر: تهذيب �سن �أبي د�ود، �بن �لقيم )1983/4(.  )4(

انظر: فتح الباري، ابن حجر )563/15(.  )5(
�نظر: تهذيب �سن �أبي د�ود، �بن �لقيم )1982/4(.  )6(
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ونوق�ص من وجهني: 

ا له،  الوجه الأول: اأن ال�سارق ياأخذ املال خفية، ول يتاأتى منعه، ف�ُسرع القطع زجراً
ا، فيمكن منعه بال�سلطان)1(. واأما جاحد العارية فيق�سد املال عياناً

ا، فال ميكن منعه  واأجيب عنه باأن اجلاحد ل يق�سد الأخذ عند جحوده عياناً
بال�سلطان ول غريه)2(.

الوجه الثاين: اأن املالك ميكنه الإ�سهاد على امل�ستعري عند اإعارته، فاإذا جحده 
ن من ردعه بال�سلطان، واإن ترك الإ�سهاد فهو مق�سر. واأما ال�سارق فال  متكرّ

حيلة فيه)3(.

ا- من وجهني اآخرين:  وميكن اأن يناق�ص -اأي�ساً

الأول: اأن احلدود ل تثبت بالقيا�ص.

. الثاين: اأن هذا قيا�ص يف مقابلة الن�ص، فريدرّ

الرتجيح: الذي يظهر اأن القول الأول هو القول الراجح، وهو قول اجلمهور باأنه 
ل ُيقطع؛ ملا يلي: 

قوة ما ا�ستدلوا به.. 1

ورود املناق�سة على اأدلة القول الثاين.. 2

لأجل . 3 القطع  كان  لو  الواقعة،  العارية يف غري هذه  ُينقل قطع جاحد  اأنه مل 
ذلك، ومل يرد حتى عن ال�سحابة ، ل قولاً ول فعالاً باإقامة احلد فيه.

، بل جعلوه من ال�سرقة، ول ي�سدق . 4 ا م�ستقالاً اأن القائلني بالقطع مل يجعلوه حداً
على جاحد �لعارية �أنه �سارق؛ ومل تتحقق فيه جميع �ل�سروط �لتي يجب بها 

قطع ال�سارق.
انظر: العزيز، الرافعي )211/11(؛ مغني املحتاج، ال�سربيني )224/4(.  )1(

انظر: مغني املحتاج، ال�سربيني )224/4(.  )2(
انظر: حا�سية ال�سرواين على حتفة املحتاج، ال�سرواين )144/9(.  )3(
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اأما اأنه لي�ص ب�سارق؛ فالأن ال�سرقة اأخذ يف اخلفاء، وهذا مل يكن من جاحد 
�لعارية، و�أما �أنه مل تتحقق فيه �سروط قطع �ل�سارق؛ فالأن من �ل�سروط �أن 

يكون الأخذ خفية، وهذا مل يح�سل.

اأنه يح�سل بهذا القول اإعمال جلميع الن�سو�ص.. 5



قطع اليد يف جحود العارية- دراسة فقهية

العدد  اخلامس واخلمسون  693العدد  اخلامس واخلمسون 692

اخلامتة

ويف نهاية املطاف، يح�سن -بعد حمد اهلل تعالى- ذكر اأهم نتائج البحث: 

حقيقة ال�سرقة: اأخذ ِملك الغري خفية.. 1

العارية م�ستقة من التعاور وهو التداول، والقول با�ستقاقها من العار ُم�سكل؛ . 2
لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ا�ستعار.

حقيقة �لعارية: عني يبيح مالك منفعتها لآخذها �لنتفاع بها بال عو�س ثم . 3
ها. يردرّ

العارية م�ستحبة للمعري، مباحة للم�ستعري.. 4

ل تقطع يد جاحد العارية، واإمنا عقوبته تعزيرية.. 5

ويو�سي الباحث باأن يعتني طالب العلم والباحثون بدرا�سة امل�سائل املبنية التي 
وقع فيها تعار�س ظاهري بني �لن�سو�س؛ لأن در��ستها تثمر حتقيق �لقول يف �مل�ساألة، 
مع فك �لتعار�س �لظاهري �ملوجود، ورفع �لإ�سكال �لذي يحدث يف �أذهان �لناظرين 

يف تلك امل�سائل. 
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قائمة امل�صادر واملراجع

الإجماع، حممد بن اإبراهيم بن املنذر الني�سابوري )ت 318(، حتقيق: �سغري . 1
حنيف، مكتبة �لفرقان: عجمان، ط2، 1420 - 1999.

اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام، حممد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد . 2
)ت702(، حتقيق: حممد حامد الفقي واأحمد �ساكر، مطبعة ال�سنة املحمدية، 

القاهرة، 1372 - 1952.
حتقيق: . 3 )ت582(،  الأ�سبيلي  عبدالرحمن  بن  عبداحلق  الو�سطى،  الأحكام 

حمدي �ل�سلفي و�سبحي �ل�سامر�ئي، مكتبة �لر�سد: �لريا�س، 1416 - 1995.
الختيار لتعليل املختار، لعبداهلل بن حممود املو�سلي )ت683(، حتقيق: �سعيب . 4

�لأرنوؤوط و�أحمد برهوم وعبد�للطيف حرز �هلل، د�ر �لر�سالة �لعاملية: بريوت، 
ط1، 1430 - 2009.

الألباين، . 5 الدين  نا�سر  حممد  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
�ملكتب �لإ�سالمي: بريوت، ط2، 1405 - 1985.

عبدالرب . 6 ابن  عبداهلل  بن  يو�سف  الأم�سار،  فقهاء  ملذاهب  اجلامع  ال�ستذكار 
)ت463(، حتقيق: عبداملعطي قلعجي، دار الوعي: القاهرة، 1414 - 1993.

ال�ستيعاب يف اأ�سماء الأ�سحاب، يو�سف بن عبداهلل ابن عبدالرب )ت463(، دار . 7
الفكر: بريوت، 1426 - 2006.

اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب . 8 اأبو بكر  الأ�سماء املبهمة يف الأنباء املحكمة، 
البغدادي )ت463(، حتقيق: عز الدين علي ال�سيد، مكتبة اخلاجني: القاهرة، 

ط2، 1413 - 1992. 
حتقيق: . 9 )ت804(،  امللقن  ابن  علي  بن  عمر  الأحكام،  عمدة  بفوائد  الإعالم 

عبد�لعزيز �مل�سيقح، د�ر �لعا�سمة: �لريا�س، ط1، 1417 - 1997. 
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الإقناع يف م�سائل الإجماع، اأبو احل�سن علي بن حممد ابن القطان )ت628(، . 10
حتقيق: ح�سن فوزي �ل�سعيدي، مكتبة �لفاروق �حلديثة: �لقاهرة، ط1، 1424 

 .2004 -
�ليح�سبي )ت544(، . 11 مو�سى  بن  عيا�س  �لقا�سي  م�سلم،  بفو�ئد  �ملعلم  �إكمال 

حتقيق: يحيى �إ�سماعيل، د�ر �لوفاء: �ملن�سورة، ط1، 1419 - 1998.
املرداوي . 12 �سليمان  بن  علي  الكبري(،  وال�سرح  املقنع  مع  )مطبوع  الإن�ساف 

)ت885(، حتقيق: عبد�هلل �لرتكي، مركز هجر: �لقاهرة، ط1، 1415 - 1995. 
�ملنذر . 13 �بن  �إبر�هيم  بن  ممد  و�خلالف،  و�لإجماع  �ل�سن  من  �لأو�سط 

الني�سابوري )ت318(، حتقيق: يا�سر بن كمال، د�ر �لفالح: م�سر، ط2، 1431 
 .2010 -

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن اإبراهيم ابن جنيم )ت970(، . 14
حتقيق: زكريا عمري�ت، د�ر �لكتب �لعلمية: بريوت، ط1، 1418 - 1997. 

البحر املحيط الثجاج يف �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، حممد بن علي بن . 15
�آدم �لإتيوبي �لولوي، د�ر �بن �جلوزي: �لدمام، ط1، 1426. 

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، لعالء الدين اأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين، . 16
حتقيق: علي معو�س وعادل عبد�ملوجود، د�ر �لكتب �لعلمية: بريوت، ط2، 1424 

.2003 -
البدر املنري يف تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�سرح الكبري، �سراج الدين . 17

اأبو الغيط وعبداهلل بن  عمر بن علي ابن امللقن )ت804(، حتقيق: م�سطفى 
�سليمان ويا�سر بن كمال، د�ر �لهجرة: �لثقبة، ط1ن 1425 - 2004. 

العمراين . 18 اخلري  اأبي  بن  يحيى  احل�سني  لأبي  ال�سافعي،  مذهب  يف  البيان 
)ت558(، حتقيق: قا�سم �لنوري، د�ر �ملنهاج: بريوت، ط1، 1421 -2000. 

تبيني احلقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )ت743(، مطبعة بولق: . 19
م�سر، ط1، 1314
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فائدة: احللم �سيد الأخالق

احللم �سيد الأخالق، وهو من اخل�سال التي يحبها اهلل ور�سوله، 
وهو اأف�سل من كظم الغيظ، وي�ستدل به على كمال العقل، وقد 
جاء رجل اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: )اأو�سني( قال: »ل تغ�سب«، فردد 
اأن  الغ�سب  �سريع  لالإن�سان  وميكن  تغ�سب«.  »ل  فقال:  مرارا، 
ي�سبح حليمااً، لكن بالتدرج وتكلف احللم يف البداية، فيحدد يف 
اليوم الأول �ساعة يقرر األ يغ�سب مهما كان ال�سبب، ويف اليوم 
الثاين يجعلها �ساعتني، ويف اليوم الثالث يجعلها ثالثااً... وهكذا، 
ومع مرور الوقت يكت�سب �سفة احللم. احلديث اأخرجه البخاري 

يف �سحيحه، برقم )6116(.
لطائف الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور �سعد بن تركي اخلثالن، )�س90(.
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املقدمة

اإن احلمد هلل، نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا، ومن 
�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سلرّ له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد األ اإله 
ا عبده ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى اآله  اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممداً

ا؛ اأما بعد: ا كثرياً و�سحبه واأتباعه، و�سلرّم ت�سليماً

ة التي حتتاج اإلى بيان يف هذا الزمان: حكم اأكل التم�ساح؛  فاإن من امل�سائل املهمرّ
ا فيما �سبق، لكن مع خروج بع�ص النا�ص اإلى بلدان اأخرى،  فاإن اأكله مل يكن معهوداً
ورغبة بع�سهم يف تذّوق ماأكولت غري معهودة، كرُث �ل�سوؤ�ل عن حكم �أكل �لتم�ساح؛ 
ذلك اأنه يعي�ص يف البحر والرب، وقد اختلفت الفتاوى يف حكم اأكله، ول يوجد ن�صرّ 
�سريح يف ذلك، وهذا ما دعاين اإلى ا�ستقراء ما كتبه الفقهاء يف حكم هذه امل�ساألة 
)اأكل  بعنوان:  بحٍث  كتابة  على  العزم  فعقدت  النف�ص،  اإليه  تطمئن  ما  اإلى  ل  للتو�سرّ

التم�ساح؛ درا�سة فقهية( �سائلة اهلل التوفيق وال�سداد، واأن ينفع به امل�سلمني.

�سابط املو�سوع:

ال�سعة والختيار، دون  التم�ساح يف حال  اأكل حلم  بيان حكم  البحث على  ز  يركرّ
دخول يف تفا�سيل اأحكام امل�سطر لأكله، اأو املحتاج للتداوي به. 

اأهمية املو�سوع:

�أن يتحّرى  �إذ يجب على �مل�سلم  �أهمية �ملو�سوع يف �رتباطه باملطعومات؛  تظهر 
احلالل يف ماأكله امتثالاً لأمر اهلل ، وملا له من اآثار على الآكل.
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اأ�سباب اختيار املو�سوع:

كان �ختياري لهذ� �ملو�سوع لالأ�سباب �لآتية:

رغبتي يف تنمية امللكة الفقهية من خالل بحث م�ساألة خالفية يرتدد �سوؤال . 1
النا�ص حولها.

�ّطلعت . 2 فيما  بالدر��سة يف بحث علمّي،  �ملو�سوع  �أفرد هذ�  �أجد من  �أيّن مل 
عليه، فرغبت �مل�ساهمة يف ذلك، ر�جيةاً �أن ينفع �هلل مبا جمعت فيه.

اأهداف املو�سوع:

تتلخ�ص اأهداف هذا البحث فيما ياأتي:

�مل�ساهمة ببحث علمي يف م�ساألة كرث �ل�سوؤ�ل عنها يف هذ� �لع�سر.. 1

اإظهار �سالحية الفقه الإ�سالمي لكل ما ي�ستجد.. 2

الدرا�سات ال�سابقة:

مل �أجد -فيما �ّطلعت عليه- من �أفرد هذ� �ملو�سوع ببحث علمي. 

منهج البحث:

ال�ستنباطي  التحليلي  ال�ستقرائي  املنهج  هو  البحث  يف  اترّبعته  الذي  املنهج 
�ملقارن، وذلك با�ستقر�ء ما ُكتب حول مو�سوع �لبحث من �أقو�ل و�أدلة ومناق�سات، 
وحتليل ما ورد يف �ملر�جع �لعلمية �لتي تناولت مو�سوع �لبحث مع �ل�ستعانة باملنهج 
ال�ستنباطي ل�ستخراج اأوجه الدللة من الأدلة، وذكر ما يرد عليها من مناق�سات، 

وما يجاب به عنها اإن وجدت، والرتجيح، مع بيان �سببه. 

خطة البحث:

جعلت خطة البحث مكونة من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وذلك على 
النحو الآتي:
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�ل�سابقة،  و�لدر��سات  و�أهد�فه،  �ختياره،  و�أ�سباب  �ملو�سوع  �أهمية  وفيها  �ملقدمة، 
ومنهج البحث، وخطته. 

. يرّ وبحريرّ التمهيد: تق�سيم ال�سيد اإلى بررّ

املبحث الأول: التعريف بالتم�ساح، والألفاظ ذات ال�سلة؛ وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: معنى التم�ساح، وفيه م�ساألتان:

امل�ساألة الأولى: معنى التم�ساح يف اللغة.

امل�ساألة الثانية: معنى التم�ساح يف ال�سطالح.

املطلب الثاين: �سفات التم�ساح، وغذاوؤه، وت�سنيفه.

املطلب الثالث: الألفاظ ذات ال�سلة؛ وفيه ثالث م�سائل:

ُبع. امل�ساألة الأولى: ال�سرّ

امل�ساألة الثانية: القر�ص.

امل�ساألة الثالثة: احلوت.

املبحث الثاين: حكم اأكل التم�ساح.

اأما اخلامتة ففيها ملخ�ص البحث، واأهم نتائجه. 

ثم �أتبعت �لبحث بفهر�س للم�سادر و�ملر�جع، ثم فهر�س للمو�سوعات.

اأ�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه 
اأجمعني.
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التمهيد
تق�صيم ال�صيد اإلى بّرّي وبحرّي

قال اهلل : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]املائدة: 96[.  

دلت  كما  والبحري،  ي،  الربرّ ال�سيد  بني  التفريق  على  الكرمية  الآية  دلرّت  فقد 
مبنطوقها على حّل �سيد �لبحر كله عند جمهور �لفقهاء)1( ما مل ي�ستثَن يف �ل�سرع؛ 
كال�سفادع)2( مع اختالفهم يف حكمها، وغريها مما يعي�ص يف البحر، ولي�ص هنا حمل 

ب�سط الكالم يف ذلك.

 . . وما ل يعي�ص اإل يف املاء، فهو بحريرّ يرّ ، فهو بررّ ول �سكرّ اأن ما ل يعي�ص اإل يف الربرّ
ى برمائيرّة؛ كال�سفدع،  لكن حمل اخلالف فيما يعي�ص فيهما، وهي احليوانات التي ت�سمرّ
، اأو البحر، فقد اختلف العلماء  وال�سلحفاة، والتم�ساح، واحليرّة، هل تلحق ب�سيد الربرّ

يف �سابط �حليو�ن �لرّبي، و�سابط �حليو�ن �لبحري.

نوع  نوعني:  البحريرّ  فجعل  البحري؛  احليوان  يف  الربمائيرّ  بع�سهم  اأدخل  فقد 
؛ كال�سفدع، وال�سرطان،  ؛ كاحلوت، ونوع تبقى حياته يف الربرّ ل تبقى حياته يف الربرّ

وال�سلحفاة)3(، والتم�ساح.
اأن�ص )318/1(،  بن  الإمام مالك  فقه  التفريع يف  املقت�سد )129/2(،  ونهاية  املجتهد  بداية  )1( انظر: 
رو�سة �مل�ستبني يف �سرح كتاب �لتلقني )714/1(، املعونة على مذهب عامل املدينة )�ص: 700(، الأم 
لل�سافعي )199/2(، احلاوي الكبري )344/4(، النجم الوهاج يف �سرح املنهاج )453/9(، كفاية النبيه 
املغني لبن قدامة )425/9(،  اأحمد )558/1(،  الإمام  فقه  الكايف يف  التنبيه )133/8(،  �سرح  يف 
�ل�سرح �لكبري على مت �ملقنع )87/11(، املبدع يف �سرح املقنع )11/8(. اأما عند احلنفية؛ فاحلالل 
لل�سرخ�سي  �ملب�سوط  �نظر:  وغريه(.  و�ملارهيج  )�جلريث  �ل�سمك  �أنو�ع  جميع  �لبحر:  حيو�ن  من 

)248/11(، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )35/5(، الهداية يف �سرح بداية املبتدي )353/4(.
انظر: الكايف يف فقه الإمام اأحمد )558/1(، املغني لبن قدامة )425/9(.  )2(

انظر: الفتاوى الفقهية الكربى )260/4(، �ملنهل �لعذب �ملورود �سرح �سن �أبي د�ود )279/1(.  )3(
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وق�سر بع�سهم البحري على ما ل يعي�ص اإل يف املاء)1(؛ وبهذا تخرج احليوانات 
الربمائية كلها.

ما  ي:  “فالربرّ الرائق()2(:  )البحر  يف  جاء  فقد  التوالد؛  مكان  بع�سهم  واعترب 
: ما يكون توالده يف املاء،  يكون توالده يف الرب، ول عربة باملثوى )اأي: املكان(، واملائيرّ

ولو كان مثو�ه يف �لرب؛ لأن �لتو�لد �أ�سل، و�لكينونة بعده عار�س”.

قال ابن املنذر  : “وقال ربيعة: كل ما كان اأ�سله من املاء واإن خرج يف بر، 
فهو من دوابرّ البحر يحل قتله، ويوؤكل على كل حال من اأحرم باحلج وغريه”)3(. 

و�عترب بع�س �لفقهاء �سيد �لبحر مبا يكون تو�لده ومثو�ه يف �ملاء)4(.

ا،  قال ابن ر�سد : “وقيا�س قول �أكرث �لعلماء �أنه يلحق بالذي عي�سه فيه غالباً
وهو حيث يولد”)5(.

واعترب بع�سهم امل�ستقر حتى ولو كان ياأوي اإلى غريه، ومثله ما عربرّ به بع�سهم 
من �أن ما كان �أكرث عي�سه يف �ملاء فهو بحري.

قال ال�سافعي : “ ولي�س �سيده �إل ما كان يعي�س يف �أكرث عي�سه”)6(.

ل املاوردي  يف احليوان الذي يجمع يف عي�سه بني الرب والبحر، فجعل  وف�سرّ
�لعتبار مب�ستقّره دون مرعاه، فاإن كان مما ي�ستقر يف �لرب و�لبحر، ويرعى فيهما، 
فرياعى اأغلب حاليه، واإن ا�ستوى فيه الأمران، ومل يغلب اأحدهما على الآخر، ففيه 

وجهان:

ا للحظر؛ لأنه م�ستغٍن عن البحر. اأحدهما: اأنه يجري عليه حكم حيوان الرب تغليباً
انظر: تف�سري الرازي )438/12(، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل للبي�ساوي )144/2(.  )1(

.)28/3(  )2(
)3( الإ�سراف على مذاهب العلماء لبن املنذر )467/3(.

انظر: الهداية يف �سرح بداية املبتدي )165/1(، الكايف يف فقه الإمام اأحمد )493/1(.  )4(
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )129/2(.  )5(

الأم لل�سافعي )230/2(.  )6(
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ا لالإباحة؛ لأنه م�ستغٍن  والوجه الثاين: اأنه يجري عليه حكم حيوان البحر تغليباً
عن الرب)1(.

�آثار �لختالف يف �سابط حيو�ن �لبحر، �لختالف يف  وعلى كل حال؛ فاإن من 
يف  الختالف  ذلك  ومن  احلكم،  يف  البحر  بحيوانات  الربمائية  احليوانات  اإحلاق 

ز عليه هذا البحث. حكم اأكل التم�ساح، وهو ما يركرّ

انظر: احلاوي الكبري )63-62/15(.  )1(
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املبحث االأول

م�صاح، واالألفاظ ذات ال�صلة التعريف بالتِّ

  املطلب االأول

م�شاح معنى التِّ

امل�ساألة الأولى: معنى الّتم�ساح يف اللغة:

على  ال�سيء  اإمرار  وهو  �سحيح،  اأ�سل  واحلاء  وال�سني  “امليم  فار�ص:  ابن  قال 
ا”)1(. وقال: “ومما �سذرّ عن الباب قولهم: رجل  ا. وم�سحته بيدي م�سحاً ال�سيء ب�سطاً

ا بالذي ي�سمى التم�ساح”)2(.   مت�سح: مارد خبيث. وممكن اأن يكون هذا ت�سبيهاً

قال �بن �ُسَميل: “�لـَم�ْسح: �لقول �حل�َسن من �لّرُجل، وهو يف ذلك يخدعك. يقال: 
م�سحُته باملعروف؛ اأي: باملعروف من القول، ولي�ص معه اإعطاء، واإذا جاء اإعطاء ذهب 

�لـَم�ْسُح، وكذلك: َم�ّسْحُته”)3(.

ْم�َساح  ْم�َسح و�لتِّ قال “�أبو عبيد: �لتَّْم�َسُح: �لرجل �ملارد �خَلِبيث. وقال �لّلْيث: �لتِّ
ا طويالاً قويًّا”)4(. يكون يف �ملاء �سبيه بال�سلحفاة �إل �أنه يكون �سخماً

اب، وهو اأحد ما جاء على  جاء يف )جمهرة اللغة()5(: “والتم�ساح: الرجل الكذَّ
ة ال�معروفة، واأح�سبها عربية �سحيحة”. ابَّ تفعال. والتم�ساح: هذه الدرّ

مقايي�ص اللغة )322/5(، مادة: )م�سح(.  )1(

مقايي�ص اللغة )323/5(، مادة: )م�سح(.  )2(
تهذيب اللغة )201/4(، مادة: )م�سح(.  )3(
تهذيب اللغة )203/4(، مادة: )م�سح(.  )4(

)535/1(، مادة: )م�سح(.  )5(
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وجاء يف )تاج العرو�ص()1(: “وقال �أبو جعفر �لّنّحا�ُس يف �سرح �لـُمعّلَقات: لي�س 
يف كالم �لعرب ��سٌم على ِتفعاٍل �إِّل �أَربعة �أَ�سماٍء، وخام�ٌس خمتَلف ِفيِه، ُيَقال: ِتْبَيان، 
�أَكرُث  �َسٌح  �ساٌح، ومَتْ ك َمو�سعان، و�خلام�س مِتْ اُر، وِتْع�َساٌر، وِترْبَ ولِقالدة �ملر�أة: ِتْق�سَ

و�أَف�سُح. كذ� نقله �سيخنا”.

�خَلِبيُث،  �ملاِرُد  َجال:  �لرِّ من  بك�سرهما،  ْم�ساح،  و�لتِّ ْم�َسُح  “و�لتِّ فيه)2(:  وجاء 
ْم�َسُح: �لـُمَد�ِهُن �لـُمد�ِري  ُدق �أََثَره، َيْكِذبك من حيث جاء. و�لتِّ �ب �ّلذي ل َي�سْ و�لَكذَّ
َي �لـَم�ِسيح �لّدّجال، لأَّنه َيُغ�ّس وُيَد�ِهُن.  ك. قيل: وبه �سمِّ �ّلذي ُيالِيُنك بالقول وهو َيُغ�سُّ
َلْحَفاِة �سخم، وطوله نحو َخم�سة  ْم�َساح، وهو َخْلٌق كال�سُّ و�لتِّم�َسح كاأَّنه مق�سوٌر من �لتِّ
�أَذرع و�أَقّل من ذلك، َيخطف �لإِن�ساَن و�لَبَقَر، وَيغو�س به يِف �ملاء، فياأْكله، وهو من 
�أَن  ��ستدلُّو�  وبهذ�  ند.  �ل�سَّ نهر  وهو  َمْهَر�َن،  وبَنْهِر  َر  ِم�سْ بِنيِل  يكون  �لبحر  دو�بِّ 
رِره  َي �مْلَ�ِسيح �لدّجال، ل�سَ ، على ما َحّققه �أَهل �لّتاِريخ. قيل: َوِبه �ُسمِّ بينُهما �تِّ�سالاً

واإِيذائه، قاله امل�سنِّف يِف الب�سائر”.

“حيوان  التم�ساح:  تعريف  يف  املعا�سرة()3(  العربية  اللغة  )معجم  يف  وجاء 
َنب، ق�سري  برمائّي من رتبة �لتم�ساحّيات وف�سيلة �لزو�حف، كبري �جل�سم، طويل �لذَّ
�لأرجل، يغطي ج�سمه ُتْر�س متني كرُت�س �ل�ّسالحف، موؤّلف من فلو�س قرنّية مّت�سل 

بع�سها ببع�ص”.

ومما �سبق يتبنيرّ اأن التم�ساح يف اللغة له معنيان:

الأول: الرجل املخادع.

الثاين: احليوان املعروف كما �سبق و�سفه.
)121/7(، مادة: )م�سح(.  )1(

تاج العرو�ص )129/7(، مادة: )م�سح(.  )2(
)2095/3(، مادة: )م�سح(.  )3(



أكل التمساح - دراسة فقهية

العدد  اخلامس واخلمسون  717العدد  اخلامس واخلمسون 716

امل�ساألة الثانية: معنى الّتم�ساح يف ال�سطالح:

التم�ساح يف ا�سطالح الفقهاء هو احليوان املعروف، وهو املعنى الثاين عند اأهل 
اللغة كما �سبق. 

ْم�َساح بك�سر �لتاء: �حليو�ن �ملعروف  جاء يف )املطلع على األفاظ املقنع()1(: “و�لتِّ
من دوابرّ البحر، له خرطوم كاملن�سار”.

املطلب الثاين
�صفات الّتم�صاح، وغذاوؤه، وت�صنيفه

على  املطلب  هذا  يف  ز  و�ساأركرّ اللغة،  يف  تعريفه  يف  اأو�سافه  بع�ص  بيان  �سبق 
الأو�ساف التي ميكن اأن توؤثر يف حكمه.

�سفات التم�ساح، وغذاوؤه:

من  واأقل  اأذرع  خم�ص  نحو  طوله  يكون  لكن  اخللق  يف  الورل  ي�سبه  فالتم�ساح 
اأذرع يف  يكون طوله ع�سرة  يزيد على ذلك حتى  وقد  نحو مرتين)3(،  اأي:  ذلك)2(؛ 
عر�س ذر�عني و�أكرث)4(، وي�سل طوله اإلى �ستة اأمتار، ووزنه حوايل األف كيلو جرام)5(، 
ني قويرّني مع العديد من الأ�سنان املخروطية وله اأ�سابع يف اأقدامه  وميتلك التم�ساح فكرّ

مع خمالب)6(.

الإن�سان واحليوانات،  القويرّني؛ حيث يفرت�ص  يه  وفكرّ وهو حيوان مفرت�ص باأنيابه 
)�ص: 465(.  )1(

انظر: امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري )572/2(.  )2(
الذراع ي�ساوي 49.875 �سم. انظر: املقادير ال�سرعية للكردي )�ص: 219(.  )3(

انظر: حياة احليوان الكربى )237/1(.  )4(
https://www.pagearabic.com/102870/20- انظر:/معلومة-غريبة-ال-تعرفها-عن-التمساح  )5(

.https://mawdoo3.com/ انظر: معلومات-عن-التماسيح  )6(



د. هناء بنت ناصر بن عبدالرمحن األحيدب

العدد  اخلامس واخلمسون  719العدد  اخلامس واخلمسون 718

ويلتقط فري�سته فيغو�ص بها يف املاء، فياأكلها)1(، وهو �سديد البط�ص يف املاء)2(، وله 
ا يف فكه الأعلى، واأربعون يف فكه الأ�سفل)3(.  فم وا�سع و�ستون ناباً

ويعي�ص التم�ساح يف املاء والياب�سة، ويق�سي معظم حياته على ال�سواحل، لكنه ل 
ي�ستطيع التنف�ص حتت املاء)4(، وله �سكل مميرّز؛ اإذ ميكن للعيون والأذنني واخليا�سيم 
اأن تظل فوق �سطح املياه بينما يبقى باقي اجل�سم خمتفياًا حتت املاء)5(، وقد ميوت 
ا اإذا مل يكن حوله ياب�سة)6(، ومع ذلك ميكن اأن يبقى لفرتة طويلة حتت املاء؛  غرقاً
نه من ذلك، وي�ستطيع بوا�سطة هذه  التي متكرّ د ببع�ص الع�سالت اخلا�سة  لأنه مزورّ
الع�سالت اأن يغلق اأذنيه واأنفه وحلقومه عندما يكون حتت املاء)7(. وت�سع التما�سيح 

ا من املاء)9(.  بيو�سها يف حفرة يف �لياب�سة)8( قريباً

ت�سنيف التم�ساح بني احليوانات الربّية والبحرّية:

�لعلماء يف �سابط �حليو�ن  �إلى ما ذكره  بناءاً على �ل�سفات �ملذكورة، وبالنظر 
البحري، فاإن التم�ساح ل يعدرّ من حيوانات البحر عند من يقول باأن حيوان البحر 
اإل يف املاء، وكذا عند من اعترب مكان التوالد؛ لأن التما�سيح ت�سع  هو ما ل يعي�ص 
بيو�سها يف �لياب�سة. وعند �لنظر �إلى �لقول باعتبار �مل�ستقّر، فاإن �لتم�ساح و�إن كان 
https://www.wikiwand.com/ar/انظر: امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري )572/2(، تمساح  )1(

حياة احليوان الكربى )237/1(.  )2(
انظر: حياة احليوان الكربى )237/1(.  )3(

.https://www.wikiwand.com/ar/ انظر: تمساح  )4(
  https://www.pagearabic.com/102870/20-/معلومة-غريبة-ال-تعرفها-عن-التمساح

 https://www.pagearabic.com/102870/20/انظر: معلومة-غريبة-ال-تعرفها-عن-التمساح  )5(
انظر: مو�سوعة الأحياء املائية على الرابط:  )6(

 http://kenanaonline.com/users/Turtles/posts/200456
.https://www.animals-wd.com/انظر: كيف-يتنفس-التمساح-تحت-الماء  )7(

 https://theanimalslife.blogspot.com/2011/10/ ،)237/1( انظر: حياة احليوان الكربى  )8(
blog-post-4084.html

https://www.aspdkw.com/ انظر: الخصائص-العامة-للتماسيح  )9(
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اأنه ل ُيدخل ج�سده كامالاً يف املاء، بل يبقى جزء من راأ�سه  اإل  ا  يبقى يف املاء كثرياً
طبيعة  وهذه  اأنفا�سه،  يحب�ص  الغو�ص  اأراد  اإذا  بل  فيه،  يتنف�ص  ل  لأنه  املاء؛  خارج 
احليوانات الربيرّة، وما مييرّز احليوان البحري عن غريه هو غو�سه يف املاء، وقدرته 
ا من �سطح املاء لي�ست  ي، فالقدرة على ال�سباحة قريباً ا للربرّ على التنف�ص داخله خالفاً

من خ�سائ�ص احليوانات البحرية.

، ولذلك  وبالرغم من بقاء التم�ساح مدة طويلة يف املاء، فهو غري م�ستغٍن عن الربرّ
ا اإذا مل يكن حوله ياب�سة)1(، فهو يعي�ص على ال�سواحل، ولي�ص يف اأعماق  قد ميوت غرقاً

البحار.

لذا؛ فالأقرب -واهلل اأعلم- اأن التم�ساح يلحق بحيوانات الربرّ.

املطلب الثالث
االألفاظ ذات ال�صلة

ُبع: امل�ساألة الأولى: ال�سَّ

ُبع يف اللغة: الفرع الأول: معنى ال�سَّ

ردان �سحيحان: اأحدهما يف  قال ابن فار�ص: “ال�سني والباء والعني؛ اأ�سالن مطرّ
العدد، والآخر �سيء من الوحو�ص”)2(.

�أ�ْسُبٌع  جمعه:  �حليو�ن،  من  �ُس  �ملـُْفرَتِ و�ُسكوِنها:  وفتحها  �لباء  ب�سم  ُبُع،  و�ل�سَّ
و�ِسباٌع)3(. “و�أر�س م�سِبعة، �إذ� كرث �سباعها. ومن �لباب: �سبعته، �إذ� وقعت فيه، كاأنه 
http://kenanaonline.com/users/Turtles/ الرابط:  على  املائية  الأحياء  انظر: مو�سوعة   )1(

posts/200456
مقايي�ص اللغة )128/3(، مادة: )�سبع(.  )2(

انظر: مقايي�ص اللغة )128/3(، مادة: )�سبع(، القامو�ص املحيط )�ص: 726(، باب: العني، ف�سل:   )3(
ال�سني.
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ه. و�أ�سبعته: �أطعمته �ل�سبع. و�سبعت �لذئاُب �لغنَم،  �سّبه نف�سه ب�سبع يف �سرره وع�سّ
اإذا فر�ستها، واأكلته”)1(، “و�سَبعته، �أي: �ستمته، ووقعت فيه”)2(. 

باع، وَيْعُدو على �لّنا�س و�لدو�ّب، فيفرت�سها؛  “و�ل�ُسُبع يقع على ما له ناب من �ل�سِّ
اأما الثعلب، فلي�ص ب�سُبع؛ لأنه ل يعدو على  ِمر و�لَفْهد”)3(.  ْئب و�لنَّ مثل: �لأ�َسد و�لذِّ
باع  ال�سِّ من  يعدرّ  ل  ال�سبع  وكذلك  احليوان،  من  �سيء  يف  ينيرّب  ول  املوا�سي،  �سغار 

العادية عند اأهل اللغة)4(.

باع، اأو ل؟ فاعتربه الأزهري من  واختلف اأهل اللغة يف ابن اآوى؛ هل يعدرّ من ال�سِّ
بع من البهائم  باع)5(. قال ابن منظور بعد نقل كالم الأزهري: “وقال غريه: ال�سرّ ال�سِّ
العادية ما كان ذا خملب”)6(. ويلحظ �أن �لتقييد مبا كان ذ� خملب، ُيخرج �لأ�سماك 

ية. املفرت�سة كاحليتان باعتبار اأن ال�سبعية ل تخت�ص باحليوانات الربرّ

قال  من  عند  حتى  باع  ال�سرّ من  اعتباره  فيمكن  التم�ساح،  �سفات  اإلى  وبالنظر 
باع بذوات املخالب.  بتخ�سي�ص ال�سرّ

الفرع الثاين: معنى ال�ّسُبع يف ال�سطالح:

باأنه:  بع�سهم  فه  عررّ فقد  اللغوي؛  املعنى  عن  ال�سرع  يف  ال�سبع  معنى  يخرج  ل 
“املفرت�ص”)7(، وقال بع�سهم: “ال�سبعية هي طبيعة الفرتا�ص والعدوان”)8(.

مقايي�ص اللغة )128/3(، مادة: )�سبع(.  )1(
ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية )1226/3- 1227(، مادة: )�سبع(، وانظر: تهذيب اللغة )71/2(،   )2(

مادة: )�سبع(.
)3( تهذيب اللغة )71/2(، مادة: )�سبع(، وانظر: ل�سان العرب )147/8(، مادة: )�سبع(.
انظر: تهذيب اللغة )71/2(، مادة: )�سبع(، ل�سان العرب )147/8(، مادة: )�سبع(.  )4(

انظر: تهذيب اللغة )71/2(، مادة: )�سبع(.  )5(
ل�سان العرب )147/8(، مادة: )�سبع(.  )6(

التحبري لإي�ساح معاين التي�سري )48/7(، و�نظر: �لكوثر �جلاري �إلى ريا�س �أحاديث �لبخاري )40/5(.  )7(
فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�سيخ )202/12(  )8(
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وذكروا من اأمثلة ال�سباع: الأ�سد، والنمر، والذئب)1(، والفهد)2(. وهذه احليوانات 
ل �سك يف �سبعّيتها؛ لأنها تبتدئ �لَعْدو بقوة �أنيابها، وتعي�س بفري�سة �أنيابها، وكذلك 
لختالف  عداها؛  فيما  اخلالف  لكن  الثالث)3(،  العلل  فيه  اجتمعت  مما  اأمثالها 

�لفقهاء يف �سابط �ل�سبعّية.

احلنفية)4(،  قول  وهذا  �سبع.  فهو  اللحم،  واأكل  افرت�ص  ما  كل  بع�سهم:  فقال 
عر�ص  وابن  والريبوع  ور)6(،  وال�سنرّ اآوى،  وابن  والثعلب،  ال�سبع  في�سمل:  واملالكية)5(؛ 
من ال�سباع الهوام)7(، وقال احلنفية بكراهة الفيل؛ لأن فيه معنى ال�سبعية، فاأحلقوه 
ا)8(. لكن �ملالكية فرقو� يف �حلكم بني �لعادَية وغريها؛ حيث �ختلفو�  بال�سباع اجتهاداً

يف حكم اأكل غري العادي من ال�سباع.    

ا له غري  وقال بع�ص الفقهاء: ال�سبع: ما قويت اأنيابه، فعدا بها على احليوان طالباً
.)9(

 مطلوب. وبهذا قال ال�سافعي
انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )275/3(، �سرح �مل�سكاة للطيبي �لكا�سف عن حقائق �ل�سن   )1(
)2034/6(، التنوير �سرح اجلامع ال�سغري )512/5(، في�ص القدير )454/3(، ك�سف اللثام �سرح 
عمدة الأحكام )213/4(، النتف يف الفتاوى لل�سغدي )231/1(، حتفة الفقهاء )65/3(، القوانني 

الفقهية )�ص: 115(.
انظر: مرعاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )421/9(، النتف يف الفتاوى لل�سغدي )231/1(، حتفة   )2(

الفقهاء )65/3(، القوانني الفقهية )�ص: 115(.
انظر: احلاوي الكبري )137/15(.  )3(

الفقه  يف  الربهاين  املحيط   ،)65/3( الفقهاء  حتفة   ،)231/1( لل�سغدي  الفتاوى  يف  النتف  انظر:   )4(
النعماين )57/6(، عون املعبود )197/10(.

اأهل املدينة )437/1(، الذخرية للقرايف )100/4(، مناهج التح�سيل ونتائج  انظر: الكايف يف فقه   )5(
لطائف التاأويل يف �سرح املدونة وحل م�سكالتها )209/3-210(، القوانني الفقهية )�ص: 115(.

الفقه  يف  الربهاين  املحيط   ،)65/3( الفقهاء  حتفة   ،)231/1( لل�سغدي  الفتاوى  يف  انظر: النتف   )6(
�سرح  التاأويل يف  لطائف  ونتائج  التح�سيل  مناهج  للقرايف )100/4(،  الذخرية  النعماين )57/6(، 

املدونة وحل م�سكالتها )209/3-210(، القوانني الفقهية )�ص: 115(.
الهداية مع البناية )583/11(.  )7(

انظر: البناية �سرح الهداية )583/11(.  )8(
الأم لل�سافعي )265/2(، اللباب يف الفقه ال�سافعي )�ص: 392(، احلاوي الكبري )137/15(، كفاية   )9(

الأخيار يف حل غاية الخت�سار )�ص: 524(.
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باع مبا كان عي�سه باأنيابه دون غريه، ل ياأكل �إل ما يفر�س من  وخ�ّس بع�سهم �ل�سِّ
.)1(

 احليوان. وبهذا قال اأبو اإ�سحاق املروزي

وعند احلنابلة: ال�سباع: هي التي ت�سرب باأنيابها ال�سيء وتفر�ص)2(. واختلفوا يف 
الهرة؛ هل هي �سبع، اأو ل؟ فقد جاء عن اأبي هريرة ، عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»الهر �سبع«)3(، لكنه حديث �سعيف، وعلى فر�س �سّحته، فقد �عترب بع�سهم �ل�ّسبعّية 

ا �سبهيًّا �سوريًّا)4(.  فيه لي�ست حقيقة، بل جمازاً

باع عند �حلنابلة، فهو ل �َسُبٌع ول بهيمة، حتى كاأنه من  �أما �لكلب؛ فلي�س من �ل�سِّ
ب؛ لأنه لو مت له طباع ال�سبعية، ما األف النا�ص، ولو مت له طباع البهيمية،  اخللق املركرّ

ما اأكل حلم احليوان)5(.

ومما تقدرّم يتبنيرّ اأن ال�سباع اأخ�صرّ من ذوات الأنياب؛ فلي�ص كل ذي نابٍ �سبعاًا. 
باع اأخ�صرّ من ذوات الأنياب، وال�سبع اإمنا  : » ول ريب اأن ال�سِّ قال ابن القيرّم 
�سبيه  الغاذي  فاإن  �سبهها؛  بها  املغتذي  تورث  التي  ال�سبعية  القوة  من  فيه  ملا  م  ُحرِّ

باملغتذى«)6(.

وبالنظر اإلى �سفات التم�ساح، فالأقرب اإحلاقه بالأ�سد والنمر والفهد والذئب يف 
�سبعيرّتها.

انظر: احلاوي الكبري )137/15(، كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار )�ص: 524(.  )1(
انظر: املغني لبن قدامة )408/9(،   )2(

اأخرجه اأحمد يف م�سنده )442/15(، م�سند �ملكرثين من �ل�سحابة، م�سند �أبي هريرة ، رقم   )3(
وفيه عي�سى  راهويه يف م�سنده )222/1(، رقم احلديث: )178(.  بن  واإ�سحاق  احلديث: )9708(، 
بن �مل�سيب، وّثقه �أبو حات، و�سّعفه غريه. �نظر: جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد )45/4(، كنز العمال 
)400/9(، جمع اجلوامع )213/4(. و�سّعفه �ملباركفوري يف حتفة �لأحوذي )262/1(، والألباين يف 

�سل�سلة �لأحاديث �ل�سعيفة و�ملو�سوعة و�أثرها �ل�سيئ يف �لأمة )19/2(.
�سرح خمت�سر �لرو�سة )545/3(.  )4(

انظر: ك�سف اللثام �سرح عمدة الأحكام )81/1(.  )5(
اإعالم املوقعني عن رب العاملني )90/2(.  )6(
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امل�ساألة الثانية: القر�س:

الفرع الأول: معنى القر�س يف اللغة:

ع”)1(.  قال ابن فار�ص: “القاف والراء وال�سني: اأ�سل �سحيح يدل على اجلمع والتجمرّ
�لقوم: جتّمعو�، وبه  �أي: جمع و�سّم، و�كت�سب. وتقّر�س  ا؛  يقال: قَر�س، يقِر�س، قر�ساً
. واملقر�سة من ال�سجاج: التي  �سمرّيت قري�ص)2(. “وقر�ص من الطعام: اأ�ساب منه قليالاً
ت�سدع العظم ول ته�سمه. يقال: اأقر�ست ال�سجة، فهي مقر�سة اإذا �سدعت العظم، ومل 

ته�سم. واأقر�ص بالرجل: اأخربه بعيوبه، واأقر�ص به، وقر�ص: و�سى، وحر�ص”)3(.

