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٢٠١٣ م ـ  ١٤٣٤ يمغ 

الكتاب في أي شكل من األشكال أو استعمال أي جزء من هذا  الكتاب في أي شكل من األشكالال يجوز نسخ  أو استعمال أي جزء من هذا  ال يجوز نسخ 
أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو االلكترونية، بما في ذلك النسخ أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو االلكترونية، بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إال بإذن خطي من الناشر.الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إال بإذن خطي من الناشر.







الثاني الفصل 

التالية: المباحث  على  الفصل  هذا  ويشتمل 
القاعدة. حقيقة   :∫hC’G  åëÑªdG

القاعدة. تأصيل   :»fÉãdG  åëÑªdG

وتطبيقاتها. القاعدة  فروع   :ådÉãdG  åëÑªdG

«اليقين  الكلية  القاعدة  عـن  المتفرعة  القواعد   :™HGôdG  å``ëÑªdG

بالشك ». ال يزول 
ما كان ». ما كان على  بقاء  «األصل  قاعدة:  األول:  المطلب  ـ 

الذمة ». براءة  «األصل  قاعدة:  الثاني:  المطلب  ـ 
الصفات  أو  األمور  في  «األصـل  قاعدة:  الثالث:  ـ  المطلـب 

العدم ». العارضة 
إلى  الحـادث  إضافـة  «األصـل  قاعـدة:  الرابـع:  ـ  المطلـب 

أوقاته ». أقرب 
الخامس: قاعدة: «هل األصل في األشياء اإلباحة   ـ  المطلب 

الحظر ؟». أو 

الثانية الكبرى  الكلية  الفقهية  القاعدة 
عنها تفرع  وما  بالشك »  ال يزول  «اليقين 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦

»fÉãdG  π°üØdG
á«fÉãdG  iôÑμdG  á«∏μdG  á«¡≤ØdG  IóYÉ≤dG

É¡æY  ´ôØJ  Éeh  z ∂°ûdÉH  ∫hõj ’  ø«≤«dG{

ال يزول  «اليقين  الثانيـة  الكبرى  الكلية  القاعـدة  دراسـة  الفصل  هذا  يتنـاول 
وأّن  اإلسـالمي،  الفقه  في  وأهميتهـا  حقيقتها  ويبّيـن  عنهـا،  تفرع  ومـا  بالشـك » 
غلبة  على  مبنّيـًا  معظمها  جاء  بـل  اليقين،  على  دائمـًا  ال تبنى  الفقهيـة  األحـكام 
في  عليها  المتخرجة  والفـروع  ودليلها،  القاعـدة  هذه  أصل  في  ويبحـث  الظـن، 
المتفرعة  القواعد  بعـض  بذكر  الفصل  هذا  ونختـم  اإلباضية ،  الفقهيـة  المصـادر 
للفائدة،  إتمامًا  ال الحصر  التمثيل  باب  من  تحتها  المندرجة  أو  القاعدة  هذه  عن 

ما يأتي: في  مفصالً  سيأتي  ذلك  وكل 



األول المبحث 

القاعدة حقيقة 

:É¡àfÉμeh  IóYÉ≤dG  √òg  á«ªgCG  : k’ shCG

كثير  مدار  عليها  العظيم،  الشأن  ذات  الشرعية  األصول  من  القاعدة  هذه  ُتعد 
ومعامالت  عبـادات  من  الفقه  أبـواب  معظم  في  وتدخل  الفقهيـة  األحـكام  مـن 
الفقه  في  الدائـرة  القواعد  مـن  والكثير  وأقضيـة،  وعقوبـات  شـخصية  وأحـوال 

عنها(١). ناشئة  بل  بها  الصلة  وثيقة  وأصوله 
قال  لذلك  الفقه  علم  أرباع  ثالثة  تتّضمن  أنها  علمنا  إذا  أكثر  مكانتها  وتظهر 
المخرجة  والمسـائل  الفقه  أبـواب  جميع  في  تدخـل  القاعدة  «هـذه  السـيوطي : 

وأكثر»(٢). الفقه  أرباع  ثالثة  تبلغ  عليها 
أن  كما  مسـائل»(٣).  إال  عنها  ال يخـرج  مطردة  قاعدة  «هـذه  النـووي :  وقـال 
والرحمة  والرأفة  اليسر  مظاهر  من  مظهرًا  تمثل  أنها  في  تبرز  القاعدة  هذه  أهمية 
لليقين  تقرير  فيها  حيـث  الحرج  رفع  إلى  تهدف  وهي  اإلسـالمية،  الشـريعة  في 
ال سيما  الوسواس،  عن  ما ينشأ  كثيرًا  الذي  للشك  وإزالة  معتبرًا،  أصالً  باعتباره 
اشـتد  إذا  عضال  داء  الوسـواس  أن  المعلوم  ومـن  والصالة،  الطهـارة  بـاب  فـي 
الواجبات.  أداء  عناء  ويكابـد  المشـقة  في  المكلف  فيقع  عنه،  ال ينفك  بصاحبـه 

ص ٣٥٤. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (١)
ص ٧٧. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)

.٢٠٥/١ المهذب،  شرح  المجموع،  النووي:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٨

يتجلى  القاعدة  هذه  فيها  تسري  التي  الفقهية  والقضايا  المسائل  سائر  في  وكذلك 
العباد. عن  والتخفيف  الرفق 

: á«°VÉHE’G  äÉØæ°üªdG  »a  z ∂°ûdÉH  ∫hõj ’  ø«≤«dG{  :IóYÉb  :kÉ«fÉK
المعنى،  في  متقاربة  عديـدة  بصيغ  القاعدة  هذه  عـن  اإلباضية   عبر  وقـد 
بالشـك »(١)،  ال يزول  اليقين  «أن  «جواهره»:  في  الراشـدي   ما ذكره  ذلك  من 
ال يزال  المتيقن  الفعل  فيقال:  القاعـدة  هذه  في  المكلف  فعل  لتقدير  وذلـك 

مثله »(٢). بيقين  إال  ال يزول  «اليقين  بقوله:  كذلك  عنه  ر  وعبَّ بالشك، 
بالشـك»(٣)،  ال يرتفع  «اليقين  منها  أخرى  بصيـغ  بركة   ابن  عليها  ونـص 
بالشـك »(٥)،  ال يزول  و«اإلجماع  مثله »(٤)،  بيقين  إال  حكمه  ال يزيل  «واليقين 
«ما  بقوله:  «اإليضـاح»  على  حاشـيته  في  السدويكشـي   المحشـي  عنها  وعبر 
ال يرفع   ...» بقوله:  الشـماخي   عنها  وعبر  اليقين »(٦)،  إال  ال يزيله  بيقين  ثبت 
على  «فنحن  بصيغـة:  ذكرهـا  آخر  مـكان  وفـي  باليقيـن »(٧).  ما ثبـت  الشـك 

مثله »(٨). اليقين  إال  اليقين  وال يزيل  عليه،  ما تيقنا 
«أن  وهي:  المقصود  من  قريبة  بعبارة  القاعدة  هذه  إلى  الكدمي   أومأ  وقد 
وكل  وتعالى ـ  ـ تبارك  اهللا  دين  في  األمور  من  وأمر  األشـياء  من  شـيء  كل 
المبينة  الحقوق  من  حق  وكل  ما حرم،  وحرمة  اهللا  ما أحل  حالل  فـي  حكـم 

ص ٦٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)

ص ٧٤. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
.١٠٠/٢ اآلمال،  معارج  في  السالمي  نص  وكذلك   ،٢٢٢/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

.٣ - ٣٣ التعارف،  بركة:  ابن   (٤)
.٢٣١/٢ وكذلك   ،٢١٥/٢ - ٢١٦ الجامع،  بركة:  ابن   (٥)

.٢٣٣/١ الشماخي،  لعامر  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  سعيد:  السدويكشي   (٦)
.٣١١/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٧)

.٣٥٢/١ نفسه،  المرجع  الشماخي:   (٨)



٩ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

كله جاٍر  الشريعة، جميع هذا  أحكام  ـ سبحانه ـ وكل حكم من  اهللا  في شرع 
األمة،  وإجماع  ـنَّة  والسُّ الكتاب  من  له  الموضحة  عليـه  المبنية  أصوله  علـى 
منها  حكم  فكل  مثلها،  أصل  يزيلها  حتى  ثابتة  فهي  األحكام،  هذه  ثبتت  فإذا 
زال  وإذا  يزيله،  مثله  ثابت  بحكم  إال  وال يزول  أصوله  على  ثابتًا  فيظل  ثبت 

مثلها»(١). أصل  يثبتها  حتى  زائلة  فأصوله  الحقوق،  هذه  أحكام  من  حكم 
اإلباضية   المصنفات  بعـض  في  عليها  عثرنـا  التي  العبارات  بعـض  هـذه 
الفروع  وتخريج  القاعـدة  هـذه  اعتمادهم  مدى  تؤكـد  والمتأخـرة  المتقدمـة 

عليها. الفقهية 

:IóYÉ≤dG  äGOôØe  π«∏ëJ  :kÉãdÉK
يلي: كما  لألشياء  اإلدراك  مراتب  تفاوتت  لقد 

الجدير  فمـن  الشـك،  وآخرها  الظن،  وبعدهـا  الظن،  غلبـة  ثـم  اليقيـن، 
علميـة،  مصطلحـات  باعتبارهـا  جـرت  التـي  الكلمـات  نتنـاول  أن  بالذكـر 
ونبين  والتحليـل،  الشـرح  من  بشـيء  الفقه واألصول  فـي مجـال  خصوصـًا 
فقهاء  عند  اسـتعمالها  يجري  ما دام  بينها،  فيما  األساسـية  المتمايزة  الفروق 

وغيرهم. اإلباضية  

اليقين: معنى  ـ   ١
نظر  عـن  الحاصل  العلـم  هـو  اليقيـن  أن  جواهـره  فـي  الراشـدي   نقـل 
باب  من  يَقنًا  َيْيقـن  األمر  ويقـن  يقينًا،  اهللا  علـم  ال يسـمى  ولهذا  واسـتدالل 

ووضح(٢). ثبت  إذا  تعب، 

.٨٣/٤ المعتبر،  الكدمي:   (١)
ص ٣٥١. المنير،  المصباح  والفيومي،   ،٧٣/٥ القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٠

وأيقنُت  يقنًا  األمر  يقنت  منه،  الشـك  وزوال  العلم  «هو  الجوهري (١):  وقـال 
واحد»(٢). بمعنى  كله  وتيقنت،  واستيقنُت 

واليقين  األمر،  وتحقيـق  الشـك،  وإزاحة  العلم  اليقين:  «اللسـان»  في  وجـاء 
االستقرار:  بمعنى  اللغة  في  أصل  وهو  اليقين»(٤)،  نقيض  «والشك  الشك(٣).  ضد 

ودام»(٥). استقر  إذا  الحوض  في  الماء  يقن  «يقال 
المطابق  الثابت  الجازم  االعتقاد  هـو  اليقين  «الكليات»:  في  أبو البقاء   وقـال 
متعين  سـبب  من  لثبوته  القلب  في  المسـتقر  العلم  عن  عبارة  هو  وقيل:  للواقع، 

الحكم(٧). ثبات  مع  الفهم  سكون  هو  وقيل:  االنهدام(٦)،  ال يقبل  بحيث  له 
اليقين وال يقال:  واليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية... يقال: علم 
إن  تجّوزًا  قيل  وإن  للعلم،  مماثًال  اللغة  أصل  في  «اليقين»  وليس  يقين(٨).  معرفة 
قال  كما  ثابـت  واليقين  العلـم  بيـن  فالفرق  معـه،  ال تـردد  الـذي  العلـم  اليقيـن 
سـبيل  على  به  ما هو  على  الشـيء  اعتقاد  هو  العلم  «إن  العسـكري (٩):  أبو هالل 

من  لغوي،  فـاراب،  من  أصله  (٣٩٣هـ/١٠٠٣م):  أبو نصـر  حمـاد،  إسـماعيل بن  الجوهـري   (١)
أشهر  سبيله.  في  ومات  (الطيران)  حاول  من  أوُل  وهو  مقلة،  ابن  خط  مع  يذكر  وخطه  األئمة. 
األعالم،  الزركلي،  (النحو).  في  ومقدمته  (العروض)  في  كتاب  وله  مجلدان.  (الصحاح)  كتبه 

.٣١٣/١
(يقن). مادة  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الجوهري:   (٢)

.٤٥٧/١٣ ١٣٧٥هـ/١٩٥٦م،  صادر،  دار  بيروت  ط  (يقن)،  مادة  العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٣)
.٤٥٠/١٠ نفسه،  المصدر   (٤)

ص ٢٥٩. التعريفات،  كتاب  علي:  الجرجاني   (٥)
ص ١١٦. الخامس،  القسم  الكليات،  أبو البقاء:  الكفوي   (٦)

ص ٥٥٢. القرآن،  غريب  في  المفردات  الراغب:  األصفهاني   (٧)
نفسه. المصدر  األصفهاني:   (٨)

(ت: بعد  أبو هالل  العسكري،  مهران  يحيى بن  بن  سـعيد  سهل بن  عبد اهللا بن  الحسـن بن  هو   (٩)
االهواز.  كور  من  مكرم)  (عسكر  إلى  نسـبته  شـعر.  له  باألدب،  عالم  ١٠٠٥م):  بعد  ٣٩٥هـ/ 
و«الحث  ط»  ـ  األمثال  و«جمهـرة  اللغة،  في  خ»  ـ  و«معجـم  اللغة،  في  «التلخيص»  كتبـه:  =مـن 



١١ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

اهللا  يوصف  أن  ال يجوز  ولهذا  علم،  بما  الصدر  وثلج  سكون  هو  واليقين  الثقة، 
أنهم  والشـاهد  الشـك،  حيرة  بعد  بالشـيء  العالم  الموقن:  وقيل:  باليقين،  تعالى 
وسمي  وعلم...  شك  يقال:  وقلما  ويقين،  شك  فيقولون:  الشـك،  ضد  يجعلونه 

الشك»(١). ارتفاع  وجوده  في  ألن  يقينًا؛  علمنا 
يحصل  عندنا  الـذي  اليقين  أن  يرى  حيـث  المعنى  هذا  بركة   ابـن  أكد  وقـد 
عبارته:  نص  وهذا  اهللا  عنـد  اليقين  به  المراد  وليس  القلب  وسـكون  باالطمئنـان 
اليقين  وأن  قلوبنا...  بـه  وتطمئن  نفوسـنا  إليهم  تسـكن  بما  عندنا  يقين  هو  «ومـا 
ولعل  علمنا...  ال يبلغه  اليقين  من  اهللا  ما عند  ألن  ما عندنا؛  هو  به  تعبدنا  الـذي 
منه  يخرجوا  أن  عليهم  ما أخذ  أن  الشريعة  طريق  من  عباده  به  ما تعبد اهللا  جميع 
واألحوال  الجاريـة  بالعـادة  معرفته  علـى  يسـتدلون  بما  عندهم،  يقيـن  هـو  بمـا 
باالستدالل  يعلم  وما  والمشاهدة،  بالحس  يقع  إنما  حقيقته  يعلم  ال بما  الظاهرة 

الحال...»(٢). بظاهر  إال  معرفته  إلى  ال يوصل 
الذي  اليقين  أن  وبيَّن  المعنى  هذا  «التمهيد»  في  الخليلي   المحقـق  أكد  وقـد 
فيقول  اهللا،  عند  الذي  اليقين  وليس  عندنا  يحصل  الذي  اليقين  هو  بـه  اهللا  تعبدنـا 
السـائل:  فيقول  الصالة  في  القصر  حد  مسـألة  حول  عليـه  ورد  سـؤال  علـى  رّدًا 
الموضع  ذلك  فـي  ويصلي  صالته  في  نفسـه  على  االحتيـاط  أحـب  إن  «أرأيـت 
قد  تعالى  اهللا  علم  في  الموضع  ذلك  كان  إن  ونيته  وتمامًا،  جمعًا  فيه  شك  الذي 
يجاوز  لم  تعالى  اهللا  علم  فـي  كان  وإن  جمعًا،  صلى  فقد  الفرسـخين  فيه  جـاوز 

تمامًا». صلى  فقد  الفرسخين 

المعاني»  بين  و«الفرق  ط»  ـ  والنثر  النظم  الصناعتين:  و«كتاب  رسـالة،  خ»  ـ  العلم  طلب  على 
اللغة،  في  ط»  ـ  و«الفروق  شعره»  و«ديوان  مجلدات،  خمس  القرآن،  تفسـير  في  و«المحاسـن» 

.١٩٦/٢ األعالم،  الزركلي:  جزآن.  ط»  ـ  المعاني  و«ديوان 
ص ٦٣ - ٦٤. اللغة،  في  الفروق  أبو هالل:  العسكري   (١)

ص ٧. المحققة،  النسخة  التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)

=
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حكم  على  ولكن  تعالى،  اهللا  علم  في  بما  ذلك  من  متعبَّد  غير  «هو  فأجاب: 
له  وليس  الفرسخين  تعدي  على  يسـتيقن  حتى  تمامًا  فيصليهما  والحضر،  التمام 
الفرسـخين  جاوز  قد  تعالى  اهللا  علم  في  كان  ولو  سـفرًا  يصليهما  أن  الشـك  مع 

هو...»(١) علمه  عن  يسأل  وإنما  اهللا  علم  عن  مسؤول  غير  فإنه 
أن  فذكر  الحقيقة  هـذه  تؤكد  مختلفة  بأدلة  إليه  ما ذهب  بركـة   ابن  أيد  وقـد 
األمور،  من  والظاهر  نعلـم  مما،  عندنا  يقين  هو  بمـا  تعبدنا  اهللا  أن  علـى  الدليـل 
من  اهللا  عند  حقيقتـه  نعلم  أن  دون  العبـادة  من  ونخـرج  معرفتها  علـى  ونسـتدل 

ذلك:
ـ  ١ وتوعد   حرمتها  عّظم  التي  واألموال  والدماء  الفـروج  بإباحة  اهللا  ما تعبدنـا 

الفساق. من  غيرهم  دون  البينة  من  بالعدول  العقاب  بأليم  عليها 
ـ  ٢ نحكم   الشهود  وهؤالء  األحكام،  إثبات  في  العدول  الشهود  شهادة  اعتماد 

المعنى  هذا  وفي  الخفية  أحوالهم  معرفة  وال يمكن  الظاهر  حسب  عليهم 
عندنا  يقين  هو  وما  أمورهم،  بظاهر  العدالة  طلب  «فعلينا  بركة :  ابن  يقـول 
ال يجوز  ـ  ذكره  جلَّ  ـ  اهللا  ألن  قلوبنا؛  به  وتطمئن  نفوسنا  إليهم  تسكن  بما 
سـرهم  يعلـم  اهللا  ألن  عنـده؛  العادلـة  بالبينـة  الحكـم  علينـا  يفتـرض  أن 

أعينهم»(٢). بين  كالسماء  به  ُيعَرفون  َعَلمًا  لنا  ينصب  أن  إال  وجهرهم، 
المصلي  أن  تـرى  «أال  فيقول:  األمـر  لهذا  توضيحًا  بركـة   ابـن  ويضيـف 
مؤد  فهو  معـه،  اليقين  مـن  وذلك  عنـده،  طاهـر  بثـوب  يصلـي  أن  اهللا  كلفـه 
يصلي  كان  أنه  لـه  تبين  فإذا  معه،  الـذي  باليقين  فرضه  من  خـارج  لصالتـه، 
إلى  ورجع  الصالة  وقت  خرج  وإن  فعله  في  مأثومًا  يكن  لم  طاهر  غير  بثوب 

وأعادها...»(٣). صالته 

.٢٢٢/٥ - ٢٢٣ التمهيد،  سعيد:  الخليلي   (١)
ص ٧. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)

ص ٧ - ٨. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٣)
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ما هو  على  الشـيء  «درك  وهو  العلم  حقيقة  الوارجالني   أبو يعقوب  ويبيـن 
فمن حيث  أو مصدرها،  أنواعها وطبيعتها  للعلم بحسب  تقاسيم  ويورد  عليه»(١)، 
مطبوع،  «حس  ثالثة:  العباد  إلى  العلوم  منها  تتطرق  التي  الرق  أن  نجد  المصدر 

مسموع»(٢). وشرع  مجموع،  وعقل 
حدوثها.  وعدم  حدوثها  حسـب  للعلوم  آخر  تقسـيمًا  أبو يعقوب   يورد  كما 
أو  (المخلوق  المحدث  علـم  والمحدث  سـبحانه،  القديم  علم  المحدث  «فغيـر 
علوم  يقسم  ثم  ومكتسبًا»(٣)،  ضرورّيًا  قسمين:  ينقسم  المحدث  وعلم  اإلنسان)، 

أنواع. إلى  الكسب  وعلوم  الضرورة 
الضروري: العلم  فأنواع 

وما  وصفاته،  وأفعاله  وبذاتـه  بوجوده  اإلنسـان  علم  وهو  البنية،  علـم  أولهـا:  ـ 
في  بالخيال  الحقائق  تلتبس  وقد  وغضب،  وسرور  وألم  لذة  من  أحواله  من  يختلف 
عقله. أو  حواسه  أو  بدنه  في  اإلنسان  تعتري  لعلة  ـ  ضرورّيًا  كان  وإن  ـ  العلم  هذا 

وقد  والمسـتحيالت،  والجائزات  الواجبات  العقليات،  من  ما علم  ثانيهـا:  ـ 
فيها. الخاطر  تردد  بعد  تقع  وربما  وهلة،  أول  من  لإلنسان  تقع 

ولذلك  إدراكها،  في  أغالط  وللحواس  الحواس،  جهة  من  ما يعلم  ثالثها:  ـ 
الشهادة  اهللا  ما لم تعضدها حاسة أخرى، وألمر ما جعل  ال يوثق بحاسة واحدة، 

اثنين. عدلين  األحكام  في 
الضروري  بين  مترددة  وهي  المتواتـرة،  األخبار  جهة  من  ما يعلـم  الرابـع:  ـ 

ضرورة(٤). ونهايتها  كسب  فبدايتها  والمكتسب، 

.٢٣/١ واإلنصاف،  العدل  الوارجالني:   (١)
.١٧/١ نفسه.  المصدر  الوارجالني:   (٢)

.١٩/١ نفسه:  المصدر   (٣)
نفسه: ٢٣/١. ـ باجو مصطفى: أبو يعقوب الوارجالني وفكره األصولي، ط ١٤١٥هـ/١٩٩٥م،   (٤)

ص ١٨١ - ١٨٢. ُعمان.  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشر 
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جهة  من  ما يقع  أنواعـه:  «أحد  أن  الوارجالنـي   فيـرى  الكسـبي  العلم  وأمـا 
الحواس: ما أدركته  عليه  دل  وما  الحواس،  أدركت  بما  االستدالل 
رخيمًا. منظمًا  منغمًا  موزونًا  الحاسة  تدركه  كالصوت  فاألول: 

غير  أو  خبرًا  أو  نهيًا  أو  أمـرًا  معنى:  من  الصوت  هذا  عليه  ما يـدل  والثانـي: 
ذلك.

الشـرائع،  علوم  من  والبحث  النظر  جهة  من  به  العلم  ما وقع  أنواعه:  وثاني 
المعنوية. العلوم  وسائر  والطب،  والفقه، 

والحرف»(١). الصناعات  علم  في  العادة  جهة  من  به  العلم  ما وقع  ثالثها: 
واليقين. العلم  بين  الفرق  ندرك  حقيقته  وبيان  للعلم  التقسيم  هذا  بعد  ولعل 

الظن: غلبة  ـ   ٢
وهي  الظن،  طمأنينـة  عن  عبارة  الظن  «غلبـة  العسـكري :  أبو هالل  قـال 
الجانب  الجانب اآلخر رجحانًا مطلقًا يطرح معه  الجانبين على  رجحان أحد 
هذه  وتتحقق  ضعفه.  لشـدة  النظر  في  اعتبار  له  يبق  لم  أنه  بمعنـى  اآلخـر»(٢) 
قلبه  إليه  وجنح  أحدهما  ترجح  بحيث  أمرين  بين  المكلف  تـردد  إذا  الكيفيـة 

اآلخر. االحتمال  بطرح 
وحكم الظن الغالب أنه يقوم بمثابة اليقين عند الفقهاء ، ويجوز بناء األحكام 
واالسـتدالل.  النظر  عند  يحصل  قّلما  الذي  اليقين  وجود  عدم  عند  عليه  الفقهية 
بركة   ابن  بذلك  صرح  فقد  اإلباضية   فقهاء  بعض  عبارات  في  ما ورد  ذلك  ويؤيد 
كان  «فلو  فيقـول:  ونحوهمـا  والمفقـود  الغائـب  أحـكام  عن  كالمه  سـياق  فـي 
ما ذكرنا  لكان  اآلثار  به  جاءت  وما  عليه،  الناس  بما  له  ال علم  من  إليه  ما ذهب 

وفكـره  الوارجالنـي  أبو يعقـوب  مصطفـى:  باجـو   .٢٣/١ واإلنصـاف،  العـدل  الوارجالنـي:   (١)
ص ١٨٢. األصولي، 

ص ٧٩. اللغة،  في  الفروق  أبو هالل:  العسكري   (٢)
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يكون  أن  ما ال يجوز  عنده  اليقين  إذ  بيقين،  إال  منه  شيء  في  يحكم  أن  ال يجب 
غالب  وفي  عندنا  يقين  هو  بما  نحكم  أن  بـه  وتعبدنا  علينا  أخذ  الذي  بـل  غيـره، 

اهللا»(١). عند  الذي  ال اليقين  ظنوننا، 
وجوب  حاالت  عن  حديثـه  معرض  في  األمر  هذا  أيضـًا  الشـماخي   ويؤكد 
فقال:  النوم  بعد  جسده  أو  ثوبه  في  أثرها  الشـخص  وجد  إذا  الجنابة  من  الغسـل 
أحكام  جل  ألن  الغسل؛  منه  يجب  الغالب  الظن  أن  على  مبني  عندي  كله  «وهذا 
األشياء  هذه  من  يجب  ولذلك  ـ  أعلم  واهللا  ـ  الظنون  غلبات  على  مبنية  الشريعة 

الغسل»(٢). المذكورة 
تقرير  في  واعتماده  الظن  غلبة  مفهوم  إلى  البسام»  «الورد  في  الثميني   ويشير 
االعتقاد  فيها  يكفي  بل  اليقيني  العلم  الشرعيات  في  يشرط  «وال  فيقول:  األحكام 
أيضًا:  وقال  (النـور: ٣٣).   ﴾ J  I  H  G  F ﴿ تعالـى:  قال  الراجـح، 
كالعلم  ويتخلف،  بذلك  العلم  ينقلب  وقد  (الممتحنة: ١٠).   ﴾ §  ¦  ¥ ﴿
واليته،  عليَّ  تجب  اإلنسـان  هذا  أن  الظن،  وغلبة  بالظاهر  أكفاء  الشـهود  بعدالة 

الزكاة»(٣). له  تدفع  وأنه 
وأومأ ابن بركة  أيضًا إلى هذا المعنى فقال: «كذلك كلف أصحاب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وطلبوا  اسـتدلوا  فإذا  فيها،  الحكم  اهللا  كلفهم  التي  الحوادث  حكم  فـي  يجتهـدوا  أن 
منهم  واحد  كل  ظن  على  وغلب  وقاسوا،  إياه  كلفهم  الذي  الحق  أنه  عندهم  ما كان 
الواحد  أن  تـرى  أالَ  ذلك.  على  بالثواب  لـه  وحكم  به،  حكم  الحق  أصـاب  قـد  أنـه 
بعد  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  عن  خبر  على  يظهر  ثم  حالٍ،  تمليك  أو  فْرجٍ  بإباحة  يحكم  قد  منهم 

ذلك...»(٤). قبل  به  عمل  ما كان  ويدع  به،  ويعمل  إليه  فيرجع  ذلك 

ص ٣٩. السابق،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
.١٧٥/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