والقر�ص والقري�ص: دابرّة ت�سكن البحر تغلب �سائر الدواب)4(.

الفرع الثاين: معنى القر�س يف ال�سطالح:

جاء معنى القر�ص عند الفقهاء باأنه »�سمكة يف البحر لها خرطوم كاملن�سار تفرت�ص، 
ورمبا �لتقمت �بن �آدم وق�سمته ن�سفني«)5(، ويقال له: �لَكو�سج)6(، واللرّخم)7(. 

ا للتم�ساح الذي يعي�ص يف الربرّ والبحر،  فالقر�ص �سمكة ل تعي�ص اإل يف املاء خالفاً
ويختلف يف طبيعته عن الأ�سماك، فله اأرجل وخمالب، فيفرت�ص يف الرب والبحر.

امل�ساألة الثالثة: احلوت:

الفرع الأول: معنى احلوت يف اللغة:

قال ابن فار�ص: “�حلاء و�لو�و و�لتاء: �أ�سل �سحيح منقا�س، وهو من �ل�سطر�ب 
مقايي�ص اللغة )70/5(، مادة: )قر�ص(.  )1(

انظر: ل�سان العرب )334/6(، مادة: )قر�ص(.  )2(
ل�سان العرب )334/6(، مادة: )قر�ص(.  )3(

انظر: مقايي�ص اللغة )71/5(، مادة: )قر�ص(، ل�سان العرب )335/6(، مادة: )قر�ص(.  )4(
املبدع يف �سرح املقنع )11/8(.  )5(

انظر: املبدع يف �سرح املقنع )11/8(، نيل املاآرب ب�سرح دليل الطالب )401/2- 402(.  )6(
�نظر: �أ�سنى �ملطالب يف �سرح رو�س �لطالب )566/1(.  )7(
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ا غري م�ستقر. والعرب  والروغان، فاحلوت: العظيم من ال�سمك، وهو م�سطرب اأبداً
تقول: حاوَتني فالن، �إذ� ر�وغني”)1(.

قال ابن منظور: “احلوت: ال�سمكة، ويف املحكم: احلوت: ال�سمك؛ معروف، وقيل: 
هو ما عظم منه، واجلمع: اأحوات، وحيتان”)2(.

الفرع الثاين: معنى احلوت يف ال�سطالح:

لعت عليه، وذلك لأنه معروف عندهم،  ا للحوت عند الفقهاء فيما اطرّ مل اأجد تعريفاً
ا  واهلل اأعلم. فهو العظيم من ال�سمك كما �سبق عند اأهل اللغة، وقد ذكر العلماء اأنواعاً

ي )اجلريث(، واملرماهي)3(.  للحيتان؛ منها اجِلرِّ

ا للتم�ساح الذي يعي�ص يف الربرّ والبحر،  فاحلوت �سمكة ل تعي�ص اإل يف املاء خالفاً
ويختلف يف طبيعته عن الأ�سماك، فله اأرجل وخمالب، فيفرت�ص يف الرب والبحر.

مقايي�ص اللغة )114/2(، مادة: )حوت(، وانظر: ل�سان العرب )27/2(، مادة: )حوت(.  )1(
ل�سان العرب )26/2(، مادة: )حوت(. وانظر: التلخي�ص يف معرفة اأ�سماء الأ�سياء )�ص: 392(.  )2(

�لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح )394/26(، مطالع الأنوار على �سحاح الآثار )111/2(.  )3(
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املبحث الثاين
حكم اأكل التم�شاح

من  ال�سمك  عدا  فيما  واختلفوا  اجلملة)1(،  يف  ال�سمك  ِحلرّ  على  الفقهاء  اتفق 
حيوانات البحر على اأقوال متعددة يف خمتلف اأنواع حيوانات البحر، واختلف الفقهاء 
الذين قالوا بحلرّ جميع ما يف البحر فيما كان من احليوان يعي�ص يف الرب، ويف املاء؛ 

باأيرّ احلكمني يلحق؟)2( 

وقد �سبق التعريف بالتم�ساح، وبيان �سفاته؛ حيث يعي�ص على ال�سواحل، ويبقى 
ا من ال�سطح؛ لأنه ل ميكنه التنف�ص داخل املاء، وهو حيوان مفرت�ص  ا يف املاء قريباً غالباً

باأنيابه، فهل يباح اأكله كحيوانات البحر، اأو ل؟

اختلف الفقهاء يف حكم اأكل التم�ساح على قولني:

القول الأول:

م. وهذا مذهب احلنفية)3(، وال�سحيح امل�سه�ور عند ال�سافعية)4(،  اأن اأكل التم�ساح حم�ررّ
وجمهورهم على ِحلرّ ما كان على هيئة ال�سمك بجميع اأنواعه، ويف قول لبع�ص احلنابلة ا�ستثناء الكو�سج،   )1(
وهو �لقر�س خالفاًا لالأ�سح. �نظر: �ملب�سوط لل�سرخ�سي )248/11(، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع 
)35/5(، الهداية يف �سرح بداية املبتدي )353/4(، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )129/2(، التفريع 
يف فقه الإمام مالك بن اأن�ص )318/1(، رو�سة �مل�ستبني يف �سرح كتاب �لتلقني )714/1(، املعونة على 
مذهب عامل املدينة )�ص: 700(، الأم لل�سافعي )199/2(، احلاوي الكبري )344/4(، النجم الوهاج يف 
�سرح املنهاج )453/9(، كفاية النبيه يف �سرح التنبيه )133/8(، الكايف يف فقه الإمام اأحمد )558/1(، 

املغني لبن قدامة )425/9(، �ل�سرح �لكبري على مت �ملقنع )87/11(، املبدع يف �سرح املقنع )11/8(.
انظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )129/2(.  )2(

انظر: بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )35/5(، البناية �سرح الهداية )581/11(، البحر الرائق   )3(
�سرح كنز الدقائق )29/3(، �سرح امل�سابيح لبن امللك )514/4(، روح البيان )19/5(.

�سرح  املجموع   ،)275/3( �ملفتني  وعمدة  �لطالبني  رو�سة   ،)143/12( الوجيز  �سرح  العزيز  انظر:   )4(
املهذب )32/9(، كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار )�ص: 524(، �أ�سنى �ملطالب يف �سرح رو�س 

الطالب )566/1(، منحة الباري ب�سرح �سحيح البخاري )592/8(.=
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عن  روي  وقد  اأحمد)1(،  الإمام  عن  واملن�سو�ص  احلنابلة،  عند  املذهب  من  وال�سحيح 

من  وجمع  وال�سوكاين)4(،  الع�سقالين)3(،  حجر  ابن  واختاره  وغريه)2(،  النخعي  اإبراهيم 

املعا�سرين)5(.
با�ستثناء  القول  بعد   )378/9( املنهاج  �سرح  يف  املحتاج  حتفة  يف    الهيتمي  حجر  ابن  قال   =
ا، لكن تعقبه  التم�ساح وغريه من حيوانات البحر املباحة: “وَجَريا على هذ� يف �لرو�سة، و�أ�سلها �أي�ساً
 ، يف املجموع؛ فقال: ال�سحيح املعتمد اأن جميع ما يف البحر حتلرّ ميتته اإل ال�سفدع؛ اأي: وما فيه �سمرّ
وما ذكره الأ�سحاب اأو بع�سهم من حترمي ال�سلحفاة واحلية والن�سنا�ص حممول على ما يف غري البحر. 

اه�”. وانظر: الغرر البهية يف �سرح البهجة الوردية )176/5(.
ح النووي يف املجموع اأن جميع ما يكون  وجاء يف املو�سوعة الفقهية الكويتية )130/5(: “... لكن �سحرّ
املعتمد  ال�سفدع، وهذا هو  اإل  الرب،  ولو كان مما ميكن عي�سه يف  البحر فعالاً حتلرّ ميتته،  ا يف  �ساكناً
”. وهذا فيه نظر عندي؛ فالذي  عند اخلطيب وابن حجر الهيتمي، وزادا على ال�سفدع كل ما فيه �سمرّ
يظهر يل -واهلل اأعلم- اأن قول النووي : ال�سحيح املعتمد اأن جميع ما يف البحر حتلرّ ميتته اإل 
ب القول  ال�سفدع، ل ينايف قوله قبل ذلك اأن ال�سحيح امل�سهور حترمي التم�ساح؛ فاإنه اإمنا اأراد اأن يتعقرّ
با�ستثناء هذه احليوانات املذكورة، لأنها تعي�ص يف غري املاء، فال ي�سملها الكالم على حكم حيوانات 
البحر، ولهذا قال بعد ذلك باأن ا�ستثناء بع�ص الأ�سحاب لهذه احليوانات حممول على ما يعي�ص يف غري 
البحر. يق�سد بذلك اأن ما ل يعي�ص اإل يف البحر فحكمه احلل اإل ال�سفدع. ول يعدرّ ما ذكروه ا�ستثناءاً 
من هذه القاعدة لأنهم يق�سدون بذلك احليوانات التي ميكن اأن تعي�ص خارج البحر. هذا ما ظهر يل 

واهلل اأعلم باملق�سود.
ويوؤيد ما ذكرت ما جاء يف العزيز �سرح الوجيز )143/12(: “واعلم اأن جماعة من الأ�سحاب ا�ستثنوا 
ا على الأ�سح، وهو حل غري ال�سمك منها، وكذا  ال�سفدع من احليوانات التي ل تعي�ص اإل يف املاء؛ تفريعاً
ا�ستثنوا احليات والعقارب، وق�سية هذا ال�ستثناء كونها مما ل تعي�ص اإل يف املاء، وميكن اأن يكون نوع 

منها هكذا، ونوع هكذا”.
على  الكبري  ال�سرح   ،)425/9( قدامة  لبن  املغني   ،)558/1( اأحمد  الإمام  فقه  يف  الكايف  انظر:   )1(
اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف   ،)11/8( املقنع  �سرح  يف  املبدع   ،)87/11( �ملقنع  مت 
)364/10-365(، �سرح منتهى الإرادات )411/3(، �لرو�س �لندي �سرح كايف �ملبتدي )�س: 484(، 
ك�سف املخدرات )785/2(، مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى )315/6(، الإحكام �سرح اأ�سول 

الأحكام لبن قا�سم )413/4(.
الرب”.  �سباع  يكرهون  كما  البحر  �سباع  يكرهون  “كانوا  قال:  اأنه  وغريه:  النخعي  اإبراهيم  عن  روي   )2(

�أ�سو�ء �لبيان يف �إي�ساح �لقر�آن بالقر�آن )60/1(.
انظر: فتح الباري )619/9(.  )3(
انظر: نيل الأوطار )170/8(.  )4(

= https://youtu.be/O0n1zAGOIUc :منهم: ال�سيخ �سالح بن فوزان الفوزان. انظر  )5(
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القول الثاين: 

اأن اأكل التم�ساح مباح. وهذا مذهب املالكية)1(، ووجه عند ال�سافعية)2(، وهو رواية 
عن الإمام اأحمد)3(، وقول حمتمل عند بع�ص احلنابلة)4(، وبه قال ابن اأبي ليلى)5(، 
باململكة  لالإفتاء  الدائمة  اللجنة  اأفتت  وبه  والأوزاعي)7(،  امل�سيب)6(،  بن  و�سعيد 
العربية ال�سعودية)8(، واختاره غريهم من امل�سايخ املعا�سرين؛ كابن عثيمني)9(، وابن 

ب�سام)10(، رحم اهلل جميعهم.
= وال�سيخ حممد بن حممد املختار ال�سنقيطي. راجع �سرحه لزاد امل�ستقنع، الدر�ص: )398(.

https://youtu.be/v0hBjWm9I5A :وال�سيخ اأ.د. �سعد بن تركي اخلثالن. انظر
وال�سيخ اأ.د. وهبة بن م�سطفى الزحيلي. انظر: الفقه الإ�سالمي واأدلته للزحيلي )2800/4(.

https://youtu.be/ponuy2ObQWc :وال�سيخ زيد البحري. انظر
وال�سيخ اأ. د. اأحمد بن حممد اخلليل. راجع �سرحه لزاد امل�ستقنع، وهي درو�ص �سوتية.
https://youtu.be/BLBqw-wl1kw :وال�سيخ د. عزيز بن فرحان العنزي. انظر

انظر: ال�ستذكار )284/5(، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )85/1(، ال�سرح الكبري للدردير )49/1(،   )1(
ال�سرح ال�سغري للدردير )182/2(، اخلال�سة الفقهية على مذهب ال�سادة املالكية )�ص: 281(.

انظر: املجموع �سرح املهذب )32/9(، كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار )�ص: 524(، �سرح العالمة   )2(
جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني )258/4(. وبه قال اأبو ثور، وال�سيمري، واختاره البغوي. 

�نظر: معامل �ل�سن )252/4(، العزيز �سرح الوجيز )143/12(، �سرح ال�سنة للبغوي )250/11(.
انظر: املبدع يف �سرح املقنع )11/8(، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف )365/10(.  )3(

انظر: الكايف يف فقه الإمام اأحمد )558/1(.  )4(
انظر: ال�ستذكار )284/5(، �جلامع �ل�سحيح لل�سن و�مل�سانيد )405/22(.  )5(

التح�سيل  مناهج   ،)358/4( الأمهات  من  غريها  من  املدونة  يف  ما  على  والزيادات  النوادر  انظر:   )6(
ونتائج لطائف التاأويل يف �سرح املدونة وحل م�سكالتها )203/3(.

املنذر  لبن  العلماء  مذاهب  على  الإ�سراف   ،)284/5( ال�ستذكار   ،)252/4( �ل�سن  معامل  �نظر:   )7(
)467/3(، �سرح ال�سنة للبغوي )250/11(، �أ�سو�ء �لبيان يف �إي�ساح �لقر�آن بالقر�آن )60/1(.

)8( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )319/22-320(، ال�سوؤال الثامن من الفتوى رقم )5394(، واأع�ساء 
اللجنة هم امل�سايخ: )عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، عبدالرزاق عفيفي، عبداهلل بن قعود( رحمهم 
اهلل؛ حيث جاء يف ن�ص الفتوى: »اأما التم�ساح فقيل: يوؤكل كال�سمك؛ لعموم ما تقدم من الآية واحلديث، 

وقيل: ل يوؤكل؛ لكونه من ذوات الأنياب من ال�سباع، والراجح: الأول«.
انظر: ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )35/15(.  )9(
)10( �نظر: تو�سيح �لأحكام من بلوغ �ملر�م )117/1(.
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الأدلة:

اأدلة القول الأول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لأول -�لقائلون بتحرمي �أكل �لتم�ساح- مبا يلي:

الدليل الأول:

قول اهلل تعالى: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ( ]الأعراف: 157[. 

وجه ال�ستدلل: اأن التم�ساح خبيث عند العرب، فيحرم)1(.

ا، فهو خالف  ماً املناق�سة: نوق�ص بعدم الت�سليم باأن ما ت�ستخبثه العرب، يكون حمررّ

م اإل ما كان خبيثاًا، فال  ما عليه جمهور العلماء)2(. ومعنى الآية اأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ل ُيحررّ
ه النا�ص خبيثاًا، بل اإن النا�ص يتفاوتون  ي�سح ال�ستدلل بها على اإثبات التحرمي ملا يعدرّ
اأبي  بدليل حديث  التحرمي  يقت�سي  ال�سيء خبيثاًا  ولي�ص مطلق كون  ال�ستخباث،  يف 
�سعيد  ، قال: مل نعد اأن فتحت خيرب فوقعنا اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف تلك 
ا، ثم رحنا اإلى امل�سجد، فوجد  البقلة )الثوم( والنا�ص جياع، فاأكلنا منها اأكالاً �سديداً
ا، فال يقربنا يف  ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الريح، فقال: »من اأكل من هذه ال�سجرة اخلبيثة �سيئاً
امل�سجد« فقال النا�ص: حرمت، حرمت، فبلغ ذاك النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »اأيها النا�ص، اإنه 

لي�ص بي حترمي ما اأحلرّ اهلل يل، ولكنها �سجرة اأكره ريحها)3(«)4(. 

الدليل الثاين:

عن اأبي ثعلبة : »اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن اأكل كل ذي ناب من ال�سباع«)5(.
انظر: الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع )587/2(، �سرح العالمة جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني   )1(

)258/4(، حا�سية الرملي الكبري )566/1(، الإحكام �سرح اأ�سول الأحكام لبن قا�سم )413/4(.
انظر: جمموع الفتاوى )24/19(.  )2(

ا، �أو  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )395/1(، كتاب: �مل�ساجد ومو��سع �ل�سالة، باب: نهي من �أكل ثوماً  )3(
ا، اأو نحوها، رقم احلديث: )565(. ، اأو كراثاً ب�سالاً

انظر: ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )24-23/15(.  )4(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )96/7(، واللفظ له، كتاب: الذبائح وال�سيد، باب: اأكل كل ذي ناب من   )5(
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ويف رواية مالك من حديث اأبي هريرة : اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأكل كل 
ذي ناب من ال�سباع حرام«، ومل يختلف رواة املوطاأ يف هذا اللفظ)1(.

كل  النهي عن  على  ن�صرّ احلديث  وقد  اأنياب،  له  التم�ساح  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

ت  ن�سرّ حيث  الأخرى؛  الرواية  ذلك  دت  واأكرّ التحرمي)2(،  يقت�سي  والنهي  ناب،  ذي 
على التحرمي، وال�سباع هي احليوانات املفرت�سة)3(، فيدخل يف ذلك التم�ساح، فيكون 
ا بعموم هذا احلديث؛ لأنه من الأنواع التي تعدو بنابها طالبة غري مطلوبة كما  حراماً
فري�ستها)4(.  من  اإل  تاأكل  ل  لأنها   : اإ�سحاق،  اأبو  وقال   ، ال�سافعي  قاله 

وعلرّل بع�سهم حترمي التم�ساح باأنه ياأكل النا�ص)5(.

املناق�سة: نوق�ص من وجهني:

باع تخت�ص بحيوانات  ا؛ لأنرّ ال�سرّ الوجه الأول: عدم الت�سليم بكون التم�ساح �سبعاً

الرب)6(.

وميكن اأن يجاب عن ذلك بجوابني:

)7(؛ ملا �سبق بيانه عند الكالم على ت�سنيفه  الأول: اأن التم�ساح من حيوانات الربرّ
بناءاً على ما ذكره �لعلماء يف �سابط �حليو�ن �لبحرّي. كما �أن �لتم�ساح يدخل 

يف �سابط �ل�ّسُبع، فهو �أقرب يف �سبعّيته �إلى �لأ�سد، و�لنمر، و�لفهد. 
ال�سباع، رقم احلديث: )5530(، وم�سلم يف �سحيحه )1533/3(، كتاب: ال�سيد والذبائح وما يوؤكل من 
احليوان، باب: حترمي اأكل كل ذي ناب من ال�سباع، وكل ذي خملب من الطري، رقم احلديث: )1932(.

انظر: ال�ستذكار )287/5(.  )1(
انظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )437/5(، التب�سرة يف اأ�سول الفقه )�ص: 99(.  )2(

انظر: جممع بحار الأنوار )21/3(، حا�سية عمرية )198/2(.  )3(
�سرح  الكبري )566/1(،  الرملي  حا�سية   ،)524 الخت�سار )�ص:  غاية  الأخيار يف حل  انظر: كفاية   )4(

منتهى الإرادات )411/3(.
انظر: املبدع يف �سرح املقنع )11/8(.  )5(

راجع: �سرح زاد امل�ستقنع للخليل، وهي درو�ص �سوتية.  )6(
انظر: حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج )378/9(، نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )151/8(.  )7(
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ا يفرت�ص  الثاين: اأنه اإذا مل يكن من ال�سباع حقيقة، فهو يقا�ص عليها؛ لأن له ناباً
يفرت�ص  فاإنه  املحرمة؛  الربرّ  حيوانات  بع�ص  من  واأ�سنع  اأخبث  هو  بل  به، 
، فطبائعه خبيثة، فهو اأولى بالتحرمي  بطريقة وح�سية، ويبتلع احليوان كامالاً

من بع�ص �سباع الرب)1(.

وقد ذكر �سيخ الإ�سالم ابن تيمية  اأن حترمي كل ذي ناب من ال�سباع؛ لأنها 
باغية عادية، والغاذي �سبيه باملغتذى، فاإذا تولرّد اللحم منها �سار يف الإن�سان خلق 

البغي والعدوان)2(.

م، فالقر�ص  الوجه الثاين: اأنه ل ي�سح القول باأن ما يتقوى بنابه من حيوان البحر حمررّ

ا يتقورّى به)4(، فال ي�سح تعليل حترمي حيوان البحر به. ا)3(، مع اأن له ناباً حالل اتفاقاً

واأجيب باأن التم�ساح له حكم حيوان الرب؛ لأنه يعي�ص فيه)5(، واأ�سله يخرج من 
�لرب كما �سبق باأن �لتما�سيح ت�سع بيو�سها يف حفرة يف �لياب�سة، كما �أنها ل تتنف�س 
ق بني التم�ساح،  داخل املاء، بل تبقى قريباًا من �سطحه حتى تتمكن من التنف�ص. ويفررّ
ا، ول  �لبحر ي�سبح �سعيفاً باأن حيو�ن  �لبحر؛ كالقر�س،  ناب من حيو�ن  له  وبني ما 

يبقى حيًّا خارج املاء، بخالف التم�ساح، فله حكم حيوان الرب)6(.

اأدلة القول الثاين:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين -�لقائلون باإباحة �أكل �لتم�ساح- مبا يلي:
راجع: �سرح زاد امل�ستقنع للخليل، وهي درو�ص �سوتية.  )1(

انظر: جمموع الفتاوى )24/19(.  )2(
الكو�سج، وهو  بع�ص احلنابلة يف  به  قال  ملا  ا  اأنواعه خالفاً ال�سمك بجميع  اإباحة  الفقهاء على  جمهور   )3(
لل�سرخ�سي  �ملب�سوط  و�نظر:  �لتم�ساح.  �أكل  حكم  يف  �لنز�ع  مل  حترير  عند  �سبق  وقد  �لقر�س، 
)248/11(، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )36/5(، اجلامع مل�سائل املدونة )766/5(، احلاوي 

الكبري )59/15(، حا�سية اجلمل على �سرح املنهج )269/5(، املبدع يف �سرح املقنع )11/8(.
)4( انظر: حا�سية الرملي الكبري )566/1(.

انظر: حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج )378/9(، نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )151/8(.  )5(
انظر: نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )151/8(.  )6(
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الدليل الأول:

ڀ   ڀ    پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   اهلل تعالى:  قول 
ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    : وقوله   ،]96 ]املائدة:  ٺ(  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]فاطر: 12[.
وجه ال�ستدلل:

اأن قوله : )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( يدل على اأن البحر هو العذب 
ا، ودل جمموع الآيتني على اأن كل ما �سيد يف  ا واحداً واملالح، واأن �سيدهما مذكور ِذكراً
ماء عذب، اأو بحر، قليل اأو كثري مما يعي�ص يف املاء حالل، ومن خوطب باإحالل �سيد 
البحر وطعامه، عقل اأنه اإمنا اأُحل له ما يعي�ص يف البحر من ذلك، واأنه اأحل كل ما 
يعي�ص يف مائه؛ لأنه �سيده)1(، والآية اأطلقت �سيد البحر من غري ف�سل)2(، فيدخل 
التم�ساح يف هذا احلكم عمالاً بظاهر القراآن)3(؛ لأنه من �سيد البحر)4(، ول يخ�ص 

�سيء منه اإلرّ بدليل)5(، فال يخ�ص منه ما يعي�ص يف املاء والياب�سة كالتم�ساح.

املناق�سة: نوق�ص بعدم الت�سليم باأن التم�ساح من �سيد البحر، وذلك لأربعة اأوجه:

الأول: اأن املراد ب�سيد البحر: ما �سيد منه مما ل يعي�ص اإل يف املاء)6(.

الثاين: اأن املراد ب�سيد البحر: م�سيدات البحر مما يوؤكل ومما ل يوؤكل، واملراد 
من طعامه ما يطعم من �سيده، واملعنى اأحل لكم النتفاع بجميع ما ي�ساد يف 
البحر، واأحل لكم اأكل املاأكول منه، وهو ال�سمك وحده)7(، فيكون التخ�سي�ص 

بعد التعميم)8(.
انظر: تف�سري الإمام ال�سافعي )1220/3(، اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري )267/8(.  )1(

انظر: التف�سري املظهري )37/3(.  )2(
انظر: �سرح ال�سنة للبغوي )250/11(.  )3(
انظر: املبدع يف �سرح املقنع )11/8(.  )4(

�نظر: معامل �ل�سن )253/4(.  )5(
انظر: تف�سري الرازي )438/12(، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل للبي�ساوي )144/2(.  )6(

�نظر: �جلامع �ل�سحيح لل�سن و�مل�سانيد )405/22(.  )7(
انظر: فتح القدير لل�سوكاين )90/2(.  )8(
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واأجيب عن هذا الوجه باأنه تكلرّف ل وجه له)1(.

فهو  ال�سمك،  هو  وبطعامه  ال�سطياد)2(،  فعل  البحر:  ب�سيد  املراد  اأن  الثالث: 
تخ�سي�ص)3(.

ڀ   )ڀ   ذلك:  بعد  قوله  ال�سطياد:  بال�سيد  املراد  باأن  القول  ويوؤيد 
م هو ا�سطياد �سيد الرب، فاأما اإذا �ساد  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(، فاإن املحررّ

احلالل �سيد الربرّ بال اإعانة من املحرم، ول دللة، حلرّ للمحرم اأكله)4(.

ال�سيد  اأن  على  الآية  بهذه  في�ستدل  عليهم؛  ال�ستدلل  قلب  ميكن  اأنه  الرابع: 
ا�سم للماأكول، فال تفيد ِحلرّ اأكل التم�ساح، لأن الآية تقت�سي حلرّ �سيد البحر 
ا، وحلرّ �سيد الربرّ يف غري وقت الإحرام، ويف البحر ما ل يوؤكل، كال�سفدع  دائماً

باع، فثبت اأن ال�سيد ا�سم للماأكول)5(.  واحليرّة، ويف الرب ما ل يوؤكل، كال�سرّ

الدليل الثاين:

ا  حديث جابر ، قال: غزونا جي�س �خلَبط)6(، واأمر اأبو عبيدة، فجعنا جوعاً
ا ميتاًا مل نر مثله، يقال له العنرب، فاأكلنا منه ن�سف �سهر،  ا، فاألقى البحر حوتاً �سديداً
ا من عظامه، فمر الراكب حتته فاأخربين اأبو الزبري، اأنه �سمع  فاأخذ اأبو عبيدة عظماً
ا، يقول: قال اأبو عبيدة: كلوا، فلما قدمنا املدينة ذكرنا ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  جابراً

ا اأخرجه اهلل، اأطعمونا اإن كان معكم« فاأتاه بع�سهم، فاأكله)7(. »كلوا رزقاً
انظر: فتح القدير لل�سوكاين )90/2(.  )1(

انظر: التف�سري املظهري )37/3(، ن�سب الراية )194/4(، �لعرف �ل�سذي �سرح �سن �لرتمذي )104/1(.  )2(
�نظر: �لعرف �ل�سذي �سرح �سن �لرتمذي )104/1(.  )3(
التف�سري املظهري )37/3(، ن�سب الراية )194/4(.  )4(

انظر: ن�سب الراية )194/4(.  )5(
�سهر،  ن�سف  بال�ساحل  “فاأقمنا   :)4361( احلديث:  رقم   ،)167/5( للبخاري  اأخرى  رواية  يف  جاء   )6(
الذي  الورق  �أكلنا �خلَبط، ف�سمي ذلك �جلي�س جي�س �خلَبط”. واخلبط هو  فاأ�سابنا جوع �سديد حتى 
ي�سقط من �ل�سجر عند �سربه، وهو من علف �لإبل. �نظر: �لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح )537/21(.
البخاري يف �سحيحه )167/5(، واللفظ له، كتاب: املغازي، باب: غزوة �سيف البحر، وهم  اأخرجه   )7(
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هم على الأكل من احلوت مع اأنه كان ميتاًا، بل  وجه ال�ستدلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأقررّ

قال لهم: هل معكم من حلمه �سيء؟ فاأر�سلوا اإليه، فاأكل، وهذا حال رفاهية، ل حال 
�سرورة، فدل على حّل حيو�نات �لبحر كلها، وحّل ميتتها كذلك)1(.

البحر  يف  يعي�ص  التم�ساح  فاإن  واحلوت؛  التم�ساح  بني  بالفرق  يناق�ص  املناق�سة: 

ا عند خروجه من �ملاء، ول  و�لرب، وهو يعدو بنابه بخالف �حلوت �لذي يكون �سعيفاً
ميكنه العي�ص يف الرب)2(.

الدليل الثالث:

عن اأبي هريرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ماء البحر: »هو الطهور ماوؤه، احلالل ميتته«)3(.

ا  وجه ال�ستدلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ن�صرّ على اأن ميتة البحر حالل، فلم ي�ستثن �سيئاً

منها دون �سيء، فق�سية العموم توجب الإباحة جلميع حيوانات البحر اإلرّ ما ا�ستثناه 
الدليل)4(، فيبقى التم�ساح على الإباحة.

يف  وم�سلم   ،)4362( احلديث:  رقم   ، اجلراح  بن  عبيدة  اأبو  واأمريهم  لقري�ص،  ا  عرياً يتلقون 
�سحيحه )1535/3(، كتاب: ال�سيد والذبائح وما يوؤكل من احليوان، باب: اإباحة ميتات البحر، رقم 

احلديث: )1935(.
�نظر: معامل �ل�سن )252/4(.  )1(

انظر: نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )151/8(.  )2(
اأخرجه مالك يف املوطاأ )22/1(، كتاب: �لطهارة، باب: �لطهور للو�سوء، رقم �حلديث: )12(، واأحمد يف   )3(
م�سنده )171/12(، م�سند �ملكرثين من �ل�سحابة، م�سند �أبي هريرة ، رقم احلديث: )7233(، 
واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني )237/1(، كتاب: الطهارة، رقم احلديث: )491(، والرتمذي 
 ،)69( احلديث:  رقم  طهور،  اأنه  البحر  ماء  يف  جاء  ما  باب:  الطهارة،  اأبواب   ،)125/1( �سننه  يف 
والن�سائي يف املجتبى )207/7(، كتاب: ال�سيد والذبائح، باب: ميتة البحر، رقم احلديث: )4350(، 
�حلديث:  رقم  �لبحر،  مباء  �لو�سوء  باب:  و�سننها،  �لطهارة  كتاب:   ،)136/1( �سننه  يف  ماجه  وابن 
)386(. و�سححه الرتمذي، وذكره الرتمذي يف العلل الكبري )�ص: 41(، ونقل ت�سحيح البخاري له. 
و�سححه �بن خزمية و�بن حبان وغريهم. �نظر: �جلامع �ل�سحيح لل�سن و�مل�سانيد )405/22(. وقال 
من  و�سواهده  هذا  اأبي هريرة  وقد جمعُت يف حديث   « التحقيق )12/1(:  تنقيح  عبدالهادي يف  ابن 

ا«. و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل )42/1(. ا كبرياً الأحاديث جزءاً
�نظر: معامل �ل�سن )253/4(.  )4(



د. هناء بنت ناصر بن عبدالرمحن األحيدب

العدد  اخلامس واخلمسون  735العدد  اخلامس واخلمسون 734

املناق�سة: نوق�ص من وجهني:

الأول: اأن املراد بامليتة هو ال�سمك)1( ل غريه من حيوانات البحر، ويدل على ذلك 
حديث عبداهلل بن عمر ، اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأحلت لكم ميتتان 
ودمان، فاأما امليتتان، فاحلوت واجلراد، واأما الدمان، فالكبد والطحال«)2(.

وميكن اأن يجاب بعدم الت�سليم بق�سر احِللرّ على ال�سمك؛ لأن احلديث تكلرّم 
عن ميتة ال�سمك، و�سكت عن الباقي، والأ�سل احللرّ بدللة احلديث العام، 
فاإن »ذكر بع�ص اأفراد العام املوافق له يف احلكم ل يقت�سي التخ�سي�ص عند 

�لأكرثين، بل �لأول باٍق على عمومه«)3(.

الثاين: ميكن مناق�سته باأنه اإذا كان هذا احلكم ي�سمل كل حيوانات البحر، فاإن 
التم�ساح لي�ص منها لأنه يعي�ص يف الرب، ولي�ص له حكم احلوت للفرق بينهما)4(.

الدليل الرابع:

عن جابر ، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من دابة يف البحر اإل قد ذكاها 
اهلل لبني اآدم«)5(.

انظر: التف�سري املظهري )37/3(، �جلامع �ل�سحيح لل�سن و�مل�سانيد )405/22(.  )1(
 ، اأخرجه اأحمد يف م�سنده )15/10-16(، م�سند �ملكرثين من �ل�سحابة، م�سند عبد�هلل بن عمر  )2(
رقم احلديث: )5723(، وابن ماجه يف �سننه )1102/2(، كتاب: الأطعمة، باب: الكبد والطحال، رقم 
ا، وهو اأ�سح عند الدارقطني، وقال ابن عبدالهادي:  احلديث: )3314(. واحلديث رواه بع�سهم موقوفاً
“وال�سحيح يف هذا احلديث ما رواه �سليمان بن بالل-الثقة الثبت- عن زيد بن اأ�سلم عن عبداهلل بن 
عمر اأنَّه قال: اأحلت لنا ميتتان... وهو موقوٌف يف حكم املرفوع«. انظر: التحقيق يف اأحاديث اخلالف 
 ،)452-451/1( املنري  البدر   ،)643-641/4( عبدالهادي  لبن  التحقيق  تنقيح   ،)362-361/2(

و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل )164/8(.
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )300/4(.  )3(

انظر: نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )151/8(.  )4(
الدارقطني يف �سننه )483/5(، كتاب: ال�سيد والذبائح والأطعمة وغري ذلك، رقم احلديث:  اأخرجه   )5(
وفيه   .)1971( احلديث:  رقم   ،)369/2( اخلالف  اأحاديث  يف  التحقيق  يف  اجلوزي  وابن   ،)4711(
حمزة بن اأبي جمرة اجلعفي، قال ابن عبدالهادي يف تنقيح التحقيق )668/4-669(: “وقد اأجمعوا على 
ترك �لحتجاج به، و�تهمه غري و�حد من �لأئمة بالو�سع«. و�سّعفه �لذهبي يف تنقيح �لتحقيق )297/2(.  
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وعن عبداهلل بن �سرج�ص ، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل قد ذبح كل 
نون يف البحر لبني اآدم«)1(.

وعن ابن عبا�ص ، قال: �سمعت اأبا بكر  يقول: »اإن اهلل ذبح لكم ما 
يف البحر، فكلوه كله، فاإنه ذكي«)2(. 

ى)3(، فيدخل التم�ساح  وجه ال�ستدلل: اأن قوله: )مذبوح( يعني اأنه حالل كاملذكرّ

د ذلك بقوله: )فكلوه كله(، وهذه �سيغة عموم. يف هذا العموم، واأكرّ

املناق�سة: نوق�ص من وجهني:

ل يف تخريجها.  الأول: من حيث عدم ثبوت هذه الأحاديث والأثر كما هو مف�سرّ

�لثاين: �أن �لنون هو �ل�سمكة، و�َسْوق �حلديث لعدم �لحتياج �إلى ذبح �ل�سمكة، ل 
لعموم حلرّ ما يف البحر)4(.

�سبب اخلالف:

يرجع اخلالف يف هذه امل�ساألة اإلى الأ�سباب الآتية:

هذ�  يف  �لتم�ساح  دخول  وبالتايل  �لبحر،  حيو�ن  �سابط  يف  �لختالف  �لأول: 
ولهذا  والياب�سة،  املاء  يف  يعي�ص  برمائي،  حيوان  التم�ساح  فاإن  ال�سابط؛ 
اأخرجه الدارقطني يف �سننه )482/5(، كتاب: ال�سيد والذبائح والأطعمة وغري ذلك، رقم احلديث:   )1(
: ل يحتجُّ  )4710(. وقال ابن عبدالهادي يف تنقيح التحقيق )669/4(: » واإبراهيم بن يزيد اخلوزيُّ
اأبو  به، قال الإمام اأحمد والن�سائيُّ وغريهما: هو مرتوك احلديث. وقال ابن معني: لي�ص بثقة. وقال 
 .)297/2( �لتحقيق  تنقيح  يف  �لذهبي  و�سّعفه  �حلديث«.  �سعيف  �حلديث،  منكر  حات:  و�أبو  زرعة 

و�سعف �إ�سناده �لق�سطالين يف �إر�ساد �ل�ساري ل�سرح �سحيح �لبخاري )268/8(.
البحر،  �ل�سن �لكربى )424/9(، كتاب: ال�سيد والذبائح، باب: احليتان وميتة  �لبيهقي يف  �أخرجه   )2(
رقم احلديث: )18968(. والدارقطني يف �سننه )486/5(، من طريق اآخر، كتاب: ال�سيد والذبائح 
والأطعمة وغري ذلك، رقم احلديث: )4719(. وقد روي باأ�سانيد اأخرى ل تخلو من مقال. انظر: البدر 

املنري )411/9(.
انظر: اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري )268/8(.  )3(

انظر: التف�سري املظهري )37/3(.  )4(
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الرب،  اأحلقه ب�سيد  الرب؛ فمن  اأو  البحر،  اإحلاقه ب�سيد  العلماء يف  اختلف 
ا يفرت�ص به، اأما الذين اعتربوه من �سيد البحر، فقد  قال بتحرميه لأن له ناباً
اختلفوا يف حكمه، فبع�سهم قال باإباحته لأنه من �سيد البحر، وبع�سهم قال 
باع، واأن  ا ل�ستخباثه، اأو لعموم النهي عن كل ذي ناب من ال�سرّ بتحرميه نظراً

باع.  ا على حكم ال�سرّ ذلك ي�سمل حيوانات الرب والبحر، اأو قيا�ساً

باع؛ هل يخت�ص بحيوان الرب،  الثاين: اخلالف يف النهي عن كل ذي ناب من ال�سرّ
اأو ي�سمل حيوان البحر )عند القائلني باأن التم�ساح من حيوان البحر(؛ فمن 
قال باخت�سا�ص النهي بحيوان الرب، قال باأن التم�ساح مباح، ومن قال بعموم 
ان كل منهما  واأنه ي�سمل حيوان الرب والبحر، فقد اجتمع عنده ن�سرّ النهي، 
عام من وجه، وخا�ص من وجه، وهما حديث: »هو الطهور ماوؤه، احِللرّ ميتته«، 

باع. وحديث: النهي عن كل ذي ناب من ال�سرّ

فحديث: »احِللرّ ميتته« يخت�ص بحيوانات البحر، وهو عام لكل حيوانات البحر، 
في�سمل ما له ناب منها، �أما حديث �لنهي عن كل ذي ناب من �ل�ّسباع، فهو خا�س مبا 

له ناب من احليوانات املفرت�سة، وهو عام حليوانات الرب والبحر.

ورَد  “�إذ�  الأحكام()1(:  باأحاديث  الإملام   يف )�سرح  العيد  دقيق  ابن  قال 
لفظان كلُّ واحد منهما عامٌّ من وجه وخا�صٌّ من وجه؛ فامل�ساألُة من م�سكالت علم 
التم�ساح؛  اأكل  عن  تكلرّم  ثم  ذلك،  عند  العمل  يف  العلماء  خالف  فذكر  الأ�سول”. 
و�أ�سحابه، رحمة  و�أباحه مالك  �ل�سافعّي،  �لّتْم�ساح: فمنعه  �أكِل  “�ختلفو� يف  فقال: 
�هلل عليهم �أجمعني، وهو �إحدى �مل�سائل �لتي تبنَى على هذه �لقاعدة، وبيان ذلك: 
�لعموم-دخل  به على  �لنا�س  ��ستدلَّ  ا -كما  �إذ� جعلناه عامًّ َمْيَتُتُه«  »�حِللُّ  قوَله:  �أنَّ 
فهو  باع،  ال�سرّ من  ناب  ذي  كل  اأكل  عن    نهُيه  ويعار�سه  �لتم�ساح،  فيه 
منهما  واحد  كلُّ  فيكون  التم�ساح،  فيه  فيدخل  والبحري،  ي  الربرّ اإلى  بالن�سبة  عامرّ 
عَي �ملالكيُة  �أن يدَّ �إل  ا من وجه، فيدخل حتت �لقاعدة، �للهمَّ  ا من وجه، خا�ساً عاماً

.)146/1(  )1(
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�ن�سر�َف لفظة )�ل�ّسباع( �إلى �لرّبي؛ لتبادر �لفهم عند �لإطالق �إليه، فعلى هذ� ل 
ُبعية،  يعار�س كل و�حد منهما �لآخر من وجه، و�إذ� عور�سو� بوجود �حلقيقة يف �ل�سَّ
ا على �حلقيقة �للغوية، و�إن مل  ماً وَثَبَت لهم �لعرُف يف �ل�ستعمال، كان �ل�ستعماُل مقدَّ
يثبت ذلك، فالبدَّ من ترجيح، فاإن ُطِلَب �لرتجيُح �لعامُّ �خلارج عن مدلول �للفظني، 

ُح �ملالكيُة عموَم هذ� �حلديث مبو�فقة ظاهر قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ   فقد يرجِّ
ٻ( ]املائدة: 96[”)1(.

الرتجيح:

ملا  التم�ساح، وذلك  اأكل  القول بتحرمي  الأول؛ وهو  القول  اأعلم-  الراجح -واهلل 
يلي:

قوة اأدلة هذا القول، ومناق�سة اأدلة القول الآخر.. 1

ي�ستطيع . 2 ل  لكنه  ال�سواحل،  على  املاء  يف  حياته  معظم  يعي�ص  التم�ساح  اأن 
التنف�ص حتت املاء، كما اأن اأ�سله يف الرب، فاعتباره من حيوانات البحر التي 

م. يرّته كما تقدرّ ح بررّ ي�سملها حكم الإباحة حمل نظر، وللتم�ساح اأو�ساف ترجرّ

اأن التم�ساح يعدو باأنيابه يف الرب والبحر، فيدخل يف النهي عن اأكل كل ذي . 3
ا �إذ� خرج من �ملاء، فال  ناب من �ل�ّسباع بخالف �حلوت �لذي يكون �سعيفاً

ميكن اإحلاقه به للفرق بينهما.

اأو . 4 البحر،  كحيوانات  الإباحة  بني  د  مرتدرّ التم�ساح  حكم  باأن  القول  ميكن 
التحرمي لدخوله يف عموم النهي عن كل ذي ناب من ال�سباع، وهو مرتدد بني 
كونه من حيوانات الرب اأو البحر، فيغلرّب جانب احلظر. وهذه قاعدة معمول 

بها يف ال�سرع.