ص ٢٥٩ - ٢٦٠. البسام،  الورد  عبد العزيز:  الثميني   (٣)
ص ٨. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٤)
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الظن: ـ   ٣
ومتى  أمارة  عـن  يحصل  لما  «اسـم  بأنه:  الظن  األصفهانـي   الراغـب  ف  عـرَّ

م»(١). التَوهُّ حد  يتجاوز  لم  جّدًا  ضعفْت  ومتى  العلم،  إلى  أدت  قوِيْت 
بحيث  شـيئين  بين  الوقوف  «إنه  فقـال:  األشـباه  شـرح  في  الحموي   فـه  وعرَّ

اآلخر». يطرح  أن  دون  أحدهما  يترجح 
المفيد أن نسجل  الظن، فمن  الظن وغلبة  بين  الفرق بجالء  ولكي يتضح 
قوي  إذا  الطرفين  أحد  «أن  الفقهاء :  بعض  عن  نقًال  عابدين   ابن  ما ذكـره  هنـا 
فهو  اآلخر  يطـرح  ولم  به  ما ترجح  القلـب  يأخذ  ولم  اآلخر  علـى  وترجـح 
وغالب  الظن  أكبر  فهـو  اآلخر  وترك  أحدهما  على  القلب  عقـد  وإذا  الظـن، 

الرأي»(٢).
الشك: ـ   ٤

في  الفتني   قال  واللزوق(٣).  االتصال  اللغة:  أصل  في  وهو  اليقين،  نقيض  هو 
ثم  ثيابها،  عليهـا  ت(٤)  فُشـكَّ بها  أمـر  الغامدية ،  حديـث  «في  اللفـظ:  هـذا  شـرح 
والشـك:  تقلبها...  فـي  تنكشـف  لئـال  ـت،  وُلفَّ عليهـا  جمعـت  أي  رجمـت (٥)، 

االرتياب(٧). هو  الراشدي :  وقال  واللزوق»(٦).  االتصال 

ص ٣١٦ - ٣١٧. القرآن،  غريب  في  المفردات  األصفهاني:   (١)
.٢٤٧/١ المحتار،  رد  عابدين:  ابن   (٢)

.٤٥٧/١٣ العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٣)
النبوي. وينظر: سنن  للحديث  الجامع  ينظر:  ت.  فَشدَّ يعني:  ثيابها  ت عليها  فُشكَّ األوزاعي:  قال   (٤)

ت». شدَّ أي  ثيابها  ت  «ُشكَّ وفيه   ١٢٢/١٢ المعبود  عون  بشرحه  داود  أبي 
عن  رقم  ٣٢٩٥  بالزنى،  نفسـه  على  اعترف  من  باب  الحدود  كتاب  صحيحه،  في  مسـلم  رواه   (٥)

حصين. عمران بن 
نقله   ،٢٤١/٣ أباد  حيدر  الهند  ط.  واألخبـار  التنزيل  غرائب  في  األنوار  بحار  مجمـع  الفتنـي:   (٦)

ص ٣٥٩. الفقهية،  القواعد  في  الندوي 
ص ٧٤. القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (٧)
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الدين  سـراج  قال  التردد،  معنى  في  العرف  في  واشـتهر  اللفظ  هذا  ف  ُعرِّ ثم 
على  والعدم  الوجود  طرفي  في  التردد  بالشك  «المراد  «األشباه»:  في  الملقن   ابن 
وفي  التردد،  مطلق  لغة  «الشك  نجيم :  البن  األشباه  شرح  في  وجاء  التساوي»(١). 
بحيث  الشـيئين  بين  الوقـوف  وهو  الشـيء،  طرفي  اسـتواء  األصـول:  اصطـالح 
يقول:  حيث  السـالمي   جنح  المعنى  هذا  وإلى  أحدهما»(٢).  إلى  القلب  ال يميـل 
ال يترجح  الشـيء  طرفا  فيه  ما يتسـاوى  بالشـك  المراد  إذ  الشـك  خالف  «الظن 

الشك»(٣). زال  الطرفين  أحد  ترجح  فإن  اآلخر  على  الطرفين  أحد 
قد  وذلك  وتسـاويهما،  اإلنسـان  عند  النقيضين  اعتدال  «هو  أبو البقاء :  وقال 
فيهما»(٤).  األمارة  لعدم  أو  النقيضين  في  عنده  متسـاويتين  أمارتين  لوجود  يكون 
فيقول:  والوهـم  والظن  الشـك  بين  الفـرق  إلى  ينبه  الـرازي   اإلمـام  نجـد  بينمـا 
ظن  فالراجح  وإال  الشـك،  على  فهو  السـوية  على  كان  إن  الطرفين  بين  «التردد 

وهم»(٥). والمرجوح 

يفترقان؟ أم  واحد  بمعنى  الفقهاء   اصطالح  في  والظن  الشك  هل  ـ 
وعكس  للظن  مرادف  الشـك  أن  «الجامع»  في  األزكوي   جعفر   ابن  ذكر 
اليقين،  قائمة، والشك ضد  اليقين، «فليس ظنون الشك حكم الزم وال حجة 
ولو  به،  ينتفع  ولم  الحق  ترك  الباطـل  اتبع  فمن  الحق،  ضد  الباطـل  أن  كمـا 
ينتفع  لم  اليقين  ترك  من  كذلك  عارفًا،  وألحكامه  واصفًا  الحق  لمعالـم  كان 

الندوي:  عنه  نقله  األول  الوجه  ص ١٤،  مخطوط،  والنظائر  األشـباه  الدين:  سـراج  الملقن  ابن   (١)
ص ٣٦٠. الفقهية،  القواعد 

.٨٤/١ البصائر،  عيون  غمز  الحموي:   (٢)
.١٠/١٨ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)

.٩٧٩ - ٩٨٠ الكليات،  أبو البقاء:  الكفوي   (٤)
 .١٠١/١ العلواني  فياض  جابر  طه  تحقيق:  الفقه،  أصـول  علم  في  المحصول  الرازي:  الفخـر   (٥)

.٢٠٥/٢ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:  وينظر: 
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يبصر  لم  بعينه  ال يبصر  كمن  غيره،  بيقين  ينتفع  لم  بيقينه  ينتفع  لم  ومـن  بـه، 
غيره...»(١). بعين 

نوعان: اإلنسان  يعترض  الذي  الشك  أن  اإلباضي  الشقصي (٢)  ويوضح 
الشك  والثاني: شك معارضة، ويطبق ذلك على مسألة  التباس،  األول: شك 
وشـك  التباس،  شـك  ان:  شـكَّ «والشـك  فيقول:  حكمهما  ويبيـن  الصـالة،  فـي 
الشك  عارضه  ثم  بقلبه،  عليها  مقبالً  لصالته  حافظًا  المصلي  كان  فإذا  معارضة، 
إلى  فال يلتفت  ركعة،  أو  السجود  أو  الركوع  أو  القراءة  في  صالته  من  شيء  في 

المعارضة. شك  وهذا  ذلك،  من  نفسه  ما في  أوفق  على  وليمض  ذلك، 
وهمومها،  الدنيا  بذكـر  مشـتغالً  الرجل  يكون  أن  هو  االلتباس  شـك  وأما  ـ 
قيل  وقد  ويعيدها،  صالته  تنتقض  الذي  فذلك  ما صّلى،  يدر  فلم  شك  إذا  فذلك 
من  يبتدئها  يرجع  ثم  صالته،  وأتم  ظنه  أحسن  على  مضى  الشك  ذلك  عناه  من 

ويستأنفها»(٣). بقطعها  يقول  وبعض  أولها، 
أنه لم أعثر على أحد من فقهاء اإلباضية   ومما تجدر اإلشارة في هذا الصدد 
لجدير  الحقيقة  في  وإنه  بينها،  والتمييز  الشك  أنواع  بيان  في  المسلك  هذا  سلك 

.٤٠٢/١ جعفر،  البن  الجامع  األزكوي:  أبو جابر  جعفر  ابن   (١)
أحد  العالمة  الفقيـه  هو  ١٠٥٩ - ١٠٩٠هـ)  بيـن:  (ت،  الشـقصي  علي  سـعيد بن  خميس بـن   (٢)
الحادي  القرن  من  األول  والنصف  العاشر  القرن  من  الثاني  النصف  في  والسياسة  العلم  أقطاب 
يديه  على  ناصر  لإلمـام  اإلمامة  عقدت  فيها،  ونشـأ  الرسـتاق  إلى  انتقل  ثم  بنزوى  ولـد  عشـر. 
وقاد  للمسـلمين  قاضيًا  وأصبح  غزواتـه  في  ورافقه  نـزوى  إلى  صحبه  األيمـن،  عضـده  فـكان 
الصلح  منه  يطلبـون  البرتغاليون  إليـه  فأرسـل  بوشـر  قاصدًا  سـار  مسـقط.  لفتح  اإلمام  جيـش 
له مؤلفات  اليعاربة.  يعد من مؤسسي دولة  القتال، ولذا فهو  إليه وتصالح معهم وكف  فأجابهم 
عشرين  في  يقع  إذ  علمية  موسـوعة  يعد  وهو  الراغبين»  وبالغ  الطالبين  «منهج  أشـهرها:  جليلة 
الغمة،  اإلزكوي، كشف  الطالبين، ٥/١.  منهج  مقدمة  ينظر:  العظمى.  اإلمامة  كتاب  وله  جزًءا، 

.٨٧/١ - ٨٨ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٢٥ المرضية،  اللمعة  السالمي:   .٣٤٩
.٢٢٦/٤ - ٢٢٧ الراغبين،  وبالغ  الطالبين  منهج  الشقصي:   (٣)



١٩ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

المختلفة،  الشـك  حاالت  مـن  التقليل  من  نتمكـن  حتى  األمـر  بهـذا  باالهتمـام 
عليه. يترتب  وما  حكمها  لها  ونحدد 

الفقهاء   عند  الشـك  أن  فيرى  الحقيقة  لهذه  توضيحًا  النووي   اإلمام  زاد  وقد 
بأن  القول  إلـى  يفضي  وذلك  والراجـح،  المسـاوي  بين  ال فرق  التـردد،  مطلـق 
الفقهاء  مـراد  أن  «اعلم  يلـي:  كما  عبارتـه  ونص  سـواء،  عندهم  والظـن  الشـك 
والعتق  والطـالق  والصـوم،  والصالة  والنجاسـة،  والحـدث  المـاء  فـي  بالشـك 
سواًء  التردد  في  الطرفان  كان  سواء  وعدمه،  الشيء  وجود  بين  التردد  هو  وغيرها 
وأما  الفقـه،  كتب  فـي  الفقهاء  اسـتعمال  فـي  معنـاه  فهـذا  راجحـًا،  أحدهمـا  أو 
السواء  على  كان  إن  الطرفين  بين  التردد  فقالوا:  بينهما  ففرقوا  األصول  أصحاب 
كل  الرأي  هذا  إلى  مال  وقد  وْهٌم»(١).  والمرجوح  ظن  فالراجح  وإال  الشك،  فهو 

(ت: ٧٥١هـ). القيم (٣)  وابن  نجيم (٢)  ابن  من 
شـك  «إذا  بقوله:  الرأي  هذا  (ت: ٦٢٠هـ)  المقدسـي (٤)  قدامـة  ابـن  ويعلـل 
إلى  ويرجع  تعارضتـا  إذا  كالبينتيـن  سـقوطهما  فيجب  األمـران،  عنـده  تعـارض 
ألن  عنده؛  األمران  يتساوى  أو  أحدهما  ظنه  على  يغلب  أن  بين  وال فرق  اليقين، 
ال يلتفُت  كما  إليها،  ال يلتفـت  شـرعي  بضابط  مضبوطة  تكن  لم  إذا  الظن  غلبـة 

دليل»(٥). بغير  صدقه،  ظنه  على  غلب  إذا  المتداعيين  أحد  قول  إلى  الحاكم 
كالم  الزركشي   تعقب  فقد  إطالقه،  على  سديدًا  ليس  القول  هذا  أن  والظاهر 
قولهم  ونعت  الفقهـاء ،  عند  الشـك  معنى  تحديد  في  غيره  مع  وانتقـده  النـووي  

.٢٢٣/١ المهذب،  شرح  المجموع  النووي:   (١)
ص ٨٢. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٢)

.٢٦/٤ الفوائد،  بدائع  القيم:  ابن   (٣)
ومن  الحنابلة،  فقهـاء  من  (ت: ٦٢٠هـ)  المقدسـي  الدين  موفـق  أحمد  عبد اهللا بن  قدامـة  ابـن   (٤)

.١٩١/٥ األعالم  الزركلي  الحنابلة.  فروع  في  الخرقي  شرح  المغني  مؤلفاته: 
.١٩٧/١ المغني،  المقدسي:  قدامة  ابن   (٥)
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في  هو  كما  الفقهيـة  األبواب  جميع  فـي  والراجح،  المسـاوي  بين  الفرق  بعـدم 
والراجح  المسـاوي  بين  يفرقوا  لم  إنما  الفقهاء  أن  ما يفيد  وقـال  بالزعم،  اللغـة 

كثيرة..(١). مواضع  في  بينهما  فرقوا  ولكنهم  فقط،  األحداث  في 
بأنه  الجزم  ينبغي  «وال  فقال:  نجيم   ابن  قول  على  كذلك  الحموي   واعترض 
الطرف  بمعنى  اسـتعماله  ترك  يتوهم  لئال  الشـك،  قبيل  من  مطلقًا  الفقهـاء   عنـد 

فتأمل»(٢). أصالً،  الراجح 
بل  صارمًا،  تمسـكًا  االصطالحات  بهـذه  يتمسـكوا  لم  الفقهـاء   أن  فالواقـع 
المواضع  من  كثير  في  الشـك  مقام  الظن  اسـتعمال  على  ودرجوا  فيها  تسـامحوا 
واحدة،  مرتبة  في  وجعلهما  والشك  الظن  بين  يفرق  فلم  بركة   ابن  إليه  أومأ  وهذا 
مثله ،  بيقين  إال  حكمـه  ال يزول  اليقين  «وإن  فيقـول:  عبارته  إليه  ما تشـير  وهـذا 
وسـائر  واألموال  الفرائـض  وأن  وشـّكًا،  ظّنـًا  إال  ال يكـون  ذلـك  ِسـوى  وإنمـا 

والظن»(٣). بالشك  ال يزول  الحقوق 
المواطن  به في بعض  الفقهاء  ويراد  أحيانًا عند  الظن  فقد يطلق  ومن جهة أخرى 
أمارة  عن  «الظـن  األسـرار»:  «كشـف  في  ما جاء  المثال  سـبيل  فعلى  الغالب،  الظـن 
فالظاهر  عليه»(٤).  الحكم  بناء  فيجوز  األحكام،  في  كاالجتهاد  الشرع  دالئل  من  دليل 

القلب. به  ويطمئن  النفس  إليه  تسكن  الذي  الغالب  الظن  هو  بالظن  هنا  المراد  أن 
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اللغة  في  والشـك  اليقين  مفهـوم  وتحديد  القاعدة،  مضمـون  تحليـل  وبعـد 
القاعدة،  هذه  تتضمنـه  الذي  الصحيح  المفهوم  نـدرك  أن  يمكننـا  واالصطـالح، 

.٥٢/١ للزركشي،  المحيط  والبحر   .٢٥٥/٢ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (١)
.١٠٤/١ البصائر،  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (٢)

ص ٣. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٣)
.٢٥٥/١ البزدوي،  أصول  شرح  األسرار  كشف  البزدوي:   (٤)
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أن  مثله »  بيقين  إال  ال يـزال  «اليقين  أو  بالشـك »  ال يزول  «اليقين  قولنـا:  فمعنـى 
ال يرفع  منه  البراءة  أو  شخص  بوالية  أو  مثالً  ثوبه  بطهارة  للمكلف  الثابت  العلم 

والتردد(١). باالرتياب  نقيضه  ويثبت 
القاعدة  معنـى  أصبح  الفقهاء ،  عنـد  والشـك  اليقين  معنى  حددنـا  أن  وبعـد 
طرق  من  طريق  أي  أو  أمارة،  أو  بدليل،  والمقرر  الثابت  فاألمر  وجلّيـًا،  واضحـًا 
بالشـك ،  حكمه  ال يرتفع  اليقين،  أو  باألصل  عنه  والمعبر  بهـا،  المعتد  اإلثبـات 
يقوم  حتى  سـاريًا  اليقين  حكم  يبقى  بل  دليل،  ال يعززها  التـي  االحتمـاالت  أي 

الحكم. ذلك  تغيير  في  به  المعتد  الدليل 
في  تيقن  لما  االستصحاب  هو  هنا  اليقين  معنى  أن  الذهن  إلى  يتبادر  فالذي 
الشك  هو:  الشك  من  والمراد  مجازًا،  اليقين  عليه  وأطلق  األصل،  وهو  الماضي 
اليقين  أن  باعتبار  المفهـوم  هذا  إال  هنا  فال يتعين  اليقيـن،  حصول  بعـد  الطـارئ 

نقيضان(٢). أنهما  إذ  الشك  وجود  مع  ال يتصور 
ذلك  في  فاليقين  الذمـة ،  براءة  األصل  إن  القـول:  يمكن  أكثر  ذلـك  ولتوضيـح 
كما  ْين(٣).  بالدَّ شغلها  اليقين  كان  شغلها  على  الدليل  قام  وإذا  مشـغولة،  ليسـت  أنها 
أو  عيون  أو  بحار  أو  أنهار  أو  أمطار  مياه  كانت  سـواء  الطهارة   المياه  في  األصل  أن 
الحرمة ،  الذبائح  بالشك، واألصل في  فيها، فال يعدل عن ذلك  اليقين  آبار، فهذا هو 
الكالم  في  تذكيتها، واألصل  دليل على  يقم  ما لم  أنها كذلك  فيها  المتيقن  األمر  أي 
له،  وضعت  الذي  المعنـى  في  اسـتعمالها  األلفاظ  داللة  في  المتيقـن  أي  الحقيقـة ، 
يتناول جميع ما يصلح  أن  العام  يقم دليل على صرفها عن ذلك، واألصل في  ما لم 

عليه . دليل  يقم  ما لم  الخصوص  إلى  عنه  وال يصرف  المتيقن  هو  وهذا  له، 

ص ٧٤. الجواهر،  سفيان:  الراشدي   (١)
ط،  أسامة،  مطبعة  إسماعيل  محمد  شعبان  وتعليق  تحقيق  المنهاج،  شرح  في  اإلبهاج  السبكي:   (٢)

.٢٠/١ األحكام،  مجلة  شرح  الحكام  درر  علي:  حيدر  ـ  ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.  القاهرة 
ص ٧٤. الجواهر،  سفيان:  الراشدي   (٣)
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يقينًا  بقاؤه  فيعتبـر  يرفعه ،  دليل  َيـِرْد  ما لم  ثابتًا  يبقى  بالدليـل  الثابـت  والحكـم 
أو  بعقد  شيئًا  ملك  فمن  ما يبررها،  لها  ليس  احتماالت  فال يزيله  الدليل  إلى  استنادًا 
بدليل؛  إال  غيره  إلى  وال ينتقل  حوزته  في  لما  مالكًا  يبقى  صحيح  سبب  أي  أو  إرث 

مثله(١). بيقين  إال  فال يزول  يقيني  فثبوته  صحيح،  سبب  إلى  استند  الملك  ألن 
الجرجاني   إليه  أشار  الذي  االستقرار  بمعنى  اليقين  يفسر  أن  عليه، يجب  وبناء 
الذي  المعنى  به  وال يراد  سـلف،  كما  اسـتقر»  إذا  الحوض  في  الماء  «يقن  بقوله: 
علماء  اصطالح  على  جريًا  الشك  نقيض  بأنه  وغيرهما  جعفر   وابن  منظور   ابن  بينه 

الثابت. المطابق  الجازم  باالعتقاد  عنه  عبروا  حيث  وعرفهم،  المنطق  
ومن  فيهما،  ال جزم  ألنه  الظن،  وغلبة  الظن  به  يخرج  الجازم  االعتقاد  فـإن 
بقول  فال عبرة  األحكام  عليه  وتبنى  الشرع،  في  به  يعتد  الغالب  الظن  أن  المعلوم 
ألن  وذلك  الشـرع،  ما يقرره  مع  ال ينسـجم  لليقين  تفسـيرهم  ألن  هنا،  المناطق 
في  بالشـك،  ال يزول  يقينًا  الشـارع  نظر  في  يكون  األحيـان  من  كثير  فـي  األمـر 
الثابت بالبينة الشرعية،  حين أن العقل يجيز أن يكون الواقع خالفه، ومثال ذلك: 
عن  ال تخرج  الشهود  شـهادة  أن  مع  بالعيان ،  كالثابت  يقين  الشـرع  نظر  في  فإنه 
الضعيف  االحتمال  وهـذا  والكذب،  السـهو  فيها  العقل  يجيز  آحـاد  خبر  كونهـا 
ولم  مقابلة  قوة  أمـام  طرح  قد  ضعفه  لقوة  ألنه  يقينـًا؛  كونه  عن  ذلـك  ال يخـرج 

الناظر(٢). نظر  في  اعتبار  له  يبق 
إلى  والوصول  الظاهـر،  على  تبنى  الفقهيـة  األحكام  أن  ذلـك  في  والسـبب 
لندرة  الغالب  الظـن  اعتبار  الشـرع  فيجّوز  األحيان،  مـن  كثير  في  يتعـذر  اليقيـن 

إصابته(٣). وغلبة  خطئه 

الرشد  مكتبة  ط ١،  تأصيلية،  نظرية  دراسة  بالشك»  ال يزول  «اليقين  قاعدة:  يعقوب:  الباحسين   (١)
ص ٤٦. ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م،  الرياض، 

ص ٣٥. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا  ـ  ص ٧ - ٢٦ - ٣٧.  التعارف،  بركة:  ابن   (٢)
ص ٣٦٢. الفقهية،  القواعد  الندوي:  ـ  بعدها.  وما  ص ٩ - ١٠  نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)
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دعت  لكن  العلـم،  علـى  إال  األحـكام  ال تبنـى  أن  «األصـل  القرافـي :  قـال 
لندرة  األحكام  عليه  فثبتت  الصور،  أكثر  في  العلم  لتعذر  بالظن  للعمل  الضرورة 
إجماعًا»(١). معتبر  غير  الشك  وبقي  للنادر  والغالب ال يترك  إصابته،  خطئه وغلبة 

القول: وخالصة 
عليه؛  الشك  بمجرد طروء  متيقنًا ال يرتفع  ثابتًا  ما كان  القاعدة: هو  معنى  إن 
أقوى،  أو  مثله  ما كان  بل  منه  أضعف  ما هو  يزيله  أن  ال يعقل  اليقيني  األمر  ألن 
أما  الضعيف،  بالشـك  القوي  اليقين  فال يرتفع  الشـك  من  أقوى  القوي  فاليقين 
وجودًا  ـ  قطعّيًا  يقينّيًا  ثبوتًا  األمور  من  ثبت  فما  اآلخر،  باليقين  يزول  فإنما  اليقين 
المعتبر  هو  المتيقن  األمـر  يبقي  ما يزيله،  وجود  فـي  الشـك  وقع  ثم  ـ  عدمـًا  أو 

المزيل(٢). السبب  يتحقق  أن  إلى 
الشـك  ال يزيله  اليقين  أن  فذكـر  الكدمي   أبو سـعيد  المعنى  هـذا  أكد  وقـد 
أصله  من  ينقله  دليل  يظهـر  حتى  أصله  على  بقي  وإال  مثلـه ،  بيقين  يـزول  وإنمـا 
من  وأمر  األشـياء  من  شـيء  كل  «إن  الصدد:  هذا  في  يقول  مثله،  آخر  أصل  إلى 
وِحْرمة  اهللا  ما أحـل  حالل  في  حكم  وكل  وتعالـى،  تبارك  اهللا  ديـن  فـي  األمـور 
أحكام  مـن  حكم  وكل  الشـرع،  فـي  المبينة  الحقـوق  مـن  حـق  وكل  ما حـرم، 
الكتاب  من  له  الموضحة  عليه  المبنية  أصوله  على  جار  كله  هذا  جميع  الشريعة، 
أصل  يزيلها  حتـى  ثابتة  فهي  األحـكام  هذه  ثبتت  فـإذا  األمـة،  وإجمـاع  ـنَّة  والسُّ
ثابت  بحكم  إال  وال يزول  أصوله،  على  ثابتًا  فيظل  ثبت  منها  حكم  فـكل  مثلهـا، 
يثبتها  حتى  زائلة  فأصولـه  الحقوق  هذه  أحكام  من  حكـم  زال  وإذا  يزيلـه،  مثلـه 

مثلها»(٣). أصل 

ص ١٤ - ١٥. القواعد،  المقري:  وينظر:   ،١٦٧/١ الذخيرة،  القرافي:   (١)
.٩٢ الوجيز،  البورنو:  ـ  ص ١٠١.  عنها،  تفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  غانم:  صالح  السدالن   (٢)

.٨٢/٤ - ٨٣ المعتبر،  الكدمي:   (٣)





الثاني المبحث 

القاعدة تأصيل 

المعقول،  ومن  المنقـول  من  القاعدة  بهـذه  االعتداد  على  األدلـة  تضافـرت 
الفقهية،  المذاهـب  مختلـف  عند  بهـا  والعمل  مشـروعيتها  علـى  تؤكـد  وكلهـا 

المختلفة. الفقهية  الفروع  تخريج  في  واعتمادها 
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يأتي  وفيما  واإلجماع،  نَّة  والسُّ بالكتاب  الفقهاء   لها  اسـتدل  فقد  المنقول  أما 

وتوضيحها. األدلة  هذه  بيان 
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 e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ تعالى:  قال 
القرآن  في  الظن  ألن  التوهم،  بمعنى  هنا  فالظـن  (يونـس: ٣٦).   ﴾ h  g  f
كانت  وإذا  اليقين،  بمنزلة  كان  قويـة  كانت  فإذا  أمارة،  عن  يحصل  لمـا  اسـم 
إلى  اهتدائهم  عـدم  المشـركين  على  ينعى  فـاهللا 4  توهمـًا(١)،  كان  ضعيفـة 
إال  ومحاوراتهم  معتقداتهـم  فـي  أكثرهم  ما يتبـع  أي  أصـالً،  العلـم  طريـق 

واهية(٢). أدلة  إلى  يستند  الذي  التوهم 

ص ١٣٢. الكلية،  القواعد  بشير:  عثمان  محمد  عنه  نقله   ٢٧/١٠ الحاوي،  الماوردي:   (١)
ص ١١٠. للدبوسي،  النظر  تأسيس  مع  الكرخي  أصول  الكرخي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٦

 Â  ÁÀ ﴿  : قوله 8  فمنها  المعنى،  هذا  اآليات  من  كثير  أكدت  وقد 
 1  0/  .  -  ,  + ﴿ تعالى:  وقولـه  (النجـم: ٢٣)،   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã
بمعنـى  فالحـق  (النجـم: ٢٨).   ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2

وال بالشك. بالتوهم  فال يرتفع  اليقين  وهي  الحقيقة، 
«إن  وقال:  اآليـات  بهذه  االسـتدالل  على  الباحسـين   يعقوب  اعترض  وقـد 
معنى  على  الظـن  ُحمل  إذا  يسـتقيم  إنما  يشـبهها  وما  اآليـات  بهـذه  االسـتدالل 
بتفسـيرات  فيها  الظن  فسـر  فقد  األولى  اآلية  أما  الفقهـاء ،  اصطالح  فـي  الشـك 

وجهين: منها  الماوردي   ذكر  متعددة 
شّكًا. وليست  يقـينًا  ليست  والشك،  اليقين  بين  منـزلة  أنه  أحدهما: 