جاء يف )فتح املنعم �سرح �سحيح م�سلم()2(: “واختلف قول ال�سافعي فيه، ويف 
�سرح الإملام باأحاديث الأحكام )148/1-149(. و�نظر: �سرح �سن �أبي د�ود لبن ر�سالن )605-604/1(.  )1(

.)20/8(  )2(
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كل ذي ناب؛ كالتم�ساح، والقر�ص، والدلفني)1(؛ فاإنه قد تعار�س فيه دليالن: دليل 
ا على الأ�سح”. حتليل، ودليل حترمي، فيغلرّب دليل التحرمي احتياطاً

لفني: دابرّة يف البحر تنجي الغريق. ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية )1360/4(، مادة: )دلف(. الدُّ  )1(
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خامتة

   يف ختام هذا البحث، اأحمد اهلل ، واأ�سكره على نعمه العظيمة، واأ�ساأله 
ا للم�سلمني. وهذه خال�سة هذا البحث: ا نافعاً  اأن يجعل هذا العمل خال�ساً

كبري . 1 الزواحف،  وف�سيلة  التم�ساحيرّات  رتبة  من  برمائيرّ  »حيوان  التم�ساح: 
كرُت�س  متني  ُتْر�س  ج�سمه  يغطي  �لأرجل،  ق�سري  َنب،  �لذَّ طويل  �جل�سم، 
الحف، موؤلرّف من فلو�ص قرنيرّة مترّ�سل بع�سها ببع�ص«. وهو حيوان مفرت�ص  ال�سرّ
باأنيابه وفكرّيه القويني 
ل ي�ستطيع �لتنف�س حتت �ملاء، وت�سع �لتما�سيح بيو�سها يف حفرة يف �لياب�سة 
ا من املاء. وبناءاً على هذه ال�سفات، فاإن التم�ساح ل يعدرّ من حيوانات  قريباً
وكذا  املاء،  يف  اإل  يعي�ص  ل  ما  هو  البحر  حيوان  باأن  يقول  من  عند  البحر 
، فاإن  عند من اعترب مكان التوالد. وعند النظر اإلى القول باعتبار امل�ستقررّ
ا اإل اأنه ل يدخل ج�سده كامالاً يف املاء،  التم�ساح واإن كان يبقى يف املاء كثرياً
بل يبقى جزء من راأ�سه خارج املاء؛ لأنه ل يتنف�ص فيه، بل اإذا اأراد الغو�ص 
يحب�ص اأنفا�سه، وهذه طبيعة احليوانات الربيرّة. وبالرغم من بقاء التم�ساح 
ا اإذا مل  ، ولذلك قد ميوت غرقاً مدة طويلة يف املاء، فهو غري م�ستغٍن عن الربرّ
لذا،  البحار؛  اأعماق  ولي�ص يف  ال�سواحل،  يعي�ص على  ياب�سة، فهو  يكن حوله 

. فالأقرب -واهلل اأعلم- اأن التم�ساح يلحق بحيوانات الربرّ

القول . 2 هو  اأعلم-  -واهلل  والراجح  التم�ساح؛  اأكل  حكم  يف  الفقهاء  اختلف 
يف  فيدخل  الرب،  حيوان  حكم  ياأخذ  اأنه  الأقرب  لأن  التم�ساح؛  اأكل  بتحرمي 
عموم النهي عن اأكل كل ذي ناب من ال�سباع، وعلى اأقل الأحوال فهو مرتدد 
دليل حتليل،  دليالن:  فيه  فتعار�س  �لبحر،  �أو  �لرّب،  كونه من حيو�نات  بني 

ا. ودليل حترمي، فيغلرّب دليل التحرمي احتياطاً

واهلل اأعلم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�صادر واملراجع

الإحكام �سرح اأ�سول الأحكام، املوؤلف: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم العا�سمي . 1
القحطاين احلنبلي النجدي )ت: 1392ه�(، الطبعة: الثانية، 1406ه�.

اأبى بكر . 2 اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري، املوؤلف: اأحمد بن حممد بن 
الدين )ت:  العبا�ص، �سهاب  اأبو  القتيبي امل�سري،  الق�سطالين  ابن عبدامللك 
923ه�(، النا�سر: املطبعة الكربى الأمريية، م�سر، الطبعة: ال�سابعة، 1323ه�.

الدين . 3 نا�سر  حممد  املوؤلف:  ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
الألباين )ت: 1420ه�(، اإ�سراف: زهري ال�ساوي�ص، النا�سر: املكتب الإ�سالمي - 

بريوت، الطبعة: الثانية، 1405ه�.
بن . 4 عبدالرب  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  عمر  اأبو  املوؤلف:  ال�ستذكار، 

عا�سم النمري القرطبي )ت: 463ه�(، حتقيق: �سامل حممد عطا، حممد علي 
معو�س، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، �لطبعة: �لأولى، 1421ه�.

زكريا . 5 بن  ممد  بن  زكريا  �ملوؤلف:  �لطالب،  رو�س  �سرح  يف  �ملطالب  �أ�سنى 
الأن�ساري، زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت: 926ه�(، النا�سر: دار الكتاب 

الإ�سالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
املنذر . 6 بن  اإبراهيم  بن  حممد  بكر  اأبو  املوؤلف:  العلماء،  مذاهب  على  الإ�سراف 

الني�سابوري )ت: 319ه�(، املحقق: �سغري اأحمد الأن�ساري اأبو حماد، النا�سر: مكتبة 
مكة الثقافية، راأ�ص اخليمة - الإمارات العربية املتحدة، الطبعة: الأولى، 1425ه�.

ممد . 7 بن  �لأمني  ممد  �ملوؤلف:  بالقر�آن،  �لقر�آن  �إي�ساح  يف  �لبيان  �أ�سو�ء   
املختار بن عبدالقادر اجلكني ال�سنقيطي )ت: 1393ه�(، النا�سر: دار الفكر 

للطباعة والن�سر والتوزيع بريوت - لبنان، عام الن�سر: 1415ه��.
اإعالم املوقعني عن رب العاملني، املوؤلف: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد . 8
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عبدال�سالم  حممد  حتقيق:  751ه�(،  )ت:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  �سم�ص 
اإبراهيم، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: الأولى، 1411ه�.

اأحمد . 9 بن  حممد  الدين،  �سم�ص  املوؤلف:  �سجاع،  اأبي  األفاظ  حل  يف  الإقناع 
اخلطيب ال�سربيني ال�سافعي )ت: 977ه�(، املحقق: مكتب البحوث والدرا�سات 

- دار الفكر، النا�سر: دار الفكر - بريوت.
عثمان . 10 بن  العبا�ص  بن  اإدري�ص  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  ال�سافعي  املوؤلف:  الأم، 

ابن �سافع بن عبداملطلب بن عبد مناف املطلبي القر�سي املكي )ت: 204ه�(، 
النا�سر: دار املعرفة - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، �سنة الن�سر: 1410ه�.

الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، املوؤلف: عالء الدين اأبو احل�سن علي . 11
ابن �سليمان املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي )ت: 885ه�(، النا�سر: دار 

اإحياء الرتاث العربي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.
اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، املوؤلف: نا�سر الدين اأبو �سعيد عبداهلل بن عمر بن . 12

حممد ال�سريازي البي�ساوي )ت: 685ه�(، املحقق: حممد عبدالرحمن املرع�سلي، 
النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، الطبعة: الأولى - 1418ه�.

اإبراهيم بن حممد، . 13 الدين بن  املوؤلف: زين  الدقائق،  الرائق �سرح كنز  البحر 
املعروف بابن جنيم امل�سري )ت: 970ه�(، ويف اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد 
ابن ح�سني بن علي الطوري احلنفي القادري )ت بعد 1138ه�(، وباحلا�سية: 
منحة اخلالق لبن عابدين، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة: الثانية - 

بدون تاريخ.
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، املوؤلف: اأبو عبداهلل بدر الدين حممد بن عبداهلل . 14

ابن بهادر الزرك�سي )ت: 794ه�(، النا�سر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 1414ه�.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، املوؤلف: عالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود بن . 15

العلمية، الطبعة:  الكتب  النا�سر: دار  الكا�ساين احلنفي )ت: 587ه�(،  اأحمد 
الثانية، 1406ه�.
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بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، املوؤلف: اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد . 16
ابن اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )ت: 595ه�(، النا�سر: 

دار احلديث - القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1425ه�.
البدر املنري يف تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�سرح الكبري، املوؤلف: ابن امللقن . 17

اأبو حف�ص عمر بن علي بن اأحمد ال�سافعي امل�سري )ت: 804ه�(،  �سراج الدين 
النا�سر: دار  اأبو الغيط وعبداهلل بن �سليمان ويا�سر بن كمال،  املحقق: م�سطفى 

�لهجرة للن�سر و�لتوزيع - �لريا�س-�ل�سعودية، �لطبعة: �لأولى، 1425ه�.
البناية �سرح الهداية، املوؤلف: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد . 18

دار  النا�سر:  855ه�(،  )ت:  العيني  الدين  بدر  احلنفي  العينتابي  ح�سني  ابن 
الكتب العلمية - بريوت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420ه�.

اق . 19 عبدالرزرّ بن  د  بن حممرّ د  املوؤلف: حممرّ القامو�ص،  العرو�ص من جواهر  تاج 
املحقق:  1205ه�(،  )ت:  بيدي  �لزَّ مبرت�سى،  �مللّقب  �لفي�س،  �أبو  �حل�سيني، 

جمموعة من املحققني، النا�سر: دار الهداية.
يو�سف . 20 بن  علي  بن  اإبراهيم  ا�سحاق  اأبو  املوؤلف:  الفقه،  اأ�سول  يف  التب�سرة 

ال�سريازي )ت: 476ه�(، املحقق: د. حممد ح�سن هيتو، النا�سر: دار الفكر - 
دم�سق، الطبعة: الأولى، 1403ه�.

بن . 21 �سالح  بن  اإ�سماعيل  بن  حممد  املوؤلف:  التَّي�سري،  معاين  لإي�ساح  التَّحبري 
اإبراهيم، عز الدين، املعروف  اأبو  حممد احل�سني، الكحالين ثم ال�سنعاين، 
و�سبط  �أحاديثه  وخرج  عليه  وعلق  حققه  1182هـ(،  )ت:  بالأمري  كاأ�سالفه 
�سد،  �لرُّ مكتبة  �لنا�سر:  م�سعب،  �أبو  َحاّلق  ح�سن  بن  ْبحي  �سُ د  َممَّ ن�سه: 

ة �ل�سعودية، �لطبعة: �لأولى، 1433ه�. �لريا�س - �ململكة �ْلَعَربيَّ
حتفة الأحوذي ب�سرح جامع الرتمذي، املوؤلف: اأبو العال حممد عبدالرحمن بن . 22

عبدالرحيم املباركفوري )ت: 1353ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.
الدين . 23 بكر عالء  اأبو  اأحمد،  اأبي  بن  اأحمد  بن  املوؤلف: حممد  الفقهاء،  حتفة 
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ال�سمرقندي )ت: نحو 540ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 
الطبعة: الثانية، 1414ه�.

حجر . 24 بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:  املنهاج،  �سرح  يف  املحتاج  حتفة 
�لهيتمي، روجعت و�سححت: على عدة ن�سخ مبعرفة جلنة من �لعلماء، ومعها 
�لتجارية �لكربى مب�سر  �لنا�سر: �ملكتبة  �لعبادي،  �ل�سرو�ين وحا�سية  حا�سية 
ل�ساحبها م�سطفى حممد، الطبعة: بدون طبعة، عام الن�سر: 1357ه�، )ثم 

�سورتها دار اإحياء الرتاث العربي- بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ(.
عبدالرحمن . 25 الفرج  اأبو  الدين  جمال  املوؤلف:  اخلالف،  اأحاديث  يف  التحقيق 

ابن علي بن حممد اجلوزي )ت: 597ه�(، املحقق: م�سعد عبداحلميد حممد 
ال�سعدين، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: الأولى، 1415ه�.

التفريع يف فقه الإمام مالك بن اأن�ص ، املوؤلف: عبيد اهلل بن احل�سني بن . 26
ب �ملالكي )ت: 378ه�(، املحقق: �سيد ك�سروي  �حل�سن �أبو �لقا�سم �بن �جَلالَّ

ح�سن، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1428ه�.
بن . 27 اإدري�ص  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  ال�سافعي  املوؤلف:  ال�سافعي،  الإمام  تف�سري 

القر�سي  املطلبي  مناف  عبد  بن  عبداملطلب  بن  �سافع  بن  عثمان  بن  العبا�ص 
ان  الفرَّ م�سطفى  بن  اأحمد  د.  ودرا�سة:  وحتقيق  جمع  204ه�(،  )ت:  املكي 
)ر�سالة دكتوراه(، النا�سر: دار التدمرية - اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة 

الأولى: 1427ه�.
تف�سري الرازي )مفاتيح الغيب = التف�سري الكبري(، املوؤلف: اأبو عبداهلل حممد . 28

الرازي  الدين  بفخر  امللقب  الرازي  التيمي  بن احل�سني  بن احل�سن  ابن عمر 
بريوت،   - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  606ه�(،  )ت:  الري  خطيب 

الطبعة: الثالثة - 1420ه�.
نبي . 29 غالم  املحقق:  اهلل،  ثناء  حممد  املظهري،  املوؤلف:  املظهري،  التف�سري   

التون�سي، النا�سر: مكتبة الر�سدية - الباك�ستان، الطبعة: 1412ه�.
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عبداهلل . 30 بن  احل�سن  هالل  اأبو  املوؤلف:  الأ�سياء،  اأ�سماء  معرفة  يف  الترّلخي�ص 
ابن �سهل بن �سعيد بن يحيى بن مهران الع�سكري )ت: نحو 395ه�(، املحقق: 
الدكتور عزة ح�سن، النا�سر: دار طال�ص للدرا�سات والرتجمة والن�سر، دم�سق، 

الطبعة: الثانية، 1996م.
تنقيح التحقيق يف اأحاديث التعليق، املوؤلف: �سم�ص الدين اأبو عبداهلل حممد بن . 31

�أحمد بن عثمان بن َقامْياز �لذهبي )ت: 748ه�(، املحقق: م�سطفى اأبو الغيط 
عبد�حلي عجيب، �لنا�سر: د�ر �لوطن - �لريا�س، �لطبعة: �لأولى، 1421ه�.

بن . 32 اأحمد  بن  حممد  الدين  �سم�ص  املوؤلف:  التعليق،  اأحاديث  يف  التحقيق  تنقيح 
عبدالهادي احلنبلي )ت: 744 ه�(، حتقيق: �سامي بن حممد بن جاد اهلل وعبدالعزيز 
�بن نا�سر �خلباين، د�ر �لن�سر: �أ�سو�ء �ل�سلف - �لريا�س، �لطبعة: �لأولى، 1428ه�.

التنوير �سرح اجلامع ال�سغري، املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل بن �سالح بن حممد . 33
احل�سني، الكحالين ثم ال�سنعاين، اأبو اإبراهيم، عز الدين، املعروف كاأ�سالفه 
النا�سر:  اإبراهيم،  د  اإ�سحاق حممَّ د  املحقق: د. حممَّ بالأمري )ت: 1182ه�(، 

مكتبة د�ر �ل�سالم، �لريا�س، �لطبعة: �لأولى، 1432ه�.
تهذيب اللغة، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن الأزهري الهروي، اأبو من�سور )ت: . 34

370هـ(، �ملحقق: ممد عو�س مرعب، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - 
بريوت، الطبعة: الأولى.

تو�سيح �لأحكام من بلوغ �ملر�م، �ملوؤلف: �أبو عبد�لرحمن عبد�هلل بن عبد�لرحمن . 35
)ت:  التميمي  الب�سام  اإبراهيم  بن  حمد  بن  حممد  بن  حمد  بن  �سالح  ابن 

1423هـ(، �لنا�سر: مكَتبة �لأ�سدي، مّكة �ملكّرمة، �لطبعة: �خلام�سة، 1423ه�.
�أبو حف�س عمر . 36 �لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح، �ملوؤلف: �بن �مللقن �سر�ج �لدين 

ابن علي بن اأحمد ال�سافعي امل�سري )ت: 804ه�(، املحقق: دار الفالح للبحث العلمي 
وحتقيق الرتاث، النا�سر: دار النوادر، دم�سق - �سوريا، الطبعة: الأولى، 1429ه�.

 �جلامع �ل�سحيح لل�سن و�مل�سانيد، �ملوؤلف: �سهيب عبد�جلبار، تاريخ �لن�سر: . 37
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15-8-2014م.
اجلامع مل�سائل املدونة، املوؤلف: اأبو بكر حممد بن عبداهلل بن يون�ص التميمي . 38

ال�سقلي )ت: 451ه�(، املحقق: جمموعة باحثني يف ر�سائل دكتوراه، النا�سر: 
اأم القرى )�سل�سلة  معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�سالمي - جامعة 
والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  توزيع:  بطبعها(،  املو�سى  اجلامعية  الر�سائل 

والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1434ه�.
ال�سيوطي . 39 الدين  جالل  املوؤلف:  الكبري«،  »اجلامع  ب�  املعروف  اجلوامع  جمع 

 - ندا  - عبداحلميد حممد  الهائج  اإبراهيم  املحقق: خمتار  )849-911ه�(، 
ح�سن عي�سى عبدالظاهر، النا�سر: الأزهر ال�سريف، القاهرة - جمهورية م�سر 

العربية، الطبعة: الثانية، 1426ه�.
جمهرة اللغة، املوؤلف: اأبو بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي )ت: 321ه�(، . 40

الطبعة:  للماليني - بريوت،  العلم  دار  النا�سر:  بعلبكي،  املحقق: رمزي منري 
الأولى، 1987م.

)ت: . 41 ْملي  �لَرّ حمزة  بن  �أحمد  �لدين  �سهاب  �ملوؤلف:  �لكبري،  �لرملي  حا�سية   
957هـ(، وهي مطبوعة مع �أ�سنى �ملطالب يف �سرح رو�س �لطالب، لزكريا بن 
بدون  الطبعة:  الإ�سالمي،  الكتاب  دار  النا�سر:  الأن�ساري،  زكريا  بن  حممد 

طبعة وبدون تاريخ.
دار . 42 النا�سر:  957ه�(،  )ت:  عمرية  الربل�سي  اأحمد  املوؤلف:  عمرية،  حا�سية 

الفكر - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، 1415ه�، ومعها حا�سية القليوبي، و�سرح 
العالمة جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني لل�سيخ حميي الدين النووي.

احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي وهو �سرح خمت�سر املزين، املوؤلف: . 43
ال�سهري  البغدادي،  الب�سري  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  اأبو 
باملاوردي )ت: 450هـ(، �ملحقق: �ل�سيخ علي ممد معو�س - �ل�سيخ عادل �أحمد 
عبداملوجود، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419ه�.
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حياة احليوان الكربى، املوؤلف: حممد بن مو�سى بن عي�سى بن علي الدمريي، . 44
العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  ال�سافعي )ت: 808ه�(،  الدين  البقاء، كمال  اأبو 

بريوت، الطبعة: الثانية، 1424ه�.
اخلال�سة الفقهية على مذهب ال�سادة املالكية، املوؤلف: حممد العربي القروي، . 45

النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت.
بن عبدالرحمن . 46 اإدري�ص  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�ص  اأبو  املوؤلف:  الذخرية، 

اأعراب،  �سعيد  حجي،  حممد  املحقق:  684ه�(،  )ت:  بالقرايف  ال�سهري  املالكي 
حممد بو خبزة، النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي- بريوت، الطبعة: الأولى، 1994م.

 روح البيان، املوؤلف: اإ�سماعيل حقي بن م�سطفى الإ�ستانبويل احلنفي اخللوتي، . 47
املولى اأبو الفداء )ت: 1127ه�(، النا�سر: دار الفكر - بريوت.

 �لرو�س �لندي �سرح كايف �ملبتدي - يف فقه �إمام �ل�سنة �أحمد بن حنبل �ل�سيباين . 48
، املوؤلف: اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد البعلي )1108 - 1189ه�(، اأ�سرف 
على طبعه وت�سحيحه: ف�سيلة ال�سيخ/عبدالرحمن ح�سن حممود، من علماء 

�لأزهر، �لنا�سر: �ملوؤ�س�سة �ل�سعيدية - �لريا�س.
رو�سة �لطالبني وعمدة �ملفتني، �ملوؤلف: �أبو زكريا ميي �لدين يحيى بن �سرف . 49

الإ�سالمي،  املكتب  النا�سر:  ال�ساوي�ص،  زهري  حتقيق:  676ه�(،  )ت:  النووي 
بريوت- دم�سق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412ه�.

فار�س، . 50 و�أبو  ممد،  �أبو  �ملوؤلف:  �لتلقني،  كتاب  �سرح  يف  �مل�ستبني  رو�سة 
بابن  املعروف  التون�سي  التميمي  القر�سي  اأحمد  بن  اإبراهيم  بن  عبدالعزيز 
حزم،  ابن  دار  النا�سر:  زكاغ،  عبداللطيف  املحقق:  673ه�(،  )ت:  بزيزة 

الطبعة: الأولى، 1431ه�.
�أبو . 51 �ملوؤلف:  �لأمة،  يف  �ل�سيئ  و�أثرها  و�ملو�سوعة  �ل�سعيفة  �لأحاديث  �سل�سلة 

عبدالرحمن حممد نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، الأ�سقودري 
الألباين )ت: 1420هـ(، د�ر �لن�سر: د�ر �ملعارف، �لريا�س - �ململكة �لعربية 
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ال�سعودية، الطبعة: الأولى، 1412ه�.
�سن �لرتمذي )�جلامع �لكبري(، �ملوؤلف: ممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى . 52

ابن ال�سحاك، الرتمذي، اأبو عي�سى )ت: 279ه�(، املحقق: ب�سار عواد معروف، 
النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي - بريوت، �سنة الن�سر: 1998م.

�سن �لد�رقطني، �ملوؤلف: �أبو �حل�سن علي بن عمر بن �أحمد بن مهدي بن م�سعود . 53
ابن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت: 385هـ(، حققه و�سبط ن�سه 
وعلق عليه: �سعيب �لأرنوؤوط، ح�سن عبد�ملنعم �سلبي، عبد�للطيف حرز �هلل، �أحمد 

برهوم، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1424ه�.
�خُل�ْسَرْوِجردي . 54 �أحمد بن �حل�سني بن علي بن مو�سى  �ملوؤلف:  �لكربى،  �ل�سن 

اخلرا�ساين، اأبو بكر البيهقي )ت: 458ه�(، املحقق: حممد عبدالقادر عطا، 
النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنات، الطبعة: الثالثة، 1424ه�.

�لقزويني، . 55 يزيد  بن  ممد  عبد�هلل  �أبو  ماجه  �بن  �ملوؤلف:  ماجه،  �بن  �سن 
وماجه ا�سم اأبيه يزيد )ت: 273ه�(، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي، النا�سر: 

دار اإحياء الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي احللبي.
�سرح الإملام باأحاديث الأحكام، املوؤلف: تقي الدين اأبو الفتح حممد بن علي بن . 56

وهب بن مطيع الق�سريي، املعروف بابن دقيق العيد )ت: 702ه�(، حققه وعلق 
�سوريا،  النوادر،  دار  النا�سر:  العبداهلل،  خلوف  حممد  اأحاديثه:  وخرج  عليه 

الطبعة: الثانية، 1430ه�.
النووي، . 57 الدين  لل�سيخ حميي  الطالبني  منهاج  املحلي على  الدين  �سرح جالل 

املوؤلف: حممد بن اأحمد بن حممد بن اإبراهيم املحلي ال�سافعي )ت: 864ه�(، 
وهو مطبوع مع حا�سيتي قليوبي وعمرية، النا�سر: دار الفكر - بريوت، الطبعة: 

بدون طبعة، 1415ه�.
عنه . 58 ذهل  فيما  الرباين  الفتح  ومعه:  خليل،  خمت�سر  على  رقاين  الزُّ �سرح 

)ت:  امل�سري  الزرقاين  اأحمد  بن  يو�سف  بن  عبدالباقي  املوؤلف:  الزرقاين، 



د. هناء بنت ناصر بن عبدالرمحن األحيدب

العدد  اخلامس واخلمسون  749العدد  اخلامس واخلمسون 748

1099هـ(، �سبطه و�سححه وخرج �آياته: عبد�ل�سالم ممد �أمني، �لنا�سر: د�ر 
الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1422ه�.

�سرح �سن �أبي د�ود، �ملوؤلف: �سهاب �لدين �أبو �لعبا�س �أحمد بن ح�سني بن علي . 59
ابن ر�سالن املقد�سي الرملي ال�سافعي )ت: 844 ه�(، حتقيق: عدد من الباحثني 
بد�ر �لفالح باإ�سر�ف خالد �لرباط، �لنا�سر: د�ر �لفالح للبحث �لعلمي وحتقيق 

الرتاث، الفيوم - جمهورية م�سر العربية، الطبعة: الأولى، 1437ه�.
 �سرح ال�سنة، املوؤلف: حميي ال�سنة، اأبو حممد احل�سني بن م�سعود بن حممد بن . 60

زهري  �لأرنوؤوط-ممد  �سعيب  حتقيق:  516هـ(،  )ت:  ال�سافعي  البغوي  الفراء 
ال�ساوي�ص، النا�سر: املكتب الإ�سالمي - دم�سق، بريوت، الطبعة: الثانية، 1403ه�.

�سرح �سحيح البخاري لبن بطال، املوؤلف: ابن بطال اأبو احل�سن علي بن خلف . 61
ابن عبدامللك )ت: 449ه�(، حتقيق: اأبو متيم يا�سر بن اإبراهيم، دار الن�سر: 

مكتبة �لر�سد - �ل�سعودية، �لريا�س، �لطبعة: �لثانية، 1423ه�.
ال�سرح ال�سغري، وهو �سرح ال�سيخ الدردير لكتابه امل�سمى اأقرب امل�سالك ملذهب . 62

�لإمام مالك، �ملوؤلف: �أحمد بن �أحمد بن �أبي حامد �لَعدوي �ملالكي �لأزهري 
1201ه�(، ومعه: بلغة ال�سالك لأقرب  �خَلْلَوِتي، �ل�سهري باأحمد �لدردير )ت: 
امل�سالك املعروف بحا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري، لأبي العبا�ص اأحمد 
دار  النا�سر:  1241ه�(،  )ت:  املالكي  بال�ساوي  ال�سهري  اخللوتي،  حممد  ابن 

املعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
�سرح �لطيبي على م�سكاة �مل�سابيح �مل�سمى بـ )�لكا�سف عن حقائق �ل�سن(، . 63

املحقق:  )743ه�(،  الطيبي  عبداهلل  بن  احل�سني  الدين  �سرف  املوؤلف: 
د. عبداحلميد هنداوي، النا�سر: مكتبة نزار م�سطفى الباز )مكة املكرمة - 

�لريا�س(، �لطبعة: �لأولى، 1417ه�.
بن . 64 �أحمد  بن  �ملوؤلف: عبد�لرحمن بن ممد  �ملقنع،  �لكبري على مت  �ل�سرح 

قدامة املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي، اأبو الفرج، �سم�ص الدين )ت: 682ه�(، 
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النا�سر: دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع، اأ�سرف على طباعته: حممد ر�سيد 
ر�سا �ساحب �ملنار.

حامد . 65 اأبي  بن  اأحمد  بن  اأحمد  املوؤلف:  خليل،  على خمت�سر  الكبري  ال�سرح 
1201ه�(،  )ت:  �لدردير  باأحمد  �ل�سهري  �خَلْلَوِتي،  �لأزهري  �ملالكي  �لَعدوي 
ومعه حا�سية الد�سوقي، النا�سر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

�سرح خمت�سر خليل للخر�سي، املوؤلف: حممد بن عبداهلل اخلر�سي املالكي اأبو . 66
عبداهلل )ت: 1101ه�(، النا�سر: دار الفكر للطباعة - بريوت، الطبعة: بدون 

طبعة وبدون تاريخ.
�لطويف . 67 �لكرمي  بن  عبد�لقوي  بن  �سليمان  �ملوؤلف:  �لرو�سة،  خمت�سر  �سرح 

بن  عبداهلل  املحقق:  716ه�(،  )ت:  الدين  جنم  الربيع،  اأبو  ال�سر�سري، 
عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: الأولى، 1407ه�.

ين عبداللطيف . 68 د بن عزرّ الدِّ �سرح م�سابيح ال�سنة لالإمام البغوي، املوؤلف: حممرّ
ومّي �لَكرمايّن، �حلنفّي، �مل�سهور بـ  ين بن ِفِر�ْسَتا، �لرُّ �بن عبد�لعزيز بن �أمني �لدِّ
�بن �لـَمَلك )ت: 854ه�(، حتقيق ودرا�سة: جلنة خمت�سة من املحققني باإ�سراف: 

نور الدين طالب، النا�سر: اإدارة الثقافة الإ�سالمية، الطبعة: الأولى، 1433ه�.
ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، املوؤلف: حممد بن �سالح بن حممد العثيمني . 69

)ت: 1421ه�(، دار الن�سر: دار ابن اجلوزي، الطبعة: الأولى، 1422 - 1428ه�.
�سرح منتهى الإرادات )دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى(، املوؤلف: من�سور بن . 70

يون�ص بن �سالح الدين بن ح�سن بن اإدري�ص البهوتي احلنبلي )ت: 1051ه�(، 
النا�سر: عامل الكتب، الطبعة: الأولى، 1414ه�.

حماد . 71 بن  اإ�سماعيل  ن�سر  اأبو  املوؤلف:  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح 
النا�سر:  عبدالغفور عطار،  اأحمد  الفارابي )ت: 393ه�(، حتقيق:  اجلوهري 

دار العلم للماليني - بريوت، الطبعة: الرابعة، 1407ه� .
�سحيح البخاري )اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 72
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اجلعفي،  البخاري  عبداهلل  اأبو  اإ�سماعيل  بن  املوؤلف: حممد  واأيامه(،  و�سننه 
املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر، النا�سر: دار طوق النجاة )م�سورة عن 
�ل�سلطانية باإ�سافة ترقيم ممد فوؤ�د عبد�لباقي(، �لطبعة: �لأولى، 1422ه�.

�سحيح م�سلم )امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإلى ر�سول اهلل . 73
ملسو هيلع هللا ىلص(، املوؤلف: م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري )ت: 261ه�(، 

املحقق: حممد فوؤاد عبدالباقي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي- بريوت.
�ساه . 74 بن معظم  �ساه  �أنور  �ملوؤلف: ممد  �لرتمذي،  �سرح �سن  �ل�سذي  �لعرف 

النا�سر:  �ساكر،  ال�سيخ حممود  الهندي )ت: 1353ه�(، ت�سحيح:  الك�سمريي 
دار الرتاث العربي -بريوت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1425ه�.

القا�سم . 75 اأبو  الإمام  املوؤلف:  الكبري،  بال�سرح  املعروف  الوجيز  �سرح  العزيز 
عبدالكرمي بن حممد بن عبدالكرمي الرافعي القزويني ال�سافعي )ت:623ه�(، 
حتقيق: �ل�سيخ علي ممد معو�س، و�ل�سيخ عادل �أحمد عبد�ملوجود، �لنا�سر: 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأولى، 1417ه�.
علل �لرتمذي �لكبري، �ملوؤلف: ممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن �ل�سحاك، . 76

الرتمذي، اأبو عي�سى )ت: 279هـ(، رتبه على كتب �جلامع: �أبو طالب �لقا�سي، 
ال�سعيدي،  خليل  حممود  النوري،  املعاطي  اأبو  ال�سامرائي،  �سبحي  املحقق: 
النا�سر: عامل الكتب، مكتبة النه�سة العربية - بريوت، الطبعة: الأولى، 1409ه�.

عون �ملعبود �سرح �سن �أبي د�ود، ومعه حا�سية �بن �لقيم: تهذيب �سن �أبي د�ود . 77
واإي�ساح علله وم�سكالته، املوؤلف: حممد اأ�سرف بن اأمري بن علي بن حيدر، اأبو 
عبدالرحمن، �سرف احلق، ال�سديقي، العظيم اآبادي )ت: 1329ه�(، النا�سر: 

دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: الثانية، 1415ه�.
اأحمد . 78 بن  حممد  بن  زكريا  املوؤلف:  الوردية،  البهجة  �سرح  يف  البهية  الغرر 

اأبو يحيى ال�سنيكي )ت: 926ه�(، النا�سر:  ابن زكريا الأن�ساري، زين الدين 
املطبعة امليمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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الفتاوى الفقهية الكربى، املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي . 79
العبا�ص )ت: 974ه�(،  اأبو  الإ�سالم،  �سيخ  الدين  �سهاب  الأن�ساري،  ال�سعدي 
جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، ال�سيخ عبدالقادر بن اأحمد بن علي الفاكهي 

املكي )ت: 982ه�(، النا�سر: املكتبة الإ�سالمية.
للبحوث . 80 الدائمة  اللجنة  املوؤلف:  الأولى،  املجموعة   - الدائمة  اللجنة  فتاوى 

العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: اأحمد بن عبدالرزاق الدوي�ص، النا�سر: رئا�سة 
�إد�رة �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء - �لإد�رة �لعامة للطبع - �لريا�س.

ال�سيخ، . 81 اآل  اإبراهيم بن عبداللطيف  ال�سيخ حممد بن  فتاوى ور�سائل �سماحة 
جمع  1389ه�(،  )ت:  ال�سيخ  اآل  عبداللطيف  بن  اإبراهيم  بن  حممد  املوؤلف: 
وترتيب وحتقيق: حممد بن عبدالرحمن بن قا�سم، النا�سر: مطبعة احلكومة 

مبكة �ملكرمة، �لطبعة: �لأولى، 1399ه�.
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، املوؤلف: اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل . 82

الع�سقالين ال�سافعي، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 1379ه�، رقم كتبه واأبوابه 
واأحاديثه: حممد فوؤاد عبدالباقي، قام باإخراجه و�سححه واأ�سرف على طبعه: 
حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز.

فتح القدير، املوؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل ال�سوكاين اليمني . 83
بريوت،  دم�سق،   - الطيب  الكلم  دار  كثري،  ابن  دار  النا�سر:  )ت: 1250ه�(، 

الطبعة: الأولى- 1414ه�.
فتح املنعم �سرح �سحيح م�سلم، املوؤلف: الأ�ستاذ الدكتور مو�سى �ساهني ل�سني، . 84

النا�سر: دار ال�سروق، الطبعة: الأولى )لدار ال�سروق(، 1423ه�.
واأهم . 85 املذهبية  والآراء  ال�سرعية  لالأدلة  )ال�سامل  واأدلته  الإ�سالمي  الفقه 

�لنظريات �لفقهية وحتقيق �لأحاديث �لنبوية وتخريجها(، �ملوؤلف: �أ. د. وْهبة 
ابن م�سطفى الزحيلي، اأ�ستاذ ورئي�ص ق�سم الفقه الإ�سالميرّ واأ�سوله بجامعة 
دم�سق - كلية ال�سريعة، النا�سر: دار الفكر - �سوريرّة - دم�سق، الطبعة: الرابعة 
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لة بالن�سبة ملا �سبقها )وهي الطبعة الثانية ع�سرة ملا تقدمها من  حة املعدَّ املنقَّ
طبعات م�سورة(.

في�ص القدير �سرح اجلامع ال�سغري، املوؤلف: زين الدين حممد املدعو بعبدالروؤوف . 86
بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري )ت: 
1031ه�(، النا�سر: املكتبة التجارية الكربى - م�سر، الطبعة: الأولى، 1356ه�.

القامو�ص املحيط، املوؤلف: جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي . 87
باإ�سراف:  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الرتاث يف  )ت: 817ه�(، حتقيق: مكتب حتقيق 
حممد نعيم العرق�ُسو�سي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، 

بريوت - لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426ه�.
القوانني الفقهية، املوؤلف: اأبو القا�سم، حممد بن اأحمد بن حممد بن عبداهلل، . 88

ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741ه�(.
الكايف يف فقه الإمام اأحمد، املوؤلف: اأبو حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن . 89

حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري بابن قدامة 
املقد�سي )ت: 620ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1414ه�.

الكايف يف فقه اأهل املدينة، املوؤلف: اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن حممد بن . 90
حممد  حممد  املحقق:  463ه�(،  )ت:  القرطبي  النمري  عا�سم  بن  عبدالرب 
�أحيد ولد ماديك �ملوريتاين، �لنا�سر: مكتبة �لريا�س �حلديثة، �لريا�س، �ململكة 

العربية ال�سعودية، الطبعة: الثانية، 1400ه�.
ك�سف اللثام �سرح عمدة الأحكام، املوؤلف: �سم�ص الدين، اأبو العون حممد بن . 91

ا  ا و�سبطاً اأحمد بن �سامل ال�سفاريني احلنبلي )ت: 1188هـ(، �عتنى به حتقيقاً
 - الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  النا�سر:  طالب،  الدين  نور  ا:  وتخريجاً

الكويت، دار النوادر- �سوريا، الطبعة: الأولى، 1428ه�.
�ملوؤلف: . 92 �ملخت�سر�ت،  �أخ�سر  ل�سرح  �ملزهر�ت  و�لريا�س  �ملخدر�ت  ك�سف 

1192ه�(،  )ت:  احلنبلي  اخللوتي  البعلي  اأحمد  بن  عبداهلل  بن  عبدالرحمن 
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املحقق: قابله باأ�سله وثالثة اأ�سول اأخرى: حممد بن نا�سر العجمي، النا�سر: 
دار الب�سائر الإ�سالمية - لبنان/بريوت، الطبعة: الأولى، 1423ه�.

كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار، املوؤلف: اأبو بكر بن حممد بن عبداملوؤمن . 93
ابن حريز بن معلى احل�سيني احل�سني، تقي الدين ال�سافعي )ت: 829ه�(، 
املحقق: علي عبداحلميد بلطجي وحممد وهبي �سليمان، النا�سر: دار اخلري - 

دم�سق، الطبعة: الأولى، 1994م.
الأن�ساري، . 94 علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:  التنبيه،  �سرح  يف  النبيه  كفاية 

اأبو العبا�ص، جنم الدين، املعروف بابن الرفعة )ت: 710ه�(، املحقق: جمدي 
حممد �سرور با�سلوم، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009م.

كنز �لعمال يف �سن �لأقو�ل و�لأفعال، �ملوؤلف: عالء �لدين علي بن ح�سام �لدين . 95
فاملكي  �ملدين  ثم  �لربهانفوري  �لهندي  �ل�ساذيل  �لقادري  خان  قا�سي  �بن 
ال�سهري باملتقي الهندي )ت: 975ه�(، املحقق: بكري حياين - �سفوة ال�سقا، 

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: الطبعة اخلام�سة، 1401ه�.
�إ�سماعيل بن . 96 �أحاديث �لبخاري، �ملوؤلف: �أحمد بن  �إلى ريا�س  �لكوثر �جلاري 

عثمان بن حممد الكوراين ال�سافعي ثم احلنفي )ت: 893ه�(، املحقق: ال�سيخ 
اأحمد عزو عناية، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1429ه�.
القا�سم . 97 بن  اأحمد  بن  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:  ال�سافعي،  الفقه  يف  اللباب 

ال�سبي، اأبو احل�سن ابن املحاملي ال�سافعيرّ )ت: 415ه�(، املحقق: عبدالكرمي 
العربية  اململكة  املنورة،  املدينة  البخاري،  دار  النا�سر:  العمري،  �سنيتان  ابن 

ال�سعودية، الطبعة: الأولى، 1416ه�.
ل�سان العرب، املوؤلف: حممد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال الدين ابن . 98

 - �سادر  دار  النا�سر:  711ه�(،  )ت:  الإفريقي  الرويفعي  الأن�ساري  منظور 
بريوت، الطبعة: الثالثة - 1414 ه�.
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اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن حممد بن . 99 املوؤلف:  املقنع،  املبدع يف �سرح 
العلمية،  الكتب  النا�سر: دار  الدين )ت: 884ه�(،  اإ�سحاق، برهان  اأبو  مفلح، 

بريوت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1418ه�.
)ت: . 100 �ل�سرخ�سي  �لأئمة  �سم�س  �سهل  �أبي  بن  �أحمد  بن  ممد  �ملوؤلف:  �ملب�سوط، 

483ه�(، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1414ه�.
�ملجتبى من �ل�سن = �ل�سن �ل�سغرى للن�سائي، �ملوؤلف: �أبو عبد�لرحمن �أحمد . 101

ابن �سعيب بن علي اخلرا�ساين، الن�سائي )ت: 303ه�(، حتقيق: عبدالفتاح اأبو 
غدة، النا�سر: مكتب املطبوعات الإ�سالمية - حلب، الطبعة: الثانية، 1406ه�.

جممع بحار الأنوار يف غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، املوؤلف: جمال الدين، . 102
986ه�(،  )ت:  �لكجر�تي  �لَفتَِّني  �لهندي  �ل�سديقي  علي  بن  طاهر  ممد 

النا�سر: مطبعة جمل�ص دائرة املعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، 1387ه�.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، املوؤلف: اأبو احل�سن نور الدين علي بن اأبي بكر . 103

ابن �سليمان الهيثمي )ت: 807ه�(، املحقق: ح�سام الدين القد�سي، النا�سر: 
مكتبة القد�سي، القاهرة، عام الن�سر: 1414ه�.

املجموع �سرح املهذب )مع تكملة ال�سبكي واملطيعي(، املوؤلف: اأبو زكريا حميي . 104
الدين يحيى بن �سرف النووي )ت: 676ه�(، النا�سر: دار الفكر.

جمموع الفتاوى، املوؤلف: تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية . 105
النا�سر:  قا�سم،  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املحقق:  728ه�(،  )ت:  احلراين 
جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة النبوية، اململكة العربية 

ال�سعودية، عام الن�سر: 1416ه�.
املحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه الإمام اأبي حنيفة، املوؤلف: اأبو املعايل . 106

�لبخاري  َماَزَة  بن  عمر  بن  عبد�لعزيز  بن  �أحمد  بن  ممود  �لدين  برهان 
احلنفي )ت: 616ه�(، املحقق: عبدالكرمي �سامي اجلندي، النا�سر: دار الكتب 

العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1424ه�.
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امل�ستدرك على ال�سحيحني، املوؤلف: اأبو عبداهلل احلاكم حممد بن عبداهلل بن . 107
حممد بن حمدويه بن ُنعيم بن احلكم ال�سبي الطهماين الني�سابوري املعروف 
دار  النا�سر:  عطا،  عبدالقادر  م�سطفى  حتقيق:  405ه�(،  )ت:  البيع  بابن 

الكتب العلمية - بريوت، الطبعة: الأولى، 1411ه�.
اإبراهيم بن خملد . 108 بن  اإ�سحاق  يعقوب  اأبو  املوؤلف:  اإ�سحاق بن راهويه،  م�سند 

ابن اإبراهيم احلنظلي املروزي املعروف ب� ابن راهويه )ت: 238ه�(، املحقق: 
د. عبدالغفور بن عبداحلق البلو�سي، النا�سر: مكتبة الإميان - املدينة املنورة، 

الطبعة: الأولى، 1412ه�.
م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، املوؤلف: اأبو عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل . 109

ابن هالل بن اأ�سد ال�سيباين )ت: 241هـ(، �ملحقق: �سعيب �لأرنوؤوط - عادل 
مر�سد، واآخرون، اإ�سراف: د عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة 

الر�سالة، الطبعة: الأولى، 1421ه�.
امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي الفيومي . 110

ثم احلموي، اأبو العبا�ص )ت: نحو 770ه�(، النا�سر: املكتبة العلمية - بريوت.
مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، املوؤلف: م�سطفى بن �سعد بن عبده . 111

1243ه�(،  )ت:  احلنبلي  الدم�سقي  ثم  ا  مولداً الرحيباين  �سهرة،  ال�سيوطي 
النا�سر: املكتب الإ�سالمي، الطبعة: الثانية، 1415ه�.