شّكًا»(١). ومرة  يقينًا  مرة  وكان  واليقين،  الشك  بين  ما تردد  الظن  أن  الثاني: 
لكن  القاعدة،  حجيـة  على  باآلية  المسـتدل  ال يسـاعدان  الوجهان  وهذان 
وصحته،  بحقيقته  لهم  ما ِعْلَم  إال   ﴾ Z  Y ﴿ قوله:  من  المراد  أن  الطبري   ذكر 
في  وال يقوم  شـيئًا  اليقين  من  ال يغني  الشـك  إن  وريبة،  شـك  في  منه  هم  بل 

مقامه(٢). شيء 
المفسرين ،  بعض  بأقوال  مستدالًّ  األخريان  اآليتان  على  الباحسين   ب  عقَّ كما 
 Á  À ﴿ تعالى:  قوله  في  اآللوسي (٣)  قال  بالتوهم  فيهما  الظن  «فسر  أنه  فذكر 
هنا  فالظن  باطـالً،  توهمًا  حق  عليه  ما هـم  أن  توهـم  إال  (النجـم: ٢٣)،   ﴾ Ã  Â

(تفسـير  والعيـون  النكـت  (ت ٤٥٠هـ):  البصـري  الحسـن  علي بـن  أبو الحسـن  المـاوردي   (١)
ط١،  الكويت،  اإلسـالمية  والشـؤون  األوقاف  وزارة  نشـر  خضر،  محمد  تحقيـق  المـاوردي)، 

.١٨٩/٢ ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م،  الكويت  مقهوي،  مطابع 
.٨٢/١١ مصر  األميرية،  الطبعة  البيان،  جامع  الطبري:   (٢)

اآللوسي: عبد اهللا (بهاء الدين) بن محمود (شهاب الدين) بن عبد اهللا اآللوسي (١٢٤٨ - ١٢٩١هـ/   (٣)
والبيان»  المنطـق  علمي  فـي  «المتنان  لـه:  الشـافعية.  قضاة  مـن  بغـدادي  فقيـه  ١٨٣٢ - ١٨٧٤م): 
للزركلي،  األعالم   .« خ  ـ  والتصوف  األصلين  في  التعرف  على  و«التعطف  النحو»  فـي  و«الواضـح 

.(١٣٦/٤)
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 ﴾ Ã  Â ﴿ تعالى  قولـه  في  وقال  فيـه»(١)،  اسـتعماله  وشـاع  التوهم،  به  مـراد 
اآليات  بهذه  االستدالل  يمكن  التفسير  هذا  وعلى  الباطل،  التوهم  أي:  (النجم: ٢٣)، 

الفقهاء (٢). عند  الظن  فيه  يدخل  الذي  باليقين  واألخذ  الشك  طرح  على 
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ذلك: من  مشهورة  بأحاديث  القاعدة  هذه  على  اإلباضية   استدل 

الربيع   حديث  أصلها  بقوله:  «جواهره»  في  وغيره  الراشدي   عليه  ما نص  ١ ـ 
شـك  «إذا  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس   ابن  عن  زيـد   جابر بن  عن  عبيدة   أبـي  عـن 

ريحًا»(٣).  يشم  أو  صوتًا  يسمع  حتى  فال ينصرف  صالته  في  أحدكم 
الحدث  في  شك  ثم  الطهارة  استيقن  من  أن  على  ساطع  دليل  الحديث  فهذا 
السـالمي   قال  الطارئ(٤)،  الشـك  بذلك  وال عبرة  تلـك  بطهارته  يصلـي  أن  فلـه 

.٥٨/٢٧ المعاني،  روح  اآللوسي:   (١)
ص ٢١٣ - ٢١٤. بالشك،  ال يزول  اليقين  قاعدة  يعقوب:  الباحسين   (٢)

عباس. ابن  عن  رقم ١٠٦،  الوضوء،  منه  ما يجب  باب  الطهارة،  كتاب  الربيع،  رواه   (٣)
شيطان  للماء  «وقيل  فقال:  اإلنسان  على  وآثارها  الشكوك  مصدر  إلى  الكندي  أحمد  أرشد  فائدة:   (٤)
مكروه  الشكوك  واستعمال  الوضوء،  عند  الماء  استعمال  لكثرة  به  اإلنسان  يولع  الولهان،  له  يقال 
األذى  ذلك  في  ألن  الشيطان؛  من  الوضوء  كثرة  إن  ويقال:  الشيطان،  عوارض  من  ألنه  ومتروك؛ 
األوقات،  وذهاب  الصلـوات،  تضييع  إلى  أدى  وربما  الرحمٰن،  طاعـة  من  واالنقطـاع  لإلنسـان، 
المعترضة».  المعارضة، والوساوس  بالشكوك  العبادات  تأدية  الطاعات، وصد عن  ومنع من كثرة 
شـيطانًا  للوضوء  «إن  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وعن   .١٠١  ،١٠٠/٤ المصنف،  الكندي،  أحمد  ينظر: 
رواه  صحيـح،  الحديث  بـاهللا»  فليسـتعذ  ذلك  من  بشـيء  أحدكم  أحس  فـإذا  الولهـان،  لـه  يقـال 
للصالة  قمتم  «إذا  قـال:  أنه  وعنه ملسو هيلع هللا ىلص   .١٢٩ رقم  اْلُوُضـوِء،  َجامِعِ  َباُب  الطهارة،  كتـاب  الربيـع، 
تشموا  أو  قاطرًا،  شـيئًا  تروا  حتى  أنفسـكم  على  فال تصدقوه  إلياتكم  بين  يحيطكم  الشـيطان  فإن 
باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  الطهارة  أبواب  الترمذي،  رواه  جـّدًا،  ضعيف  الحديث  رافعـًا».  ريحـًا 
القصد  في  ما جاء  باب  وسننها،  الطهارة  كتاب  ماجه،  وابن  رقم  ٥٤   الماء،  في  اإلسراف  كراهية 
كعب.  أُبي بن  عن  السند  بهذا  مستدركه  في  والحاكم  ح ٤١٨ ،  فيه،  التعدي  وكراهية  الوضوء  في 

هذا». من  أصح  آخر  بإسناد  شاهد  «وله  وقال:  المتن  في  «فاحذروه»  لفظ  بزيادة 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٨

إلى  شـكا  أنه  البخاري   ما ذكر  الحديث  «سـبب  الحديث:  هذا  شـرح  في  وغيره 
«ال ينفتل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة فقال: 
في  الشـك  أن  ريحًا»(١).  والمعنى  يشـم  أو  صوتًا  يسـمع  حتى  ال ينصرف ـ  ـ أو 
الشك  أيضًا  الصالة، ومثله  إن كان في  الوضوء ال يؤثر في صحته ال سيما  نقض 
منها  يقينه  علـى  يكون  انتقاضهـا  في  وشـك  الطهارة  تيقـن  مـن  ألن  غيرهـا  فـي 
ألن  شـيء  كل  في  مطردة  القاعدة  هذه  أن  ثم  باليقين،  ما ثبت  الشـك  وال يرفع 
قولهم ال يزول  معنى  للمعنى، وهو  الحكم  كان  اللفظ  من  أوسع  كان  إذا  المعنى 

مثله »(٢). بيقين  إال  اليقين 
إلى  «شـكي  قال:  أيضًا  زيد  3  عبد اهللا بن  عن  روي  نفسـه  والحديث  ـ   ٢
ال ينصرف  قال:  الصالة  فـي  الشـيء  يجد  أنه  إليه  ُيخّيل  الذي  الرجل  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

ريحًا»(٣).  يجد  أو  صوتًا  يسمع  حتى 
أصل  الحديث  «وهذا  الحديث:  هذا  شرح  عند  (ت: ٦٧٦هـ)  النووي   قال 
يحكم  األشياء  أن  وهي  الفقه:  قواعد  من  عظيمة  وقاعدة  اإلسالم،  أصول  من 
الطارئ  الشـك  وال يضـر  ذلك،  خـالف  يتيقـن  حتـى  أصولهـا  علـى  ببقائهـا 
العلماء  جمهور  به  أخذ  الحديث  هذا  أن  النووي   عن  السالمي   ونقل  عليها»(٤). 

حديث:  ١٣٦   ـ  يستيقن  حتى  الشك  من  ال يتوضأ  من  باب  الوضوء  كتاب  ـ  البخاري  صحيح   (١)
األنصاري. عاصم  زيد بن  عبد اهللا بن  عن 

 .١٦٥/١ - ١٦٦ الفراهيدي،  حبيب  الربيع بن  مسند  الصحيح  الجامع  شرح  عبد اهللا:  السالمي   (٢)
ذكر  أن  بعد  عبارته  نـص  وهذا  التيمم  طهارة  نواقـض  مسـألة  في  اإليضاح  الشـماخي:  وينظـر: 
هذا  على  الصالة  غير  في  وكذلك  طهارته  في  ال يؤثر  الصالة  في  شـكه  «فكان  فقال:  الحديث 

.١٢٧/١ الترتيب،  على  الحاشية  أبو ستة:  وينظر:   .٣١١/١ أعلم»  واهللا  الحال 
المخرجين،  مـن  إال  الوضـوء  ير  لم  مـن  باب  الوضـوء،  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٣)
عن  رقم ٣٦١،  الطهارة،  تيقـن  من  أن  على  الدليل  باب  الحيـض،  كتاب  ومسـلم،  رقـم ١٧٥، 

زيد. عبد اهللا بن 
.٥٠  ،٤٩/٤ مسلم،  صحيح  على  النووي  شرح   (٤)
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خارج  النقض  عنـه  وروى  مطلقًا  بالشـك  النقض  عنـه  فروى  مالـك   وخالـف 
وكالهما  البصـري   الحسـن  عن  التفصيـل  هـذا  وروى  داخلهـا  دون  الصـالة 
العفو  فقصر  الحسـن   بلغ  أو  يبلغهما  لم  الحديث  ولعل  النص  لظاهر  مخالف 

النص(١). مورد  على 
ما رواه مسلم  (ت: ٢٦١هـ) عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ٣ ـ 
ال،  أم  شـيء  منه  أخـرج  عليـه  فأشـكل  شـيئًا  بطنـه  فـي  أحدكـم  وجـد  «إذا 
والحديث  ريحـًا»(٢)،  يجد  أو  صوتًا  يسـمع  حتى  المسـجد  من  فال يخرجـنَّ 

ما تقدم. بمعنى 
نواقـض  فـي  الشـك  وهـي  خاصـة  بمسـألة  وردت  وإن  األحاديـث  وهـذه 
يجتمع  التي  األمور  جميع  في  حكمها  تعميم  إلى  ذهبوا  العلماء  لكـن  الوضـوء، 

ويقين(٣). شك  فيها 
«إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  الخدري   سـعيد  أبي  عـن  مسـلم   وروى  ـ   ٤
وليبن  الشك  فليطرح  أربعًا؟  أم  ثالثًا  صّلى  كم  يدر  فلم  صالته،  في  أحدكم  شك 

ما استيقن»(٤).  على 
قـال:  عـوف   عبد الرحمٰن بـن  عـن  (ت: ٢٧٩هـ)  الترمـذي   مـا رواه  ـ   ٥
أواحدة  يدر:  فلم  صالته،  في  أحدكم  سها  «إذا  يقول:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «سـمعت 

مسـند  على  الترتيب  حاشـية  أبو سـتة:  وانظر:   .١٦٦/١ الصحيـح،  الجامـع  شـرح  السـالمي:   (١)
.١٢٨/١ الوضوء،  منه  ما يجب   (١٧) باب   /١ حبيب،  الربيع بن 

يسـتيقن،  حتى  الشـك  من  ال يتوضأ  من  باب  الوضوء،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفـق   (٢)
رقم  ٥٦٧ ،  الطهارة،  تيقن  مـن  أن  على  الدليل  باب  الحيض،  كتاب  ومسـلم،  رقـم  ١٣٦ ، 
يسـمع  حتى  ينصرف  «ال  قال:  الصالة،  في  الشـيء  يجد  أنه  إليه  يخيل  الرجل،  آخر:  بلفظ 

ريحًا». يجد  أو  صوتًا، 
.٢٠٣/١ األوطار،  نيل  علي:  الشوكاني   (٣)

كتاب  مسـلم،  رقم ٣٩٢،  القبلة،  نحو  التوجه  باب  القبلة،  أبواب  البخـاري،  رواه  عليه،  متفـق   (٤)
مسعود. ابن  عن  رقم ٥٧٢،  له،  والسجود  الصالة،  في  السهو  باب  المساجد، 
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فليبن  ثالثًا؟  أم  اثنتين  صلى  يتيقن  لم  فإن  واحدة،  على  فليبن  اثنتين؟،  أم  صّلى 
سـجدتين  وليسـجد  ثالث  على  فليبن  أربعًا؟  أم  أثالثًا  يدر  لم  فإن  اثنتين،  على 

يسّلم»(١).  أن  قبل 
في  والشك  السهو  هي  خاصة  مسـألة  في  واردان  قبله  والذي  الحديث  فهذا 
من  كموقفهم  بشأنها  العلماء  موقف  وكان  الركعات،  من  المكلف  ما صاله  عدد 
تعميم  من  الوضوء  ناقـض  في  بالشـك  والمتعلقين  سـبقاهما،  اللذين  الحديثيـن 

الخاص. السبب  على  قصره  وعدم  نطاقه،  وتوسيع  الحكم 
التي  هي  المذكورة  األحاديث  «وهذه  فقـال:  إليه  ما أشـرنا  النووي   أكد  وقد 
بجالء  دلت  أنها  وال شـك  المذكورة،  القاعدة  اسـتنتاج  في  الفقهاء   إليها  اسـتند 
هذا  بيان  على  مقصورة  ليسـت  ولكنها  الحدث،  يتيقن  ما لم  الصالة  صحة  على 
عن  وذلك  موضوعها؛  تحت  الداخلة  المعاني  لكافة  شاملة  بل  فحسب،  الجانب 
التي  المسائل  جميع  في  الحديث  حكم  حققوا  فالفقهاء  والقياس،  التعليل  طريق 

ومعناها»(٢). علتها  في  المذكورة  النصوص  تشارك 
المراد  «وليـس  الخطابـي (٣):  عـن  نقًال  المعنـى  نفس  فـي  حجر   ابـن  وقـال 
كان  اللفظ  من  أوسـع  كان  إذا  المعنى  ألن  باليقين؛  األمرين(٤)  هذيـن  تخصيـص 

للمعنى»(٥). الحكم 

الزيادة والنقصان، رقم ٣٩٨، والحاكم  الرجل يصلي فيشك في  الصالة،  أبواب  الترمذي،  رواه   (١)
حسـن  الترمذي:  قال  عوف.  عبد الرحمٰن بن  عن  رقم ١٢١٣،  السـهو،  كتاب  المسـتدرك،  في 

صحيح. غريب 
الراشدي  المحقق محمد  ما ذكره  أيضًا  الفقهية، ص ٣٥٥، وينظر:  القواعد  الندوي علي أحمد:   (٢)

ص ٧٣. الراشدي،  لسفيان  القواعد  جواهر  كتاب  على  هامشه  في 
ترجمته. تقدمت   (٣)

الحدث. يتيقن  ما لم  الصالة  صحة  أي:   (٤)
عبد الباقي. فؤاد  ترقيم   ،٢٣٧/١ - ٢٣٨ الباري،  فتح  حجر:  ابن   (٥)
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وإن  القاعدة  بهـذه  العمل  أصل  على  وغيرهم  اإلباضية   مـن  الفقهاء   أجمـع 
عليها،  مجمع  قاعـدة  فهذه   ...» القرافـي :  قال  التفصيالت،  بعـض  في  اختلفـوا 

بعدمه»(١).  يجزم  الذي  كالمعدوم  يجعل  فيه  مشكوك  كل  أن  وهي 
يثبت خالفه  للحكم حتى  المثبت  الوصف  استصحاب  بشأن  القيم   ابن  وقال 
لتجاذب  أحكامه،  بعض  في  تنازعـوا  وإنما  النوع،  هذا  في  الفقهاء   يتنـازع  «ولـم 

متعارضين»(٢). أصلين  المسألة 
األحكام  بنت  فقد  كلها،  المذاهب  في  الفقه  كتب  استقصاء  ذلك  على  ويدل 

الطهارة(٣). مباحث  في  وال سيما  ذلك،  على 
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نقتصر  العقلية  األدلة  مـن  بعدد  والمتكلمين ،  األصوليين   مـن  طائفة  اسـتدل 

بعضها: ذكر  على  منها 
ذلك،  إلى  ال يحتاج  فإنه  بقائه  بخالف  مؤثر،  إلى  يحتاج  الشيء  حدوث  إن 
لعدم  أولى  والبقـاء  الوجود  فيكـون  باطل،  وهو  الحاصـل،  تحصيـل  للـزم  وإال 

المؤثر(٤). إلى  حاجته 

.١١١/١ العاشر،  الفرق  الفروق،  القرافي:   (١)
.٢٩٥/١ الموقعين،  أعالم  الجوزية:  قيم  ابن   (٢)

ص ٢١٧. بالشك،  ال يزول  اليقين  قاعدة  الباحسين:   (٣)
دار  ط.  األصول،  علم  في  المحصول  (ت: ٦٠٦هـ):  الحسين  عمر بن  محمد بن  الدين  فخر  الرازي   (٤)
عما  واإلجابة  الدليل  هذا  لتوجيه  تفصيل  وفيه   ،٥٤٩/٢ ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م،  بيروت  العلمية  الكتب 
(ت: ٦٣١هـ):  علي  أبي  علي بن  الدين  سيف  أبو الحسن  اآلمدي  وينظر:  اعتراضات.  من  حوله  أثير 
النـور  مؤسسـة  نشـر   ١ ط.  عفيفـي،  عبد الـرزاق  الشـيخ  تعليـق  األحـكام،  أصـول  فـي  اإلحـكام 
عبد الوهاب بن  الدين  تاج  السـبكي  البن  المنهاج  شـرح  في  االبتهاج  وينظر:   .١٢٨/٤ (١٣٨٩هـ)، 

.١٧٢/٣ بيروت،  العلمية  الكتب  دار  نشر  العلماء،  من  جماعة  تعليق  (ت: ٧٧١هـ)،  علي 
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الوضوء  وهـو  مؤثر،  إلى  يحـتاج  الطهــارة  حدوث  أن  ذلك:  وتوضيـح 
مما  أولى  ال يحتـاج  وما  ذلـك،  إلى  فـال يحتــاج  بقاؤهــا  أمـا  الغسـل،  أو 

يحتاج(١).
الزوال،  إمكان  عدم  معناه  في  أخذ  «اليقين  بأن  ذلك،  على  بعضهم  واستدل 

بالشك»(٢). زواله  ينافي  وهو  والثبات،  االستقرار  مقوماته  ومن 
فكْون  الشك،  من  أقوى  اليقين  «بأن  ذلك،  على  المعاصرين  بعض  واستدل 
جازمًا  قطعّيًا  حكمًا  اليقين  في  ألن  عليه؛  ال غبار  ثابت  أمر  وأحكم  أقوى  اليقين 
لكن  سبقه،  الذي  الدليل  من  معناه  في  قريب  الدليل  وهذا  بالشك»(٣)،  فال ينهدم 
والقول  الـزوال،  إمكان  عدم  يقتضي  اليقيـن  معنى  أن  مـن  أُِخذ  السـابق  الدليـل 
جعل  لكنه  المعنـى،  هذا  تضمن  اآلخـر  والدليل  المعنـى،  ذلك  يناقـض  بزوالـه 
على  القوي  وترجيح  وضعيف،  قوّي  بيـن  التعارض  والشـك  اليقين  بين  العالقة 

الضعيف.
ألن  وذلك  التغيـر،  ظن  من  أغلـب  البقاء  ظـن  «أن  أيضًا:  بـه  اسـتدل  وممـا 
له  الباقي  ذلك  ومقارنة  المسـتقبل،  الزمان  وجود  من  أكثر  على  ال يتوقف  البقاء 

أمور: ثالثة  على  فمتوقف  التغير  أما  عدمًا،  أو  وجودًا  كان 
المستقبل. الزمان  وجود 

بالوجود. العدم  أو  بالعدم  الوجود  وتبدل 
الزمان. لذلك  العدم  أو  الوجود  ذلك  ومقارنة 

للشـيخ  األصول  كفاية  عن  نقًال  ص ٢١٧ - ٢١٨  بالشـك،  ال يزول  اليقيـن  قاعـدة  الباحسـين:   (١)
 ١١/١ االسـتنباط،  ومباني  بعدها،  وما   ١٦/٥ للشـيرازي،  الوصول  بشـرح  الخراسـاني  كاظم 

المصادر. من  وغيرها  بعدها  وما 
.٤٨٣/١ والحكم،  العلوم  جامع  الحنبلي:  رجب  ابن   (٢)

أحمد:  علي  النـدوي  وينظر:   ،٩٦٧  ،(٥٧٤) فقـرة  الفقهي،  المدخـل  أحمد:  مصطفـى  الزرقـا   (٣)
ص ٣٥٦. الفقهية،  القواعد 
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على  يتوقف  مما  أغلب  ال غير  أمرين  على  ما يتوقف  تحقـق  أن  يخفـى  وال 
غيرهما»(١). وثالث  األمرين  ذينك 

الـرازي (٢)  الفخر  قـال  ذلك:  على  النـاس  تعـارف  كذلك  بـه  اسـتدل  وممـا 
على  فيها  أوالده  وتـرك  داره  من  خرج  من  فـألن  العـرف؛  «وأمـا  (ت: ٦٠٦هـ): 
عليها  تركهـم  التي  الحالـة  تلك  علـى  لبقائهـم  اعتقـاده  كان  مخصوصـة،  حالـة 
إلى  يكتب  فإنـه  بلده  عن  غاب  ومـن  الحالة،  تلك  لتغّيـر  اعتقاده  علـى  راجحـًا 
ذاك  وما  حضوره،  حال  موجودة  كانـت  التي  األمور  في  عادة  وأصدقائـه  أحبابـه 
لو  بل  تغّيرها،  فـي  اعتقاده  علـى  راجح  األمور  تلـك  بقـاء  فـي  اعتقـاده  ألن  إال 
القول  علـى  مبني  الخلق  ومعامـالت  العالـم،  مصالح  أكثـر  بـأن  لقطعنـا  تأملنـا 
الفقهية،  األحكام  تقرير  في  الدليل  هذا  اإلباضية   اعتمد  وقد  باالسـتصحاب»(٣). 
قاعدتي:  عن  كالمه  سـياق  في  «التعارف»  كتابه  في  بركة   ابن  إليه  ما أشـار  وهذا 

محكمة ». و«العادة  بالشك »  ال يزول  «اليقين 

.١٢٨/٤ بالنص،  اإلحكام  اآلمدي:   (١)
فخر  أبو عبـد اهللا،  البكري،  التيمـي  الحسـين  الحسـن بن  عمر بن  محمد بـن  الـرازي  الفخـر   (٢)
المعقول  في  زمانه  أوحد  المفسـر.  اإلمام  (٥٤٤ - ٦٠٦هـ/١١٥٠ - ١٢١٠م):  الرازي  الدين 
الري  فـي  ومولده  طبرسـتان،  مـن  أصله  النسـب.  قرشـي  وهـو  األوائـل.  وعلـوم  والمنقـول 
وخراسـان،  النهر  وراء  وما  خوارزم  إلى  رحـل  الري)  خطيب  (ابن  لـه:  ويقال  نسـبته،  وإليهـا 
من  الفارسـية.  يحسـن  وكان  يتدارسـونها.  حياته  في  كتبه  على  الناس  أقبل  هراة.  فـي  وتوفـي 
في  البينات  و«لوامع  الكريم،  القرآن  تفسير  في  مجلدات  ثماني  ط»  ـ  الغيب  «مفاتيح  تصانيفه 
علم  في  و«المحصول  ط»  ـ  الديـن  أصول  و«معالم  ط»  ـ  والصفـات  تعالى  اهللا  أسـماء  شـرح 
مخاطبة  في  المكتوم  و«السـر  بالغة،  ط»  ـ  اإلعجاز  دراية  في  اإليجاز  و«نهايـة  األصـول ـ خ» 
الزركلي،  كثير.  الدين وغيرها  في أصول  ـ خ»  األصول  دراية  في  العقول  و«نهاية  النجوم ـ خ» 

.٣١٣/٦ األعالم، 
.٥٥٩/٢ المحصول،  أبو بكر:  الرازي   (٣)





الثالث المبحث 

وتطبيقاتها القاعدة  فروع 

عليها  يتفرع  اإلسالمي،  الفقه  في  الجذور  وعميقة  الفروع  كثيرة  القاعدة  هذه 
والحج  والـزكاة  والصوم  والصـالة  كالطهارة  مختلفـة؛  أبواب  من  شـتى  مسـائل 
وغير  واإلقرار  والقرض  والغصب  والضمان  والوديعة  والعارية  واإلجـارة  والبيع 
كما يلي: وهي  عليها  المتخرجة  الفروع  من  طرفًا  هنا  نورد  أن  بنا  فأحرى  ذلك... 
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الطاهـر  علـى  ال يحكـم  فإنـه  منجـوس،  أحدهمـا  يابسـان  تالقـى  إذا  ١ ـ 
لم  فإذا  كذلك،  والطاهر  متيقنة  نجاسة  المنجوس  الجسد  ألن  وذلك  بالنجاسة؛ 
الطهارة؛  النجس، فالحكم هو  إليه بمالمسة ذلك الجسم  النجاسة  بانتقال  نتيقن 
الشماخي   إليه  ما ذهب  هو  القول  وهذا  النجاسـة،  في  وشـككنا  منها  تيقنا  ألننا 
خالف،  على  المسـألة  هذه  في  والفقهاء  وأكـده.  السـالمي (١)  ونقله  وصححـه 
وطرح  بالطهـارة  فحكم  بالشـك »  ال يزول  «اليقيـن  قاعـدة:  أعمل  مـن  فمنهـم 
وكذلك  والسائلة،  اليابسة  النجاسـة  بين  فصل  من  ومنهم  النجاسة،  في  الشـك 
المنجوس  الجسم  يكون  أن  الطهارة  إلى  النجاسة  انتقال  في  واشترط  الطهارة، 
على  النجاسـة  وغلَّب  االحتياط  إلـى  مال  من  ومنهم  يابسـًا،  والطاهـر  مبلـوالً 

األحوال. كل  في  الطهارة 

.٣١٨/٣ - ٣٢٠ اآلمال،  معارج  السالمي:  ـ   ٣٥٠/١ - ٣٥٢ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (١)
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هذه  في  العلمـاء  بين  خالف  مـن  السـالمي   ما ذكره  ننقـل  أن  بـأس  وال 
اختلفوا  العلماء  أن  ذلك  «وبيان  فيقول:  والتوضيح  البيان  في  زيادة  المسألة، 
بعضهم:  فقال  النجسة،  األشياء  القت  إذا  الطاهرة  األشـياء  نجاسـة  كيفية  في 
عليه  إن ظهر  إال  المنجوس  إذا القى  بالنجاسة  الطاهر  الجسد  ال يحكم على 
المنجوس  الجسد  كان  أو  مبلولين  جميعًا  كانا  ما إذا  في  وذلك  النجس،  أثر 

المبلول. هو 
بعضهم  فإن  مبلوالً،  الطاهر  والجسد  يابسًا  المنجوس  الجسـد  كان  إذا  وأما 
الجسد  ما دام  آخرون:  وقال  مبلوالً.  كان  حيث  الطاهر  الجسد  نجاسة  إلى  ذهب 
أشار  كما  إياه  بمالقاته  الطاهر  المبلول  فال ينجس،  إليه  يـجبذ  اليابس  المنجوس 

بركة) . (ابن  أبو محمد  إليه 
مثل:  الرطوبة  البطيء  األنجاس  في  وهذا  (الشـماخي )،  عامر(١)  الشـيخ  قال 
البول  مثل  الرطوبة  سـريع  منها  ما كان  وأما  أشـبهها،  وما  والقيء  والنطفة  الـدم 
الطاهر  الجسد  بنجاسة  آخرون  معناهما فال. وقال  في  كان  المنجوس وما  والماء 