مطالع الأنوار على �سحاح الآثار، املوؤلف: اإبراهيم بن يو�سف بن اأدهم الوهراين . 112
للبحث  الفالح  دار  حتقيق:  569ه�(،  )ت:  قرقول  ابن  اإ�سحاق  اأبو  احلمزي، 
دولة   - الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  النا�سر:  الرتاث،  العلمي وحتقيق 

قطر، الطبعة: الأولى، 1433ه�.
املطلع على األفاظ املقنع، املوؤلف: حممد بن اأبي الفتح بن اأبي الف�سل البعلي، اأبو . 113

عبداهلل، �سم�ص الدين )ت: 709هـ(، �ملحقق: ممود �لأرناوؤوط ويا�سني ممود 
اخلطيب، النا�سر: مكتبة ال�سوادي للتوزيع، الطبعة: الطبعة الأولى 1423ه�.
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�سليمان حمد بن ممد . 114 �أبو  �ملوؤلف:  د�ود،  �أبي  �سرح �سن  �ل�سن، وهو  معامل 
ابن اإبراهيم بن اخلطاب الب�ستي املعروف باخلطابي )ت: 388ه�(، النا�سر: 

املطبعة العلمية - حلب، الطبعة: الأولى 1351ه�.
معجم اللغة العربية املعا�سرة، املوؤلف: د اأحمد خمتار عبداحلميد عمر )ت: . 115

1424هـ( مب�ساعدة فريق عمل، �لنا�سر: عامل �لكتب، �لطبعة: �لأولى، 1429ه�.
حممد . 116 اأبو  املوؤلف:  اأن�ص«،  بن  مالك  »الإمام  املدينة  عامل  مذهب  على  املعونة 

املالكي )ت: 422ه�(، املحقق:  البغدادي  الثعلبي  عبدالوهاب بن علي بن ن�سر 
، النا�سر: املكتبة التجارية، م�سطفى اأحمد الباز - مكة املكرمة،  حمي�ص عبداحلقرّ

�أ�سل �لكتاب: ر�سالة دكتور�ة بجامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة، �لطبعة: بدون.
املغني، املوؤلف: اأبو حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة . 117

اجلماعيلي املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري بابن قدامة املقد�سي )ت: 
620ه�(، النا�سر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.

املقادير ال�سرعية والأحكام الفقهية املتعلقة بها، املوؤلف: الدكتور حممد جنم . 118
الدين الكردي، الطبعة الثانية، النا�سر: القاهرة، 1426ه�.

اأبو . 119 الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فار�ص  بن  اأحمد  املوؤلف:  اللغة،  مقايي�ص 
احل�سني )ت: 395ه�(، املحقق: عبدال�سالم حممد هارون، النا�سر: دار الفكر، 

عام الن�سر: 1399ه�.
مناهج التح�سيل ونتائج لطائف التاأويل يف �سرح املدونة وحل م�سكالتها، املوؤلف: . 120

اأبو احل�سن علي بن �سعيد الرجراجي )ت: بعد 633ه�(، اعتنى به: اأبو الف�سل 
�لّدمَياطي - �أحمد بن علّي، �لنا�سر: د�ر �بن حزم، �لطبعة: �لأولى، 1428ه�.

منحة الباري ب�سرح �سحيح البخاري امل�سمى »حتفة الباري«، املوؤلف: زكريا بن . 121
حممد بن اأحمد بن زكريا الأن�ساري، زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي امل�سري 
دريع  بن  �سليمان  عليه:  والتعليق  بتحقيقه  اعتنى  ه�(،   926 )ت:  ال�سافعي 
�لعربية  �ململكة   - �لريا�س  و�لتوزيع،  للن�سر  �لر�سد  مكتبة  �لنا�سر:  �لعازمي، 



أكل التمساح - دراسة فقهية

العدد  اخلامس واخلمسون  757العدد  اخلامس واخلمسون 756

ال�سعودية، الطبعة: الأولى، 1426ه�.
�ملنهل �لعذب �ملورود �سرح �سن �لإمام �أبي د�ود، �ملوؤلف: ممود ممد خطاب . 122

بعد  )ِمن  خطاب  حممد  حممود  اأمني  وت�سحيحه:  بتحقيقه  عني  ال�سبكي، 
الأولى،  الطبعة:  م�سر،   - القاهرة  ال�ستقامة،  مطبعة  النا�سر:   ،)6 اجلزء 

1351- 1353ه�.
املو�سوعة الفقهية الكويتية، �سادر عن: وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية - . 123

الكويت، الطبعة: )من 1404 - 1427ه�(، الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية، 
دار ال�سال�سل - الكويت، الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار ال�سفوة 

- م�سر، الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة.
موطاأ الإمام مالك، املوؤلف: مالك بن اأن�ص بن مالك بن عامر الأ�سبحي املدين . 124

)ت: 179ه�(، �سححه ورقمه وخرج اأحاديثه وعلق عليه: حممد فوؤاد عبدالباقي، 
النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان، عام الن�سر: 1406ه�.

ْغدي، حنفي . 125 �لنتف يف �لفتاوى، �ملوؤلف: �أبو �حل�سن علي بن �حل�سني بن ممد �ل�سُّ
الفرقان،  دار  النا�سر:  الناهي،  الدين  �سالح  الدكتور  املحقق:  461ه�(،  )ت: 

موؤ�س�سة الر�سالة، عمان- الأردن/بريوت- لبنان، الطبعة: الثانية، 1404ه�.
بن . 126 مو�سى  بن  حممد  الدين،  كمال  املوؤلف:  املنهاج،  �سرح  يف  الوهاج  النجم 

ِمريي اأبو البقاء ال�سافعي )ت: 808ه�(، النا�سر: دار املنهاج  عي�سى بن علي الدَّ
)جدة(، املحقق: جلنة علمية، الطبعة: الأولى، 1425ه�.

الزيلعي، . 127 تخريج  يف  الأملعي  بغية  حا�سيته  مع  الهداية  لأحاديث  الراية  ن�سب 
)ت:  الزيلعي  حممد  بن  يو�سف  بن  عبداهلل  حممد  اأبو  الدين  جمال  املوؤلف: 
ممد  �لفنجاين،  �لديوبندي  عبد�لعزيز  �حلا�سية:  وو�سع  �سححه  762هـ(، 
يو�سف الكاملفوري، املحقق: حممد عوامة، النا�سر: موؤ�س�سة الريان للطباعة 
ال�سعودية،   - جدة  الإ�سالمية-  للثقافة  القبلة  لبنان/دار  بريوت،  والن�سر، 

الطبعة: الأولى، 1418ه�.



د. هناء بنت ناصر بن عبدالرمحن األحيدب

العدد  اخلامس واخلمسون  759العدد  اخلامس واخلمسون 758

اأبو ال�سعادات املبارك . 128 النهاية يف غريب احلديث والأثر، املوؤلف: جمد الدين 
ابن حممد بن حممد بن حممد ابن عبدالكرمي ال�سيباين اجلزري ابن الأثري 
)ت: 606ه�(، النا�سر: املكتبة العلمية - بريوت، 1399ه�، حتقيق: طاهر اأحمد 

الزاوي- حممود حممد الطناحي.
اأبي العبا�ص . 129 اإلى �سرح املنهاج، املوؤلف: �سم�ص الدين حممد بن  نهاية املحتاج 

اأحمد بن حمزة �سهاب الدين الرملي )ت: 1004ه�(، ومعه: حا�سية اأبي ال�سياء 
ال�سربامل�سي، وحا�سية املغربي الر�سيدي، النا�سر: دار الفكر، بريوت، الطبعة: 

ط �أخرية - 1404ه�.
نة من غريها من الأُمهات، املوؤلف: اأبو حممد . 130 يادات على ما يف املدورّ وادر والزِّ النَّ

عبداهلل بن )اأبي زيد( عبدالرحمن النفزي، القريواين، املالكي )ت: 386ه�(، 
الأ�ستاذ/ حجي،  د  الدكتور/حممَّ احللو،  حممد  الدكتور/عبدالفترّاح  حتقيق: 
حممد عبدالعزيز الدباغ، الدكتور/عبداهلل املرابط الرتغي، الأ�ستاذ/حممد 
عبدالعزيز الدباغ، الأ�ستاذ/حممد الأمني بوخبزة، الدكتور/اأحمد اخلطابي، 
د حجي، النا�سر: دار الغرب  الأ�ستاذ/حممد عبدالعزيز الدباغ، الدكتور/حممَّ

الإ�سالمي، بريوت، الطبعة: الأولى، 1999م.
نيل الأوطار، املوؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل ال�سوكاين اليمني . 131

احلديث،  دار  النا�سر:  ال�سبابطي،  الدين  ع�سام  حتقيق:  1250ه�(،  )ت: 
م�سر، الطبعة: الأولى، 1413ه�.

َنيل �ملاآرب ب�سرح دليل �لّطالب، �ملوؤلف: عبد�لقادر بن عمر بن عبد�لقادر بن . 132
عمر بن اأبي تغلب بن �سامل التغلبي ال�سيباين )ت: 1135ه�(، املحقق: الدكتور 
الكويت،  الفالح،  مكتبة  النا�سر:   ، الأ�سقر  عبداهلل  �ُسليمان  حممد 

الطبعة: الأولى، 1403ه�.
عبداجلليل . 133 بن  بكر  اأبي  بن  علي  املوؤلف:  املبتدي،  بداية  �سرح  يف  الهداية 

الفرغاين املرغيناين، اأبو احل�سن برهان الدين )ت: 593ه�(، املحقق: طالل 



أكل التمساح - دراسة فقهية

العدد  اخلامس واخلمسون  759العدد  اخلامس واخلمسون 758

يو�سف، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت - لبنان.
�سرح زاد امل�ستقنع، املوؤلف: حممد بن حممد املختار ال�سنقيطي، درو�ص �سوتية . 134

http://www.islamweb.net :قام بتفريغها موقع ال�سبكة الإ�سالمية
�سرح زاد امل�ستقنع، املوؤلف: اأحمد بن حممد بن ح�سن بن اإبراهيم اخلليل.. 135
136 .http://kenanaonline.com/users/ الرابط:  على  املائية  الأحياء  مو�سوعة 

Turtles/posts/200456

137 .https://www.aspdkw.com 
138 .https://www.animals-wd.com 



د. هناء بنت ناصر بن عبدالرمحن األحيدب

العدد  اخلامس واخلمسون  761العدد  اخلامس واخلمسون 760

فهر�ض املحتويات

املقدمة........................................................................  709
712  ..................................... يرّ وبحريرّ  التمهيد: تق�سيم ال�سيد اإلى بررّ
املبحث الأول: التعريف بالتِّم�ساح، والألفاظ ذات ال�سلة ......................  715
715  .............................................. املطلب الأول: معنى التِّم�ساح 
717  ....................... املطلب الثاين: �سفات الترّم�ساح، وغذاوؤه، وت�سنيفه 
719  ....................................... املطلب الثالث: الألفاظ ذات ال�سلة 
725  ............................................ املبحث الثاين: حكم اأكل التم�ساح 
739  ....................................................................... اخلامتة
740  ...................................................... قائمة امل�سادر واملراجع 



أكل التمساح - دراسة فقهية

العدد  اخلامس واخلمسون  761العدد  اخلامس واخلمسون 760



العدد  اخلامس واخلمسون  PBالعدد  اخلامس واخلمسون 762

فائدة: دعاء جامع

ملسو هيلع هللا ىلص يكرث منها: ما جاء يف �سحيح  النبي  التي كان  الأدعية  من 
البخاري عن اأن�ص  قال: كنت اأخدم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فكنت 
واحلزن  الهم  من  بك  اأعوذ  اإين  »اللهم  يقول:  كثريااً  اأ�سمعه 
�لرجال«.  وغلبة  �لدين  و�سلع  و�جلنب  و�لبخل  و�لك�سل  و�لعجز 
اإن كان من  القلب  “املكروه والوارد على   : القيم  قال ابن 
�أمر ما�س فقد  و�إن كان من  �لهم،  �أحدث  يتوقعه  �أمر م�ستقبل 
وقع اأحدث احلزن، وتخلف العبد عن اأ�سباب اخلري والفالح، اإن 
كان لعدم قدرته فهو العجز، واإن كان لعدم اإرادته فهو الك�سل، 
و�إن كان مباله فهو  �إن كان ببدنه فهو �جلنب،  �لنفع منه  وعدم 
�سلع  من  فهو  بحق  كان  �إن  �ملال،  على  �لغري  و��ستيالء  �لبخل، 
الدين، واإن كان بباطل فهو من قهر الرجال”. احلديث اأخرجه 

البخاري يف �سحيحه، برقم )2893(.
اجلواب الكايف، لبن القيم )49/1(، ولطائف الفوائد لالأ�ستاذ الدكتور 
�سعد بن تركي اخلثالن، )�س92(.



إبراء الرعية
من الديون العامة واالستهالكية
وفق المسؤولية التضامنية للدولة

دراسة تأصيلية تحليلية

اإعداد: 
د. دهام كرمي �سبيب اأبو خ�سبة الف�سلي

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الفقه املقارن وال�سيا�سة ال�رشعية
جامعة الكويت - كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية
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ملخص البحث

هذ� �لبحث در��سة حتليلية تاأ�سيلية تناولت مو�سوع �إبر�ء �ملو�طنني من �لديون 
ال�ستهالكية والديون العامة امل�ستحقة للدولة، وكان يف متهيد ومبحثني، فبداأ البحث 
العموم  الديون من حيث  من  الإبراء  م�سروعية  بيان  ثم  العنوان،  مفردات  بتعريف 
اإبراء املواطنني من الديون من  وحثرّ ال�سريعة الإ�سالمية على ذلك، ثم بيان حكم 
خز�نة �ملال �لعام، وتف�سيل �لأدلة �لد�لة على ذلك، ثم ذكر �لعرت��س �لو�رد على 
جواز ذلك والرد عليه، ومن اأهم النتائج فيه اأن امل�سوؤولية الت�سامنية بني امل�سلمني 
والتي دلت الأدلة عليها تق�سي قيام الدولة بواجب م�ساعدة املدينني والغارمني برفع 

معاناتهم وحتقيق احلياة الكرمية لهم ب�سداد ما عليهم. 
This research is an original doctrinal study on the issue 

of citizens› exonement of the consumer debt and public 
debt owed to the state, which started to study the legitimacy 
of the discharge of debts in general and urged the Islamic 
Sharia to do so, then to explain the judgment of citizens› 
exonement of debts from the public treasury. Elaborate the 
evidence and then state the objection to the admissibility 
and the response to it.
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املقدمة

ومن  اأنف�سنا  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  اإن احلمد هلل 
�سيئات اأعمالنا، من يهِد اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله 

ا عبده ور�سوله. اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممداً

)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ( ]اآل عمران: 102[.

ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]الن�ساء: 1[.

ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   )ۀ  

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ( ]الأحزاب: 70- 71[.

اأما بعد

و�سرُّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  هدي  الهدي  وخري  وجل،  عز  اهلل  كالم  احلديث  اأ�سدق  فاإن 
�لأمور مدثاتها، وكل مدثة بدعة، وكل بدعة �ساللة، وكل �ساللة يف �لنار.

�لأخرية،  �لآونة  يف  عنها  و�ل�سوؤ�ل  �حلديث  كرث  �لتي  �ملعا�سرة  �مل�سائل  من  �إن 
�إبر�ء �لدولة �ملو�طنني من �لديون، و�لتي ُتعرف مبقرتح )�إ�سقاط �لقرو�س  م�ساألة 
�لبنكية و�مل�سرفية و�لديون �لعامة عن �لأفر�د(، وهي من �ملو��سيع �لعامة و�لهامة؛ 
ملا لها من �رتباط يف �ل�ساأن �لعام، وملا لها من تعلق مبوؤ�س�سات �لدولة و�ملجتمع، ولأنها 
مت�صرّ �سريحة كبرية من اأفراد املجتمع، وخا�سة اأ�سحاب الدخول املتو�سطة واملتدنية، 

� على �مل�ستوى �ملعي�سي لهم. ا موؤثراً ا �قت�سادياً و�أ�سحت ت�سكل هاج�ساً
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 ومبا �أن بع�س �ملخت�سني و�لباحثني يف �ملجالني �لقت�سادي و�لجتماعي، يرون 
ولقي  �لأ�سر،  من   � كثرياً �أّرقت  �لتي  �لق�سية  لهذه  منا�سٌب  حٌل  �لقرو�س  �إ�سقاط  �أن 
ا كبري� من �جلهات �لر�سمية يف بع�س �لدول، وتد�ولوه مبقرتحات  هذ� �لأمر �هتماماً
وقوانني تعاجله، فهو من امل�سائل املتعلقة بالقت�ساد وال�سيا�سة ال�سرعية العامة، وله 
الراأي  لبيان  اإلى تقعيد فقهي، وتنظري �سرعي؛  الفقهي، فهو بحاجة  تعلق باجلانب 
قت فيه  اأكون قد وفرّ الفقهي املنا�سب يف �ساأنه، فاأحببت امل�ساركة بهذا البحث لعلي 

لبيان الراأي الفقهي املنا�سب.

الهدف من البحث: 

الأمر  ويل  اإبراء  ال�سرعية يف  والأ�سول  القواعد  على  مبني  �سرعي  اإيجاد حكم 
�لرعية من �لديون �لعامة و�ل�ستهالكية من خزينة �ملال �لعام، و�لتي ُتعرف مب�ساألة 

�إ�سقاط �لديون.

�سبب اختيار املو�سوع: 

�ل�سيا�سة . 1 وفقه  �لعام  �لفقه  بني  يجمع  �أنه  وذلك  �لعلمية؛  �ملو�سوع  �أهمية 
ال�سرعية.

لأن م�ساألة اإبراء الرعية من الديون العامة وال�ستهالكية باتت م�ساألة لها اأثر . 2
يف حياة النا�ص املالية والقت�سادية والجتماعية، وهي بحاجة لراأي �سرعي 

يبني احلكم فيها.

لأنها من امل�سائل التي مل اأقف فيها على بحث علمي ر�سد فيها الراأي الفقهي . 3
ل، و�جلو�ب على ما يعرت�س عليه من �سبهة. �ملوؤ�سّ

م�سكالت البحث:

ال�سيا�سة . 1 م�سادر  وخا�سة  امل�ساألة،  هذه  تناولت  التي  الفقهية  امل�سادر  قلة 
ال�سرعية للدولة الإ�سالمية يف جانب م�سكلة ديون الرعية، وكذلك امل�سادر 

القت�سادية العامة كون هذه امل�ساألة اقت�سادية. 
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ترتبط . 2 الق�سايا  وهذه  الإطالة،  حتتمل  ل  الأكادميية  البحوث  طبيعة  اأن 
بجوانب اقت�سادية واجتماعية لها اأثر يف اإيجاد احللول املالية املنا�سبة؛ لذلك 
مل اأتناول ذكر الآثار القت�سادية والجتماعية لها، ول احللول املقرتحة وبيان 

حكمها، واكتفيت ببيان اأ�سل امل�ساألة. 

منهجي يف البحث: 

يف  الأدلة  فا�ستق�سيت  والتحليلي،  ال�ستقرائي  املنهج  البحث  هذا  يف  اتبعت 
امل�ساألة، واأقوال الفقهاء، ثم نظرت فيما ا�ستنبطه اأهل العلم من هذه الأدلة وما دلت 
دتها باأدلتها واأقوال الفقهاء فيها،  لت امل�ساألة وقعرّ عليه، ثم حللت ذلك، ومن ثم اأ�سرّ
و�أجبت عليها،  �مل�ساألة،  ر�أي يف  لدي من  ل  �ملعرت�سني على ما حت�سّ �سبهة  و�أوردت 
جت  وخررّ الآيات،  وعزوت  الأ�سيلة،  امل�سادر  من  نقلت  ملا  التوثيق  منهج  التزام  مع 

�لأحاديث و�لآثار وفق �ملنهج �ملتبع مبثل ذلك.

الدرا�سات ال�سابقة: 

�جلانب  يف  �ملو�سوع  هذ�  حول  كتبت  مطبوعة  وبحوث  در��سات  على  �أقف  مل 
اأثارته  ما  حول  اليومية  ال�سحف  تناولتها  اآراء  عليه  وقفت  ما  وغاية  الفقهي، 
املقرتحات املقدمة من قبل اأع�ساء جمل�ص الأمة الكويتي، وكلها تدور حول من يرى 
جواز ذلك ومن يدفعه ب�سبهة عدم العدل فيها، وقد تناولت ذلك يف البحث، اإل اأن 
هناك درا�سة بعنوان )اأحكام م�سوؤولية الأمة الت�سامنية وحقوق الإن�سان التعاونية يف 
الفقه الجتماعي الإ�سالمي( لالأ�ستاذ الدكتور خالد ر�سيد اجلميلي، من مطبوعات 
دار الع�سماء بدم�سق، وهذه الدرا�سة تناولت الق�سايا الجتماعية ب�سكل عام والتي 
الثامنة  )النفحة  بعنوان  ا  مطلباً فيها  وعقد  الت�سامنية،  امل�سوؤولية  فيها جانب  يربز 
روافد  خم�سة  فيها  ذكر  ثم  الغارمني(  ذمم  اإبراء  يف  الت�سامنية  امل�سوؤولية  ع�سرة: 
الغارمني، والزكاة، واحلمالة.  باإبراء ذمة  الدولة  الإنظار، والت�سدق، وتعهد  وهي: 
وقد جعل للرافد الثالث وهو الذي يعنينا يف بحثنا يف حدود اأربع �سفحات جاء فيها 

د من ال�سحابة. ذكر بع�ص الأدلة يف وفاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص لديون من تويف ومل ي�سدرّ
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اأقدمها يف  اأن الدرا�سة التي  اإل  وهذه الدرا�سة واإن كانت تناولت هذا اجلانب؛ 
هذا البحث تختلف عنها باأنها: ا�ستق�ست فيها كل الأدلة حول امل�ساألة، ونقلت اأقوال 

�لفقهاء و�لعلماء، و�أجابت عن �سبهة �لعرت��س على ما تو�سلت �إليه من ر�أي. 

خطة البحث:

مت البحث اإلى مقدمة وثالثة مباحث وخامتة. وقد ق�سرّ

فاملقدمة يف بيان �أهمية �ملو�سوع، و�لهدف منه، و�سبب �لختيار، وم�سكلة �لبحث، 
واملنهج املتبع فيه، والدرا�سات ال�سابقة، وخطة البحث.

ثم املبحث التمهيدي: يف تعريف مفردات عنوان البحث. وفيه ثالثة مطالب: 

ين يف اللغة وال�سطالح والفرق بينه وبني اإ�سقاطه. املطلب الأول: تعريف اإبراء الدَّ

ين يف اللغة وال�سطالح واأق�سامه. املطلب الثاين: تعريف الدَّ

املطلب الثالث: تعريف امل�سوؤولية الت�سامنية.

ثم املبحث الأول: يف م�سروعية الإبراء من الديون. وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: الأدلة من القراآن الكرمي على م�سروعية الإبراء.

املطلب الثاين: الأدلة من ال�سنة النبوية على م�سروعية الإبراء.

الثاين: يف حكم الإبراء من الديون من قبل ويل الأمر عن الرعية.  ثم املبحث 
وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: كون هذه امل�ساألة من امل�سائل املتعلقة باأعمال ويل الأمر وت�سرفاته.

�ملطلب �لثاين: ت�سرف ويل �لأمر يف هذه �مل�ساألة منوط بتحقيق �مل�سالح وجلبها، 
ودفع املفا�سد ومنعها.

املطلب الثالث: مدى حتقق العدالة بني اأفراد الأمة يف اإبراء املدينني. 

ثم اخلامتة وفيها اأهم النتائج والتو�سيات. 
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املبحث التمهيدي 
التعريف مبفردات عنوان البحث

املطلب االأول
تعريف اإبراء الدين يف اللغة واال�صطالح، والفرق بينه وبني اإ�صقاطه

ا،  وا�سطالحاً لغة  اأوله معنى )الإبراء(  ُنبني يف  اأن  البحث  املنا�سب يف هذا  من 
و�لألفاظ ذ�ت �ل�سلة يف معنى �لإبر�ء مما يتعلق يف مو�سوع بحثنا.

تعريف الإبراء لغة:

براأ املري�ص من  ال�سيء من غريه، يقال:  الإبراء ماأخوذ من الربء وهو خال�ص 
و�لعفو،  و�مل�سامة  �لإ�سقاط  وهو مبعنى  منه،  تخل�س  �أي  دينه  و�ملدين من  مر�سه 
يقال: برئ من �لدين و�أبر�أه من �لدين �أي �سامه وعفى عنه و�أ�سقط عنه �لدين)1(.

)ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   تعالى:  قوله  ومنه  و�لإيجاد،  �خللق  �لربء مبعنى  وياأتي 
ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(  ۆ  ۆ   ۇ   ڭ  ڭ  ۇ  

]احلديد: 22[.

وياأتي مبعنى �لإنذ�ر و�لإعذ�ر ومنه قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]التوبة: 1[.

)ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    تعالى:  قوله  ومنه  و�لبعد  �ملجانبة  وياأتي مبعنى 
ڎ     ڎ      ڈ   ڈ( ]الزخرف: 26[.

الإبراء ا�سطالًحا: 

تنوعت عبارات الفقهاء يف تعريف الإبراء يف ا�سطالحهم، وال�سبب يف ذلك هو 
العرو�ص  تاج   ،1 املنري  امل�سباح  املحيط 42،  القامو�ص   ،25 )براأ( 22/1-  مادة  العرب  ل�سان  انظر:   )1(

 .148 -145/1
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��ستعمالهم مل�سطلح )�لإبر�ء( يف مو��سع متعددة، ويف كل مو�سع يختلف معناه عن 
�لو�حد �ختلفت حقيقته  �ملو�سع  ا يف  و�أي�ساً له مفهوم مغاير،  �لآخر، ويف كل مو�سع 
بالديون  املتعلق  الإبراء  هو  امل�سطلحات  هذه  يف  يعنينا  ما  اأن  اإل  واآخر،  فقيه  بني 

واإ�سقاطها؛ لذلك �سنعرف الإبراء من الديون عند الفقهاء.

عليه  ممن  �لدين  وِهبُة  �إ�سقاُط  هو:  فقالو�  تعريفات  بعدة  �حلنفية  عّرفه  فقد 
ا: هو حُط وتنزيُل ق�سم من احلق الذي يف ذمة �سخ�صٍ اأو كله)2(. الدين)1(. وقالوا اأي�ساً

فاحلنفية يرون �أن �لإبر�ء من �لديون متليك من وجٍه، و�إ�سقاط من وجه �آخر؛ 
لأن �لإبر�ء من �لدين و�إن كان فيه معنى �لإ�سقاط �إل �أن فيه معنى �لتمليك)3(.

وعّرفه �ملالكية باأنه: �إ�سقاط ما يثبت يف �لذمة)4(.

الذمة  يف  ملا  للملك  نقل  ففيه  الأعيان،  دون  الديون  يف  يجري  اأنه  ذلك  ومعنى 
فقط، فال ي�سح عندهم اأن تقول: اأبراأتك من داري اأو مزرعتي التي حتت يدك. لأنها 

عني، و�لأعيان ل ت�سقط، فاخت�س �لإبر�ء عندهم باإ�سقاط ما يف �لذمة)5(.

وعّرفه �ل�سافعية: باأنه �إ�سقاط ما يف �لذمة �أو متليكه)6(. وقال بع�سهم هو: متليٌك 
ْين، �إ�سقاٌط يف حق �ملديون)7(. يف حق من له �لدَّ

وعّرفه �حلنابلة: �إ�سقاط حق ولي�س بتمليك)8(.

ونالحظ اأن هذه التعاريف كلها متفقة اأن الإبراء من الدين الذي ي�سغل الذمة هو 
انظر: غمز عيون الب�سائر 17/3.   )1(

انظر: درر احلكام 67/4.  )2(
انظر: بدائع ال�سنائع 189/7، البحر الرائق 107/8، جممع الأنهر 508/3، حا�سية ابن عابدين 66/8.  )3(
انظر: الذخرية 42/11، مواهب اجلليل 232/5، ال�سرح الكبري للدرير 378/3، حا�سية الد�سوقي 99/4.  )4(

انظر: امل�سادر ال�سابقة.   )5(
انظر: اأ�سنى املطالب 156/2، مغني املحتاج 129/2.  )6(

انظر: املنثور للزرك�سي 81/1.   )7(
انظر: املغني 197/7، الدر النقي يف �سرح األفاظ اخلرقي 705/3.  )8(
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�إ�سقاٌط له، ولكنها خمتلفة يف كونه متليك له �أو لي�س بتمليك، و�لر�جح �أنه �إ�سقاط 
�إ�سقاط �ساحُب  �إن �لتعريف �ملختار لالإبر�ء هو:  ولي�س بتمليك، لذلك ميكن �لقول 

ا له يف ذمة �آخر �أو ِقبَله)1(. �حلق حقاً

املطلب الثاين
تعريف الدين يف اللغة واال�شطالح واأق�شامه

لغة  و�سنعرفه  �لإ�سقاط،  لفظ  �لديون  من  بالإبر�ء  �ل�سلة  ذ�ت  �لألفاظ  ومن 
ا. وا�سطالحاً

اأما الإ�سقاط يف اللغة:

فاإنه ياأتي مبعنى �إخر�ج �ل�سيء، و�إنز�له، و�إز�لته فهو مبعنى �لإز�لة)2(.

واأما يف ال�سطالح:

فهو �إز�لة �مللك �أو �حلق ل �إلى مالك �أو م�ستحق، بعو�س �أو بغري عو�س)3(.

وهو بهذ� �لتعريف �أعم من �لإبر�ء؛ لأن �لإبر�ء من �لديون �إ�سقاط بدون عو�س، 
و�أما �لإ�سقاط فقد يكون بعو�س �أو بغري عو�س)4(.

وبذلك نعرف �أن �إ�سقاط �لديون على ق�سمني:

�لق�سم �لأول: �إ�سقاط بعو�س، كاأنه ي�سع عنه بع�س �لدين �أو كله، مقابل �أن يعطيه 
ا من املنقول اأو العقار.  �سيئاً

انظر: الكليات للكفوي 33، درر احلكام �سرح املجلة العدلية 11/4 املادة 1537، معجم امل�سطلحات   )1(
املالية والقت�سادية 13.

انظر: ل�سان العرب مادة )�سقط( 187/9- 192، القامو�ص املحيط 866، امل�سباح املنري 106.  )2(
�نظر: �ملب�سوط 104/7، حا�سية ابن عابدين 639/3، الذخرية 152/1، �سرح منتهى الإرادات 122/3،   )3(

معجم امل�سطلحات املالية 60، املو�سوعة الفقهية 225/4.
انظر: الفروق الفقهية للقرايف 110/2، املغني 384/5.  )4(
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�لق�سم �لثاين: �إ�سقاط بدون عو�س، وهو �لإبر�ء من �لدين �أو بع�سه دون مقابل)1(.

واأما الإبراء من الديون فينق�سم باعتبار مقدار الدين اإلى ق�سمني:

الق�سم الأول: اإبراٌء كلي، وهو ا لإبراء مما يف الذمة من دين.

الق�سم الثاين: واإبراٌء جزئي، وهو الإبراء من بع�ص الدين)2(.

واأما الدين: لغة:

�أجل، يقال:  �إلى  �آخر مالاً  �أعطى  �إذ�  �ملد�ينة و�لقر�س  �لإن�سان، من  يتدينه  ما 
ا، ومنه قوله تعالى: )ٻ  ٻ  پ   ا واأدنته جعلته دائناً دنت الرجل اأخذت منه ديناً

.)3(
پ  پ  پ   ڀ( ]البقرة: 282[

واأما الدين يف ال�سطالح:

فله معنيان، عام وخا�ص:

فاأما املعنى العام: فهو لزوم حق يف الذمة. 

و�أما �ملعنى �خلا�س فقيل هو: ما يثبت يف �لذمة من مال يف معاو�سة �أو �إتالف 
�أو قر�س.

وقيل هو: ما يثبت يف الذمة من مال ب�سبب يقت�سي ثبوته)4(.

وتنق�سم الديون التي يتعامل بها النا�ص اليوم باعتبار الدائن اإلى ق�سمني:

�لق�سم �لأول: �لقرو�س �لعامة، وهي ما تقر�سه موؤ�س�سات �لدولة لالأفر�د. 
انظر: امل�سادر ال�سابقة.  )1(

معجم   ،417/  15 �ل�سحيح  �جلامع  ل�سرح  �لتو�سيح   ،518/6 البخاري  على  بطال  ابن  �سرح  انظر:   )2(
امل�سطلحات املالية 14.

انظر: املفردات يف غريب القراآن 175، القامو�ص املحيط 1546، امل�سباح املنري 78، الدر النقي 493.  )3(
انظر: الدر النقي 348، 493، حا�سية ابن عابدين 157/5، نهاية املحتاج 130/3-131، ك�ساف القناع   )4(

313/3، درا�سات يف اأ�سول املداينات 8، معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية 208.
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وهذا الق�سم على اأنواع:

�لأول: �لقرو�س �لإ�سكانية و�لعقارية، كقر�س �لبناء و�ل�سر�ء.

�لثاين: �لقرو�س �لجتماعية، كقر�س �لزو�ج.

�لثالث: قرو�س �مل�سروعات �لتجارية و�حلرفية، كقر�س �مل�سروعات �ل�سغرية.

�لق�سم �لثاين: �لقرو�س �خلا�سة، وهي ما تقر�سه �ملوؤ�س�سات �خلا�سة كالبنوك 
وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية التجارية.

وهذ� �لق�سم �لثاين يتنوع بح�سب �سبب �لقرت��س �إلى �أنو�ع: 

�لنوع �لأول: قرو�س ��ستهالكية.

�لنوع �لثاين: قرو�س عقارية.

�لنوع �لثالث: قرو�س جتارية)1(.

املطلب الثالث
تعريف امل�شوؤولية الت�شامنية

امل�سوؤولية  لفظ  فيه  معنى  و�ستتكرر  البحث  عنوان  يف  ذكرتها  التي  الألفاظ  من 
ف تركيب )امل�سوؤولية الت�سامنية(. ا ثم نعررّ الت�سامنية، و�سنعرف كل لفظ منهما منفرداً

اأما امل�سوؤولية: فهي من �ساأل ي�ساأله م�ساألة فهو م�سئول عن كذا، وهو الذي يتحمل 
اأعباء ما ُكلِّف به، ومنه قوله يف احلديث: كلكم راٍع وكلكم م�سئول عن رعيته)2(.

هذ� �لتق�سيم للقرو�س بناءاً على ما ت�سدره �لبنوك من خطابات يف تعاملها مع �لنا�س، �سو�ءاً �لبنوك   )1(
اخلا�سة اأو التابعة للدولة، وهناك تق�سيمات اأخرى لكن ما ذكرته هو الذي يعنينا يف بحثنا. وقد �سبق 
�أن ��سقطت بع�س �لدول �لديون عن مو�طنيها، و�أبر�أت ذممهم من �لقرو�س �مل�ستحقة، ومن �لتجارب 
على  للدولة  �مل�ستحقة  �لديون  �إ�سقاط  من  1992م  عام  يف  الكويتية  احلكومة  به  قامت  ما  ال�سابقة 

املواطنني بعد حترير الكويت من الغزو، وقانون املديونيات ال�سعبة رقم 32 ل�سنة 1992م.
انظر: القامو�ص املحيط 1308، امل�سباح املنري 113.  )2(
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ا اأو  وعرفها بع�سهم باأنها: �سعور الن�سان باللتزام نحو اأمر ماء �سواء اأكان مادياً
ا)1(. ا اأو اأخالقياً معنوياً

واأما الت�سامنية: فهي من ال�سمان وهو: اللتزام والكفالة واحلفظ والرعاية)2(.

الدين  برابط  ترتبط  التي  الأمة  التزام  الت�سامنية هي:  فامل�سوؤولية  ذلك  وعلى 
ا)3(. ا اأو مالياً فيما بينها بدفع ال�سرر عنها اأو عن اأفرادها �سواءاً كان �سخ�سياً

انظر: د�ستور الأخالق 136، املعجم الو�سيط. 411/1.  )1(
والقت�سادية 291،  املالية  امل�سطلحات  املنري 138، معجم  امل�سباح  املحيط 1564،  القامو�ص  انظر:   )2(

القامو�ص الفقهي 224- 225.
انظر: امل�سادر ال�سابقة، اأحكام م�سوؤولية الأمة الت�سامنية 11.  )3(
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املبحث االأول 
م�صروعية االإبراء من الديون

املطلب االأول
االأدلة من القراآن الكرمي على م�صروعية االإبراء

ا: يف هذا املبحث اأُبني حكم الإبراء من الديون عموماً

اأجمع الفقهاء من حيث الأ�سل على م�سروعية الإبراء من الديون، بل ذهب عامة 
الفقهاء اإلى اأنه م�ستحب ومندوب اإليه؛ ذلك لأنه نوع اإح�سان وتف�سل، فاإن كان املدين 
و�سلة  بر  فهو  مع�سر  كان غري  واإن  اإليه،  ا  واإح�ساناً عليه  ا  تخفيفاً الإبراء  كان  ا  مع�سراً

ومودة)1(.

قال ابن بطال : ول خالف بني العلماء اأنه لو حلله من جميع الدين، اأو اأبراأ 
ذمته اأنه جائز. فكذلك اإذا حلله من بع�سه)2(.

�أو بو�سع �سيء  وقد دل على م�سروعية �لإبر�ء من �لديون، و�ل�سماحة بو�سعها، 
منها عن الغرماء، اأدلة كثرية من الكتاب وال�سنة، فاأما الكتاب فقوله تعالى -يف اآية 

املداينة-: )ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ  
 يف تف�سري هذه  ال�سيخ عبدالرحمن بن �سعدي  ]البقرة: 280[ قال  ېئ( 
�لآية: و�إن ت�سدق عليه غرميه باإ�سقاط �لدين كله، �أو بع�سه فهو خري له، ويهون على 
العبدالتزام الأمور ال�سرعية، واجتناب املعامالت الربوية، والإح�سان اإلى املع�سرين 

ا يرجع فيه اإلى اهلل، ويوفيه عمله، ول يظلمه مثقال ذرة)3(. علُمه باأن له يوماً
انظر: الإجماع لبن املنذر 155، مغني املحتاج 2/2.  )1(

�سرح ابن بطال على �سحيح البخاري 518/6.  )2(
تف�سري ابن �سعدي 959.  )3(
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يف    البخاري  تبويب  -عند    الع�سقالين  حجر  ابن  احلافظ  قال   
هريرة  اأبي  حديث  اأورد  وقد  ا(  مع�سراً اأنظر  من  )باب:  البيوع  كتاب  يف  �سحيحه 
ا قال لِفتيانه:   عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: كان تاجٌر ُيداين النا�ص، فاإذا راأى مع�سراً
جتاوزوا عنه لعل اهلل اأن يتجاوز عنا، فتجاوز اهلل عنه)1(-. قال: واختلف ال�سلف يف 
تف�سري قوله تعالى: )ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ(، فروى الطربي وغريه 
من طريق اإبراهيم النخعي وجماهد وغريهما اأن الآية نزلت يف دين الربا خا�سة، 
ا يف دين  وعن عطاء اأنها عامة يف دين الربا وغريه، واختار الطربي اأنها نزلت ن�ساً
املديون  اأع�سر  فاإذا  بينهما،  اجلامع  املعنى  الديون حل�سول  �سائر  به  ويلتحق  الربا 
وجب �إنظاره ول �سبيل �إلى �سربه ول �إلى حب�سه)2(. ثم قال: ويدخل يف لفظ التجاوز 

�لإنظار و�لو�سيعة وح�سن �لتقا�سي)3(.

املطلب الثاين
االأدلة من ال�صنة النبوية على م�صروعية االإبراء

وقد جاءت جملة من الأحاديث تدل على م�سروعية الإبراء: 

بالباب . 1 وٍم  ُخ�سُ ملسو هيلع هللا ىلص �سوت  ر�سول اهلل  �سمع  قالت:    جاء عن عائ�سة 
وهو  �سيء،  يف  ِفُقُه  َوَي�ْسرَتْ �لآخر  ُع  َي�ْسَتْو�سِ �أَحُدهما  و�إذ�  �أ�سو�ُتهما،  عاليةاً 
�ملَُتاأَيلِّ على  »�أين  ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  اأفعل، فخرج عليهما ر�سول اهلل  يقول: واهلل ل 

.)4( �هلل ل يفعل �ملعروف؟« فقال: �أنا يا ر�سول �هلل، َفَله �أّي ذلك �أحبَّ

قال احلافظ ابن حجر : ويف هذا احلديث احل�ص على الرفق بالغرمي 
رواه البخاري يف �سحيحه كتاب: البيوع. باب: من اأنظر مع�سرا. )ح 2078(. وم�سلم يف �سحيحه كتاب:   )1(

امل�ساقاة. باب: ف�سل اإنظار املع�سر. )ح 1562(.
فتح الباري 361/4- 362.  )2(

فتح الباري 362/4.  )3(
كتاب:  م�سلم  بال�سلح؟ )ح 2705(. �سحيح  الإمام  ي�سري  باب: هل  ال�سلح،  كتاب:  البخاري  �سحيح   )4(

�مل�ساقاة، باب: ��ستحباب �لو�سع من �لدين.
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و�لإح�سان �إليه بالو�سع عنه)1(.

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص . 2 َي �هلل َعْنُه َعْن �لنَّ ُه �َسِمَع �أََبا ُهَرْيَرَة َر�سِ ِ �أَنَّ عْن ُعَبْيِد �هلل ْبِن َعْبِد �هللَّ
اَوُزو� َعْنُه َلَعلَّ  � َقاَل ِلِفْتَياِنِه جَتَ ى ُمْع�ِسراً ا�َس َفاإَِذ� َر�أَ َقاَل: َكاَن َتاِجٌر ُيَد�ِيُن �لنَّ

ا َفَتَجاَوَز �هلل َعْنُه)2(. َ �أَْن َيَتَجاَوَز َعنَّ �هللَّ

ثم . 3 عنه،  فتوارى  له،  ا  غرمياً طلب  قتادة  اأبا  اأن  قتادة  اأبي  بن  عبداهلل  عن 
وجده، فقال: اإين مع�سٌر. فقال: اهلل. قال: اهلل. قال: فاإين �سمعت ر�سول اهلل 
�ْس َعْن ُمْع�ِسٍر  ُه �أَْن ُيْنِجَيُه �هلل ِمْن ُكَرِب َيْوِم �ْلِقَياَمِة َفْلُيَنفِّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: َمْن �َسرَّ

ْع َعْنُه)3(. �أَْو َي�سَ

َع َلُه، . 4 � �أْو َو�سَ عْن �أَبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن �أَْنَظر ُمْع�ِسراً
َت ِظلِّ َعْر�ِسِه َيْوَم ل ِظلَّ �إلَّ ِظلُُّه)4(. �أظلَُّه �هللَّ َيْوَم �لِقياَمِة حَتْ

اأنه كان له على عبداهلل بن اأبي حدرد الأ�سلمي . 5   عن كعب بن مالك 
ديٌن، فلقيه فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت اأ�سواتهما، فمر بهما ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: يا كعب. واأ�سار بيده، كاأنه يقول: الن�سف، فاأخذ ن�سف ما عليه، وترك 

ا)5(. ن�سفاً

�ساأل،  اإذا  الغرمي  عن  احلط  احلديث(  )اأي  وفيه   : امللقن  ابن  قال 
وح�سه على ذلك)6(.

فتح الباري 363/5. و�نظر: �لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح 17 /82.  )1(
امل�ساقاة.  كتاب:  ا. )ح 2078(، �سحيح م�سلم  اأنظر مع�سراً باب: من  البيوع.  كتاب:  البخاري  �سحيح   )2(

باب: ف�سل اإنظار املع�سر. )ح 1562(.
رواه م�سلم يف �سحيحه كتاب: امل�ساقاة. باب: ف�سل اإنظار املع�سر )ح 1563(.  )3(

رو�ه �لرتمذي يف �ل�سن كتاب: �لبيوع. باب: ما جاء يف �إنظار �ملع�سر. )ح 1306( وح�سنه الرتمذي،   )4(
ورواه اأحمد يف )امل�سند( 329/14 )ح 8711( و�سحح اإ�سناده حمقق امل�سند.

�سحيحه  يف  وم�سلم   .)2424 )ح  املالزمة.  يف  باب:  اخل�سومات.  كتاب:  �سحيحه  يف  البخاري  رواه   )5(
كتاب: �مل�ساقاة. باب: ��ستحباب �لو�سع من �لدين. )ح 1558(.

�لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح 17 /84.  )6(
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ا وعليه . 6 عن جابر بن عبداهلل الأن�ساري  اأن اأباه ُقتل يوم اأحد �سهيداً
ملسو هيلع هللا ىلص ف�ساألهم اأن يقبلوا متر  ديٌن، فا�ستد الغرماء يف حقوقهم، فاأتيت النبي 
�سنغدو  وقال:  حائطي،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يعطهم  فلم  فاأبوا،  اأبي،  وُيحللوا  حائطي 
بالربكة،  ثمرها  ودعا يف  النخل  اأ�سبح، فطاف يف  علينا حني  فغدا  عليك، 

فجددتها فق�سيتهم، وبقي لنا من مترها)1(.

ا على هذا احلديث يف �سحيحه-: باب اإذا  قال الإمام البخاري  -مبوباً
 -يف �سرحه على  اأو حلله فهو جائز. قال ابن امللقن  ق�سى دون حقه 
هذ� �حلديث-: قلت: عر�س ذلك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأبوا، ول خالف بني العلماء اأنه 
لو حلرّله من جميع الدين واأبراأ ذمته اأنه جائز، فكذلك اإذا حلله من بع�سه. 
ثم قال اأي�سا: وفيه: م�سي الإمام يف حوائج النا�ص وا�ست�سفاعه يف الديون)2(. 

ابن  قال  البخاري-:  تبويب  على  التعليق  -يف    حجر  ابن  احلافظ  قال 
بطال)3(: لأنه يجوز اأن يق�سي دون احلق بغري حماللة، ولو حلرّله من جميع الدين 
جاز عند جميع العلماء، فكذلك اإذا حلرّله من بع�سه. انتهى. ووجهه ابن املنري 
باأن �ملر�د �إذ� ق�سى دون حقه بر�سا �ساحب �لدين، �أو حّلله �ساحب �لدين من 
جميع حقه فهو جائز، ثم اأورد فيه حديث جابر يف دين اأبيه، وفيه )ف�ساألتهم 

اأن يقبلوا متر حائطي ويحللوا اأبي( وهذا القدر هو املراد يف هذه الرتجمة)4(.

باب  بقوله:  �ل�ستقر��س  كتاب  يف    البخاري  الإمام  عليه  ترجم  ا  واأي�ساً
�ل�سفاعة يف و�سع �لدين. قال �بن �مللقن  -يف �سرحه لهذا الباب-: قال 
ا من دينه)5(. �خلطابي: وفيه: �ل�سفاعة يف و�سع �ل�سطر، و�لذي يف �حلديث بع�ساً
رو�ه �لبخاري يف �سحيحه كتاب: �ل�ستقر��س. باب: �إذ� ق�سى دون حقه �أو حلله فهو جائز. )ح 2395(.  )1(

�لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح 15 /417.  )2(
�سرح ابن بطال على البخاري 518/6.  )3(

فتح الباري 5 /73.  )4(
الت�سريح ل�سرح اجلامع ال�سحيح 15 /453. وانظر كالم اخلطابي يف اأعالم احلديث 1202/2.  )5(
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ا ترجم له الإمام البخاري  يف كتاب الهبة بقوله: باب اإذا وهب  واأي�ساً
ا على هذه الرتجمة-:  ا على رجل. قال احلافظ ابن حجر  -معلقاً ديناً
ا على رجل( اأي �سح ولو مل يقب�سه منه ويقب�ص له،  قوله )باب اإذا وهب ديناً
)1(: ل خالف بني العلماء يف �سحة الإبراء من الدين 

 قال ابن بطال 
اأن من  العلماء  : ول خالف بني  امللقن  ابن  الرباءة)2(. وقال  اإذا قبل 
كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه اأو اأبراأه منه، وقبل الرباءة اأنه ل يحتاج 
فيه �إلى قب�س؛ لأنه مقبو�س يف ذمته، و�إمنا يحتاج يف ذلك �إلى قبول �لذي 
عليه الدين؛ لأنه  �ساأل غرماء اأبي جابر اأن يقب�سوا ثمر حائطه 
ويحللوه من بقية دينه، فكان ذلك �إبر�ء لذمة جابر لو ر�سو� مبا دعاهم �إليه 
ر�سول �هلل، ومل يكن يعرف ذلك �إل بقولهم: قد قبلنا ذلك ور�سينا، فلم يتم 

التحلل يف ذلك اإل بالقول)3(.

قال احلافظ ابن حجر : وفيه )اأي حديث جابر( م�سي الإمام يف حوائج 
رعيته، و�سفاعته عند بع�سهم يف بع�ص)4(.

�سرح ابن بطال على البخاري 7 /119.  )1(
فتح الباري 265/5.  )2(

الت�سريح ل�سرح اجلامع ال�سحيح 16 /368.  )3(
فتح الباري 688/6.  )4(
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املبحث الثاين 
حكم االإبراء من الديون من قبل ويل االأمر عن الرعية

 تعترب م�ساألة تعهد الدولة باإبراء الرعية )املواطنني( من الديون العامة اأو الديون 
مبفهومها  �لفقهاء  عند  بحثها  ي�سبق  مل  �لتي  �ملعا�سرة  �مل�سائل  من  �ل�ستهالكية 
املعا�سر واحلديث -بح�سب ما وقفت عليه-، وقد تناولتها الآراء الفقهية املعا�سرة 
ويوؤ�سلها،  امل�ساألة،  يحرر  فقهي،  تقعيد  دون  عامة،  وفتاوى  وباآراء  مر�سلة،  ب�سورة 

ويجمع الأقوال والأدلة، وينظر يف مواردها ومعانيها ومقا�سدها.

وحتى ن�سل يف هذه امل�ساألة اإلى معرفة حكمها الفقهي املوؤ�سل، وما يرتتب عليه 
من اأثر، لبد من بيان اأمرين لهما اأثر كبري يف ذلك، وعليهما ُيبنى حكم هذه امل�ساألة، 

و�سنتناول ذلك يف املطالب التالية.

املطلب االأول
كون هذه امل�صاألة من امل�صائل املتعلقة باأعمال ويل االأمر وت�صرفاته

اأما الأمر الأول منهما فهو: اأن هذه امل�ساألة تعدرّ من امل�سائل املتعلقة باأعمال ويل 

الأمر وت�سرفاته، والذي ميثله اليوم موؤ�س�سات الدولة واأجهزتها واأنظمتها، 
وخا�سة املالية منها، ومدى م�سوؤولية الدولة الت�سامنية جتاه الرعية والأفراد 

واملواطنني يف ق�ساء ديونهم ورفع معاناتهم، وحتقيق حياة كرمية لهم.

بتحقيق  منوط  �لعام  �ل�ساأن  يف  �لأمر  ويل  ت�سرف  �أن  فهو:  الثاين  الأمر  واأما 

امل�سالح وجلبها، ودفع املفا�سد ومنعها، ورفع امل�سقة عن الرعية والأمة ما 
اأمكن اإلى ذلك �سبيل، مع ال�سعي يف حتقيق العدل وحتريه يف ذلك، ومن ذلك 
�ل�سرر  و�إبر�وؤهم منها، وتعوي�سهم عما يلحقهم من  �إ�سقاط �لديون عنهم 
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املادي، واإعطاوؤهم ما ينا�سبهم من النفقات يف حل ما يجدونه من م�سكالت، 
ا منه بامل�سوؤولية الت�سامنية جتاه الرعية، وقد ورد ما يدل على ذلك. التزاماً

اأما الأمر الأول:

وهو اأن هذه امل�ساألة تعدرّ من امل�سائل املتعلقة باأعمال ويل الأمر وت�سرفاته، والذي 
ميثله اليوم موؤ�س�سات الدولة واأجهزتها واأنظمتها، وخا�سة املالية منها:

الأمر  ويل  باأعمال  املتعلقة  امل�سائل  من  اأنها  يجد  امل�ساألة  هذه  يف  الناظر  فاإن 
�أن  و�أنظمتها، وذلك  و�أجهزتها  �لدولة مبوؤ�س�ساتها  و�أنه من �خت�سا�س  وت�سرفاته، 
اأعمال ويل الأمر وت�سرفاته تتعلق بالوليات العامة للدولة، ومن ذلك الولية املالية 
الأخرى  الوليات  ب�سائر  تتعلق  كما  املالية،  اأعمالهم  وتنظيم  امل�سلمني  مال  لبيت 
تتعلق  التي  الت�سرفات  من  وغريها  والأمنية  والتنظيمية  والق�سائية  كال�سيا�سية 

باأعمال ويل الأمر.

وتكثريها،  امل�سالح  جلب  على  قائمة  تكون  اأن  الأمر  ويل  ت�سرفات  يف  والأ�سل 
وجه  �أكمل  على  بها  �لنهو�س  يف  و�ل�سعي   ،� و�أفر�داً جماعات  �لرعية  حقوق  وحماية 
املعي�سية وتعامالتهم  اأمورهم  املفا�سد عنهم وتقليلها، حتى يف تنظيم  واأمته، ودفع 
التجارية واملالية، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية : وجميع هذه الوليات هي يف 
الأ�سل ولية �سرعية ومنا�سب دينية، فاأي من عدل يف ولية من هذه الوليات ف�سا�سها 
بعلم وعدل واأطاع اهلل ور�سوله بح�سب الإمكان، فهو من الأبرار ال�ساحلني، واأي من 
ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظاملني... ويدخل يف املنكرات ما نهى اهلل 
عنه ور�سوله من العقود املحرمة مثل عقود الربا واملي�سر... وكذلك املعامالت الربوية 
�سو�ء كانت ثنائية �أو ثالثية �إذ� كان �ملق�سود بها جميعها �أخذ در�هم بدر�هم �أكرث 
منها اإلى اأجل... ومن هنا يتبني اأن ال�سعر منه ما هو ظلم ل يجوز، ومن ما هو عدل 
�أو  بثمن ل ير�سونه،  �لبيع  و�إكر�ههم بغري حق على  �لنا�س  فاإذ� ت�سمن ظلم  جائز 
منعهم مما اأباحه اهلل لهم: فهو حرام. واإذا ت�سمن العدل بني النا�ص مثل اإكراههم 
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�أخذ  ومنعهم مما يحرم عليهم من  �ملثل؛  بثمن  �ملعاو�سة  ما يجب عليهم من  على 
زيادة على عو�س �ملثل: فهو جائز، بل و�جب.

يقم  مل  متى  �لكفاية  على  فر�س  هي  �لتي  �لأعمال  هذه  �أن  هنا:  و�ملق�سود   ...
� عنها، فاإذ�  بها غري �لإن�سان �سارت فر�س عني عليه، ل �سيما �إن كان غريه عاجزاً
ا  كان النا�ص حمتاجني اإلى فالحة قوم اأو ن�ساجتهم اأو بنائهم �سار هذا العمل واجباً
يجربهم ويل �لأمر عليه �إذ� �متنعو� عنه بعو�س �ملثل ول ميكنهم من مطالبة �لنا�س 

بزيادة على عو�س �ملثل.

...  وهذه �مل�سائل لب�سطها مو�سع �آخر، و�ملق�سود هنا �أن ويل �لأمر �إن �أجرب �أهل 
والبناية  النا�ص من �سناعاتهم كالفالحة واحلياكة  اإليه  ال�سناعات على ما حتتاج 
ول  ال�سانع عن ذلك،  اأجرة  نق�ص  امل�ستعمل من  املثل؛ فال ميكن  اأجرة  يقدر  فاإنه 
ميكن �ل�سانع من �ملطالبة باأكرث من ذلك حيث تعني عليه �لعمل، وهذ� من �لت�سعري 
الواجب... واأما يف الأموال فاإذا احتاج النا�ص اإلى �سالح للجهاد فعلى اأهل ال�سالح 
�أن يبيعوه بعو�س �ملثل، ول ميكنون من �أن يحب�سو� �ل�سالح حتى يت�سلط �لعدو �أو يبذل 
ل  فكيف  وماله  بنف�سه  يجاهد  اأن  عليه  فاإذا وجب  يختارون...  ما  الأموال  من  لهم 
يجب عليه �أن يبيع ما يحتاج �إليه يف �جلهاد بعو�س �ملثل؟... و�أما �إذ� �متنع �لنا�س 
من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يوؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه، وكذلك من 
وجب عليه �أن يبيع بثمن �ملثل فامتنع �أن يبيع �إل باأكرث منه، فهنا يوؤمر مبا يجب عليه؛ 
ويعاقب على تركه بال ريب... فاإذا كان ال�سارع يوجب اإخراج ال�سيء من ملك مالكه 
�إعتاق ذلك، ولي�س للمالك �ملطالبة بالزيادة على  �إلى  بعو�س �ملثل حلاجة �ل�سريك 
ن�سف �لقيمة، فكيف مبن كانت حاجته �أعظم من �حلاجة �إلى �إعتاق ذلك �لن�سيب؟ 
ا ��سطرو�  مثل حاجة �مل�سطر �إلى �لطعام و�للبا�س وغري ذلك... فاأما �إذ� قدر �أن قوماً
اأن  فعليه  البيت  اإل ذلك  اإليه  ياأوون  مكانا  يجدوا  اإذا مل  اإن�سان  بيت  �سكنى يف  اإلى 
ي�سكنهم... فهل عليه بذله باأجرة املثل ل بزيادة؟ فيه قولن للعلماء يف مذهب اأحمد 
ا عن تلك املنفعة  ا اإذا كان �ساحبها م�ستغنياً وغريه، وال�سحيح وجوب بذل ذلك جماناً
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وعو�سها كما دل عليه �لكتاب و�ل�سنة... و�ملنافع �لتي يجب بذلها نوعان: منها ما هو 
حق املال؛ كما ذكره يف اخليل والإبل وعارية احللي، ومنها: ما يجب حلاجة النا�ص.

واإفتاء  العلم،  البدن يجب عند احلاجة كما يجب تعليم  ا فاإن بذل منافع  واأي�ساً
النا�ص، واأداء ال�سهادة، واحلكم بينهم، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد 

وغري ذلك من منافع الأبدان، فال مينع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج)1(.

من  بالأهم  الق�سمة  يف  يبداأ  اأن  فالواجب  امل�سارف  واأما   : ا  اأي�ساً وقال 
ومن  عامة...  منفعة  به  للم�سلمني  يح�سل  من  كعطاء  العامة:  امل�سلمني  م�سالح 
امل�ستحقني: ذوو احلاجات؛ فاإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون يف غري ال�سدقات، 
من الفيء ونحوه على غريهم؟ على قولني يف مذهب اأحمد وغريه، منهم من قال: 
يقدمون، ومنهم من قال: املال ا�ستحق بالإ�سالم، في�سرتكون فيه، كما ي�سرتك الورثة 
يف املرياث. وال�سحيح اأنهم يقدمون؛ فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقدم ذوي احلاجات، كما 
اأحق بهذا  اأحد  لي�ص   : الن�سري، وقال عمر بن اخلطاب  قدمهم يف مال بني 
والرجل  وبالوؤه،  والرجل  وغناوؤه،  والرجل  و�سابقته،  الرجل  هو  اإمنا  اأحد:  املال من 
وحاجته. فجعلهم عمر  اأربعة اأق�سام: الأول: ذوو ال�سوابق... الثاين: من يغني 
ا يف دفع  عن امل�سلمني يف جلب املنافع لهم كولة الأمر... الثالث: من يبلي بالء ح�سناً
يعطي  اأن  لالإمام  يجوز  ول  احلاجات...  ذوو  الرابع:  كاملجاهدين...  عنهم  ال�سرر 
ا ما ل ي�ستحقه لهوى نف�سه من قرابة بينهما اأو مودة ونحو ذلك... لكن يجوز -بل  اأحداً
يجب- الإعطاء لتاأليف من يحتاج اإلى تاأليف قلبه، واإن كان هو ل يحل له اأخذ ذلك، 
كما اأباح اهلل تعالى يف القراآن العطاء للموؤلفة قلوبهم من ال�سدقات، وكما كان النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يعطي املوؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم ال�سادة املطاعون يف ع�سائرهم، كما 
كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعطي الأقرع بن حاب�ص �سيد بني متيم... ففي ال�سحيحني عن اأبي 
�سعيد اخلدري  قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة يف تربتها اإلى ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص فق�سمها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني اأربعة: الأقرع بن حاب�ص احلنظلي، وعيينة بن ح�سن 

جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 28 /68، 73، 76، 82، 86، 87، 95، 97، 98، 99.   )1(
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الفزاري، وعلقمة بن عالثة العامري، وزيد اخلري الطائي �سيد نبهان. قال: فغ�سبت 
قري�ص والأن�سار، فقالوا: يعطي �سناديد جند ويدعنا: فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اإين اأمنا 
فعلت ذلك لتاأليفهم. فجاء رجل كث اللحية... فقال: اتق اهلل يا حممد. فقال ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فمن يتق �هلل �إن ع�سيته؟ �أياأمنني على �أهل �لأر�س ول تاأمنوين؟!... وعن 
رافع بن خديج  قال: اأعطى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأبا �سفيان بن حرب، و�سفوان بن 
اأمية، وعيينة بن ح�سن والأقرع بن حاب�ص، كل اإن�سان منهم مائة من الإبل، واأعطى 
العبيد  ونهب  نهبي  اأجتعل  مردا�ص:  بن  عبا�ص  فقال  ذلك،  دون  مردا�ص  بن  عبا�ص 
ملسو هيلع هللا ىلص مائة. رواه م�سلم. واملوؤلفة قلوبهم  اأمت له ر�سول اهلل  بني عيينة والأقرع... قال 
نوعان: كافر وم�سلم... وهذا النوع من العطاء واإن كان ظاهره اإعطاء الروؤ�ساء وترك 
م�سلحة  بذلك  الق�سد  كان  فاإذا  بالنيات،  فالأعمال  امللوك،  يفعل  كما  ال�سعفاء، 
يف  العلو  املق�سود  كان  واإن  وخلفائه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عطاء  جن�ص  من  كان  واأهله  الدين 
�لأر�س و�لف�ساد، كان من جن�س عطاء فرعون، و�إمنا ينكره ذوو �لدين �لفا�سد كذي 
اخلوي�سرة الذي اأنكره على النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه اخلوارج 
النبي  اأمر  وهوؤلء  امل�سلحة...  به  ق�سد  ما    علي  املوؤمنني  اأمري  على  اأنكروا 
ا ي�ستبه الورع  ا ل ي�سلح به دنيا ول اآخرة، وكثرياً ا فا�سداً ملسو هيلع هللا ىلص بقتالهم؛ لأن معهم ديناً
الف�ساد؛ خل�سية اهلل  في�ستبه ترك  فيه ترك،  فاإن كالهما  والبخل،  الفا�سد باجلنب 
، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: �سر  ا وبخالاً تعالى برتك ما يوؤمر به من اجلهاد والنفقة: جبناً
ما يف املرء �سح هالع وجنب خالع. قال الرتمذي: حديث �سحيح. وكذلك قد يرتك 
ا، اأو اإظهارا اأنه ورع؛ واإمنا هو كرب واإرادة للعلو، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  الإن�سان العمل ظناًرّ
اإمنا الأعمال بالنيات. كلمة جامعة كاملة، فاإن النية للعمل، كالروح للج�سد... وقد 
قال اهلل تعالى: )ې   ې  ې  ى( ]البلد: 17[، ويف الأثر: اأف�سل الإميان: 
العطاء،  هو  الذي  باجلود  اإل  و�سيا�ستهم  اخللق  رعاية  تتم  فال  وال�سرب.  ال�سماحة 
كثري يف  وهو  بذلك...  اإل  والدنيا  الدين  ي�سلح  ل  بل  ال�سجاعة،  التي هي  والنجدة 
�لكتاب و�ل�سنة وهو مما �تفق عليه �أهل �لأر�س، حتى �إنهم يقولون يف �لأمثال �لعامية: 

ل طعنة ول جفنة. ويقولون: ل فار�ص اخليل ول وجه العرب.
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ولكن افرتق النا�ص هنا ثالث فرق: ... الفريق الثالث: الأمة الو�سط، وهم اأهل 
اإنفاق  القيامة، وهو  يوم  اإلى  النا�ص وخا�ستهم  ملسو هيلع هللا ىلص وخلفائه على عامة  دين حممد 
املال واملنافع للنا�ص -واإن كانوا روؤ�ساء- بح�سب احلاجة اإلى �سالح الأحوال، ولإقامة 
الدين، والدنيا التي يحتاج اإليها الدين، وعفته يف نف�سه، فال ياأخذ ما ل ي�ستحقه. 
فيجمعون بني التقوى والإح�سان )اإن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حم�سنون(، ول 

تتم ال�سيا�سة الدينية اإل بهذا، ول ي�سلح الدين والدنيا اإل بهذه الطريقة.

وهذا هو الذي يطعم النا�ص ما يحتاجون اإلى طعامه، ول ياأكل هو اإل احلالل الطيب)1(.

وقال العز بن عبدال�سالم : تقدير النفقات باحلاجات مع تفاوتها عدل وت�سوية 
من جهة اأنه �سورّى بني املنفق عليهم يف دفع حاجتهم، ل يف مقادير ما و�سل اإليهم؛ لأن 

دفع احلاجات هو املق�سود الأعظم يف النفقات وغريها من اأموال امل�سالح)2( .

ا : يت�سرف �لولة ونو�بهم مبا ذكرناه من �لت�سرفات مما هو  وقال اأي�ساً
ا للنفع والر�ساد، ول يقت�سر اأحدهم  ا لل�سرر والف�ساد، وجلباً الأ�سلح للمولى عليه، درءاً
اإلى م�سقة �سديدة، ول يتخريون  على ال�سالح مع القدرة على الأ�سلح اإل اأن يوؤدي 
اأو  بدرهم،  ا  درهماً يبيعوا  اأن  مثل  اأنف�سهم،  حقوق  يف  تخريهم  ح�سب  الت�سرف  يف 

مكيلة زبيب مبثلها لقول �هلل تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ( ]الأنعام: 152[، فاإذا كان هذا يف حقوق اليتامى فاأولى اأن يثبت يف حقوق عامة 
امل�سلمني فيما يت�سرف فيه الأئمة من الأموال العامة، لأن اعتناء ال�سرع بامل�سالح 

العامة اأوفر واأكمل من اعتنائه بامل�سالح اخلا�سة)3( .

ال�سرعية يف  القواعد  قائمة على  الإ�سالمية  الدولة  ال�سرعية يف  املالية  فال�سيا�سة 
حتقيق م�سالح الأمة، �سواءاً يف اإيراداتها اأو م�ساريفها، وجلب املنافع لها يف ذلك ودفع 
امل�سار عنها، بخالف الدول الأخرى التي تنتهج يف �سيا�ستها املالية النظام القت�سادي 

جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 286/28 - 287، 288، 289، 290، 291، 293، 294- 295.  )1(
قواعد الأحكام 102/1.  )2(
قواعد الأحكام 158/2.  )3(
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الراأ�سمايل، الذي ينتج لنا طبقية اجتماعية وفوارق حياتية كبرية، اأو النظام ال�سرتاكي 
الذي يقل�ص امللكية الفردية ويحد من حق الت�سرف والإرادة، ومينع النماء والزدهار 
- قال الدكتور عايد ال�سعراوي يف كتابه »ال�سيا�سة املالية يف دولة اخلالفة« : “اأما يف 
دولة �خلالفة فاإن �لإعانات ل يفر�سها وجود �ل�سر�ئب، �أو غيابها، بل يفر�سها �لو�جب 
ال�سرعي، واإذا كان يف بيت املال ما يكفي لتاأمني هذه اخلدمات فاإن الدولة تقوم بالإنفاق 
من بيت �ملال عليها، و�إذ� مل يتوفر �ملال يف بيت �ملال، تقوم �لدولة بفر�س قدر من �ملال 
على �لأغنياء فقط، ولتغطية �حلاجة �لآنية، وينتهي فر�س �ملال على �لأغنياء بانتهاء 
اأمر  اأي  ولي�ص  واجبها،  الدولة  على  متلي  التي  هي  للخدمة  فاحلاجة  امللحة،  احلاجة 
اآخر”)1(، “وقد وردت اآيات قراآنية تبني حكم هذه الأموال، وتخاطب اجلماعة بجمعها، 
به من ميثلهم، وهو ويل  للجماعة يق�سد  وتوزيعها، واخلطاب  اإنفاقها،  وحتدد كيفية 
الأمر اأو اخلليفة بو�سفه راأ�ص الدولة، فقد ورد يف القراآن الكرمي عن الأنفال قوله تعالى: 

)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الأنفال: 1[؛ فجعل اهلل ق�سمتها للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، وللخلفاء من 
بعده. ونزلت اآية الغنائم يوم معركة بدر قال تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
وقال   ،]41 ]الأنفال:  ٺ  ٺ  ٺ(  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
)ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ(  الفيء:  تعالى عن 
]احل�سر: 6[، وقال تعالى يف الزكاة: )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( ]البقرة: 110[، كما 

اإلى  )چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ(  تعالى:  ورد يف اجلزية قوله 
فتملك   ،]29 ]التوبة:  ڳ(  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   )گ    : قال  اأن 
ا  واإنفاقاً ا  املال، جمعاً لبيت  الدورية  الدورية وغري  الإيرادات  الولية على  دولة اخلالفة 
كتابات  ا  اأي�ساً ذلك  على  ويدل  ذلك،  على  ال�سابقة  القراآنية  الن�سو�ص  وتدل  ا،  وتوزيعاً
العلماء القدامى، من اأمثال اأبي عبيد، واأبي يو�سف، ويحيى بن اآدم القر�سي، وابن رجب 

احلنبلي، وابن تيمية، واملاوردي وغريهم”)2(. 
ال�سيا�سة املالية يف دولة اخلالفة 71- 72.  )1(
ال�سيا�سة املالية يف دولة اخلالفة 76- 77.  )2(
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)�سنوف  عنوان  حتت  الأموال  كتابه  يف  �سالم  بن  القا�سم  عبيد  اأبو  ذكر  وقد 
الأموال التي يليها الأئمة للرعية( ما يلي: فالأموال التي تليها اأئمة امل�سلمني هي هذه 
الثالثة التي ذكرها عمر وتاأولها من كتاب اهلل: الفيء، واخلم�ص، وال�سدقة. وهي 
ا من املال)1(، وتدل هذه الفقرة على اأن اأئمة  اأ�سماء جمملة يجمع كل واحد منها اأنواعاً

امل�سلمني هم اأ�سحاب الولية على املال املتعلق بالفيء، واخلم�ص، وال�سدقة)2(. 

والق�سد من ذلك: بيان اأنه يجوز لويل الأمر -الت�سرف من خالل وليته املالية 
ال�سرر  به  ويدفع  النا�ص،  حاجات  به  ي�سد  ما  املال  من  يخرج  اأن  املال-  بيت  على 
�ساأل  فاإن  ودنياهم،  دينهم  �سالح  فيه  مما  واحلاجة،  ال�سوؤال  عن  ويغنيهم  عنهم، 
اأحدهم مع حاجته لذلك اأعطي لرفع احلرج وامل�سقة عنه، فمن املقرر اأن من مقا�سد 

ا للحرج وامل�سقة عنهم. ا لهم ودفعاً ال�سريعة حتقيق م�سالح النا�ص تي�سرياً

اإلى  املوؤدي  ال�سيق  ورفع  والتي�سري  التو�سعة  حيث  من  اإليها  مفتقر  واحلاجيات 
ا)3(. احلرج غالباً

املطلب الثاين
ت�صرف ويل االأمر يف هذه امل�صاألة منوط بتحقيق امل�صالح وجلبها، 

ودفع املفا�شد ومنعها

واأما الأمر الثاين:

ودفع  وجلبها،  �مل�سالح  بتحقيق  منوط  �لعام  �ل�ساأن  يف  �لأمر  ويل  ت�سرف  �أن 
مع   ، �سبيالاً ذلك  اإلى  ا�ستطاع  ما  والأمة  الرعية  عن  امل�سقة  ورفع  ومنعها،  املفا�سد 
�ل�سعي يف حتقيق �لعدل وحتريه يف ذلك، ومن ذلك �إ�سقاط �لديون عنهم و�إبر�وؤهم 
من  ينا�سبهم  ما  واإعطاوؤهم  املادي،  ال�سرر  من  يلحقهم  عما  وتعوي�سهم  منها، 

الأموال 22.  )1(
ال�سيا�سة املالية يف دولة اخلالفة 78.  )2(

قواعد الأحكام 138/2.  )3(
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الت�سامنية جتاه  بامل�سوؤولية  ا منه  التزاماً النفقات يف حل ما يجدونه من م�سكالت، 
الرعية، وقد ورد يف ال�سنة ما يدل على ذلك.

فلقد كانت ال�سنة النبوية ولزالت هي امل�سدر واملورد والأ�سل يف التطبيق العملي 
ا ما كان من �سلف  لل�سيا�سة ال�سرعية، والولية الدينية وال�سيا�سية على النا�ص، واأي�ساً
الأمة من ال�سحابة ومن بعدهم، ممن تقلد املنا�سب والوليات ال�سيا�سية يف التاريخ 
الإ�سالمي منذ عهد اخلالفة الرا�سدة، جند اأن ال�سيا�سات ال�سرعية التي انتهجوها 
�لنازلة  �لنا�س  حاجات  بدفع  �لقيام  �لأمر  لويل  �أن  على  يدل  مبا  جاءت  و�سلكوها، 

عليهم، ورفع معاناتهم املالية يف ذلك، وذلك من طريقني:

الطريق الأول: وذلك من خالل الت�سرف يف الأموال العامة التي حتت يده يف �سد 
ا من  حاجة �ملحتاج، �أو ق�ساء دينه، �أو تعوي�سه مما حلق به من �سرر، �لتز�ماً

ويل الأمر بامل�سوؤولية الت�سامنية جتاه الرعية.

والطريق الثاين: وذلك من خالل حث النا�ص على الت�سامح فيما بينها يف الديون، 
ا منها، �أو فيه  وو�سعها عن بع�سهم �لبع�س، �أو �إلغاء و�إ�سقاط ما كان مّرماً

�سرر عليهم.

الطريق الأول:

وهو اأن يت�سرف ويل الأمر بالأموال العامة التي حتت يده يف �سد حاجة املحتاج، 
�أو تعوي�سه مما حلق به من �سرر، �أو ق�ساء دينه �أو �إبر�ئه منه و�إ�سقاطه عنه.

فمن الأدلة الدالة على م�سروعية ذلك، ما يلي:

�سيء، . 1 عن  اأ�ساألها    عائ�سة  اأتيت  قال:  �ُسما�سة  بن  عبدالرحمن  عن 
فقالت: ممن اأنت؟ فقلت: رجل من اأهل م�سر. فقالت: كيف كان �ساحبكم لكم 
اإن كان ليموت للرجل منا البعري  يف غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه �سيئا، 
النفقة.  فيعطيه  النفقة  اإلى  ويحتاج  العبد،  فيعطيه  والعبد  البعري،  فيعطيه 
فقالت: اأما اأنه ل مينعني الذي فعل يف حممد بن اأبي بكر اأخي اأن اأخربك ما 
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ا  �سمعت من ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يقول يف بيتي هذا: »اللهم من ويل من اأمر اأمتي �سيئاً
ا فرفق بهم فارفق به«)1(.  ف�سق عليهم فا�سقق عليه، ومن ويل من اأمر اأمتي �سيئاً

ووجه الدللة منه: اأن ابن �سما�سة ذكر من فعل عمرو بن العا�ص  اأو غريه 
ا على م�سر وذلك يف زمن خالفة معاوية ، �أنه كان يعو�س  ممن كان والياً
فيعطي  �أحدهم،  على  وقعت  �لتي  و�لأ�سر�ر  �خل�سائر  عن  معه  �لذين  �لرعية 
اأحدهم الدابة بدلاً عن الدابة التي حتت يده وقد ماتت، والنفقة بدلاً عن النفقة، 
ومل تنكر عائ�سة  ذلك، بل �ساقت احلديث -املذكور- للدللة على اأن ذلك 
من الرفق املحمود من الراعي يف �ساأن الرعية، فاإن من الرفق بالرعية اأن يعطي 

�ملحتاج لدفع حاجته، ويعني �ملت�سرر منهم ويعو�سه لرفع معاناته. 

عن معاوية  قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإمنا اأنا خازن، فمن . 2
اأعطيته عن طيب نف�ص، فيبارك له فيه، ومن اأعطيته عن م�ساألة و�سرٍه؛ كان 

كالذي ياأكل ول ي�سبع. ويف رواية: واإمنا اأنا قا�سم، ويعطي اهلل«)2(.

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية : ولي�ص لولة الأمور اأن يق�سموها بح�سب 
ولي�سوا  ووكالء،  ونواب  اأمناء  هم  فاإمنا  ملكه،  املالك  يق�سم  كما  اأهوائهم، 
ا، واإمنا  ا ول اأمنع اأحداً ا، كما قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اإين واهلل ل اأعطي اأحداً مالكاً
�أنا قا�سم �أ�سع حيث �أمرت... فهذ� ر�سول رب �لعاملني قد �أخرب �أنه لي�س �ملنع 
والعطاء باإرادته واختياره، كما يفعل ذلك املالك الذي اأبيح له الت�سرف يف 
ماله، وكما يفعل ذلك امللوك الذين يعطون من اأحبوا، ومينعون من اأبغ�سوا، 

واإمنا هو عبداهلل، يق�سم املال باأمره، في�سعه حيث اأمره اهلل تعالى)3(.

عليه . 3 ى  �ملتوَفّ بالرجل  يوؤتى  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأن    هريرة  اأبي  عن 
رواه م�سلم يف �سحيحه كتاب: الإمارة. باب: ف�سيلة الإمام العادل. )ح 1828(.   )1(

رواه البخاري يف �سحيحه كتاب: العلم. باب: من يرد اهلل به خريا. )ح 71(. ورواه م�سلم يف �سحيحه   )2(
كتاب: الزكاة. باب: النهي عن امل�ساألة. )ح 1037(.

جمموع الفتاوى 28 /267- 268.  )3(
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؟ فاإن ُحدث اأنه ترك لدينه وفاءاً �سلى،  الدين، في�ساأل: هل ترك لدينه ف�سالاً
واإل قال للم�سلمني: �سلوا على �ساحبكم. فلما فتح اهلل عليه الفتوح قال: اأنا 
اأولى باملوؤمنني من اأنف�سهم، فمن تويف من املوؤمنني فرتك دينا فعليرّ ق�ساوؤه، 

ومن ترك مالاً فلورثته)1(.

وجاء بلفظ اآخر عن اأبي هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اأنه قال: من ترك مالاً 
فلورثته، ومن ترك كالًّ فاإلينا)2(.

يده  امل�سلمني، وحتت  على  اأمر  ويل  ب�سفته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  منه:  الدللة  وجه 
الأموال العامة وبيت مال امل�سلمني، وهو يف حال اإي�سار، فاإنه اأقر جواز �سداد 
ويل �لأمر �لديوَن عن �لعاجز من �مل�سلمني، قال �حلافظ �بن حجر �لع�سقالين: 
ويف �سالته ملسو هيلع هللا ىلص على من عليه دين بعد اأن فتح اهلل عليه الفتوح اإ�سعار باأنه كان 
يق�سيه من مال امل�سالح)3(. ثم قال: وقال ابن بطال: قوله )من ترك دينا 
(نا�سخ لرتك ال�سالة على من مات وعليه دين، وقوله )فعلي ق�ساوؤه( اأي  فعليرّ
مما يفيء اهلل عليه من الغنائم وال�سدقات، وقال وهكذا يلزم املتويل لأمر 
�مل�سلمني �أن يفعله مبن مات وعليه دين، فاإن مل يفعل فالإثم عليه �إن كان حق 

امليت يف بيت املال يفي بقدر ما عليه من الدين، واإل فبق�سطه)4(.

وقال ابن امللقن : وقوله )فعلي ق�ساوؤه( اأي مما يفيء اهلل عليه الغنائم 
للذرية  وجعل  والفقراء،  الغارمني  على  بق�سمتها  اهلل  اأمر  التي  وال�سدقات 
ا يف الفيء وق�سى منه دين امل�سلم، وهكذا يلزم ال�سلطان اأن يفعله ملن  ن�سيباً
مات وعليه دين على ما �سلف، فاإن مل يفعله وقع الق�سا�ص منهم يف الآخرة)5(.
رواه البخاري يف �سحيحه كتاب: الكفالة. باب: الدين. )ح 2298(. ورواه م�سلم يف �سحيحه كتاب:   )1(

الفرائ�ص. باب: من ترك مالاً فلورثته. )ح 1619(.
رو�ه �لبخاري يف �سحيحه كتاب: �ل�ستقر��س. باب: �ل�سالة على من ترك دينا. )ح 2398(.  )2(

فتح الباري 558/4.  )3(
امل�سدر ال�سابق. وانظر: �سرح ابن بطال 426/6- 427.  )4(

�لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح 15 /153- 154.  )5(
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الت�سامنيرّة يف  )امل�سوؤولية  عنوان  الدكتور خالد اجلميلي حتت  الأ�ستاذ  وقال 
الفرد  الدولة يف ذلك: )وبناءاً على ت�سحية  ا دور  الغارمني( مبيناً اإبراء ذمم 
ا، لهذ� فاإن �لغارمني مبقت�سى  للدولة كانت �لدولة غامنة، وكان �لفرد غارماً
قاعدة: الغنم بالغرم، قد تعلقت حقوقهم بالدولة املثلى الإ�سالمية الف�سلى، 
ولهذ� قد �سمن �لفقه �لإ�سالمي �إبر�ء ذمم �لغارمني خم�سة رو�فد ينهلون من 
روائها العذب ومن منهلها الرحب... الرافد الثالث: تعهد الدولة الإ�سالمية 
باإبراء ذمة الغارمني... اأما يف ظرف اإي�سار الدولة فقد كان الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يربئ 
الآتي  الدليل  من  احلكم  هذا  ا�ستنبطت  وقد  املال،  بيت  من  الغارمني  ذمم 
البخاري  الإمام  اأخرج  وقد  فقال:  اأكمل  ثم  اأعاله(  ال�سابق  احلديث  )فذكر 
اللفظ  الت�سامنيرّة بني الإمام والأمة منها )فذكر  ا تدل على امل�سوؤولية  اأقبا�ساً
ع امل�سوؤولية الت�سامنيرّة بني  الآخر للحديث( وما اأبدع قول الإمام العيني اإذ و�سرّ
الراعي والرعية، فاأوجب على بيت املال اإبراء ذمة املدين املع�سر والإنفاق على 
 » عياله، ويف هذا قال: » كالرّ )بفتح الكاف وت�سديد الالم( قال ابن الأثري »الكلرّ
قوله  يتكلف.  ما  كل  الدين من  قلت:  العيال.  والكلرّ  يتكلف،  ما  كل  الثقل من 
»اإلينا« معناه يرجع اأمر الكلرّ اإلينا فاإن كان على امليت دين فعليه وفاوؤه كما ن�ص 
ا فلورثته  «، واإن مل يكن عليه دين وترك �سيئاً ا فعليرّ عليه بقوله »من ترك ديناً
اأمور  لأن  يرتك؛  ومل  عيالاً  ترك  اإذا  وكذلك  ملسو هيلع هللا ىلص،  اإليه  فالأمر  واإل  كانوا،  اإن 
اإليه يف كل حال)1(. واإلى هذا ذهب املحدث الع�سقالين  امل�سلمني كلها يرجع 
واأوجب على الإمام نفقة خدم عيال املتوفى املع�سر. قال املحدث الق�سطالين 
ين من كل ما يتكلف، واملعنى من مات وترك  يف معنى احلديث: ل ريب اأن الدرّ

ا »فاإلينا« يرجع �أمره فنويف دينه ونقوم مب�سالح عياله)2(. عيالاً �أو ديناً

وقال �لإمام �لنووي: �إمنا كان يرتك �ل�سالة عليه ليحر�س �لنا�س على ق�ساء 
عمدة القاري �سرح البخاري 235/12.   )1(

اإر�ساد ال�ساري 221/4.  )2(
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ملسو هيلع هللا ىلص  اإلى الرباءة منها لئال تفوتهم �سالة النبي  ين يف حياتهم والتو�سل  الدرّ
فلما فتح اهلل عليه عاد ي�سلي ويق�سي دين من مل يخلف وفاء)1(. واإلى هذا 
ذهب �ملباركفوري، وبهذ� �لعر�س �ملو�سوعي �ملعتمد على �لأدلة �لنقلية �أثبتنا 

م�سروعية امل�سوؤولية الت�سامنيرّة بني الراعي والرعية)2(.

عن عبداهلل بن عمر  قال: �سمعت عمر  يقول: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص . 4
، فقلت:  ُيعطيني العطاء، فاأقول: اأعطه اأفقر اإليه مني. حتى اأعطاين مرة مالاً
به،  له وت�سدق  فتمورّ ملسو هيلع هللا ىلص: »خذه  النبي  اإليه مني. فقال:  اأفقر  اأعطه من هو 
فما جاءك من هذا املال واأنت غري ُم�سرف ول �سائل فخذه، وما ل فال تتبعه 
نف�سك«)3(. ويف رواية م�سلم: قال �سامل: فمن اأجل ذلك كان ابن عمر ل ي�ساأل 

ا اأعطيه. ا، ول يرد �سيئاً ا �سيئاً اأحداً

قال احلافظ ابن حجر : ويف حديث الباب اأن لالإمام اأن يعطي بع�ص 
عطية  رد  واأن  منه،  اإليه  اأحوج  غريه  كان  واإن  ا،  وجهاً لذلك  راأى  اإذا  رعيته 

الإمام لي�ص من الأدب)4(.

م ب�سنده عن �سهيل بن اأبي �سالح، عن رجل . 5 ما رواه اأبو عبيد القا�سم بن �سالَّ
من الأن�سار، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز اإلى عبداحلميد بن عبدالرحمن 
قد  اإين  اإليه عبداحلميد:  فكتب  اأعطياتهم،  للنا�ص  اأخرج  اأن  بالعراق:  وهو 
اأخرجت للنا�ص اأعطياتهم وقد بقي يف بيت املال مال، فكتب اإليه: اأن انظر 
كل من اأدان يف غري �سفه ول �سرف فاق�ص عنه، قال: قد ق�سيت عنهم وبقي 
يف بيت املال مال، فكتب اإليه: اأن زوج كل �ساب يريد الزواج، فكتب اإليه: اإين 
قد زوجت كل من وجدت وقد بقي يف بيت مال امل�سلمني مال، فكتب اإليه بعد 

�سرح �سحيح م�سلم 60/11.  )1(
اأحكام م�سوؤولية الأمة الت�سامنية وحقوق الإن�سان التعاونية 64- 70. بت�سرف.  )2(

�سحيح البخاري كتاب: الأحكام. باب: رزق احلكام. )ح 7164(. �سحيح م�سلم كتاب: الزكاة، باب:   )3(
اإباحة الأخذ ملن اأعطي من غري م�ساألة ول اإ�سراف. )ح 1045(.