يابسين. كان  ولو  المنجوس  الجسد  القى  إذا 
(االحتياط)  االسـتحاطة  على  ـ  اعلم  واهللا  ـ  عندي  وهذا  عامر :  الشـيخ  قال 
لما  أنه  وذلك  النجس،  الجسد  من  شـيء  به  تعلق  قد  الطاهر  الجسـد  يكون  لئال 
بالمالقاة:  أعني  بالشـرع،  أماكنها  من  وتزيلها  األنجاس  في  تؤثر  المالقاة  كانـت 
الماء  من  األولى  كالدفعة  منجوسًا  به  مسح  الذي  الشـيء  يكون  أن  وجب  مس، 

بعد. النجس  أثر  به  يرتفع  لم  الذي 
قال  منجوسـًا،  أحدهما  كان  ولـو  اليابسـين  بمالقـاة  ال بأس  بعـض:  وقـال 
مكانه،  في  قاعدًا  النجس  جعلـوا  ألنهم  أصح  عندي  القول  وهذا  عامـر :  الشـيخ 
أن  وذلك  فيـه،  يمكن  موضع  فـي  الحمالن(٢)  لـه  وجعلوا  الطهـارة  لـه  وقعـدوا 

.٣٥٠/١ - ٣٥١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (١)
القاموس. في  ينظر:  الشك،  أو  االحتمال  به  يقصد  ربما  الحمالن:   (٢)
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الطاهر بمالقاته  إلى الجسد  بانتقاله  نتيقن  تيقنا نجاسته ولو لم  المنجوس  الجسد 
الشماخي   أّن  وال شك  مثله (١)  يقين  إال  اليقين  وال يزيل  ما تيقنا،  على  فنحن  إياه 
الطهارة »،  األشـياء  في  «األصل  الفقهية  القاعدة  إلى  إليه  ما ذهب  في  اسـتند  قد 

ببينة(٢). إال  بنجاستها  فال يحكم 
على  فهو  سـببه،  يعلم  ولـم  طهارته  في  وشـك  متغيـرًا  المـاء  وجـد  إذا  ـ   ٢
أن  يعلم  ولم  متغيرًا،  وجد  ماء  «وكل  بركة :  ابن  قال  نجاسته،  يتيقن  ما لم  طهارته 
كان  أنه  من  يقين  علـى  ألنا  الطهارة ؛  بحكم  له  محكـوم  فهو  نجاسـة  من  تغييـره 
عنه  الطهارة  زوال  في  شـكنا  وليس  نجسـًا،  صار  قد  أنه  يقين  على  ولسـنا  طاهرًا 

فيه»(٣). النجاسة  ثبوت  بموجب 
كان  يتطهر؟  لم  أم  بعـده  تطهر  هل  شـك  ثم  حدثًا  تيقن  مـن  أن  ومنهـا:  ـ   ٣
فهو  يحدث؟  لم  أم  أحدث  هل  يدر  فلم  شك  ثم  طهارته  تيقن  ومن  حدثه،  على 

طهارته(٤). على 
من  شيء  في  يشـك  الذي  المتوضئ  مسـألة  سـياق  في  الكندي   أحمد  يقول 
لم  فسـادها،  في  شـك  ثم  طهارته،  من  يقيـن  علـى  كان  مـن  «... وكل  وضوئـه: 
ال،  أم  تطهر  أنه  شـك  ثم  أحدث  قد  أنه  تيقن  من  وكذلك  إعادتهـا ،  عليـه  يجـب 
أو  ُسـنَّة  أو  كتاب  إال  الطهـارة  من  ما ثبـت  وال يزيل  ليقينـه،  مزيـل  غيـر  فشـكه 
ريـح»(٥).  أو  صـوت  مـن  إال  وضـوء  «ال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  عـن  روي  وقـد  إجمـاع ، 

.٣٥٠/١ - ٣٥٢ اإليضاح،  الشماخي:  وينظر:   .٣١٨/٣ - ٣٢٠ المعارج،  السالمي:   (١)
.٣٥٢/١ نفسه،  الشماخي:   (٢)

.٢٥٧/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
الطالبين  ـ الشقصي خميس: منهج  ابن بركة: الجامع، ٣٢١/١ - ٣٢٢. وانظر كذلك ٢٥٨/١.   (٤)

.٥٠/٣ - ٥١ اآلمال،  معارج  السالمي:  ـ   .١٣/٣ الراغبين،  وبالغ 
ماجه،  وابن  رقـم ٧٤،  الريح،  من  الوضوء  فـي  ما جاء  باب  الطهـارة،  أبـواب  الترمـذي،  رواه   (٥)
الترمذي:  قال  أبي هريرة.  إال من حدث، رقم ٥١٥، عن  باب ال وضوء  الطهارة وسننها،  كتاب 

صحيح. حسن 
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بغير  ال يرتفـع  المعلـوم  فـإن  بالتجويـز،  وجوبـه  ما تيقـن  يرتفـع  أن  فال يجـوز 
معلوم »(١). 

وما  بعلم  تيقن  ألنه  بالشـك ؛  ال يرتفع  التيقن  «أن  ذلك:  بركة   ابن  عّلل  وقد 
أن اهللا 8  بغير معلوم ، ووجه آخر هو:  بغير معلوم، والمعلوم ال يرتفع  فيه  شك 
بالطهارة،  الذمة  ارتفعت  فقد  الحدث  تيقنا  فـإذا  الطهارة،  إتيان  علينا  أوجب  قـد 
به  ما يكون  يأتي  أن  عليه  والواجب  بالتجويز،  وجوبه  ما تيقنا  يرفع  أن  وال يجوز 
أوقعه  به  أمر  فيما  فشكه  هكذا  هذا  كان  فإذا  عليه،  ما افترض  أداء  من  يقين  على 

وجوبه...»(٢). ما تيقن  عنه  ال يزيل  يوقعه  لم  أو 
رأي  ورجح  عليـه،  واعترض  القاعـدة  لهـذه  مخالفًا  قـوالً  بركة   ابـن  ونقـل 
في  شـك  ثم  بعينها  لصالة  تطهـر  من  أصحابنا :  بعـض  «وقـال  فقـال:  الجمهـور 
فيه  عندي  وهذا  يحدث(٣)،  لم  أنه  يتيقن  حتى  الطهارة  بتلك  ال يصلي  أنه  طهارته 
له  كان  وتيقنها  له  حصلت  فإذا  محدثًا،  بها  كان  من  بها  مأمور  الطهارة  ألن  نظر؛ 
يكن  لم  الطهارة  ثبوت  تيقن  فإذا  يحدث،  ما لم  الطهارة  بتلك  ما شاء  يصلي  أن 
التي  الطهارة  يتيقن  حتـى  صالته  تجزه  لم  يحدث  لم  أم  أحـدث  هل  فيها  شـكه 

بيقين. إال  ال تجزيه  الصالة،  بها  يدخل 

.١٠٣/٤ المصنف،  أبو بكر:  الكندي   (١)
.١١٩/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٢)

خليل،  مختصر  على  الصغير  الشـرح  أحمد  الدردير  ينظر:  المالكية،  عند  العمل  ما عليه  وهـذا   (٣)
نشر  الصاوي،  ألحمد  مالك  اإلمام  مذهب  إلى  المسـالك  أقرب  إلى  السـالك  بلغة  وبحاشـيته 
المطبوعات  مطابع  الجزائر،  الدينية  الشـؤون  وزارة  اإلسـالمية،  للمنشـورات  العصر  مؤسسـة 
على  الفقهية  الخالصـة  العربـي:  محمـد  القـروي  ـ   .٥١/١ - ٥٢ د.ت.،  الجزائـر،  الجميلـة، 
حاشـية  ينظر:  ص ١٩ - ٢٠.  الجزائر،  د.ت.،  رحـاب،  مكتبـة  نشـر  المالكية،  السـادة  مذهـب 
حاشية  وعليه  (ت: ٧٦٧هـ)  خليل  مختصر  على  المالكي  علي  عبد اهللا بن  محمد بن  الخرشـي 
منشورات  ط ١،  عميرات،  زكرياء  ضبطها  الخرشي  على  (ت: ٨١٣هـ)  العدوي  أحمد  علي بن 

.٢٩٢/١ - ٢٩٣ ١٤١٧هـ/١٩٩٧م،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  صح  قد  الخبر  أن  القول:  هذا  أصحاب  على  بركة   ابن  واحتج 
أحدكم  شـك  «إذا  يقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الطهارة  في  المتقـدم  اليقين  على  بالثبـات  باألمـر 
على  البناء  جعـل 0  فلما  ريحـًا»(١)   يشـم  أو  صوتًا  يسـمع  حتى  فال ينصـرف 
الشك  وقوع  مع  الصالة  اسـتفتاح  يكون  أن  ينبغي  كان  الشـك  وقوع  مع  الصالة 
اتباعه،  إال  فليس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الخبر  ثبت  وإذا  بينهما...،  وال فرق  الطهارة  في 
الحكم  يزل  لم  بشيء  يقين  حكم  له  ثبت  من  وقال:  هذا  في  الشافعي   وافقنا  وقد 

ثان ...»(٢). بيقين  إال  عنه 
الحنفية   من  الجمهور  رأي  مع  ما يتفق  هو  اإلباضية   جمهور  إليه  ذهب  ومـا 
وطرح  الطهارة  وهو  السابق،  األصل  إعمال  في  والظاهرية   والحنابلة   والشـافعية  
والمشكوك  متيقنة  الطهارة  ألن  الحالة؛  هذه  في  الصالة  وأجازوا  الطارئ،  الشك 
فيه ملغى ال اعتبار له(٣)، واستندوا في هذه المسألة إلى الحديث النبوي المتقدم.
بقاء  في  الشـك  مع  الصالة  من  ومنعوا  آخـر،  مسـلكًا  فسـلكوا  المالكية   أما 
وال يمكن  األول،  األصل  هو  الذمة  في  الصالة  ترتب  بأن  ذلك  معللين  الطهارة، 

متيقنة(٤). بطهارة  إال  الذمة  من  والبراءة  العهدة  عن  الخروج 
«... الشـك  قوله:  في  جاء  ومما  المسـألة،  هذه  الدردير   أحمد  ل  فصَّ وقد 
الشـك ،  عند  وال يقين  بيقين  إال  منها  ُطلـب  مما  ال تبرأ  الذمـة  ألن  ناقـض؛ 

تخريجه. سبق   (١)
.٣٥٦/١ - ٣٥٧ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

منصور بن  البهوتي  ـ   .٧٧/١ الطالبين،  روضة  النووي:  ـ   .١٥٠/١ المحتار،  رّد  عابدين:  ابن   (٣)
القناع عن متن اإلقناع، راجعه وعلق عليه هالل مصيلحي ومصطفى  يونس بن إدريس، كشاف 
محمد  علي  أبو محمـد  حزم  ابـن  ـ   .١٣٢/١ الريـاض،  الحديثة،  النصـر  مكتبـة  نشـر  هـالل، 
بيروت،  والتصوير،  والنشـر  للطبع  التجـاري  المكتب  منشـورات  المحلّى،  سـعيد،  أحمد بـن 

.٧٩/٢ - ٢١١
ط.  خليل،  مختصـر  علـى  الحطـاب  شـرح  الحطـاب:  ـ   ٢١٢/١ - ٢١٣ الذخيـرة،  القرافـي:   (٤)

.٢٩٤/١ الوضوء،  نواقض  في  فصل:  النجاح،  مكتبة  طرابلس 
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باليقين ما شمل الظن (أي: الظن الغالب) والشك الموجب للوضوء  والمراد 
صور: ثالث 

حدث  من  ناقض  منه  حصل  هل  طهره،  بتقدم  علمه  بعد  يشـك  أن  األولى: 
ال؟ أم  سبب  أو 

أم ال؟ منه وضوء  بعد علم حدثه، هل حصل  أن يشك  الثانية: عكسها، وهو 
منهما»(١). السابق  في  وشّك  والحدث  الطهر  من  كّالً  َعِلم  الثالثة: 

الخالف: منشأ 
وهما:  األصلين  تعارض  عن  نجم  المسألة  هذه  في  الخالف  أساس  أن  يبدو 
ُيعملون  وغيرهم  اإلباضية   من  الفقهاء   جمهور  فإن  الذمة،  وبراءة  الطهارة،  أصل 
فقد  المالكية   أما  عنه،  الفـرض  سـقط  الحالة  هذه  في  صلى  فإذا  الطهارة،  أصـل 
في  الصالة  ترتب  وهو  اآلخر  لألصـل  إعماالً  عليه  الوضوء  وجوب  إلـى  ذهبـوا 

متيقنة. بطهارة  إال  عنه  فال تسقط  ذمته، 
المتقدم،  الحديـث  إلى  اسـتنادًا  الجمهور  رأي  القولين  مـن  الراجح  ولعـل 
وهما  األصلين،  لمعارضـة  حدث  بل  األصل،  لهـذا  إبطاالً  ليس  الخـالف  فهـذا 
واعتمد  بأصل  أخذ  فريق  فكل  ما كان »  على  ما كان  «بقاء  واألصل  الذمة،  بـراءة 

استدالله(٢). في  عليه 
ال؟ أم  تيممه  انتقض  هل  شك  ثم  تيمم  من  حكم  ـ   ٤

بنفس  التيمم  إعادة  ال يلزمه  طهارتـه  في  وشـك  تيمم  من  أن  اإلباضية   يـرى 
أنه  يعلم  حتى  يتيمم  أن  عليه  يجب  فإنه  ال،  أم  تيمم  أنه  شك  إن  أما  فيه،  الشك 
على  ذلك  في  معتمدًا  الشماخي   إليه  ما ذهب  وهذا  التكليف(٣)،  عهدة  من  خرج 

.١٤٧/١ - ١٤٨ خليل،  مختصر  على  الصغير  الشرح  أحمد:  أبو البركات  الدردير   (١)
ص ٣٦٧ - ٣٦٨. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٢)