فتح الباري 396/3.  )4(
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�أر�سه، فاأ�سلفه ما  �أن �نظر من كانت عليه جزية ف�سعف عن  خمرج هذ�: 
يقوى به على عمل �أر�سه، فاإنا ل نريدهم لعام ول لعامني)1(.

 قال ابن عبداحلكم امل�سري يف )�سرية عمر بن عبدالعزيز(: لقد كتب اإلى 
امل�سكن  له  الرجل  جند  اإنا  اإليه:  فُكتب  الغارمني،  عن  اق�سوا  يقول:  عماله 
من  للرجل  لبد  عمر:  فكتب  بيته.  يف  الأثاث  وله  الفر�ص،  وله  واخلادم، 
راأ�سه، وخادم يكفيه مهنته، وفر�ص يجاهد عليه  ياأوي  امل�سلمني من م�سكن 
عدوه، واأثاث يف بيته، ومع ذلك فهو غارم، فاق�سوا عنه ما عليه من الدين)2(.

بل قد جاء يف �سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�سنته ما يدل على اأنه كان يعطي الأموال ل�ستمالة 
قلوب الرعية وذوي املروءاآت، ويقدم اأ�سحاب احلاجات منهم -يف العطاء من الأموال 

العامة- على غريهم، ومن ذلك ما يلي: 

عن حكيم بن حزام  قال: �ساألت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاأعطاين، ثم �ساألته . 1
فاأعطاين، ثم �ساألته فاأعطاين، ثم قال: »يا حكيم اإن هذا املال خ�سرة حلوة 
فمن اأخذه ب�سخاوة نف�ص بورك له فيه، ومن اأخذه باإ�سراف نف�ص مل يبارك له 

فيه، كالذي ياأكل ول ي�سبع«)3(.

ما جاء عن اأبي �سعيد اخلدري  قال: بعث علي  اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص . 2
بدر  بن  وعيينة  بن حاب�ص احلنظلي،  الأقرع  الأربعة:  فق�سمها بني  بُذهيبة، 
الفزاري، وزيد اخلري الطائي، وعلقمة بن ُعالثة العامري، فغ�سبت قري�ص 
والأن�سار، قالوا: يعطي �سناديد اأهل جند ويدعنا. قال: اإين اأمنا فعلت ذلك 

لأتاألفهم)4(.
كتاب الأموال �ص 109 )ح 625(.   )1(

انظر: �سرية عمر بن عبدالعزيز 163- 164.  )2(
رواه البخاري يف �سحيحه كتاب: الزكاة، باب: ال�ستعفاف عن امل�ساألة. )ح 1472(. ورواه م�سلم يف   )3(

�سحيحه كتاب: الزكاة، باب: بيان اأن اليد العليا خري من اليد ال�سفلى )ح 1043(. 
رواه البخاري يف �سحيحه كتاب: اأحاديث الأنبياء، باب: واأما عاد فاأهلكوا بريح �سر�سر �سديدة عاتية.   )4(

)ح 3344(. وم�سلم يف �سحيحه كتاب: الزكاة، باب: ذكر اخلوارج و�سفاتهم. )ح 1064(.
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ما جاء عن رافع بن خديج  قال: اأعطى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأبا �سفيان بن . 3
اإن�سان  اأمية، وعيينة بن ح�سن والأقرع بن حاب�ص، كل  حرب، و�سفوان بن 
منهم مائة من الإبل، واأعطى عبا�ص بن مردا�ص دون ذلك، فقال عبا�ص بن 
مردا�ص: اأجتعل نهبي ونهب العبيد بني عيينة والأقرع، فما كان بدر ول حاب�ص 
يفوقان مرد��س يف �ملجمع، وما كنت دون �مرئ منهما ومن تخف�س �ليوم ل 

يرفع. قال: فاأمت له ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مائة)1(.

ما جاء عن عبداهلل بن زيد بن عا�سم  قال: ملا اأفاء اهلل على ر�سوله . 4
ا، فكاأنهم  ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنني َق�َسَم يف �لنا�س �ملوؤلفة قلوبهم ومل يعط �لأن�سار �سيئاً
�أن  �أتر�سون   ... فقال:  فخطبهم  �لنا�س.  �أ�ساب  ما  ي�سبهم  مل  �إذ  وجدو� 
يذهب النا�ص بال�ساة والبعري، وتذهبون بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى رحالكم؟ لول الهجرة 

لكنت امراأاً من الأن�سار)2(.

الطريق الثاين:

حث ويل �لأمر �لنا�س على �لت�سامح فيما بينها يف �لديون، وو�سعها عن بع�سهم 
ا منها،  ا بهم، �أو �إلغاء و�إ�سقاط ما كان مرماً ا للم�سقة عن �ملدينني ورفقاً �لبع�س رفعاً

�أو ما فيه �سرر عليهم.

ا. ا واإما ا�ستحباباً ولقد جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص الأمر بذلك، وحث النا�ص عليه، اإما وجوباً

فاأما ما دلت الأدلة على وجوبه فهو ما يلي:

�سعي ويل �لأمر �إلى �إلغاء و�إ�سقاط �لربا، و�أن ذلك من �أمر �لنا�س باملعروف . 1
ونهيهم عن املنكر.

 جاء عن جابر بن عبداهلل  -يف ذكر خطبة الوداع- اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
رواه م�سلم يف �سحيحه كتاب: الزكاة. باب: اإعطاء املوؤلفة قلوبهم. )ح 1060(.  )1(

رواه البخاري يف �سحيحه كتاب: املغازي. باب: غزوة الطائف. )ح 4330(. وم�سلم يف �سحيحه كتاب:   )2(
الزكاة باب اإعطاء املوؤلفة قلوبهم )ح 1061(.
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ا �أ�سُع، ربانا، ربا عبا�س بن عبد�ملطلب، فاإنه  وربا �جلاهلية مو�سوٌع، و�أّوُل رباً
مو�سوٌع كّله)1(.

اأفعال  اإبطال  اجلملة  هذه  يف  احلديث-:  على  ا  -معلقاً   النووي  قال 
اجلاهلية وبيوعها التي مل يت�سل بها قب�ص... واأن الإمام وغريه ممن ياأمر 
مبعروف �أو ينهى عن منكر ينبغي �أن يبد�أ بنف�سه و�أهله، فهو �أقرب �إلى قبول 

قوله واإلى طيب نف�ص من قرب عهده بالإ�سالم)2(.

ب�سبب  هو  ذلك  يف  يعانونه  وما  �ليوم  �لنا�س  ديون  �أكرث  �أن  �ملالحظ  ومن 
�لبنوك  لهذه  تركهم  عدم  �أ�سباب  من  و�أن  �لربوية،  �لبنوك  من  �لقرت��س 
و�لتعامل معها هو عجزهم عن �سد�د هذه �لقرو�س �لربوية، فبال�سد�د عنهم 

، واإبراءاً لهم منه. اإعانة لهم على التخل�ص من التعامل بالربا م�ستقبالاً

م�ساألة و�سع �جلو�ئح.. 2

فقد جاء �لأمر بو�سع �جلو�ئح، فعن �أن�س بن مالك  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
. فقال:  نهى عن بيع الثمار حتى ُتزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى حتمررّ

اأراأيت اإذا منع اهلل الثمرة مب ياأخذ اأحدكم مال اأخيه؟)3(.

ففي �حلديث: �لأمر بو�سع �جلو�ئح، وهو يف معنى �لإبر�ء ملا فيه من �إ�سقاط 
�أو لبع�سه، على خالف بني �لعلماء يف مقد�ر ما يو�سع، ويف �أي حال  للحق 
�إلى  ر�جع  لأنه  بو�سع �جلو�ئح؛  �أمر  �إمنا  �ل�سارع  �أن  لكنهم متفقون  يو�سع، 
ا بهم، و�أن �ل�سريعة  ا و�إح�ساناً �أ�سل و�سع �لديون عن �لغري و�إبر�ئهم منها رفقاً
جاءت بذلك يف الأموال والأعيان، قال ابن امللقن: وفيه دللة على ا�ستحباب 
و�سع �جلائحة، و�أكرث �لعلماء على �أنه ��ستحباب، وقال مالك: هو �إيجاب)4(.

�سحيح م�سلم كتاب: احلج. باب: حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص )ح 1218(.  )1(
�سرح �سحيح م�سلم 182/8.  )2(

رواه البخاري يف �سحيحه كتاب: البيوع. باب: اإذا باع الثمار قبل اأن يبدو �سالحها. )ح 2198(. وم�سلم   )3(
يف �سحيحه كتاب: �مل�ساقاة. باب: و�سع �جلو�ئح. )ح 1555(.

�لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح 493/14.  )4(
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�لثمر . 3 بهذ� على و�سع �جلو�ئح يف  و��ستدل   : ابن حجر  قال احلافظ 
ي�سرتى بعد بدو �سالحه ثم ت�سيبه جائحة. فقال مالك: ي�سع عنه الثلث، 
ل  والكوفيون:  والليث  ال�سافعي  وقال  اجلميع،  ي�سع  عبيد  واأبو  اأحمد  وقال 
يرجع على �لبائع ب�سيء وقالو� �إمنا ورد و�سع �جلائحة فيما �إذ� بيعت �لثمرة 
قبل بدو �سالحها بغري �سرط �لقطع، فيحمل مطلق �حلديث يف رو�ية جابر 

على ما قيد به يف حديث اأن�ص واهلل اأعلم)1(.

واأما ما دلت الأدلة على ا�ستحبابه، ما يلي: 

�سعي ويل الأمر يف ال�سلح بني النا�ص يف الديون، واأمرهم بالإح�سان بينهم . 1
ا منها.  باإ�سقاطها اأو بع�ساً

فعن كعب بن مالك  اأنه كان له على عبداهلل بن اأبي حدرد الأ�سلمي 
ديٌن، فلقيه فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت اأ�سواتهما، فمر بهما ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: يا كعب. واأ�سار بيده، كاأنه يقول: الن�سف، فاأخذ ن�سف ما عليه، وترك 

ا)2(. ن�سفاً

�ساأل،  اإذا  الغرمي  عن  احلط  احلديث(  )اأي  وفيه   : امللقن  ابن  قال 
وح�سه على ذلك)3(.

 قال ابن حجر  -عند تبويب البخاري على هذا احلديث-: قوله )باب: 
هل ي�سري الإمام بال�سلح( اأ�سار بهذه الرتجمة اإلى اخلالف، فاإن اجلمهور 
ا�ستحبوا للحاكم اأن ي�سري بال�سلح واإن اجته احلق لأحد اخل�سمني)4(. وقال 

فتح الباري 466/4.  )1(
وكتاب:   )2706 )ح  ؟  بال�سلح  الإمام  ي�سري  هل  باب:  ال�سلح.  كتاب:  �سحيحه  يف  البخاري  رواه   )2(
اخل�سومات. باب: يف املالزمة. )ح 2424(. وم�سلم يف �سحيحه كتاب: �مل�ساقاة. باب: ��ستحباب �لو�سع 

من الدين. )ح 1558(.
�لتو�سيح ل�سرح �جلامع �ل�سحيح 17 /84.  )3(

فتح الباري 362/5.  )4(
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ا يف �سرح احلديث: وفيه جواز �سوؤال املدين احلطيطة من �ساحب الدين  اأي�ساً
ا ملن كرهه من �ملالكية، و�عتل مبا فيه من حتمل �ملنة، وقال �لقرطبي:  خالفاً

لعل من اأطلق كراهته اأراد اأنه خالف الأولى)1(.

ومن ذلك: �أمر ويل �لأمر �ملوؤ�س�سات �ملالية و�مل�سارف و�لبنوك بو�سع �لديون 
اأو جزء منها عن املواطنني.

�لقيا�س على م�ساألة )�سع وتعّجل(. . 2

وهي ما جاء عن ابن عبا�ص  قال: ملا اأمر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باإخراج بني 
، فقال:  ا مل حتلرّ ديوناً لنا  اإن  اأُنا�ص منهم، فقالوا:  اأتاه  املدينة،  الن�سري من 

�سعو� وتعجلو�)2(.

  بجوازها، فعن طاوو�ص قال: �ُسئل ابن عبا�ص  واأفتى ابن عبا�ص
عن �لرجل يكون له �حلق على �لرجل �إلى �أجل، فيقول: عّجل يل و�أ�سع عنك. 

فقال: ل باأ�ص بذلك)3(.

�سورتها  وتعجل(،  )�سع  مب�ساألة  �لفقهاء  عند  ُتعرف  و�لتي  �مل�ساألة  وهذه 
اأن يتعجل من عليه ديٌن موؤجل بدفعه قبل حلول اأجله، مقابل اأن ي�سع عنه 
� من �لدين، ففيها �إبر�ء و�إ�سقاط جلزء من �لدين، و�أ�سل هذ�  �لد�ئن جزءاً
الأمر فيه جانب يرجع اإلى الإرفاق باملدين، ورفع امل�سقة عن الغارمني، وقد 

اأجازها جماعة من اأهل العلم والفقه)4(.

اإذا  اأولى  باب  فمن  املوؤجل،  الدين  من  جزء  تعجيل  مع  جائزة  كانت  فاإذا 
فتح الباري 364/5.  )1(

رواه احلاكم يف )امل�ستدرك( 61/2، و�لد�رقطني يف )�ل�سن( 465/3، و�سححه ابن القيم يف )اإغاثة   )2(
اللهفان( 13/2.

رواه عبدالرزاق ال�سنعاين يف )امل�سنف( 72/8.   )3(
يف  كما  الإ�سالم  �سيخ  اختيار  وهو   ،423/6 الفروع   ،162/3 املجتهد  بداية   ،367/4 املغني  انظر:   )4(

)الختيارات الفقهية( 478، اإعالم املوقعني 278/3.
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والإح�سان  فيه  الرفق  لأن  مقابل؛  دون  منه  واأبراأه  كله،  الدين  عنه  اأ�سقط 
اأعظم واأكرب)1(.

وبعد هذ� �لعر�س لالأدلة و�أقو�ل �لعلماء وتقرير�تهم، يف جو�ز ت�سرف ويل �لأمر 
الت�سامنية  بامل�سوؤولية  منه  ا  التزاماً عنهم،  واإ�سقاطها  الديون  من  الرعية  اإبراء  يف 
نحوهم، فقد يقول قائل: لقد تقرر �ليوم من خالل �لدر��سات �ملخت�سة �أن �لقرو�س 
لذوي  مع�سلة  اجتماعية  م�سكلة  ت�سكل  اأ�سبحت  وال�سكنية،  والعقارية  ال�ستهالكية 
�إلى  �أدت  بل م�سكلة  �أو فردية،  مالية عار�سة  ولي�ست فقط م�سكلة  �ملحدود،  �لدخل 
تفككها، كل ذلك  ونتج عن ذلك  املالية،  وزادت من معاناتهم  الأ�سر،  اإرهاق كاهل 
ب�سبب زيادة الأ�سعار، وارتفاع معدل الت�سخم، وارتفاع ن�سبة الفائدة، مما اأدى اإلى 
زيادة كلفة �ملعي�سة على �لفرد و�ملجتمع، وتعرث �سد�د عدد كبري من �ملقرت�سني، ورغم 
وجود هذه الآثار جند اأن احلالة املالية للدولة يف حت�سن وارتفاع، ومالءة مالية كبرية 
وي�سر، ومل تتقدم الدولة منذ فرتة على زيادة الأجور والرواتب وخا�سة املتدنيرّة منها، 
وجند اأن لديها القدرة على حل هذه امل�سكلة وم�ساعدة املحتاجني، رغم اأن ذلك غري 
مكلف على ميزانية الدولة، ويف حلها منافع عظيمة وحما�سن كثرية مردودها على 

الدولة واملجتمع والأ�سرة)2(.

و�أ�سف �إلى ذلك �أن �لقرو�س �ل�ستهالكية، �إن كانت ربوية فاإن �لو�جب �لديني 
يقت�سي حماربتها، والق�ساء عليها، اأو تخفيفها بقدر ال�ستطاعة، وبذلك ي�سلح دين 
�لقرو�س - من  و�إن كانت - هذه  �لربوّية،  بتلك �جلهات  �رتباطهم  �لنا�س، وينفك 
م�سارف اإ�سالمية فاإن ق�ساء الديون عن النا�ص من ال�سماحة بهم، والتو�سعة عليهم، 

وتاأليف قلوبهم، واإعانتهم على تكاليف احلياة.

وما جاء نقله من اأدلة واأقوال للعلماء، وما ذكرناه عنهم -يف اأعاله- يدل على 
انظر: اإعالم املوقعني 278/3، اإغاثة اللهفان 13/2.  )1(

انظر: تقرير الت�سخم ال�سادر من وزارة املالية بدولة الكويت اإدارة القت�ساد وال�سيا�سة املالية ل�سهر   )2(
�سبتمرب 2016. 
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جواز فعل ذلك من ويل الأمر، واإباحة هذا الت�سرف يف الأموال التي حتت يده، رعايةاً 
مل�سالح النا�ص، و�سيا�سةاً �سرعية ي�سلح بها دينهم، وت�سلح بها اأحوالهم ودنياهم. 

واهلل اأعلم.

املطلب الثالث

مدى حتقق العدالة بني اأفراد االأمة يف اإبراء املدينني

يف هذا املطلب �سنتناول �سبهة والرد عليها: 

�إبر�ء �ملدينني و�لغارمني، و�إ�سقاط �لديون عمن  وهي �عرت��س بع�سهم باأن يف 
تتحقق  فال  ذلك،  من  �سيء  عليهم  لي�س  �لذين  لالآخرين  ظلٌم  دين  �أو  قر�س  عليه 

العدالة يف هذه العطايا؟ 

واجلواب عن ذلك: 

�مل�ساألة خمّرجة  فاإن هذه  �أدلة على جو�ز ذلك،  �سبق ذكره من  ما  �إلى  �إ�سافة 
على ما جاء عند الفقهاء يف م�ساألة: هل يقدم ذوو احلاجات على غريهم يف غري 
ال�سدقات كالفيء والأنفال واخلراج واجلزية وغريها من اأموال بيت مال امل�سلمني؟ 
فهل يقدمون يف �لعطاء على غريهم ؟ وهل يجوز �لتفا�سل بني �مل�سلمني يف �لعطاء؟ 

اأو اأنه خالف العدل؟)1( 

فبعد اتفاق الفقهاء على جواز اإعطاء ذوي احلاجات من بيت مال امل�سلمني)2(، 
على  احلاجات  اأ�سحاب  وتقدمي  امل�سلمني  بني  بالعطاء  التف�سيل  يف  اختلفوا  فاإنهم 

غريهم، على قولني: 
الإن�ساف   ،333/10 الكبري  ال�سرح  بعدها،  وما   300/9 املغني  الفتاوى،  يف  تيمية  ابن  كالم  انظر:   )1(

333/10، جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 287/28، قواعد الأحكام 100/1.
انظر: املغني 302/9، جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم 286/28- 287، قواعد الأحكام 100/1.  )2(
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القول الأول:

ل يف�سل بينهم بل يلزم الت�سوية. وهو مذهب ال�سافعي)1(، ورواية عن اأحمد)2(.

و��ستدلو� على ذلك مبا يلي: 

-يف . 1 العطاء  يف  النا�ص  بني  �سورّى  اأنه    �ل�سديق  بكر  �أبي  عن  روي  مبا 
الذين  اأجتعل  اهلل،  ر�سول  خليفة  يا  عمر:  فقال  العبيد،  فيه  واأدخل  الفيء-، 
جاهدوا يف �سبيل اهلل باأموالهم واأنف�سهم، وهجروا ديارهم له، كمن اإمنا دخلوا 
اهلل،  على  اأجورهم  واإمنا  هلل،  عملوا  اإمنا  بكر:  اأبو  فقال  ا!؟  كرهاً الإ�سالم  يف 
واإمنا الدنيا بالغ. فلما ويل عمر  فا�سل بينهم، و�أخرج �لعبيد. فلما ويل 
  ى بينهم، واأخرج العبيد. وذكر عن عثمان علي بن اأبي طالب  �سورّ

اأنه ف�سل بينهم يف الق�سمة)3(. فمذهب اأبي بكر وعلي  الت�سوية.

القيا�ص على املواريث، فاإن الإخوة يت�ساوون يف املرياث رغم تفاوتهم يف الغنى . 2
هم للميت ونفعهم له يف حال حياته وبعد وفاته.  والفقر، وبررّ

القيا�ص على ق�سمة الغنائم، فاإنها تعطى للغامنني دون تف�سيل بينهم، رغم . 3
تفاوت نفعهم للجي�ص يف ال�سجاعة والإقدام، وتفاوت غناهم وفقرهم)4(.

القول الثاين:

يجوز �لتفا�سل بينهم متى ما ر�أى �لإمام ذلك، فالأمر مفو�س �إلى �جتهاده يفعل 
ما يراه من ت�سوية وتف�سيل. وهو مروي عن اأحمد، واختاره ابن قدامة)5(، وهو اختيار 

�سيخ الإ�سالم ابن تيمية)6(. 
انظر: قواعد الأحكام 100/1.   )1(

انظر: املغني 300/9، ال�سرح الكبري 333/10، الإن�ساف 333/10.  )2(
رو�ه �لبيهقي يف �ل�سن �لكربى 348/6.  )3(

انظر لهذه الأدلة: املغني 301/9، ال�سرح الكبري 335/10.  )4(
انظر: املغني 301/9.  )5(

جمموع الفتاوى 287/28.  )6(
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و��ستدلو� على ذلك مبا يلي: 

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ّسم �لأنفال بني �أهلها متفا�سلني على قدر حاجتهم وغناهم، . 1
كما يف اأموال بني الن�سري)1(.

م بينهم على ال�سوابق، فاأعطى املهاجرين . 2 مبا جاء عن عمر  اأنه ق�سرّ
البدريني خم�سة اآلف، والأن�سار البدريني اأربعة اآلف، ولأهل احلديبية ثالثة 

اآلف، ولأهل الفتح األفني. وروي عن عثمان  مثله)2(.

ح هذا القول ابن قدامة املقد�سي  فقال: وال�سحيح اإن �ساء اهلل  وقد رجرّ
تعالى �أن ذلك مفّو�س �إلى �جتهاد �لإمام يفعل ما ير�ه من ت�سوية وتف�سيل.. 

ويخ�ص ذا احلاجة منهم)3(.

مون؛ فاإن  ورجحه �سيخ الإ�سالم ابن تيمية  فقال: وال�سحيح اأنهم ُيقدرّ
م ذوي احلاجات كما قدمهم يف مال بني النرّ�سري)4(. النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقدرّ

ج م�ساألة:  وعلى هذه امل�ساألة ُتخررّ

�ل�ستهالكية  �لديون  من  )�لرعية(  �لأفر�َد  �لأمر(  )ويل  �لدولة  �إبر�ُء  جو�ز 
�مل�ستحقة للجهات �خلا�سة، و�إ�سقاطها عن �ملو�طنني من ذوي �حلاجات و�ملتعرثين 
املديونيات  املواطنني من  واإبراء ذمم  للدولة،  العامة  الأموال  والغارمني من خزينة 
امل�ستحقة للدولة واجلهات التابعة لها، اإذا راأى ويل الأمر )الدولة( امل�سلحة يف ذلك 
واملعوزين  احلاجات  اأهل  ويقدم  والرعية،  الأمة  جتاه  الت�سامنيرّة  بامل�سوؤولية  عمالاً 
تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال  للعدالة،  ولي�ص يف ذلك خمالفة  والغارمني يف ذلك، 
رواه اأبو عبيد يف الأموال 307، 316. وانظر: املغني 301/9، ال�سرح الكبري 336/10، جمموع الفتاوى   )1(

.287/ 28
رو�ه �لبيهقي يف �ل�سن �لكربى 348/6- 350.  )2(

وانظر: املغني 301/9، ال�سرح الكبري 336/10.
املغني 301/9 - 302.  )3(

جمموع الفتاوى 287/28.  )4(
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ذوي  يقدم  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فاإن  احلاجات(  ذوي  )يق�سد  يقدمون  اأنهم  وال�سحيح 
احلاجات كما قدمهم يف مال بني النرّ�سري)1(.

جمموع الفتاوى 287/28.  )1(
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اخلامتة

ويف ختام هذا البحث فاإن اأهم النتائج والتو�سيات امل�ستفادة منه ما يلي: 

الإبراء من الديون حث عليه ال�سارع احلكيم ورغب فيه، ورتب الأجر والثواب . 1
ا منها. ملن اأ�سقط عن النا�ص الديون اأو اأ�سقط جزءاً

�إن �مل�سوؤولية �لت�سامنية بني �لر�عي و�لرعية تت�سمن �لقيام مبا يحقق �حلياة . 2
الكرمية للرعية، ومن ذلك رفع املعاناة احلياتية والتكاليف املادية عنهم.

اأداء الديون عن الرعية اأو جزٍء منها من قبل ويل الأمر هو من اآثار امل�سوؤولية . 3
وتوفر  امل�سلحة  حتقق  عند  والرعية،  الراعي  بني  الت�سامنية  املجتمعية 

اأ�سبابها.

ثبت يف ال�سنة النبوية ما يدل على اأداء الديون اأو جزٍء منها عن الرعية من . 4
ورفع  النا�ص  والتفريج عن  العطية  يدل على جواز  ما  وورد  الأمر،  قبل ويل 

املعاناة عنهم وا�ستمالة قلوبهم ملا فيه م�سلحة الأمة.

ويو�سي �لباحث: �لد�ر�سني و�لباحثني يف �لفقه �لإ�سالمي بزيادة �لعناية مب�سائل 
ال�سرعية  والأ�سول  والقواعد  الأدلة  وفق  على  وتاأ�سيلها  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  فقه 
ال�سلطات  اأنواع  جميع  يف  الأمر  ويل  واأعمال  بت�سرفات  يتعلق  ما  وبيان  والفقهية، 

املتاحة له وما جاء فيها من اأحكام. 
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قائمة امل�صادر واملراجع 

خالد . 1 للدكتور  التعاونية.  الإن�سان  وحقوق  الت�سامنية  الأمة  م�سوؤولية  اأحكام 
�جلميلي، د�ر �لع�سماء، دم�سق، ط/ �لأولى 2017م.

�لختيار�ت �لفقهية. للبعلي. ط/ �ل�سنة �ملحمدية، �لقاهرة 1369ه�.. 2
اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري، للق�سطالين، دار الكتب العلمية، بريوت . 3

)د. ت(. 
اأ�سنى املطالب، لزكريا الأن�ساري، ت/ حممد ال�سوبري، دار الكتاب الإ�سالمي، . 4

القاهرة)د. ت(.
اأعالم احلديث، للخطابي، ت/ حممد اآل �سعود، معهد البحوث العلمية، مكة، . 5

ط/ �لأولى 1409ه�.
اإعالم املوقعني، لبن قيم اجلوزية، ت/ طه عبدالرءوف، دار اجليل، بريوت، . 6

لبنان )د.ت(.
احلديث، . 7 دار  ال�سيد،  فتحي  جمدي  ت/  اجلوزية،  قيم  لبن  اللهفان،  اإغاثة 

القاهرة )د.ت(. 
في�سل . 8 امللك  مركز  ذيب.  �ساكر  ت/  �سالم،  بن  القا�سم  عبيد  لأبي  الأموال، 

للبحوث، �لريا�س، ط/�لأولى 1406ه�. 
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ملخص البحث

البحث بعنوان: “اأحاديث �سفعة اجلار، وم�سالك الفقهاء يف ال�ستدلل بها” وهو 
من �ملو�سوعات �ملهمة �لتي يحتاجها �مل�سلمون يف ق�سائهم وخ�سوماتهم.

وتعار�س �لأحاديث �لو�ردة يف �سفعة �جلار، من �أهم �أ�سباب �خلالف فيها، ومبنى 
�لرتجيح يف �مل�ساألة هو يف دفع �لتعار�س بني �لأحاديث، وهو ما تناوله هذ� �لبحث، وقد 
جاء البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة. اأما املبحث الأول: ففي تعريف ال�سفعة 
ا، وحتته مطلبان، بيرّنت يف الأول تعريف ال�سفعة لغة، واأ�سل ا�ستقاقها، ويف  لغة و�سرعاً
الثاين ذكرت تعريف ال�سفعة عند فقهاء املذاهب الأربعة، واأما املبحث الثاين: ففي 
اأقوال الفقهاء يف �سفعة اجلار، والأحاديث الواردة فيها، وحتته ثالثة مطالب، ذكرت 
يف الأول اأقوال الفقهاء يف �سفعة اجلار، ويف الثاين الأحاديث النافية ل�سفعة اجلار، 
ويف الثالث الأحاديث املثبتة ل�سفعة اجلار، واأما املبحث الثالث: ففي م�سالك العلماء 
بّينت يف  �سفعة �جلار، وحتته ثالثة مطالب،  �ملتعار�سة يف  �لأحاديث  يف �جلمع بني 
�لأول م�سلك دفع �لتعار�س بني �لأحاديث بالتاأويل، ويف �لثاين م�سلك دفع �لتعار�س 
�ختالف  �سفعة �جلار يف  �أحاديث  تعار�س  �أثر  �لثالث  ويف  بالرتجيح،  �لأحاديث  بني 
الفقهاء، واأما اخلامتة ففيها اأهم نتائج البحث، ومنها اأن مدار الختالف على ثبوت 

�لتعار�س بني �لأحاديث، و�أن �أ�سح �مل�سالك يف دفع �لتعار�س هو م�سلك �لرتجيح.

كلمات مفتاحية: 

�سفعة اجلار.. 1
تعار�س �لأحاديث.. 2
الرتجيح.. 3
التاأويل.. 4
اختالف الفقهاء.. 5
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Summary of Thesis: 

Title: 

Prophetic traditions (Hadith) on Shufa’ Jaar (A priority right given 
to the neighbor to purchase the land) and inference methodology of 
the Scholars.

This is an important topic which will aid to settle disputes between 
Muslims. This thesis has an introduction, 3 chapters and a 
conclusion. The first chapter covers the literal definition of (Shufa’) 
and definition in Islamic sciences by the jurist of the four schools 
of thought (Madhaahib). The second chapter includes all the hadith 
which affirms and negates (Shufa’ Jaar). It includes also the opinion 
of the scholars. The third chapter discusses about the different 
methodology taken by scholars to address the hadith which affirms 
and negates (Shufa’ Jaar) and its implications on their differences of 
opinion. The conclusion covers the important results of the thesis. It 
acknowledges that the hadith of Shufa’ Jaar is contradicting and the 
sound methodology to address the contradiction is to give precedents 
to one of them.

Key words of thesis
1. Shufa’ Jaar 
2. Jaar
3. Priority Right
4. Neighbor
5. Disputes
6. Purchase
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املقدمة

ومن  اأنف�سنا  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  اإن احلمد هلل 
�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال ُم�سلرّ له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل 

اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له واأ�سهد اأن حممداًا عبده ور�سوله.

)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ( ]اآل عمران: 102[.

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( ]الن�ساء: 1[.

)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ( ]التوبة: الأحزاب: 71-70[.

اأما بعد: 

فاإن من �أعظم �أ�سباب �ختالف �لفقهاء يف �مل�سائل، ما ُيظّن من تعار�س ظو�هر 
�لأدلة، وملا ��ستحال وجود تعار�س بني �أقو�ل �ملع�سوم ملسو هيلع هللا ىلص، و�أن ما ُيظّن من تعار�سها 
اأن  اأو  لالآخر،  نا�سخ  اأحدهما  اأن  اأو  الدليلني،  اأحد  �سحة  لعدم  اإما  راجع  هو  اإمنا 
اأحدهما فهم على غري وجهه، قال ابن القيم)1(: “ل تعار�س بحمد �هلل بني �أحاديثه 
�ل�سحيحة. فاإذ� وقع �لتعار�س، فاإما �أن يكون �أحد �حلديثني لي�س من كالمه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وقد غلط فيه بع�ص الرواة مع كونه ثقة ثبتاًا، فالثقة يغلط، اأو يكون اأحد احلديثني 
ا  هو: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الدم�سقي ابن قيم اجلوزية، كان جريء اجلنان، وا�سع العلم عارفاً  )1(
باخلالف ومذاهب ال�سلف، تويف �سنة اإحدى وخم�سني و�سبعمائة. انظر: الدرر الكامنة )139/5(، بغية 

الوعاة )62/1(. 
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�أو يكون �لتعار�س يف فهم �ل�سامع، ل يف  ا لالآخر، �إذ� كان مما يقبل �لن�سخ،  نا�سخاً
نف�ص كالمه ملسو هيلع هللا ىلص، فال بد من وجه من هذه الوجوه الثالثة.

ا  واأما حديثان �سحيحان �سريحان متناق�سان من كل وجه، لي�ص اأحدهما نا�سخاً
، ومعاذ اهلل اأن يوجد يف كالم ال�سادق امل�سدوق الذي ل  لالآخر، فهذا ل يوجد اأ�سالاً
يخرج من بني �سفتيه اإل احلق”)1(، ولذا اختلفت م�سالك العلماء يف دفع ما ُيظنرّ من 
تعار�س بني �أقو�له ملسو هيلع هللا ىلص، ومن �مل�سائل �لتي وقع فيها تعار�س يف ظو�هر �لن�سو�س عند 
العلماء: م�ساألة اإثبات ال�سفعة للجار، وهي من امل�سائل العظيمة التي تعظم احلاجة 
العلماء يف دفع  اأكتب يف م�سالك  اأن  اأحببت  ولذا  النا�ص ونزاعاتهم،  اإليها يف حياة 
�لتعار�س بني �لأحاديث �لو�ردة يف �سفعة �جلار، و�أثر ذلك يف �ختالف �لفقهاء، و�هلل 

اأ�ساأل اأن يرزقني الإخال�ص وال�سداد يف كل قول وعمل، اإن ربي قريب جميب.

اأهمية البحث

: �أن مو�سوع �سفعة �جلار من �ملو�سوعات �ملهمة �لتي يحتاج �إليها �لنا�س يف  �أولاً
اأق�سيتهم ومنازعاتهم.

ا: �أن مد�ر �خلالف يف �سفعة �جلار مبني على تعار�س �لأحاديث �لو�ردة فيها  ثانياً
ا، و�لرتجيح بني هذين �لقولني موقوف على دفع هذ� �لتعار�س. ا و�إثباتاً نفياً

-بعد  اأجد  ومل  فيها،  النقاد  واختلف  متعددة،  اجلار  �سفعة  اأحاديث  اأن  ا:  ثالثاً
البحث- من جمع هذه الأحاديث، ودر�ص اأ�سانيدها ومتونها درا�سة حديثية 

فقهية.

اإ�سكاليات البحث

يجيب هذا البحث عن الإ�سكاليات الآتية: 

• ما هي م�سالك �لعلماء يف دفع تعار�س �أحاديث �سفعة �جلار؟	
زاد املعاد يف هدي خري العباد )137/4(.  )1(
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• كيف دفع �لعلماء �لتعار�س بني �أحاديث �سفعة �جلار عن طريق م�سلك �لتاأويل؟	

• م�سلك 	 طريق  عن  �جلار  �سفعة  �أحاديث  بني  �لتعار�س  �لعلماء  دفع  كيف 
الرتجيح؟

• �أي �مل�سلكني �أرجح يف �لتعامل مع هذ� �لتعار�س؟	

• ما هو �أثر تعار�س �أحاديث �سفعة �جلار يف �ختالف �لفقهاء يف �مل�ساألة؟	

اأهداف البحث

جمع الأحاديث املثبتة ل�سفعة اجلار، ودرا�ستها درا�سة حديثية فقهية.. 1

جمع الأحاديث النافية ل�سفعة اجلار، ودرا�ستها درا�سة حديثية فقهية.. 2

بيان م�سالك �لعلماء يف دفع �لتعار�س بني �أحاديث �سفعة �جلار.. 3

معرفة �أي �مل�سالك �أرجح يف دفع تعار�س �أحاديث �سفعة �جلار.. 4

بيان �أثر تعار�س �أحاديث �سفعة �جلار يف �ختالف �لفقهاء. . 5

الدرا�سات ال�سابقة وما ي�سيف البحث اإليها

فقهية  درا�سة   - )�سفعة اجلار  در�ص  علميااً  بحثااً  والتنقيب  البحث  بعد  اأجد  مل 
حديثية(، واأقرب ما وقفت عليه ما يلي: 

الدائمة  اللجنة  اإعداد:  اخلا�سة(،  باملرافق  ال�سفعة  )حكم  بعنوان:  بحث   : اأولاً
للبحوث العلمية والإفتاء، من�سور يف اأبحاث هيئة كبار العلماء )730-659/1(.

ا: بحث بعنوان: )القول املختار يف �سفعة اجلار(، للدكتور حمد بن حماد بن  ثانياً
عبدالعزيز احلماد، من من�سورات مكتبة الدار باملدينة املنورة �سنة 1992م. 

اللحيدان،  عبداهلل  بن  خالد  للدكتور  باجلوار(،  )ال�سفعة  بعنوان:  بحث  ا:  ثالثاً
من من�سورات جملة وزارة العدل، باململكة العربية ال�سعودية، عام: 1432ه��، 

العدد 12.
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ا: بحث بعنوان: )�سفعة اجلوار يف الفقه الإ�سالمي والقانون املدين الأردين  رابعاً
من  ليل،  اأبو  حممود  حممد  للدكتور  الإماراتي(،  املدنية  املعامالت  وقانون 

من�سورات جملة ال�سريعة والقانون بالإمارات، عام 2008، العدد 36.

نعيم  “�سفعة اجلوار -درا�سة فقهية مقارنة-” للباحث  بعنوان:  ا: بحث  خام�ساً
عبدالوهاب امل�سري، من من�سورات جملة جامعة الأزهر بغزة عام 2010 م 

العدد 1 م: 12.

وميكن اإجمال ما ي�سيفه هذا البحث اإليها فيما يلي: 

ا، ودرا�ستها درا�سة  ا واإثباتاً : ا�ستيعاب الأحاديث الواردة يف �سفعة اجلار نفياً اأولاً
حديثية فقهية.

�أحاديث �سفعة �جلار، وما يرد  ا: ��ستيعاب م�سالك �لعلماء يف دفع تعار�س  ثانياً
على كل م�سلك من مناق�سات، مع بيان اأي امل�سالك اأرجح.

ثالثاًا: بيان �أثر تعار�س �أحاديث �سفعة �جلار يف �ختالف �لفقهاء يف �سفعة �جلار.

حدود البحث

ُيعنى هذ� �لبحث بدر��سة م�سالك �لعلماء يف دفع �لتعار�س بني �لأحاديث �ملثبتة 
ل�سفعة �جلار و�لأحاديث �لنافية لها، مع بيان �لر�جح من هذه �مل�سالك، و�أثر �لتعار�س 

بني الأحاديث يف اختالف فقهاء املذاهب الفقهية الأربعة. 

منهج البحث

اأتبع -بعون اهلل تعالى- يف كتابة هذا البحث املنهج ال�ستقرائي التحليلي وفق 
ما يلي: 

 اأعزو الآية القراآنية بذكر ال�سورة ورقم الآية، مع كتابة الآية بالر�سم العثماين. . 1

ج الأحاديث النبوية من مظانها من دواوين ال�سنة.. 2 اأخررّ

يااً الدقة يف ذلك.. 3 اأوثق اأقوال املذاهب من الكتب املعتمدة يف كل مذهب، متحرِّ
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خطة البحث

والدرا�سات  البحث،  واأهداف  البحث،  اإ�سكاليات  البحث،  اأهمية  وفيها:  املقدمة: 
ال�سابقة وما ي�سيف البحث اإليها، وحدود البحث، ومنهج البحث.

ا، وفيه مطلبان:  املبحث الأول: يف تعريف ال�سفعة لغة و�سرعاً

املطلب الأول: تعريف ال�سفعة لغة.

ا، عند فقهاء املذاهب الأربعة. املطلب الثاين: تعريف ال�سفعة �سرعاً

اأقوال الفقهاء يف �سفعة اجلار والأحاديث الواردة فيها، وفيه ثالثة  املبحث الثاين: 
مطالب: 

املطلب الأول: اأقوال الفقهاء يف حكم �سفعة اجلار.

املطلب الثاين: الأحاديث النافية ل�سفعة اجلار.

املطلب الثالث: الأحاديث املثبتة ل�سفعة اجلار.

�ملبحث �لثالث: م�سالك �لعلماء يف �جلمع بني �لأحاديث �ملتعار�سة يف �سفعة �جلار، 
وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: م�سلك التاأويل.

املطلب الثاين: م�سلك الرتجيح.

�ملطلب �لثالث: �أثر تعار�س �أحاديث �سفعة �جلار يف �ختالف �لفقهاء.

اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث.

املراجع وامل�سادر.

فهر�ص املحتويات.
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املبحث االأول
يف تعريف ال�صفعة لغة و�صرًعا

املطلب االأول
تعريف ال�شفعة لغة

بيع  اأراد  اإذا  الرجل  فكان  اجلاهلية،  يف  العرب  عند  معروفة  ال�سفعة  كانت  قد 
منزل اأو حائط، اأتاه اجلار وال�سريك وال�ساحب، ي�سفع اإليه فيما باع، ف�سفعه وجعله 

ا)1(. يت �سفعة، و�سمي طالبها �سفيعاً اأولى به ممن بعد �سببه، ف�ُسمرّ

اأ�سل  والعني  والفاء  “ال�سني  فار�ص)2(:  ابن  قال  ال�سفع،  من  م�ستقة  وال�سفعة 
ا  فرداً كان  تقول:  الوتر.  ال�سفع خالف  ذلك  ال�سيئني. من  مقارنة  على  يدل  �سحيح 
ف�سفعته. قال اهلل جل ثناوؤه: )پ  پ( ]الفجر: 3[، قال اأهل التف�سري: الوتر اهلل 

تعالى، وال�سفع اخللق. وال�سفعة يف الدار من هذا...”)3(.

فال�سفعة لغة مبعنى �سم �ل�سيء �إلى غريه، ومنه �سميت �ل�سفعة �سفعة لأن �ل�سفيع 
ي�سم ملك غريه مللكه.

املطلب الثاين
تعريف ال�صفعة �صرًعا، عند فقهاء املذاهب االأربعة

تعريف ال�سفعة عند احلنفية: 

انظر: غريب احلديث لبن قتيبة )202/1(، حلية الفقهاء )�ص: 155(.   )1(
الأدب،  يف  ا  راأ�ساً كان  اللغوي،  املالكي،  بالرازي،  املعروف  القزويني،  زكريا  بن  فار�ص  بن  اأحمد  هو:   )2(
اأعالم  �سري  انظر:  مائة.  وثالث  وت�سعني  خم�ص  �سنة  تويف  الكوفيني،  طريقة  على  النحو  يف  ومذهبه 

النبالء )103/17(.
مقايي�ص اللغة )201/3(.   )3(
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هي متلك �لعقار جرب�اً على �مل�سرتي مبا قام عليه)1(.

�سرح التعريف: 

متلك: جن�ص ي�سمل متلك العني واملنافع.

�لعقار: �أي متلك ما له �أ�سل من د�ر و�سيعة وما يف حكمه كالعلو وهو قيد ُيخرج 
املنقول فال �سفعة فيه.

� من غري نظر لر�ساه. �: قهراً جرباً

مبا قام عليه: بالثمن �لذي قام عليه)2(.

تعريف ال�سفعة عند املالكية: 

هي ا�ستحقاق �سريك اأخذ مبيع �سريكه بثمنه)3(.

�سرح التعريف: 

ا�ستحقاق: اأراد بال�ستحقاق معناه اللغوي، اأي طلب ال�سريك ال�ست�سفاع.

�سريك: هو ال�سريك بجزء �سائع.

بثمنه: بثمنه الذي بيع به)4(.

تعريف ال�سفعة عند ال�سافعية: 

هي حق متلك قهري يثبت لل�سريك �لقدمي على �حلادث فيما ملك بعو�س لدفع 
ال�سرر)5(.

انظر: البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )143/8(، جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر )472/2(،   )1(
حا�سية ابن عابدين )216/6(، اللباب يف �سرح الكتاب )106/2(. 

انظر: البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )143/8(، جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر )472/2(،   )2(
حا�سية ابن عابدين )216/6(

انظر: املخت�سر الفقهي لبن عرفة )326/7(.   )3(
انظر: �سرح الزرقاين على خمت�سر خليل )305/6(، منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل )187/7(.   )4(

انظر: حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج )53/6(.   )5(
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�سرح التعريف: 

حق متلك: اأي ا�ستحقاق التملك، واإن مل يوجد التملك.

قهري: �أي ل يرجع فيها لر�سى �مل�سفوع عليه)1(.

تعريف ال�سفعة عند احلنابلة: 

هي ��ستحقاق �ل�سريك �نتز�ع �سق�س �سريكه من يد من �نتقلت �إليه بعو�س مايل 
م�ستقر)2(.

�سرح التعريف: 

�سق�ص �سريكه: ن�سيبه.

ممن �نتقلت عنه بعو�س مايل: كالبيع وما يف حكمه.

م�ستقر: اأي بالثمن الذي ا�ستقر عليه العقد)3(.

انظر: حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج )53/6(، حا�سية اجلمل على �سرح منهج الطالب )498/3(،   )1(
حا�سية البجريمي على �سرح اخلطيب )175/3(. 

انظر: املبدع يف �سرح املقنع )60/5(، الإن�ساف للمرداوي )250/6(.   )2(
انظر: دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى )334/2(، ك�ساف �لقناع عن مت �لإقناع )134/4(.   )3(
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املبحث الثاين
اأقوال الفقهاء يف �صفعة اجلار واالأحاديث الواردة فيها

املطلب االأول
اأقوال الفقهاء يف حكم �صفعة اجلار

حترير حمل النزاع: 

�أجمع �لعلماء على ثبوت �ل�سفعة لل�سريك �لذي مل يقا�سم، فيما بيع من �أر�س، �أو 
دار، اأو حائط، ثم اختلفوا يف ثبوت ال�سفعة للجار، على ثالثة اأقوال)1(: 

ا، وهذا مذهب احلنفية)2(. القول الأول: اأن ال�سفعة تثبت للجار مطلقاً

املالكية)3(،  مذهب  وهذا  مطلقا،  للجار  تثبت  ل  ال�سفعة  اأن  الثاين:  القول 
وال�سافعية)4(، واحلنابلة يف املذهب)5(.

انظر: الإجماع لبن املنذر )�ص: 113(، املعونة على مذهب عامل املدينة )1267/2(.   )1(
انظر: �سرح معاين الآثار )124/4(، �ملب�سوط لل�سرخ�سي )90/14(، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع   )2(
)4/5(، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق )239/5(، العناية �سرح الهداية )369/9(، البناية �سرح 

الهداية )275/11(، فتح القدير �سرح الهداية )370/9(، البحر الرائق )143/8(. 
التاج   ،)16/4( املجتهد  بداية   ،)856/2( الكايف   ،)1267/2( املعونة   ،)215/4( املدونة  انظر:   )3(
والإكليل ملخت�سر خليل )369/7(، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )163/6(، حا�سية الد�سوقي على 

ال�سرح الكبري )474/3(. 
ال�سافعي  الإمام  مذهب  يف  البيان   ،)227/7( الكبري  احلاوي   ،)247/8( لل�سافعي  الأم  انظر:   )4(
)101/7(، رو�سة �لطالبني وعمدة �ملفتني )72/5(، حتفة املحتاج )57/6(، مغني املحتاج اإلى معرفة 

معاين األفاظ املنهاج )375/3(. 
املحرر   ،)436/7( قدامة  لبن  املغني   ،)297 )�ص:  عبداهلل  ابنه  رواية  اأحمد  الإمام  م�سائل  انظر:   )5(
الفروع )270/7(، �سرح  الفروع وت�سحيح  اأحمد بن حنبل )365/1(،  الإمام  الفقه على مذهب  يف 
النهى  اأويل  دقائق   ،)371/15( للمرداوي  الإن�ساف   ،)187/4( اخلرقي  خمت�سر  على  الزرك�سي 

ل�سرح املنتهى )334/2(. 
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القول الثالث: اأن ال�سفعة تثبت للجار اإذا كان بني اجلارين حق م�سرتك من حقوق 
الأمالك كطريق ونحوه، وهذا قول احلنابلة يف رواية)1( اختارها ابن تيمية)2( )3( 

وابن القيم)4(، وبه �سدر قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية)5(.

املطلب الثاين
االأحاديث النافية ل�صفعة اجلار

)6(: »جعل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال�سفعة يف كل مال 
 احلديث الأول: حديث جابر

مل يق�سم، فاإذا وقعت احلدود، و�سرفت الطرق، فال �سفعة«)7(.

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  يقول:    عبداهلل  بن  جابر  حديث  الثاين:  احلديث 
»�ل�سفعة يف كل �سرك يف �أر�س، �أو ربع)8(، �أو حائط، ل ي�سلح �أن يبيع حتى يعر�س 

على �سريكه، فياأخذ اأو يدع، فاإن اأبى ف�سريكه اأحق به حتى يوؤذنه«)9(.

احلديث الثالث: حديث اأبي هريرة)10( اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »ق�سى بال�سفعة فيما مل 
انظر: اإعالم املوقعني عن رب العاملني )100/2(، الفروع )270/7(، الإن�ساف للمرداوي )371/15(.   )1(
هو: اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم احلراين، اأحد الأعالم، عني باحلديث وبرع يف علله وفقهه،   )2(
ويف علوم الإ�سالم، امتحن واأوذي، تويف �سنة ثمان وع�سرين و�سبعمائة. انظر: الدرر الكامنة )168/1(، 

طبقات احلفاظ )520(. 
انظر: جمموع الفتاوى )383/30(، اإعالم املوقعني )100/2(، الفروع )270/7(.   )3(

انظر: اإعالم املوقعني )100/2(.   )4(
انظر: اأبحاث هيئة كبار العلماء )727/1(.  )5(

بيعة  اأهل  من  الفقيه،  ال�سلمي،  اخلزرجي،  الأن�ساري،  حرام  بن  عمرو  بن  عبداهلل  بن  جابر  هو:   )6(
� عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، تويف �سنة ثمان و�سبعني. انظر: ال�ستيعاب )219/1(، �سري  ا كثرياً �لر�سو�ن، روى: علماً

اأعالم النبالء )189/3(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )79/3( برقم: )2213(.   )7(

ْبُع: �لد�ر و�ملنزل. �نظر: �لعني )133/2(، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية )1211/3(.  �لرَّ  )8(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )57/5( برقم: )1608(.   )9(

اأبو هريرة الدو�سي، اليماين، �سيد احلفاظ الأثبات، اختلف يف ا�سمه والأرجح: عبدالرحمن بن  )10( هو: 
ا، تويف �سنة �سبع وخم�سني. انظر: ال�ستيعاب )1768/4(، �سري  ا كثرياً �سخر، حمل عن: النبي ملسو هيلع هللا ىلص علماً

اأعالم النبالء )578/2(. 
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يق�سم، فاإذا وقعت احلدود فال �سفعة«)1(.

)2(، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا وقعت 
 احلديث الرابع: حديث زيد بن ثابت

احلدود فال �سفعة«)3(.

)4( اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]374/12[ قال: 
 احلديث اخلام�ص: حديث ابن عمر

»ال�سفعة فيما مل تقع احلدود، فاإذا وقعت احلدود فال �سفعة«)5(.

املطلب الثالث

االأحاديث املثبتة ل�صفعة اجلار

اأحق  »اجلار  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:   )6(
 رافع  اأبي  حديث  الأول:  احلديث 

اأخرجه اأبو داود يف �سننه )306/3( برقم: )3515( وابن ماجه يف �سننه )546/3( برقم: )2497(   )1(
برقم:   )590/11( �سحيحه  يف  حبان  وابن   ،)586/2633( برقم:   )1031/1( املوطاأ  يف  ومالك 
اأنف�ص... واأر�سله عن مالك �سائر اأ�سحابه، وهذه  اأربعة  )5185(، وقال: )رفع هذا اخلرب عن مالك 
ا، وير�سلها مرة، وي�سندها اأخرى على ح�سب  كانت عادة ملالك، يرفع يف الأحايني الأخبار ويوقفها مراراً
ا(. قال البو�سريي يف م�سباح  ا متقناً ا ملن رفع عنه، واأ�سند بعد اأن يكون ثقة حافظاً ن�ساطه، فاحلكم اأبداً

الزجاجة )91/3(: )هذا اإ�سناد �سحيح رواه اأبو داود يف �سننه من حديث اأبي هريرة(.
هو: زيد بن ثابت بن �ل�سحاك �خلزرجي، �سيخ �ملقرئني و�لفر�سيني، كاتب �لوحي، مفتي �ملدينة، وقر�أ   )2(
على النبي ملسو هيلع هللا ىلص القراآن بع�سه اأو كله، ومناقبه جمة، تويف �سنة اإحدى وخم�سني. انظر: �سري اأعالم النبالء 

)426/2(، الإ�سابة )490/2(.
اأخرجه الطرباين يف الكبري )135/5( برقم: )4864(.  )3(

قال الهيثمي يف جممع الزوائد: )159/4(: )فيه عبد�لرحمن بن �أبي �لزناد وهو �سعيف وقد وثق(.
ا  ا نافعاً ا كثرياً هو: عبداهلل بن عمر بن اخلطاب، اأ�سلم وهو �سغري، ثم هاجر مع اأبيه مل يحتلم، روى علماً  )4(
اأعالم  �سري  ال�ستيعاب )950/3(،  انظر:  و�سبعني.  اأربع  اأو  و�سبعني  ثالث  �سنة  مات  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن 

النبالء )203/3(. 
اأخرجه الطرباين يف الكبري )373/12( برقم: )13385(.  )5(

ا(. قال الهيثمي يف جممع الزوائد: )159/4( . )وفيه عبدالرحمن بن عبداهلل العمري وكان كذاباً
ا للعبا�ص،  هو: اأبو رافع مولى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قيل: ا�سمه اإبراهيم، وقيل: اأ�سلم، من قبط م�سر، كان عبداً  )6(
اأربعني. انظر: ال�ستيعاب )1656/4(، �سري  اأحاديث، تويف �سنة  ملسو هيلع هللا ىلص فاأعتقه، روى عدة  للنبي  فوهبه 

اأعالم النبالء )16/2(.
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ب�سقبه)1(«)2(.

ر�سول  يا  قال:  »اأن رجالاً   :)3(
 �سويد  بن  ال�سريد  الثاين: حديث  احلديث 

�هلل، �أر�سي لي�س لأحد فيها �سركة ول ق�سمة �إل �جلو�ر. فقال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: اجلار 

اأحق ب�سقبه«)4(.

ب�سفعة  اأحق  »اجلار  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن    جابر  حديث  الثالث:  احلديث 

ا، اإذا كان طريقهما واحدا«)5(. جاره، ينتظر بها، واإن كان غائباً

)6(، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »جار الدار اأحق بدار 
 احلديث الرابع: حديث �سمرة

�جلار �أو �لأر�س«)7(.
ال�سقب: ويقال ال�سقب، هو القرب. انظر: غريب احلديث للقا�سم بن �سالم )235/2(، ال�سحاح تاج   )1(

اللغة )163/1(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )28/9( برقم: )6980(.  )2(

ابنه عمرو  عنه  روى  ثقيف.  ولكن عداده يف  اإنه من ح�سرموت  قيل:  الثقفي،  �سويد  بن  ال�سريد  هو:   )3(
الكمال  انظر: ال�ستيعاب )708/2(، تهذيب  اأهل احلجاز.  ال�سريد، ويعقوب بن عا�سم، يعد يف  بن 

.)458/12(
برقم:   )545/3( �سننه  يف  ماجه  وابن   )2/4717( برقم:   )913/1( املجتبى،  يف  الن�سائي  اأخرجه   )4(
)2496( واأحمد يف م�سنده )4481/8( برقم: )19770 وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )539/11( برقم: 

)23176( والطحاوي يف �سرح معاين الآثار )124/4( برقم: )6006(.
قال الذهبي يف تنقيح التحقيق )127/2(: )اإ�سناده �سالح(، وقال ابن القيم يف اإعالم املوقعني )96/2(: 

)اإ�سناده �سحيح(.
اأخرجه الرتمذي يف جامعه )45/3( برقم: )1369(، واأبو داود يف �سننه )307/3( برقم: )3518(   )5(
والن�سائي يف املجتبى )913/1( برقم: )4/4719( وابن ماجه يف �سننه )544/3( اأبواب ال�سفعة، باب 

ال�سفعة باجلوار برقم: )2494( واأحمد يف م�سنده )3014/6( برقم: )14474(.
�أحاديث �ساحلة،  له:  �لب�سرة،  �ل�سحابة، نزل  �لَفَز�ري، من علماء  هو: �سمرة بن جندب بن هالل   )6(
ا، تويف �سنة ثمان وخم�سني. انظر: �سري اأعالم النبالء )183/3(، الإ�سابة  كان عظيم الأمانة، �سدوقاً

.)150/3(
اأخرجه الرتمذي يف جامعه )43/3( اأ برقم: )1368(، وقال: )حديث �سمرة حديث ح�سن �سحيح(،   )7(

واأبو داود يف �سننه )307/3( برقم: )3517( واأحمد يف م�سنده )4636/9( برقم: )20405(.
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اأحق  الدار  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »جار  النبي  )1( عن 
 اأن�ص  احلديث اخلام�ص: حديث 

بالدار«)2(.

)3( قال: »ق�سى ر�سول اهلل 
 احلديث ال�ساد�ص: حديث علي، وابن م�سعود

ملسو هيلع هللا ىلص باجلوار«)4(.

احلديث ال�سابع: حديث ال�سعبي)5( قال: »ق�سى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باجلوار«)6(.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  »ق�سى  قال:  را�سد)7(  بن  حممد  حديث  الثامن:  احلديث 
باجلوار«)8(.

وتلميذه، غزا معه غري  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  �لأن�ساري، خادم  بن �سم�سم  �لن�سر  بن  مالك  بن  �أن�س  هو:   )1(
الإ�سابة  النبالء )395/3(،  اأعالم  ال�سجرة. تويف �سنة ثالث وت�سعني. انظر: �سري  مرة، وبايع حتت 

 .)275/1(
 )122/4( الآثار  معاين  �سرح  يف  والطحاوي   )7119( برقم:   )407/13( م�سنده  يف  البزار  اأخرجه   )2(
برقم: )5996( وابن حبان يف �سحيحه )585/11( برقم: )5182( وال�سياء املقد�سي يف الأحاديث 

املختارة )122/7( برقم: )2550(.
هو: عبداهلل بن م�سعود بن غافل الهذيل، املكي، كان من ال�سابقني الأولني، ومن النجباء العاملني، �سهد   )3(
ا، تويف �سنة اثنتني وثالثني. انظر: ال�ستيعاب )987/3(، �سري  ا كثرياً ا، وهاجر الهجرتني، روى علماً بدراً

اأعالم النبالء )461/1(.
اأخرجه اأحمد يف م�سنده )256/1( برقم: )938( وعبدالرزاق يف م�سنفه )78/8( برقم: )14383(   )4(
برقم:   )368/10( الكربى  يف  والن�سائي   )23164( برقم:   )534/11( م�سنفه  يف  �سيبة  اأبي  وابن 

)11729( والطحاوي يف �سرح معاين الآثار )123/4( برقم: )6003(.
ا، تويف �سنة خم�ص  هو: عامر بن �سراحيل ال�سعبي، �سمع عدة من كرباء ال�سحابة، مناقبه كثرية جداً  )5(

ومائة. انظر: تهذيب الكمال )28/14(، �سري اأعالم النبالء )294/4(.
اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )537/11( برقم: )23170(.  )6(

ين�سب،  واإليه  الب�سرة، حدث عن: مكحول  نزيل  الدم�سقي، املحدث،  املكحويل  را�سد  هو: حممد بن   )7(
ا، يرى ال�سيف، مات بعد �سنة �ستني ومائة. انظر: تاريخ بغداد )181/3(،  ا قدرياً وثقه: اأحمد، كان �سيعياً

�سري اأعالم النبالء )343/7(.
اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه )78/8( برقم: )14384(.  )8(
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املبحث الثالث
م�صالك العلماء يف اجلمع بني االأحاديث املتعار�صة يف �صفعة اجلار

املطلب االأول
م�صلك التاأويل

اأوًل: تاأويل حديث: »اجلار اأحق ب�سقبه«: 

اأحق  اأنه  باأن قوله: »اأحق ب�سقبه«، حممول على  تاأول املانعون من �سفعة اجلار 
بالرب واملعونة ل اأنه اأحق بال�سفعة، وقالوا باأن حمله على ذلك اأولى؛ لأنه لفظ مبهم، 

مل يحدد فيه ماهية �حلق، فيحمل على ذلك لئال تتعار�س �لأحاديث)9(.

اإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  )10(: قلت: »يا ر�سول اهلل 
 فهو على هذا التاأويل كحديث عائ�سة 

ا«)11(، فاملراد به الإح�سان  يل جارين، فاإلى اأيهما اأهدي؟ قال: اإلى اأقربهما منك باباً
ل ال�سفعة)12(.

و�عرت�س عليه: 

البيان  �سار  ق�سة  يف  ال�سحابي  عن  ُرِوي  اإذا  احلديث  اأن  الأول:  العرتا�س 

واأولهم  ال�سفعة،  باب  يف  الأحكام  كتب  يف  النقل  علماء  اأورده  ولهذا  به؛  مقرتنااً 
واأف�سلهم البخاري ذكره بق�سته عن عمرو بن ال�سريد قال: »وقفت على �سعد بن اأبي 

�نظر: معامل �ل�سن )474/2(، اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )314/5(، �سرح م�سند ال�سافعي )152/3(،   )9(
�سرح الطيبي على م�سكاة امل�سابيح )2199/7(، فتح الباري لبن حجر )438/4(.

)10( هي: عائ�سة بنت عبداهلل القر�سية، زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اأفقه ن�ساء الأمة على الإطالق، روت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ا، توفيت �سنة �سبع وخم�سني. انظر� ال�ستيعاب )1881/4(، �سري اأعالم النبالء )135/2(،  ا كثرياً علماً

الإ�سابة )231/8(. 
)11( اأخرجه البخاري يف �سحيحه )88/3( برقم: )2259(.

)12( انظر: �سرح م�سند ال�سافعي )153-152/3(.
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وقا�ص)1(، فجاء امل�سور بن خمرمة)2(، فو�سع يده على �إحدى منكبي، �إذ جاء �أبو ر�فع 
مولى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا �سعد ابتع مني بيتي يف دارك، فقال �سعد: واهلل ما اأبتاعهما، 
مة، اأو  فقال امل�سور: واهلل لتبتاعنهما، فقال �سعد: واهلل ل اأزيدك على اأربعة اآلف منجرّ
مقطعة، قال اأبو رافع: لقد اأعطيت بها خم�سمائة دينار، ولول اأين �سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: اجلار اأحق ب�سقبه ما اأعطيتكها باأربعة اآلف واأنا اأعطى بها خم�سمائة دينار. 

فاأعطاها اإياه«)3(.

ا،  ا �سائعاً فاإن اأبا رافع  كان ميلك بيتني متميزين من جملة املنزل، ل �سق�ساً
فهو جار ل �سريك، فدل على اأنه ا�ستدل باحلديث على اأن املراد به ال�سفعة للجار، 

وهو اأعلم بحديثه)4(.

و�أجيب عن �لعرت��س: باأن �أبا ر�فع  كان �سريك �سعد  يف البيتني؛ 
ولذلك دعاه اإلى ال�سراء منه)5(.

ه قوله يف احلديث الآخر: »جار الدار اأحق  العرتا�س الثاين: باأن هذا التاأويل يردرّ

بالدار«، فاإنه يدل على كون تلك احلقوق مما يتعلق بالدار، والذي يتعلق بالدار حق 
ال�سفعة ل حق الرب واملعونة)6(.

و�أجيب عن �لعرت��س: باأن �حلديث ل ي�سح، كما �سياأتي يف مبحث �لرتجيح.
هو: �سعد بن اأبي وقا�ص مالك بن اأهيب الزهري، اأحد الع�سرة، واأحد ال�سابقني الأولني، واأحد ال�ستة   )1(
اأهل ال�سورى، روى جملة �ساحلة من احلديث، تويف �سنة �ست وخم�سني. انظر: ال�ستيعاب )606/2(، 

�سري اأعالم النبالء )92/1(.
يف  وعداده  ورواية،  �سحبة،  له:  اجلليل،  الإمام  القر�سي،  الزهري  نوفل  بن  خمرمة  بن  امل�سور  هو:   )2(
�سغار ال�سحابة، كان ممن يلزم عمر، ويحفظ عنه، تويف �سنة اأربع و�ستني. انظر: �سري اأعالم النبالء 

)390/3(، الإ�سابة )93/6(. 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )87/3( برقم: )2258(.  )3(

انظر: املي�سر يف �سرح م�سابيح ال�سنة )704/2(، املتواري على اأبواب البخاري )�ص: 252(.  )4(
انظر: فتح الباري لبن حجر )438/4(.  )5(

انظر: في�ص الباري على �سحيح البخاري )505/3(.  )6(
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الأولى حمل احلديث  اأن  يتبني  الواردة يف احلديث،  الق�سة  اإلى  وبالنظر  قلت: 
على غري ال�سفعة، وذلك لأمور: 

: اأن احلق يف احلديث مبهم، والعالقة بني اأبي رافع و�سعد ، حمتملة  اأولاً
لل�سركة وحمتملة للجوار)1(.

ا: اأن يف احلديث ما يدل على اأنه وارد يف غري ال�سفعة؛ وذلك لأن اأبا رافع  ثانياً
فقال  دارك،  يف  بيتي  مني  ابتع  �سعد  “يا   : ل�سعد  قال  ملا   
�سعد: واهلل ما اأبتاعهما”، وهذا لو كان يف ال�سفعة لأ�سقطها، وملا �سح لأبي 

رافع  اأن ي�ستدل بحديث: »اجلار اأحق ب�سقبه«.

اأربعة  على  اأزيدك  ل  “واهلل   : رافع  لأبي  قال    ا  �سعداً اأن  ا:  ثالثاً
اآلف منجمة، اأو مقطعة، قال اأبو رافع: لقد اأعطيت بها خم�سمائة دينار، 
ولول اأين �سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول:» اجلار اأحق ب�سقبه« ما اأعطيتكها باأربعة 
تكون  وال�سفعة  اإياه”،  فاأعطاها  دينار.  خم�سمائة  بها  اأعطى  واأنا  اآلف 
اأخذ ح�سة ال�سريك بالثمن الذي بيع به، فدل على اأن املراد باحلق الرب 

والإح�سان ل ال�سفعة.

ثانًيا: تاأويل قوله: »فاإذا وقعت احلدود و�سرفت الطرق فال �سفعة«.

تاأول املانعون لل�سفعة قوله: »فاإذا وقعت احلدود و�سرفت الطرق فال �سفعة« على 
اإذا  اأنه  اأن املراد بت�سريف الطرق، هو ت�سريف الطريق امل�ساع، وهذا ل يدل على 
وقعت احلدود ومل ت�سرف الطرق اأن ال�سفعة ثابتة)2(، قال اخلطابي)3(: “واأما قوله 
ال�سحيحني  حديث  من  امل�سكل  ك�سف   ،)46/7( والأ�سانيد  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد  انظر:   )1(

.)32/4(
�جلامع  ل�سرح  �لتو�سيح   ،)327-326/2( م�سلم  بفوائد  املعلم   ،)1087/2( احلديث  اأعالم  انظر:   )2(

ال�سحيح )525/14(.
و�لفقه،  �لعربية،  علم  يف  ا  ر�أ�ساً كان  �ل�سافعي،  �خلطابي،  �لُب�ْسِتي،  �إبر�هيم  بن  ممد  بن  َحْمد  هو:   )3(
ال�سافعيني  طبقات  �سري:  انظر:  مائة،  وثالث  وثمانني  ثمان  �سنة  تويف  عظيمة،  موؤلفات  له  والأدب، 

)307/1(، �سري اأعالم النبالء )23/17(.
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ال�سفعة  يثبت  فاإذا وقعت احلدود و�سرفت الطرق فال �سفعة... فقد يحتج بها من 
واإمنا  ذلك؛  يف  عندي  لهم  حجة  ول  ال�سيخ  قال  مق�سومااً،  املبيع  كان  واإن  بالطريق 
�سائعااً بني  امل�ساع  يكون يف  الطريق  اأن  وذلك  املق�سوم؛  دون  امل�ساع  اإلى  الطريق  هو 
ال�سركاء قبل الق�سمة، وكل واحد منهم يدخل من حيث �ساء ويتو�سل اإلى حقه من 
اجلهات كلها، فاإذا ُق�سم العقار بينهم؛ منع كل واحد منهم اأن يتطرق �سيئااً من حق 
�ساحبه، واأن يدخل اإلى ملكه اإلرّ من حيث ُجعل له، فمعنى �سرف الطرق هو هذا”)1(.

ا ملعنى وقوع احلدود. فعلى هذا التاأويل يكون معنى ت�سريف الطرق مالزماً

و�عرت�س عليه: �أنه �إمنا نفى وجوب �ل�سفعة �إذ� وقعت �حلدود و�سرفت �لطرق 
املال�سقة؛  ينفي  الطرق  لأن �سرف  املال�سق؛  لغري اجلار  ال�سفعة  نفي  بذلك  فاأفاد 
ا، ولي�ص يف هذا اإثبات نفي لل�سفعة للجار املال�سق، ويدل  لأن بينه وبني جاره طريقاً
ا، اإذا كان طريقهما  لهذا حديث: »اجلار اأحق ب�سفعة جاره، ينتظر بها، واإن كان غائباً

ا«، فاحلديثان متفقان)2(. واحداً

و�أجيب عن �لعرت��س: 

: �إنه عّلق �حلكم فيه مبعنيني �أحدهما وقوع �حلدود و�سرف �لطرق معااً؛ فلي�س  �أولاً
لهم اأن يثبتوه باأحدهما، وهو نفي �سرف الطرق دون نفي وقوع احلدود)3(.

ا: �أن �حلديث �سعيف كما �سياأتي يف مبحث �لرتجيح. ثانياً

معنيان  الطرق”  و�سرف  احلدود  “وقوع  اأن  اأعلم-  -واهلل  والأقرب  قلت: 
متالزمان، ويدل على ذلك: 

: اأنه قد جاء يف بع�ص الأحاديث القت�سار على قوله: »فاإذا وقعت احلدود فال  اأولاً
�سفعة«)4(، وهذا يدل على اأن وقوع احلدود لوحده قاطع لل�سفعة.

معامل �ل�سن )473/2(.  )1(
انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )160/3(.  )2(

�نظر: معامل �ل�سن )473/2(.  )3(
. سبق تخريجه من حديث اأبي هريرة، وزيد، وابن عمر�  )4(
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وقوع  هو  �ل�سفعة  �سقوط  �أن  على  يدل  ما  �خللفاء  عمل  من  جاء  قد  �أنه  ثانياًا: 
احلدود، فعن عمر بن اخلطاب  قال: »اإذا وقعت احلدود وعرف النا�ص 
: »اإذا وقعت احلدود يف  حدودهم فال �سفعة بينهم«)1(، وعن عثمان 

�لأر�س فال �سفعة فيها«)2(.

ثالًثا: تاأويل لفظ اجلار الوارد يف اأحاديث اإثبات ال�سفعة.

تاأول املانعون لل�سفعة لفظ اجلار الوارد يف الأحاديث باأن املراد به ال�سريك)3(، 
قال اخلطابي: “وا�سم اجلار قد يقع على ال�سريك لأنه قد يجاور �سريكه وي�ساكنه يف 

الدار امل�سرتكة كاملراأة ت�سمى جارة”)4(.

والعرب ت�سمي كل ما خالط ال�سخ�ص جارا)5(، ومنه قول الأع�سى)6( )7( ]الطويل[: 

يا جارتي بيني فاإنك طاِلقةْ      كذ�ِك �أمور �لنا�س غاٍد وطارقْة  

ملخالطته  جارا  ي�سمى  ال�سريك  وكذلك  له،  ملخالطتها  جارة  الزوجة  ف�سمى 
ل�سريكه.

 )543/11( م�سنفه  يف  �سيبة  اأبي  وابن   )14392( برقم:   )80/8( م�سنفه  يف  عبدالرزاق  اأخرجه   )1(
�سننه  يف  والبيهقي   )6012( برقم:   )125/4( الآثار  معاين  �سرح  يف  والطحاوي   )23192( برقم: 

الكبري )105/6( برقم: )11690(.
اأخرجه مالك يف املوطاأ )1037/1( برقم: )2650( وعبدالرزاق يف م�سنفه )80/8( برقم: )14393(   )2(

والبيهقي يف �سننه الكبري )105/6( برقم: )11691(.
انظر: التمهيد )47/7-48(، املنتقى �سرح املوطاأ )216/6(، املعلم بفوائد م�سلم )327/2(، اإكمال   )3(
املعلم )314/5(، ك�سف امل�سكل )32/4(، ال�سايف يف �سرح م�سند ال�سافعي )177/4(، �سرح الطيبي 

على م�سكاة امل�سابيح )2200/7(.
)4( معامل �ل�سن )474/2(.

انظر: تهذيب اللغة )120/11(، ل�سان العرب )154/4(، تاج العرو�ص )480/10(.  )5(
هو: ميمون بن قي�ص بن جندل بن �سراحيل، ويلقب بالأع�سى الكبري، ولقب بالأع�سى ل�سعف ب�سره،   )6(
من �سعراء الطبقة الأولى يف اجلاهلية، واأحد اأ�سحاب املعلقات. انظر: معجم ال�سعراء )�ص: 401(، 

الأعالم للزركلي )341/7(.
ديوان الأع�سى الكبري )�ص: 263(.  )7(
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و�عرت�س عليه: 

: باأنه جاء يف الأحاديث ما ينفي هذا التاأويل لأن فيها اأن: »جار الدار اأحق  اأولاً
بدار اجلار«، و»جار الدار اأحق بالدار«، وال�سريك ل ي�سمى جار الدار)1(.

ا«،  ا اإذا كان طريقهما واحداً ا: اأنه جاء يف احلديث: »ينتظر به واإن كان غائباً ثانياً
وغري جائز اأن يكون هذا يف ال�سريك يف املبيع)2(.

ا: اأنه جاء يف حديث ال�سريد بن �سويد : اأن رجالاً قال: يا ر�سول اهلل،  ثالثاً
ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�سول  فقال  �جلو�ر.  �إل  ق�سمة  ول  �سركة  فيها  لأحد  لي�س  �أر�سي 

»اجلار اأحق ب�سقبه«، وهذا ن�ص يف رد هذا التاأويل)3(.

واأجيب عنه: قال ال�سوكاين)4(: “ويجاب باأن هذين �حلديثني ل ي�سلحان ملعار�سة 
ما يف ال�سحيح”)5(، و�سياأتي تف�سيله يف مبحث الرتجيح.

املطلب الثاين
م�صلك الرتجيح

اأوًل: ترجيح القائلني ب�سفعة اجلار لأحاديث اإثبات ال�سفعة: 

الرتجيح من حيث الرفع والوقف.
انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )161/3(، عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )72/12(، العرف   )1(

�ل�سذي �سرح �سن �لرتمذي )92/3(. 
انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )161/3(، �ملب�سوط لل�سرخ�سي )92/14(.  )2(

الهداية  �سرح  القدير  فتح   ،)277/11( الهداية  �سرح  البناية   ،)107/6( النقي  انظر: اجلوهر   )3(
)371/9(، حا�سية �ل�سندي على �سن �بن ماجه )98/2(.

ا  هو: حممد بن علي بن حممد، ال�سوكاين، ال�سنعاين، من كبار علماء اليمن، كان م�ستغالاً بالعلم در�ساً  )4(
ا، وكان يرى حترمي التقليد، تويف �سنة خم�سني بعد املائتني والألف. انظر: التاج املكلل )�ص:  وتدري�ساً

436(، الأعالم للزركلي )298/6(. 
نيل الأوطار )398/5(.  )5(
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ح القائلون باإثبات �سفعة اجلار اأحاديثهم باأنها مرفوعة، واأن قوله يف احلديث:  رجرّ
 ، فاإذا وقعت احلدود و�سرفت الطرق فال �سفعة« موقوف، فهو من قول جابر«

و�ملوقوف ل يعار�س به �ملرفوع.

اأن  “الذي عندي  اأنه قال:  العلل)1(، فعنه  اإمام  الرازي  اأبو حامت  بهذا  وقد قال 
كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: هذا القدر: »اإمنا جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص �ل�سفعة فيما مل يق�سم« َقْط، وي�سبه 
اأن يكون بقية الكالم هو كالم جابر: »فاإذا ق�سم، ووقعت احلدود؛ فال �سفعة«، واهلل 

اأعلم”)2(.

قال اجل�سا�ص)3(: “واإذا احتمل اأن تكون رواية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واحتمل اأن يكون 
يجز  مل  الأخبار؛  من  كثري  يف  ذلك  وجد  كما  احلديث،  يف  اأدرجه  الراوي  قول  من 
لنا اإثباته عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، �إذ غري جائز لأحد �أن َيعِزي �إلى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص مقالة بال�سك 

والحتمال”)4(، فهذا يدل على اأن اأحاديث اإثبات �سفعة اجلار اأرجح)5(.

واأجيب عنه: 

: اأن الأ�سل اأن ما ُذكر مع احلديث فهو مرفوع ل موقوف، حتى يثبت خالفه،  اأولاً
وقعت  »فاإذا  قوله:  اأن  اأبيه  عن  حامت  اأبي  ابن  “حكى  حجر)6(:  ابن  قال 
هو: حممد بن اإدري�ص بن املنذر احلنظلي الغطفاين، اأبو حامت الرازي، الإمام، احلافظ، الناقد، �سيخ   )1(
املحدثني، كان من بحور العلم، تويف �سنة �سبع و�سبعني ومائتني. انظر: تاريخ بغداد )414/2(، �سري 

اأعالم النبالء )247/13(. 
علل احلديث لبن اأبي حامت )294/4(.  )2(

هو: اأحمد بن علي، اأبو بكر الرازي، املعروف باجل�سا�ص، و�سكن بغداد، تفقه على اأبي احل�سن الكرخي   )3(
ا، تويف �سنة �سبعني وثالثمائة. انظر: تاج الرتاجم )�ص: 96(، اجلواهر  ا ورعاً وتخرج به، وكان زاهداً

امل�سية يف طبقات احلنفية )84/1(. 
اأحكام القراآن للج�سا�ص )160/3(.  )4(

انظر: �سرح معاين الآثار )122/4(، عمدة القاري )72/12(.  )5(
هو: اأحمد بن علي الع�سقالين ثم امل�سري، اأبو الف�سل، تخرج باحلافظ العراقي، وانتهت اإليه الرحلة   )6(
والريا�سة يف احلديث يف الدنيا باأ�سرها، تويف يف �سنة اثنتني وخم�سني وثمامنائة. انظر: ذيل التقييد 

)352/1(، ح�سن �ملحا�سرة )363/1(.
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احلدود.. اإلخ« مدرج من كالم جابر، وفيه نظر لأن الأ�سل اأن كل ما ذكر يف 
احلديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل”.

ا: �أن قول �أبي حات عار�سه قول �أحمد بن حنبل، فقد نقل عن �أحمد �أنه رجح  ثانياً
رفعها)1(.

وابن عمر  ثابت،  بن  وزيد  اأبي هريرة،  ورد يف حديث  قد  اللفظ  اأن هذا  ا:  ثالثاً
)2(؛ وهذا يدل على ثبوت رفعه، وينفي دعوى الإدراج)3(.



الرتجيح من حيث الدللة: اأن اأحاديث اإثبات ال�سفعة ناقلة عن الأ�سل، فهي اأولى 
من اأحاديث النفي.

قال اجل�سا�ص: “لو ت�ساوت اأخبار اإيجاب ال�سفعة باجلوار، واأخبار نفيها لكانت اأخبار 
باإيجابها،  ال�سرع  اأنها غري واجبة حتى يرد  النفي؛ لأن الأ�سل  اأخبار  اأولى من  الإيجاب 

فخرب نفي ال�سفعة وارد على الأ�سل، وخرب اإثباتها ناقل عنه وارد بعده فهو اأولى”)4(.

ويعرت�س عليه: 

: اأنه ل ي�سلم اأن الأ�سل هو عدم ال�سفعة، بل ال�سفعة مما وجد قبل الإ�سالم  اأولاً
وكان النا�ص يف اجلاهلية يتعاملون بها، فجاء الإ�سالم بتقريرها وتنظيمها، 
اأراد  اإذا  اجلاهلية  يف  كان  الرجل  فاإن  ال�سفعة:  “واأما  قتيبة)5(:  ابن  قال 
اإليه فيما باع  اأتاه اجلار وال�سريك وال�ساحب، ف�سفع  اأو حائط،  بيع منزل، 

ف�سفعه، وجعله به اأولى ممن بعد �سببه”)6(.
انظر: م�سائل الإمام اأحمد رواية ابنه �سالح )282/2(، فتح الباري لبن حجر )437/4(.  )1(

�سبق تخريجه. تخريجها يف مطلب اأحاديث نفي ال�سفعة.  )2(
انظر: نيل الأوطار )397/5(  )3(

اأحكام القراآن للج�سا�ص )161/3(.  )4(
هو: عبداهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري، اأبو حممد، العالمة، الكبري، ذو الفنون، �سنف وجمع، وبعد   )5(
، تويف �سنة �ست و�سبعني ومائتني. �نظر: تاريخ بغد�د )411/11(، �سري  ا فا�سالاً �سيته، كان ثقة ديناً

اأعالم النبالء )296/13(.
غريب احلديث لبن قتيبة )202/1(.  )6(
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ا: �أن �أحاديث �إثبات �ل�سفعة م�سطربة فكيف يعار�س بها �أحاديث �لنفي؟ ثانياً

ثانًيا: ترجيح القائلني بنفي �سفعة اجلار لأحاديث النفي: 

م�سطربة  الإثبات  اأحاديث  لأن  النفي؛  اأحاديث  اجلار  ل�سفعة  النافون  رجح 
و�سعيفة، ول ت�سلح ملعار�سة �أحاديث �لنفي، ويتبني ذلك فيما يلي: 

. وحديث ال�سريد بن �سويد ، حديث اأبي رافع : اأولاً

قال اخلطابي: “وقد تكلم �أهل �حلديث يف �إ�سناد هذ� �حلديث و��سطر�ب �لرو�ة 
فيه، فقال بع�سهم عن عمرو بن ال�سريد)1(، َعن �أبي ر�فع، وقال بع�سهم عن �أبيه، 
َعن �أبي ر�فع و�أر�سله بع�سهم، وقال فيه قتادة عن عمرو بن �سعيب)2( عن ال�سريد، 
والأحاديث التي جاءت يف اأن ل �سفعة اإلرّ لل�سريك اأ�سانيدها جياد لي�ص يف �سيء منها 
��سطر�ب”)3(، وقال ابن عبدالرب)4(: “وهو حديث قد اختلف يف اإ�سناده”)5(. واأما 

�أحاديث �لنفي ف�سحيحة ثابتة، �ساملة من �ل�سطر�ب فهي �أرجح)6(.

ويعرت�س عليه: 

باأن هذ� لي�س من قبيل �ل�سطر�ب و�إمنا من قبيل تعدد �لرو�يات.

بن  عمرو  عن  الطائفي،  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  “وحديث  الرتمذي:  قال 
هو: عمرو بن ال�سريد بن �سويد الثقفي الطائفي، روى عن: اأبيه، واأبي رافع، روى عنه: عمرو بن �سعيب،   )1(
وثقه اأحمد العجلي. انظر: تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال )63/22(، تاريخ الإ�سالم )1151/2(. 

هو: عمرو بن �سعيب بن حممد بن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص ال�سهمي، فقيه اأهل الطائف، وحمدثهم،   )2(
وكان يرتدد اإلى مكة، ين�سر العلم، تويف �سنة ثماين ع�سرة ومئة. انظر: تهذيب الكمال )64/22(، �سري 

اأعالم النبالء )165/5(.
معامل �ل�سن )475-474/2(.  )3(

ا، بلغ رتبة الأئمة املجتهدين،  ا ديناً اإماماً هو: يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب النمري، الأندل�سي، كان   )4(
وكان على مذهب ال�سلف، تويف �سنة ثالث و�ستني واأربع مائة. انظر: الديباج املذهب )367/2(، �سري 

اأعالم النبالء )153/18(.
التمهيد )46/7(.  )5(

انظر: ال�سايف يف �سرح م�سند ال�سافعي )177/4(، �سرح م�سند ال�سافعي )153/3(.  )6(
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ال�سريد، عن اأبيه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الباب هو حديث ح�سن. وروى اإبراهيم بن 
ا يقول:  مي�سرة، عن عمرو بن ال�سريد، عن اأبي رافع، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. �سمعت حممداً

كال احلديثني عندي �سحيح”)1(.

قال ابن حجر: “فيحتمل اأن يكون �سمعه من اأبيه ومن اأبي رافع”)2(.

قلت ويوؤيد هذا اأن احلديث رواه عن عمرو بن ال�سريد عن اأبي رافع: 

• اإبراهيم بن مي�سرة)3(، وهو حافظ ثقة ثبت)4(.	

ورواه عن عمرو بن ال�سريد عن اأبيه ال�سريد بن �سويد: 

• اإبراهيم بن مي�سرة)5(، وهو ثقة ثبت، كما تقدم.	

• عبداهلل بن يعلى بن عبدالرحمن الطائفي)6(، وهو �سدوق يخطىء ويهم)7(.	

• عمرو بن �سعيب)8(، وهو �سدوق)9(.	

هذا  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  عن  اإ�سنادان  له  ال�سريد  بن  عمرو  اأن  على  ذلك  فدل 
اأبي  عن  به  يحدث  والآخر  �سويد،  بن  ال�سريد  اأبيه  عن  به  يحدث  فواحد  احلديث، 
ا، وكالهما �سحيح  ث بهما معاً رافع، وحتمل كال الإ�سنادين اإبراهيم بن مي�سرة، وحدرّ

فانتفى �ل�سطر�ب.
جامع الرتمذي )44/3(.  )1(

فتح الباري لبن حجر )437/4(.  )2(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )87/3( برقم: )2258(.  )3(

انظر: تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال )222/2(.  )4(
اأخرجه الن�سائي يف الكربى )366/10( برقم: )11722(.  )5(

 )239/1( املنتقى  يف  اجلارود  وابن   ،)11719( برقم:   )366/10( الكربى  يف  الن�سائي  اأخرجه   )6(
برقم: )702(.

انظر: تقريب التهذيب )�ص: 311(.  )7(
اأخرجه الن�سائي يف الكربى )367/10( برقم: )11724(.  )8(

انظر: تقريب التهذيب )�ص: 423(.  )9(
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وقد ورد هذا احلديث من رواية �سعد بن اأبي وقا�ص)1(، وابن عمر)2(، ويزيد بن 
الأ�سود)3(، لكن �أ�سانيدها �سعيفة.

ا،  ا: حديث جابر : »اجلار اأحق ب�سفعة جاره، ينتظر بها، واإن كان غائباً ثانياً
ا«. اإذا كان طريقهما واحداً

قال ال�سافعي: “واإمنا منعنا من القول بهذا؛ اأن اأبا �سلمة)4( واأبا الزبري)5( �سمعا 
ال�سفعة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  جابر  عن  عطاء  عن  يروي  حجازيينا  بع�ص  واأن  ا،  جابراً
ا لي�ص فيه هذا وفيه خالفه، وكانا اثنني اإذا اجتمعا على الرواية عن جابر، وكان  �سيئاً

الثالث يوافقهما اأولى بالتثبت يف احلديث اإذا اختلف عن الثالث”)6(.

روى عن عطاء عن جابر،  �سليمان)7(  اأبي  بن  اأن عبدامللك  اإلى  ال�سافعي  ي�سري 
خالف ما رواه اأبو �سلمة واأبو الزبري عن جابر، وروايتهما اأولى)8(.

اأخرجه الطرباين يف الأو�سط )159/7( برقم: )7152(.  )1(
قال الهيثمي يف جممع الزوائد: )158/4(: )فيه عبد�لكرمي �أبو �أمية وهو �سعيف(.

اأخرجه الطرباين يف الأو�سط )10/8( برقم: )7796(.  )2(
وقد تفرد به عمران بن حممد عن حممد بن عبدالرحمن بن اأبي ليلى، وعمران قال عنه ابن حجر يف 
تقريب التهذيب )�ص: 430(: )مقبول( يعني اإذا توبع، وعبدالرحمن بن اأبي ليلى قال عنه ابن حجر 

ا(. يف التقريب )�ص: 493(: )�سدوق �سيء احلفظ جداً
اأخرجه الطرباين يف الكبري )236/22( برقم: )620(.  )3(

وفيه خالد بن عمرو الأموي، قال عنه ابن حجر يف التقريب )�ص: 189(: )رماه ابن معني بالكذب 
ون�سبه �سالح جزرة وغريه �إلى �لو�سع(.

هو: اأبو �سلمة بن عبدالرحمن بن عوف القر�سي، احلافظ، اأحد الأعالم باملدينة، قيل: ا�سمه عبداهلل،   )4(
ا، تويف �سنة اأربع وت�سعني. انظر: الطبقات الكربى )118/5(،  بة للعلم، فقيهاً وقيل: اإ�سماعيل، كان طالَّ

�سري اأعالم النبالء )287/4(.
منها  �ملطلق،  �سعفه  توجب  ل  باأمور  عيب  �ل�سدوق،  �حلافظ،  �لقر�سي،  تدر�س  بن  م�سلم  بن  ممد  هو:   )5(
التدلي�ص، تويف �سنة ثمان وع�سرين ومائة. انظر: تهذيب الكمال )402/26(، �سري اأعالم النبالء )380/5(.

الأم لل�سافعي )249/8(.  )6(
هو: عبدامللك بن اأبي �سليمان العرزمي، اأبو حممد، كان من اأحفظ اأهل الكوفة، تكلم فيه �سعبة ب�سبب حديث   )7(

ال�سفعة، تويف �سنة خم�ص واأربعني ومائة. انظر: تاريخ بغداد )132/12(، �سري اأعالم النبالء )107/6(. 
�نظر: معامل �ل�سن )476/2(، التمهيد )48/7(.  )8(
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و�عرت�س عليه: 

قال  ي�سر،  ل  وتفرده  م�سلم،  رجال  من  ثقة،  �سليمان  اأبي  بن  عبدامللك  اأن   : اأولاً
احلديث  هذا  روى  ا  اأحداً نعلم  ول  غريب،  ح�سن  حديث  “هذا  الرتمذي)1(: 
غري عبدامللك بن اأبي �سليمان، عن عطاء)2(، عن جابر. وقد تكلم �سعبة)3( يف 
عبدامللك بن اأبي �سليمان من اأجل هذا احلديث، وعبدامللك هو ثقة ماأمون عند 

ا تكلم فيه غري �سعبة، من اأجل هذا احلديث”)4(. اأهل احلديث، ل نعلم اأحداً

معار�سة  توجد  فال   ، �أ�سالاً حلديثهما  ا  خمالفاً لي�س  عبد�مللك  حديث  �أن  ا:  ثانياً
“اجلار اأحق ب�سفعة جاره، ينتظر  بينهما، وذلك لأن حديث عبدامللك فيه: 
ا”، فدل على وجوب ال�سفعة اإذا  ا، اإذا كان طريقهما واحداً بها، واإن كان غائباً
كان هناك �سركة يف الطريق، وقوله: »فاإذا وقعت احلدود و�سرفت الطرق 
فال �سفعة«، دال على اأنه اإذا وقعت احلدود ومل ت�سرف الطرق اأن ال�سفعة 
ثابتة، فاحلديثان متفقان)5(، قال ابن القيم: “وحديث جابر الذي اأنكره من 
به  ينتظر  ب�سقبه  اأحق  »اجلار  قال:  فاإنه  فيه،  �سريح  عبدامللك  على  اأنكره 
ا«؛ فاأثبت ال�سفعة باجلوار مع احتاد  ا اإذا كان طريقهما واحداً واإن كان غائباً
الطريق، ونفاها به مع اختالف الطريق بقوله: »فاإذا وقعت احلدود و�سرفت 
اأبي  بعينه منطوق حديث  �سفعة«؛ فمفهوم حديث عبدامللك هو  الطرق فال 
هو: ممد بن عي�سى �لرتمذي، �أبو عي�سى، �حلافظ، �لعلم، �لبارع، �أ�سر يف كربه، �أكرث عن �لبخاري،   )1(
ا يف العلل، تويف �سنة ت�سع و�سبعني ومائتني. انظر: �سري اأعالم النبالء )270/13(، اإكمال  اأماماً كان 

تهذيب الكمال )305/10(.
هو: عطاء بن اأبي رباح اأ�سلم القر�سي مولهم، املكي، كان من اأوعية العلم، انتهت فتوى اأهل مكة اإليه،   )2(
اأعالم  �سري   ،)261/3( الأعيان  وفيات  انظر:  ومائة.  ع�سرة  اأربع  �سنة  تويف  عاملاًا،  ا،  فقيهاً ثقة،  كان 

النبالء )78/5(.
اأمري املوؤمنني يف احلديث، فجرح  هو: �سعبة بن احلجاج بن الورد الأزدي العتكي، الإمام، احلافظ،   )3(
وعدل، انت�سر حديثه يف الآفاق، تويف �سنة �ستني ومائة. انظر: تاريخ بغداد )353/10(، �سري اأعالم 

النبالء )202/7(. 
جامع الرتمذي )45/3(.  )4(

انظر: نخب الأفكار يف تنقيح مباين الأخبار )189/15(، �سبل ال�سالم )109/2(.  )5(
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روى  ويناق�سه، وجابر  يعار�سه  ل  ويو�فقه،  �لآخر  فاأحدهما ي�سدق  �سلمة، 
اللفظني”)1(.

ويتلخ�س مما �سبق �أن مناط �لرتجيح بني �لرو�يتني موقوف على ثبوت �لتعار�س 
و�أبي  �أبي �سلمة  �أن حديث عبد�مللك عن عطاء، معار�س حلديث  ر�أى  بينهما، فمن 

الزبري، فاإنه رجح حديثهما عليه.

و�لأقرب �أن �لتعار�س موجود بني �حلديثني، ويدل على ذلك �أمور: 

اأن الراجح باأن قوله: »فاإذا وقعت احلدود و�سرفت الطرق«،  : ما تقدم من  اأولاً
ا. اأفاد معنى متالزماً

ا: �أن �لأئمة �لنقاد حكمو� بوجود �لتعار�س بينهما، فقد حكم به �سعبة، و�بن  ثانياً
اأئمة احلديث  وهوؤلء  بن حنبل، وغريهم)3(،  واأحمد  وال�سافعي  القطان)2(، 

و�سيارفته.

روى  “لو  القطان:  يحيى  قال  التفرد،  هذا  منه  يحتمل  ل  عبدامللك  اأن  ا:  ثالثاً
عبدامللك حديثااً اآخر كحديث ال�سفعة لرتكت حديثه”)4(، وقال البيهقي)5(: 
“وعبدامللك ل يقبل منه ما يخالف فيه الثقات”)6(، وقال ابن حجر: “�سدوق 

له اأوهام”)7(.

)1( اإعالم املوقعني )100/2(.
هو: يحيى بن �سعيد القطان، اأبو �سعيد التميمي مولهم، الب�سري، احلافظ، انتهى اإليه احلفظ، وتكلم   )2(
يف العلل والرجال، تويف �سنة ثمان وت�سعني ومائة. انظر: تاريخ بغداد )203/16(، �سري اأعالم النبالء 

.)175/9(
انظر: الأم لل�سافعي )249/8(، معامل �ل�سن )476/2(، ال�ستذكار )551/7(.  )3(

ميزان العتدال )656/2(.  )4(
علمه،  يف  له  وبورك  به،  وتخرج   ،� جداً فاأكرث  �حلاكم  من:  �سمع  �خلر��ساين،  �حل�سني  بن  �أحمد  هو:   )5(
و�سنف الت�سانيف النافعة، تويف �سنة ثمان وخم�سني واأربعمائة. انظر: �سري اأعالم النبالء )163/18(، 

طبقات ال�سافعية الكربى )8/4(.
�ل�سن �لكربى للبيهقي )241/1(.  )6(

تقريب التهذيب )�ص: 363(.  )7(
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. وحديث اأن�ص بن مالك ، ثالثاًا: حديث �سمرة

اإ�سناده، قال يحيى بن  تكلموا يف  “وقد  اأما حديث �سمرة فقال عنه اخلطابي: 
معني)1(: مل ي�سمع احل�سن)2( من �سمرة واإمنا هو �سحيفة وقعت اإليه اأو كما قال، وقال 

غريه �سمع احل�سن من �سمرة حديث العقيقة ح�سب”)3(.

وقال ابن حزم)4(: “قال اأحمد بن حباب)5(: اأخطاأ فيه عي�سى)6( اإمنا هو موقوف 
على احل�سن”)7(.

ا عن هذا احلديث فقال:  اأما حديث اأن�ص ، فقد قال الرتمذي: “�ساألت حممداً
�ل�سحيح حديث �حل�سن، عن �سمرة، وحديث قتادة عن �أن�س، لي�س مبحفوظ، ومل يعرف 

اأن اأحدا رواه عن ابن اأبي عروبة، عن قتادة، عن اأن�ص غري عي�سى بن يون�ص”)8(.

فحديث اأن�ص راجع حلديث �سمرة وقد تقدم الكالم عنه.

هو: يحيى بن معني اأبو زكريا املري مولهم، احلافظ، اأحد الأئمة يف احلديث، ثقة، ماأمون، كان من   )1(
اأهل زمانه بالرجال والعلل، تويف �سنة ثالث وثالثني ومائتني. انظر: تاريخ بغداد )263/16(،  اأعلم 

�سري اأعالم النبالء )71/11(. 
، راأى:  ا وعمالاً هو: احل�سن بن ي�سار الب�سري، اأبو �سعيد، مولى زيد بن ثابت، كان �سيد اأهل زمانه علماً  )2(
عثمان، وطلحة، والكبار، تويف �سنة ع�سر ومائة. انظر: �سري اأعالم النبالء )563/4(، اإكمال تهذيب 

الكمال )78/4(.
معامل �ل�سن )475/2(.  )3(

بنفي  القول  اإلى  اجتهاده  اأداه  الظاهري،  الفقيه،  الأندل�سي  بن حزم،  اأحمد  بن  علي  اأبو حممد  هو:   )4(
القيا�ص، تويف �سنة �ست وخم�سني واأربع مائة. انظر �سري اأعالم النبالء )184/18(، طبقات احلفاظ 

لل�سيوطي )�ص: 435(.
كذا يف املطبوع، وال�سحيح اأحمد بن جناب، قال ابن حجر يف اإحتاف املهرة لبن حجر )207/2(:   )5(
اأبي خيثمة يف تاريخه: عن اأحمد بن جناب، عن عي�سى. وقال: قال اأحمد بن جناب:  اأبو بكر بن  “رواه 

اأخطاأ فيه عي�سى بن يون�ص”.
وهو: اأحمد بن جناب بن املغرية امل�سي�سي، الإمام، الثقة، اأبو الوليد، كان ثبتاًا يف عي�سى بن يون�ص، 

تويف �سنة ثالثني ومائتني. انظر: �سري اأعالم النبالء )25/11(، تقريب التهذيب )�ص: 78(.
هو: عي�سى بن يون�ص بن اأبي اإ�سحاق الهمداين، احلافظ، احلجة، اأبو عمرو ال�سبيعي، كان وا�سع العلم،   )6(
كثري الرحلة، تويف �سنة �سبع وثمانني. انظر: تاريخ بغداد )472/12(، �سري اأعالم النبالء )489/8(. 

انظر: املحلى )101/9(.  )7(
العلل الكبري للرتمذي )�ص: 214(.  )8(
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و�عرت�س عليه: 

من  احل�سن  “�سماع  البخاري:  قال  ثابت،  �سمرة  من  احل�سن  �سماع  اأن   : اأولاً
برواية  البخاري  “احتج  احلاكم:  قال  �سحيح”)1(،  جندب  بن  �سمرة 
“وقد �سح �سماع احل�سن من  القيم:  ابن  احل�سن، عن �سمرة”)2(، وقال 
ا وحديثاًا،  �سمرة، وغاية هذا اأنه كتاب، ومل تزل الأمة تعمل بالكتب قدمياً
ولي�ص  بعدهم،  اخللفاء  وكذلك  بالكتب،  العمل  على  ال�سحابة  واأجمع 
تعطلت  فيها  مبا  يعمل  مل  فاإن  �لكتب  على  �إل  �لعلم  يف  �لنا�س  �عتماد 
ال�سريعة، وقد كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يكتب كتبه اإلى الآفاق والنواحي؛ فيعمل 
بها من ت�سل اإليه، ول يقول: هذا كتاب، وكذلك خلفاوؤه بعد، والنا�ص اإلى 
�ليوم، فرّد �ل�سن بهذ� �خليال �لبارد �لفا�سد من �أبطل �لباطل، و�حلفظ 

يخون، والكتاب ل يخون”)3(.

ا: اأن حديث اأن�ص  �سحيح، وذلك لأن عي�سى بن يون�ص ثقة، وقد روى  ثانياً
احلديث على الأوجه الثالثة، قال ابن القطان: “وعندي اأنه ل بعد يف اأن 
يكون لعي�سى بن يون�ص فيه جميع الثالث روايات، وهو اأنه تارة يجعله من 
حديث اأن�ص، وتارة من حديث �سمرة، وتارة يقفه على احل�سن... وعي�سى 

بن يون�ص ثقة، فوجب ت�سحيح جميع ذلك عنه”)4(.

وال�سحيح اأن حديث اأن�ص  اأخطاأ فيه عي�سى بن يون�ص، اإذ رواه عن �سعيد 
بن اأبي عروبة عن قتادة عن اأن�ص، وخالفه جماعة من احلفاظ؛ فرووه عن �سعيد بن 

اأبي عروبة عن قتادة عن احل�سن عن �سمرة، منهم: 

• اإ�سماعيل بن علية)5(، وهو ثقة حافظ)6(.	
العلل الكبري للرتمذي )�ص: 386(.  )1(

امل�ستدرك )223/2(.  )2(
اإعالم املوقعني )96/2(.  )3(

بيان الوهم والإيهام يف كتاب الأحكام )444-443/5(.  )4(
اأخرجه الرتمذي يف جامعه )43/3( برقم: )1368( واأحمد يف م�سنده )4649/9( برقم: )20464(.  )5(

انظر: تقريب التهذيب )�ص: 105(.  )6(
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• عبدة الكالبي)1(، وهو ثقة ثبت)2(.	

• احل�سن بن �سالح)3(، وهو ثقة فقيه)4(.	

• ورواه عن قتادة عن احل�سن عن �سمرة جماعة منهم: 	

• �سعبة بن احلجاج)5(.	

• همام بن يحي بن دينار)6(، وهو ثقة رمبا وهم)7(.	

• حماد بن �سلمة)8(، وهو ثقة عابد، تغري حفظه باأخرة)9(.	

• ه�سام الد�ستوائي)10(، وهو ثقة ثبت)11(.	

ورواه عن احل�سن عن �سمرة جماعة، منهم: 

• يون�ص بن عبيد بن دينار)12(، وهو ثقة ثبت فا�سل ورع)13(.	

• حميد الطويل)14(، وهو ثقة مدل�ص)15(.	
اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )535/11( برقم: )23167(  )1(

انظر: تقريب التهذيب )�ص: 369(.  )2(
اأخرجه الطرباين يف الكبري )197/7( برقم: )6804(.  )3(

انظر: تقريب التهذيب )�ص: 161(.  )4(
اأخرجه اأبو داود يف �سننه )307/3( برقم: )3517( والن�سائي يف الكربى )365/10( برقم: )11717(   )5(

وابن اجلارود يف املنتقى )239/1( برقم: )701(.
اأخرجه اأحمد يف م�سنده )4636/9( برقم: )20405(.  )6(

انظر: تقريب التهذيب )�ص: 161(.  )7(
اأخرجه اأحمد يف م�سنده )4658/9( برقم: )20500(.  )8(

انظر: تقريب التهذيب )�ص: 178(.  )9(
)10( اأخرجه اأحمد يف م�سنده )4663/9( برقم: )20522(، والطيال�سي يف م�سنده )223/2( برقم: )946(.

)11( انظر: تقريب التهذيب )�ص: 573(.
 )123/4( الآثار  معاين  �سرح  يف  والطحاوي   )4538( برقم:   )399/10( م�سنده  يف  البزار  )12( اأخرجه 

برقم: )6001(.
)13( انظر: تقريب التهذيب )�ص: 613(.

)14( اأخرجه اأحمد يف م�سنده )4672/9( برقم: )20574(.
)15( انظر: تقريب التهذيب )�ص: 181(.
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• يحيى بن اأبي كثري)1(، وهو ثقة ثبت ولكنه يدل�ص وير�سل)2(.	

من  باحلفظ  اأولى  احلفاظ  من  العدد  هذا  باأن  يجزم  الطرق  هذه  يف  والناظر 
عي�سى بن يون�ص.

واإذا تقرر هذا، تبني اأن حديث اأن�ص  راجع حلديث احل�سن عن �سمرة، ويف 
رواية احل�سن عن �سمرة نظر من جهتني: 

�جلهة �لأولى: �أن يف ثبوت �سماع �حل�سن من �سمرة نظر�اً؛ لأن �أكرث �حلفاظ على 
“�أكرث �حلفاظ ل يثبتون �سماع  اإل حديث العقيقة، قال البيهقي:  اأنه مل ي�سمع منه 

احل�سن الب�سري من �سمرة يف غري حديث العقيقة”)3(.

اجلهة الثانية: اأنه ولو ثبت �سماع احل�سن من �سمرة فاإن احلديث ُمعلرّ بعلة اأخرى، 
وهي اأن احل�سن الب�سري مدل�ص)4(، ومل ي�سرح بال�سماع.

. ا: حديث علي وابن م�سعود رابعاً

احلديث فيه رجل جمهول وهو الراوي عن علي وابن م�سعود، وروي عن احلكم 
عن علي وابن م�سعود ومل يدركهما، قال العيني)5(: “يف �سند الطحاوي)6( جمهول، 

ويف �سند ابن اأبي �سيبة احلكم عن علي، واحلكم مل يدرك عليا ول عبداهلل”)7(.
اأخرجه الطرباين يف الكبري )221/7( برقم: )6920(.  )1(

انظر: تقريب التهذيب )�ص: 596(.  )2(
�ل�سن �لكربى للبيهقي )288/5(.  )3(

�نظر: تعريف �أهل �لتقدي�س مبر�تب �ملو�سوفني بالتدلي�س )�س: 29(، تقريب التهذيب )�ص: 160(.  )4(
البخاري،  �سرح  منها:  له م�سنفات كثرية  املحدثني،  كبار  العيني احلنفي من  اأحمد  بن  هو: حممود   )5(
�سرح معاين �لآثار، تويف �سنة خم�س وخم�سني وثمامنائة. �نظر: ح�سن �ملحا�سرة )473/1(، الأعالم 

للزركلي )163/7(.
برز يف  الت�سانيف،  الطحاوي، احلنفي، �ساحب  امل�سري،  الأزدي،  �سالمة  بن  بن حممد  اأحمد  هو:   )6(
احلديث والفقه، تويف �سنة اإحدى وع�سرين وثالث مائة. انظر: وفيات الأعيان )71/1(، �سري اأعالم 

النبالء )27/15(. 
نخب الأفكار )200/15(.  )7(
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ا: حديث ال�سعبي، وحديث حممد بن را�سد. خام�ساً

اأما حديث ال�سعبي فمر�سل، واأما حديث حممد بن را�سد فمع�سل)1(.

)2(، وقيل 
 فاإن مولد ال�سعبي قيل اأنه كان ل�ست �سنني خلت من خالفة عمر

بل ولد بعد مقتل عمر)3(، واأما حممد بن را�سد فبينه وبني النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما ل يقل عن 
رجلني، فحديثه مع�سل.

املطلب الثالث
اأثر تعار�ص اأحاديث �صفعة اجلار يف اختالف الفقهاء

يت�سح مما �سبق �أن تعار�س �لأحاديث �لو�ردة يف �سفعة �جلار، من �أبرز �أ�سباب 
يف  �أثر  له  كان  �لأحاديث  ظو�هر  تعار�س  لأن  وذلك  �مل�ساألة،  يف  �لفقهاء  �ختالف 

امل�سلكني: م�سلك التاأويل، وم�سلك الرتجيح.

تخالف  اجلار  �سفعة  اإثبات  اأحاديث  اأن  على  مبني  فاإنه  التاأويل  م�سلك  اأما 
ظواهرها اأحاديث نفيها، ولذا قال اخلطابي: “وقد يحتمل اأن يجمع بني اخلربين، 
فيقال: اإن اجلار اأحق ب�سقبه اإذا كان �سريكااً؛ فيكون معنى احلديثني على الوفاق دون 
الختالف”)4(، وقال ابن عبدالرب: “ويحتمل اأن يكون اجلار املذكور يف هذا احلديث 
ا، والزوجة جارة، واإذا حمل  هو ال�سريك يف امل�ساع، والعرب قد ت�سمي ال�سريك جاراً
على هذ� مل تتعار�س �لأحاديث”)5(، فم�سلك �لتاأويل مبني على وجود �لتعار�س بني 

ا بينها وبني اأحاديث النفي. ظواهر احلديث، فتاأولوا اأحاديث الإثبات جمعاً
�ملع�سل: هو ما �سقط من �إ�سناده �ثنان فاأكرث. �نظر: �لتقريب و�لتي�سري للنووي )�س: 36(، النكت على   )1(

كتاب ابن ال�سالح لبن حجر )575/2(.
انظر: تاريخ بغداد )143/14(، تهذيب الكمال )28/14(.  )2(

انظر: تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر )338/25(.  )3(
معامل �ل�سن )474/2(.  )4(
)5( التمهيد )47/7- 48(.
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اجلار  �سفعة  اإثبات  اأحاديث  اأن  على  مبني  كذلك  فهو  الرتجيح  م�سلك  واأما 
�، حكم على �أحاديث  معار�سة لأحاديث نفيها، وملا كانت �أحاديث �لنفي �أ�سح �إ�سناداً
�لإثبات بال�سعف و�ملخالفة، ولول وجود �لتعار�س ملا حكم بال�سعف، ولذ� يقول �بن 
القيم: “واإمنا اأنكر عليه من اأنكر هذا احلديث ظنا منهم اأنه خمالف لرواية الزهري 
عن اأبي �سلمة عن جابر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�سفعة فيما مل يق�سم، فاإذا وقعت احلدود 
وبهذا  الزهري”)1(،  ملثل  العرزمي  �سفعة«، ول يحتمل خمالفة  الطرق فال  و�سرفت 

يظهر �أثر �لتعار�س يف �ختالف �لفقهاء يف م�سلك �لرتجيح.

اإعالم املوقعني )96/2(.  )1(
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اخلامتة

وفيها اأهم نتائج البحث.

ويف ختام هذا البحث ميكن اإجمال اأهم نتائج البحث فيما يلي: 

: اأن اأحاديث اإثبات �سفعة اجلار متكلم يف �سحتها، واأ�سح ما ثبت منها حديث  اأولاً
على  الدللة  يف  �سريح  غري  لكنه  ب�سقبه«،  اأحق  »اجلار   : رافع  اأبي 

ال�سفعة، حمتمل للتاأويل.

ا: �أن مد�ر �خلالف على ثبوت �لتعار�س بني �لأحاديث، فاإن ثبت �لتعار�س  ثانياً
م�سلك  و�أما  �لرتجيح،  م�سلك  هو  �لتعار�س،  دفع  يف  �ل�سحيح  �مل�سلك  فاإن 
متملة  كانت  و�إن  مبفردها  �لأحاديث  فاإن  وتكلف،  �سعف  ففيه  �لتاأويل 
ولذا  فيها،  قيلت  التي  التاأويالت  واألفاظ متنع �سحة  للتاأويل، جاءت بطرق 

فاإن اأ�سح امل�سالك هو م�سلك الرتجيح)1(.

ا: اأنه ل يجوز انتزاع حق م�سلم ا�سرتى �سراء �سحيحا، باأحاديث اختلف يف  ثالثاً
�سحتها وتاأويلها، بل يبقى حق متلكه ثابتاًا، حتى يثبت يف �سفعة اجلار حديث 

�سحيح ل يعار�سه ما هو �أقوى منه.

بداية املجتهد )20/4(.  )1(
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قائمة املراجع وامل�صادر

الإجماع، تاأليف: اأبي بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر الني�سابوري )املتوفى: . 1
319ه�(، النا�سر: دار اللوؤلوؤة للن�سر والتوزيع، القاهرة، حتقيق: اأبو عبدالأعلى 

خالد بن عثمان. 
الأحاديث املختارة، تاأليف: اأبي عبداهلل حممد عبدالواحد بن اأحمد احلنبلي . 2

عام   - بريوت   - والتوزيع  والن�سر  للطباعة  خ�سر  دار  الن�سر:  دار  املقد�سي، 
1410 هـ ط/1.

اأحكام القراآن، تاأليف: اأبي بكر اأحمد بن علي الرازي، اجل�سا�ص، دار الن�سر . 3
ال�سادق  حممد  حتقيق:  1405ه�،  عام  بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار 

قمحاوي.
ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار، تاأليف: اأبي عمر يو�سف بن عبداهلل . 4

عام  النداء-اأبوظبي-،  موؤ�س�سة  الن�سر:  دار  القرطبي،  النمري،  عبدالرب  بن 
2002م، حتقيق: ح�سان عبداملنان، د. حممود القي�سية.

بن . 5 حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  تاأليف:  الأ�سحاب،  معرفة  يف  ال�ستيعاب 
عبدالرب، دار الن�سر: دار اجليل - بريوت - عام 1412هـ، ط/1، حتقيق علي 

بن حممد البجاوي.
حجر . 6 بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبي  تاأليف:  ال�سحابة،  متييز  يف  الإ�سابة 

العلمية - بريوت، الطبعة الأولى -  النا�سر: دار الكتب  ال�سافعي،  الع�سقالين 
1415هـ حتقيق: عادل �أحمد عبد�ملوجود وعلى ممد معو�س. 

اإبراهيم . 7 بن  بن حممد  اأحمد  �سليمان  اأبي  تاأليف:  للخطابي،  اأعالم احلديث 
اخلطابي الب�ستي، دار الن�سر: جامعة اأم القرى - مركز البحوث العلمية واإحياء 

الرتاث الإ�سالمي- 1409ه� - 1988م، حتقيق د. حممد بن �سعد اآل �سعود.
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اإعالم املوقعني عن رب العاملني، تاأليف: اأبي عبداهلل �سم�ص الدين حممد بن . 8
العلمية-  الكتب  الن�سر:  دار  الدم�سقي،  الزرعي،  �سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي 

بريوت 1411ه�-1991م، حتقيق: طه حممد عبدال�سالم اإبراهيم.
بن . 9 عيا�س  �لف�سل  �أبو  �لقا�سي  تاأليف:  م�سلم،  �سحيح  ب�سرح  �ملعلم  �إكمال 

مو�سى بن عيا�س �ليح�سبي �ل�سبتي �ملالكي، حتقيق: يحيى �إ�سماعيل، �لنا�سر: 
دار الوفاء، املن�سورة، م�سر، 1419ه�-1998م.

1422ه�، . 10 الوفاء،  دار  الن�سر:  دار  ال�سافعي،  اإدري�ص  بن  حممد  تاأليف:  الأم، 
2001م، ط/1، حتقيق: د. رفعت فوزي عبداملطلب.

الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اأحمد بن حنبل، تاأليف: . 11
اأبو احل�سن علي بن �سليمان املرداوي، دار الن�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت، حتقيق: حممد الفقي.
الدين بن جنيم احلنفي، دار . 12 تاأليف: زين  الدقائق،  الرائق �سرح كنز  البحر 

�لن�سر: �لكتاب �لإ�سالمي، ط/2.
ر�سد . 13 بن  اأحمد  بن  الوليد حممد  اأبي  تاأليف:  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية 

القرطبي، ت )595هـ(، د�ر �لن�سر: د�ر �ملغني، �لريا�س، حتقيق ممد �سبحي 
حالق، 1432ه���.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، تاأليف: عالء الدين الكا�ساين، دار الن�سر . 14
دار الكتب العلمية، بريوت، 1986م.

البناية �سرح الهداية، تاأليف: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد . 15
بن ح�سني الغيتابى احلنفي بدر الدين العيني، النا�سر: دار الكتب العلمية - 

بريوت، لبنان، 1420ه�-2000م.
بن حممد، . 16 اأبي احل�سن علي  تاأليف:  الأحكام،  كتاب  والإيهام يف  الوهم  بيان 

1415ه�،  �لريا�س،  طيبة  د�ر  �لن�سر:  د�ر  �لفا�سي،  �لقطان  بابن  �ملعروف 
1997م، حتقيق: د. احل�سني اآيت �سعيد.
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�سامل . 17 بن  اخلري  اأبي  بن  يحيى  تاأليف:  ال�سافعي،  الإمام  مذهب  يف  البيان 
العمراين اليماين، ال�سافعي، دار الن�سر: دار املنهاج، لبنان بريوت، 1421ه�- 

2000م، حتقيق: قا�سم بن حممد النوري.
بن . 18 قا�سم  الدين  زين  الفداء  اأبي  تاأليف:  احلنفية،  طبقات  يف  الرتاجم  تاج 

قطلوبغا ال�سودوين، ت )879ه�(، دار الن�سر: دار القلم، دم�سق، �سنة الن�سر: 
1413ه�-1992م، ط1، )1مج(، حتقيق: حممد بن خري بن رم�سان بن يو�سف. 

تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، تاأليف: حممد بن مرت�سى احل�سيني، الزبيدي، . 19
ت )1205ه�(، دار الن�سر: دار الهداية، حتقيق: جمموعة من املحققني.

اأبي . 20 بن  يو�سف  بن  اأبي عبداهلل حممد  تاأليف:  والإكليل ملخت�سر خليل،  التاج 
القا�سم العبدري، دار الن�سر: دار الكتب العلمية- بريوت - 1416ه�-1994م.

تاريخ بغداد، تاأليف: اأحمد بن علي اأبو بكر اخلطيب البغدادي )ت: 463ه�(، . 21
)16مج(،  1422ه�-2002م  بريوت،   - الإ�سالمي  الغرب  دار  الن�سر:  دار 

حتقيق: د. ب�سار عواد معروف.
اأبي . 22 تاأليف  الأماثل،  من  حلها  من  وت�سمية  ف�سلها،  وذكر  دم�سق،  مدينة  تاريخ 

القا�سم علي بن احل�سن بن هبة اهلل ال�سافعي، ت )571ه�(، دار الن�سر: دار الفكر 
- بريوت - 1995م، حتقيق: حمب الدين اأبي �سعيد عمر بن غرامة العمري.

تبيني احلقائق �سرح كنز الرقائق، تاأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . 23
احلنفي، دار الن�سر: دار الكتاب الإ�سالمي - القاهرة - 1313ه�.

حجر . 24 بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  تاأليف:  املنهاج،  �سرح  يف  املحتاج  حتفة 
الهيتمي، دار الن�سر: املكتبة التجارية الكربى - م�سر- 1357ه�-1983م.

تعريف �أهل �لتقدي�س مبر�تب �ملو�سوفني بالتدلي�س، تاأليف: �أبي �لف�سل �أحمد . 25
بن علي بن حجر الع�سقالين ال�سافعي، دار الن�سر مكتبة املنار - عمان، 1403ه� 

- 1983م، حتقيق: د. عا�سم بن عبداهلل القريوتي.
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الع�سقالين . 26 حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبي  تاأليف:  التهذيب،  تقريب 
ال�سافعي، دار الن�سر: دار الر�سيد - دم�سق - 1406ه�-1986م، ط/1 حتقيق: 

حممد عوامة.
�لتقريب و�لتي�سري ملعرفة �سن �لب�سري �لنذير، تاأليف: �أبي زكريا ميي �لدين . 27

يحيى بن �سرف النووي، دار الن�سر: دار الكتاب العربي، بريوت، �سنة الن�سر: 
1405ه�-1985م، ط 1، حتقيق: حممد عثمان اخل�ست.

التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، تاأليف: اأبي عمر يو�سف بن عبداهلل . 28
بن عبدالرب النمري، دار الن�سر: وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية املغرب، 

1387م، حتقيق: م�سطفى بن اأحمد العلوي، وحممد بن عبدالكبري البكري.
اأحمد . 29 بن  حممد  الدين  �سم�ص  تاأليف:  التعليق،  اأحاديث  يف  التحقيق  تنقيح 

حتقيق:  1421ه�-2000م   - �لريا�س   - �لوطن  د�ر  �لن�سر:  د�ر  �لذهبي، 
م�سطفى اأبو الغيط عبداحلي عجيب.

تهذيب الكمال، تاأليف: يو�سف بن الزكي، عبدالرحمن بن اأبو احلجاج املزي . 30
دار الن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت - 1400ه�، 1980م، ط/1 حتقيق: د. 

ب�سار عواد معروف.
تهذيب اللغة، تاأليف: اأبي من�سور حممد بن اأحمد الأزهري، دار الن�سر: دار . 31

اإحياء الرتاث العربي - بريوت - 2001م، ط/1، حتقيق: ممد عو�س مرعب.
عمر . 32 �لدين  �سر�ج  حف�س  �أبي  تاأليف:  �ل�سحيح،  �جلامع  �سرح  �لتو�سيح 

 - دم�سق  النوادر،  دار  الن�سر  دار  امللقن،  بابن  ال�سهري  امل�سري  ال�سافعي 
1429ه�-2008م، حتقيق: د�ر �لفالح للبحث �لعلمي باإ�سر�ف خالد �لرباط.

اأبي . 33 بن  عبدالقادر  حممد  اأبي  تاأليف:  احلنفية،  طبقات  يف  امل�سية  اجلواهر 
اآباد  حيدر   - النظام  املعارف  دائرة  جمل�ص  الن�سر:  دار  القر�سي،  الوفاء 

الدكن-، الطبعة الأولى. 
تاأليف: عالء الدين علي بن عثمان، ال�سهري بابن الرتكماين . 34 اجلوهر النقي، 



أحاديث شفعة اجلار، ومسالك الفقهاء يف االستدالل هبا

العدد  اخلامس واخلمسون  853العدد  اخلامس واخلمسون 852

املتوفى �سنة 745ه�، دار الن�سر: مطبعة جمل�ص دائرة املعارف العثمانية -حيدر 
�آباد -�لهند، ط1، �سنة الن�سر: 1354ه�.

حا�سية ابن عابدين، وت�سمى حا�سية رد املختار على الدر املختار تاأليف: ابن . 35
عابدين، دار الن�سر: دار الفكر للطباعة والن�سر - بريوت - 1421ه�-2000م.

�سرح . 36 على  احلبيب  حتفة  وت�سمى  اخلطيب،  �سرح  على  البجريمي  حا�سية 
حتفة  الن�سر:  دار  البجريمي،  حممد  بن  عمر  بن  �سليمان  تاأليف:  اخلطيب، 

احلبيب على �سرح اخلطيب - بريوت - 1417ه� -1996م، ط1.
حا�سية اجلمل على �سرح املنهج، تاأليف: �سليمان بن عمر بن من�سور امل�سري، . 37

املعروف باجلمل، دار الن�سر: دار الفكر بريوت، )5مج(.
الد�سوقي، . 38 عرفة  بن  حممد  تاأليف:  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 

ت)1230ه�(، دار الن�سر: دار الفكر - بريوت -، )4مج(.
�أبو . 39 عبد�لهادي  بن  �لدين  نور  تاأليف:  ماجه،  �بن  �سن  على  �ل�سندي  حا�سية 

احل�سن ال�سندي، ت )1138ه�(، دار الن�سر: دار اجليل - بريوت.
احلاوي الكبري، وهو �سرح خمت�سر املزين، تاأليف: حممد بن حبيب بن علي . 40

 - بريوت   - العلمية  الكتب  دار  الن�سر:  دار  ال�سافعي،  الب�سري،  املاوردي، 
عادل  و�ل�سيخ  معو�س،  ممد  علي  �ل�سيخ  حتقيق:  ط/1،  1419ه�-1999م، 

اأحمد عبداملوجود.
�أبي بكر . 41 �أخبار م�سر و�لقاهرة، تاأليف: عبد�لرحمن بن  ح�سن �ملحا�سرة يف 

جالل الدين ال�سيوطي، املتوفى �سنة 911ه�، دار اإحياء الكتب العربية - عي�سى 
البابي احللبي و�سركاه - م�سر، الطبعة: الأولى 1387ه�-1967م. 

حلية الفقهاء، تاأليف: اأحمد بن فار�ص بن زكرياء القزويني، دار الن�سر: ال�سركة . 42
املتحدة للتوزيع - بريوت - 1403ه�، حتقيق د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي.

الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، تاأليف: احلافظ اأبي الف�سل اأحمد بن . 43
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علي بن حممد الع�سقالين، دار الن�سر: جمل�ص دائرة املعارف العثمانية - �سيدر 
اأباد الهند - 1392ه�-1972م، ط/2، حتقيق ومر�قبة: ممد عبد�ملعيد �سان. 

علي . 44 بن  اإبراهيم  تاأليف:  املذهب،  علماء  اأعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج 
والن�سر،  للطبع  الرتاث  النا�سر: دار  املالكي،  اليعمري،  بن حممد بن فرحون 

القاهرة، حتقيق وتعليق: الدكتور حممد الأحمدي اأبو النور. 
ديوان الأع�سى الكبري، تاأليف: ال�ساعر ميمون بن قي�ص ال�سهري بالأع�سى، دار . 45

الن�سر: مكتبة الآداب باجلماميز -م�سر-، حتقيق: د. حممد ح�سني.
�سنة . 46 �ملتوفى  �لنووي،  �سرف  بن  يحيى  زكريا  �أبي  لالإمام  �لطالبني،  رو�سة 

ال�ساوي�ص،  زهري  حتقيق:  بريوت-،  الإ�سالمي،  ملكتب  الن�سر:  دار  676ه�، 
1412ه�-1991م.

اإ�سماعيل . 47 اأدلة الأحكام، تاأليف: حممد بن  �سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام من 
ال�سيد  الن�سر: دار احلديث، )4مج(، حتقيق: ع�سام  ال�سنعاين الأمري، دار 

ال�سبابطي.
�لن�سر: . 48 د�ر  �لقزويني،  يزيد  بن  �أبي عبد�هلل ممد  تاأليف:  ماجه،  �بن  �سن 

الر�سالة العاملية - بريوت -، 1430ه�-2009م ط1، .
�سن �أبي د�ود، تاأليف: �أبي د�ود �سليمان بن �لأ�سعث �ل�سج�ستاين، �لأزدي، د�ر . 49

الن�سر: الكتاب العربي - بريوت -.
�سن �لبيهقي �لكربى، تاأليف: �أبي بكر �أحمد بن �حل�سني �لبيهقي، د�ر �لن�سر: . 50

جمل�ص دائرة املعارف العمانية بحيدر اآباد الدكن - الهند - 1352: 1355ه�، 
ط1.

�سن �لرتمذي، وت�سمى �جلامع �ل�سحيح، تاأليف: �أبي عي�سى ممد بن عي�سى . 51
 :1996  - بريوت   - الإ�سالمي  الغرب  دار  الن�سر:  دار  ال�سلمي،  الرتمذي، 

1998م.
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�لن�سر: . 52 د�ر  �لد�رقطني،  بن عمر  علي  �أبي �حل�سن  تاأليف:  �لد�رقطني،  �سن 
دار املعرفة - بريوت - 1386ه�-1966م، حتقيق: ال�سيد عبداهلل ها�سم مياين 

املدين، )4مج(.
�سن �لن�سائي �لكربى، تاأليف: �أبي عبد�لرحمن �أحمد بن �سعيب �لن�سائي، د�ر . 53

الن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت - لبنان - 1421ه�-2001م.
�سعيب . 54 بن  �أحمد  عبد�لرحمن  �أبي  تاأليف:  �ل�سن،  من  �ملجتبى  �لن�سائي  �سن 

الن�سائي دار الن�سر: دار املعرفة للطباعة والن�سر والتوزيع - بريوت - 1428ه� 
- 2007م.

�سري اأعالم النبالء، تاأليف: اأبي عبداهلل حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي، . 55
�سعيب  حتقيق:  ط/9،  1413هـ،   - بريوت   - الر�سالة  موؤ�س�سة  الن�سر:  دار 

�لأرناوؤوط، وممد نعيم �لعرق�سو�سي. 
املبارك . 56 الدين  ال�سعادات جمد  اأبي  تاأليف:  ال�سافعي،  �سرح م�سند  ال�سايف يف 

�لريا�س  �لر�سد،  �لن�سر: مكتبة  �لأثري، د�ر  �بن  �ل�سيباين �جلزري  بن ممد 
بن  يا�سر  اأبي متيم   - �سليمان  بن  اأحمد  - 1426ه�-2005م، ط/1، حتقيق: 

اإبراهيم.
اأحمد . 57 بن  يو�سف  بن  تاأليف: عبدالباقي  رقاين على خمت�سر خليل،  الزُّ �سرح 

الزرقاين امل�سري، دار الن�سر: دار الكتب العلمية، بريوت -1422ه�-2002م، 
ط/1، حتقيق عبدال�سالم حممد اأمني

�سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي، تاأليف: �سم�ص الدين اأبي عبداهلل حممد . 58
1413ه�-  �لريا�س   - �لعبيكان  د�ر  �لن�سر:  د�ر  �مل�سري، �حلنبلي،  �لزرك�سي 
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فائدة: من خوا�س القول الراجح

عند وقوع اخلالف بني العلماء يف م�ساألة من امل�سائل، فاإن من 
خو��س �لقول �لر�جح: �سهولة فهمه، و�سهولة تطبيقه، و�ن�سباط 
م�سائله على الأ�سول ال�سرعية، وقلة ال�ستثناءات الواردة عليه، 
و�سعوبة  فهمه  �سعوبة  -غالبااً-:  املرجوح  القول  خوا�ص  ومن 
تطبيقه، وقد يوجد فيه تناق�ص اأو عدم اطراد، اأو عدم انبنائه 

على �أ�سل متفق عليه، �أو كرثة �ل�ستثناء�ت �لو�ردة عليه.
 املختارات اجللية، لل�سعدي، )�س:151(، ولطائف الفوائد لالأ�ستاذ 
الدكتور �سعد بن تركي اخلثالن، )�س84(.