.٣١٠/١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:  ـ   .٢٧٤/٣ نفسه،  المرجع   (٣)
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يتيمم  ال فإنه  أو  تيمم  أنه  شك  «وإن  نصه:  وهذا  بالشك »  ال يزول  «اليقين  قاعدة: 
فإنه  ال،  أم  عليه  انتقض  أنه  فشـك  التيمم  أيقن  إن  وأما  اليقين،  على  يكون  حتى 

باليقين»(١).  ما ثبت  الشك  وال يرفع  تيممه،  من  اليقين  على 
كما  أنه  فبيَّن  الوضوء،  في  بالشـك  التيمم  في  الشك  حكم  السـالمي   وقاس 
بما  الحكم  هذا  واستدّل على  التيمم،  فكذلك  بالشك  يعيد وضوءه  أن  عليه  ليس 
يسـمع  حتى  فال ينصرف  صالته  في  أحدكـم  شـك  «إذا  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  ثبـت 
فكذلك  طهارته،  ال ينقُض  صالتـه  في  شـكه  كان  فلما  ريحًا»(٢)،  يجد  أو  صوتـًا 

الصالة(٣). غير  في  شكه 
أشبه  وما  يغتسل،  لم  أو  الجنابة،  من  اغتسل  أنه  يشك  الجنب  في  ومنها  ـ   ٥

الفرائض: من  ذلك 
أنه  يعلم  ولم  صلوات  أو  صالة  صلَّى  ثم  ُجُنبًا  كان  فيمـن  اإلباضية   اختلـف 

صالته؟ حكم  فما  الُغسل،  في  شك  أو  اغتسل، 
الغسـل  وال يعيد  اغتسـل،  قد  عندي  هذا  يعتبر  البسـيوي :  أبو الحسـن  قال 
القبلة،  أهل  من  وكان  تعّود،  قد  كان  إذا  يغتسل،  لم  أنه  يقينًا  يعلم  حتى  والصالة 
الجنابة  غسل  يترك  أنه  عادة  نفسه  من  وال يعرف  الجنابة،  غسل  بوجوب  ويدين 
أبو سـعيد  وخالفه  األحوال.  مـن  حال  أي  على  أو  الوجـوه،  مـن  وجـه  أي  فـي 
الحكم؛  على  وليس  االطمئنان  على  يخرج  «هذا  وقـال:  الرأي  هذا  في  الكدمـي  
يدين  ممن  كان  وإن  اغتسل،  أنه  يستيقن  حتى  الجنابة  على  بقاؤه  المفروض  ألن 
األحوال  أكثـر  في  الوضوء  ألن  الوضـوء؛  مثـل  الجنابة  مـن  الغسـل  فليـس  بهـا 
بوضوئه  منه  قد علم  يكن  لم  إذا  الوجوه  من  وأنه على وجه  بوضوء  إال  ال يصلى 

السابق. المرجع  الشماخي:   (١)
السابقة. الصفحات  في  تخريجه  سبق   (٢)

.٣١٠/١ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٢٧٤/٣ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)
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الجنابة كذلك عندي، ويخرج  وليس غسـل  يتوضأ،  الصالة حتى  أنـه ال يصلـي 
النسيان»(١). معنى  عليه  يجري  أنه  الغسل  في 

عليه  باقٍ  فهو  الغسـل،  حكم  لزمه  فقد  جنابة  على  أنه  علم  فإذا  عليه،  وبناًء 
فيه  فوقع  المـاء  إلى  مضى  حتى  لغسـله  ذاكرًا  كان  فإن  اغتسـل،  أنه  يعلـم  حتـى 
مما  هذا  كان  هذا،  من  شـيئًا  ذكر  أو  ذلك  وعرف  ليغتسـل،  مضى  أو  فليغتسـل، 
لم  أنه  يعلم  لم  الصالة  وقت  عليه  مضى  أو  صّلى  قد  كان  إذا  االطمئنان  في  يزيد 

يصلها؟ لم  أو  صالها  هل  فيها  شك  ثم  يصلها، 
وقتها  في  دام  ومـا  يصلها،  لم  أنه  يعلم  حتـى  يصليها  أن  عليه  ليـس  فقـول: 
أن  «وأرجو  الكدمي :  قال  صّلى.  قد  أنه  يعلم  حتى  يصلي  أن  فعليه  فيها،  فشـك 
ليسـت  ألنه  االطمئنان؛  معنى  ال على  الحكـم،  معنى  على  يخـرج  المعنى  هـذا 
وال في  معروف  وقت  للغسـل  ليس  ألنه  الغسـل؛  كمثل  وقتها  زوال  في  الصالة 

بوضوء»(٢). إال  ال يصلي  كما  بغسل  إال  يصلي  أال  العادة  أكثر 
ألن  والصالة  الوضوء  حكـم  على  الغسـل  حكم  يقاس  أال  الكدمي   واختـار 
أداء،  دون  وقتها  وال يفوت  بوضوء  إال  ال تصلى  عادة  فالصالة  اختـالف؛  بينهـم 
الحكم  بمعنى  عليه  فال إعادة  بغير وضوء،  أو  بوضوء  أنه صلى  فإن شك  ولذلك 
في  الغسل  معنى  «يفترق  أنه  ويرى  يصل.  لم  أو  وضوء  بغير  صلَّى  أنه  يعلم  حتى 
من  ليس  إذ  االطمئنانة،  في  يحسـن  كان  وإن  ذكر،  كما  الوضوء  معنى  مع  النظر 
أحد  وال يعلم  عذر.  من  إال  يغتسـل،  حتى  بالجنابة  يصلي  أن  المصلي،  مذهب 
لدينه. منتهكًا  إال  وال برأي،  بدين  الجنابة  من  الغسل  بترك  يقول  القبلة  أهل  من 

ما يعرف  أصل  على  كان  الجنابة،  من  الغسل  بانتهاك  نفسـه  يعرف  كان  فإذا 
يكن  لم  إذا  وأما  اغتسـل.  أنه  يعلم  حتى  الحكم،  معنى  في  صالته  أمر  في  نفسـه 

.٣٢١/٤ المصنف،  أبو بكر:  الكندي  ـ   .٧٧/٤ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.٣٢١/٤ - ٣٢٢ المصنف،  الكندي:  ـ   .٧٨/٤ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (٢)



٤٣ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

صالة  وقت  عليه  فمضى  بتركها،  نفسه  وال يعرف  باالغتسال  يدين  وكان  كذلك، 
في  فيخرج  يغسـل،  لـم  أو  غسـل  يعلم  لم  ثـم  جامـع  أو  بالجنابـة،  علمـه  بعـد 
لم  وأنه  للجنابـة،  ناسـيًا  كان  أنه  يعلم  أن  إال  غسـل،  عليه  ليـس  أنـه  االطمئنانـة 
الزمًا  وكان  حكمه،  عليه  تعلـق  كما  ألنه  الحكم؛  على  ذلك  وال يثبـت  يغتسـل. 
وقت  في  ذلـك  عمل  عليه  يكـن  لم  إذا  أداه  قـد  أنـه  يعلم  حتـى  عليـه  فهـو  لـه، 
ذلك  ال يجوز  مما  هو  وليس  لغيره،  له  العمل  وإنما  فيه،  تركه  ال يسعه  معروف 

هذا»(١). مثل  يخرج  والغسل  حال،  كل  على  وقت  كل  في  به  إال  العمل 

القول: خالصة 
ال يزول  «اليقيـن  قاعـدة:  إعمال  إلـى  يميل  أنـه  الكدمي   عبـارة  مـن  يظهـر 
من  واستثنى  الغسـل،  وهو  بيقين  إال  منها  فال يخرج  الجنابة،  حكم  في  بالشـك » 
والصالة  الوضوء  في  يفعل  كما  لالغتسال،  معتادًا  المصلي  كان  ما إذا  حالة  ذلك 

ال؟ أم  اغتسل  هل  الشك  عليه  طرأ  ثم  الصالة  وأدى 
واطمأنت  عليه ظنه  بما غلب  العَمل  يلزمه  أنه  الكدمي   يرى  الحالة  ففي هذه 
وهو  إال  ال يصلـي  غالبًا  ألنـه  فال يعيده؛  باالغتسـال،  يدين  مـا دام  نفسـه،  إليـه 
نفسه، مصداقًا  الشاك وجعله يحكم على  إلى  األمر  أَْوكل  قد  بذلك  طاهر، وكأنه 

(القيامة: ١٤).  ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿  : لقوله 8 
فلم  انتبه  ثم  أمنى،  حتى  امرأة  يجامع  أنه  منامه  في  الرجل  رأى  إذا  ومنها  ـ   ٦
الطهارة  بات على أصل  فال يلزمه غسل؛ ألنه  ثيابه،  أو  لمني في جسده  أثرًا  يجد 

بشك(٢). عنها  فال ينتقل 
أي  أو  المس  أنواع  من  ذلك  ما يشـبه  أو  الجماع  رأى  إذا  أنه  الكدمي   وذكر 
كان  وسـواء  الجماع،  مقدمات  من  الشـهوة  معنى  إلى  ما يقرب  وجوه  من  وجه 

.٣٢٢/٤ المصنف،  الكندي:  أحمد  ـ   ٧٨/٤ - ٧٩ نفسه،  الكدمي:   (١)
.٢٢٩/٢ نفسه،  المصدر  سعيد:  الخليلي  وينظر:  ـ   .٩٨/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٢)
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ثم  شيئًا  يجد  فلم  فلمس  ذلك  حين  في  انتبه  ثم  يجدها،  لم  أو  الشهوة  وجد  قد 
فالحكم  دافق،  ماء  من  البلل  هذا  أن  ال يعلم  البلل  من  شيء  ذلك  بعد  منه  خرج 
أن  إال  اختالفًا،  ذلك  في  وال يعلم  عليه  ال غسـل  أنه  الفصل  هذا  في  يخرج  أنه 
فلم  ذلك  حين  في  فلمس  المني  يخرج  بها  التي  يقظته  بعد  الشهوة  يدرك  يكون 
والتي  أدركها  التي  الشهوة  بقية  وفي  الشهوة  في  ذلك  خروج  يكون  ثم  شيئًا  يجد 
له  وال يظهر  الغسـل  الفصل  هذا  في  عليه  أن  فعنده  الدافق  الماء  يخرج  بمعناها 

اختالفًا(١). ذلك  في 
ال يعرف  بلالً  فوجد  نومه  من  انتبه  إذا  رجل  عن  البسيوي   أبو الحسن  وسئل 

ال؟ أم  غسل  عليه  هل  الذكر  رأس  على  ما هو 
يبين  مما  كالم  أو  جمـاع  أو  مس  مثـل  النسـاء  من  شـيئًا  رأى  كان  إن  قـال: 
فعليه  بلالً  فوجـد  انتبه  ثم  الشـهوة،  من  يقرب  مما  ذلك  مـن  شـيء  أو  الشـهوة، 
الرطوبة  تلك  أن  يعلم  حتى  عليه  فال غسل  وال شـيئًا  جماعًا  ير  لم  وإن  الغسـل، 
اإلباضية (٢). بعض  عن  أبو الحواري   ما نقله  هو  القول  وهذا  جنابة).  (أي:  نطفة 

الجماع  الحالم  إذا رأى  أنه  المسألة، فذكر  الكدمي  اإلجماع في هذه  وحكى 
نومه  من  انتبه  ثم  يجدها،  ولم  يدركها  لم  أو  ووجدها  الشهوة  وأدرك  المنام  في 
فقط  أنه  أو  نطفة  كان  ذلك  أن  يتحقق  أو  يعلم  ولم  انتباهه،  حين  في  بلالً  فوجد 
قد  كان  إذا  الغسـل،  عليه  «أن  فيرى  ذلك،  غيـر  شـيئًا  كان  أو  َوْديـًا  أو  َمْذيـًا  كان 
قول  على  الحكم  وهذا  بلالً...  فوجد  انتبه  ثم  الجماع  ما يشـبه  أو  الجماع  رأى 
يشبه  مما  الفصل  هذا  إن  قيل:  أنه  ومعي  لك،  ما يوصف  حسب  على  به  قال  من 

الموضع»(٣). هذا  في  فيه  عليه  الغسل  بوجوب  االتفاق  معنى  فيه  القول 
ولكن  عليه،  فال غسـل  ميتة  نطفة  وجـد  إذا  أنه  القول  إلـى  البعـض  وذهـب 

.٩٤/٤ المعتبر،  الكدمي:   (١)
نفسه. المصدر  الكدمي   (٢)

.٩٦/٤ السابق،  المصدر  الكدمي:   (٣)
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عليه  أوجب  بل  والميتة،  الحية  النطفة  بين  يفرق  فلم  ذلك،  في  خالفهم  الكدمي  
عندي  «وكذلك  فيقول:  االحتيـاط،  باب  من  أو  الحكم  باب  من  عمومـًا  الغسـل 
بعد  وجد  ثم  والمقدمات،  المداعبات  من  ما يشـبهه  أو  بمعناه،  الجماع  رأى  إذا 
بمعنى  منه  االحتالم  من  فيه  يخرج  أن  يمكن  مما  بدنه  من  شيء  في  نطفة  يقظته 
عليه  إن  قيل:  قد  أنه  فمعي  فيه،  نام  الذي  ثوبه  في  أو  االحتمال،  في  المعاني  من 
أو  رطبًا  هذا  مثل  رأى  ثم  ما يشـبهه  أو  الجماع  رأى  وإذا  هذا،  مثل  من  الغسـل 
لي  ما ال يبين  بمعنى  عليه،  الغسـل  وجوب  عندي  خرج  نطفة،  أنها  فتبين  يابسـًا 
من  عندي  وال يخرج  بذلـك،  األحكام  وجـوب  معنى  يقارب  لما  اختـالف  فيـه 
من  ذلك  يكون  أن  الوجوه،  من  بوجه  ذلك  ما احتمل  حال  على  االحتياط  معنى 

نطفته»(١). أنها  ثبت  ولو  ميتة،  نطفة  أو  غيره 
في  وشك  الوضوء  من  أو  الجنابة  أو  النجاسة  غسل  من  الماء  من  خرج  من 
الماء  من  خرج  من  أنه  محبوب :  محمد بن  عن  الكندي   أحمد  َنقل  فقد  الطهارة، 
يحكم  لم  أو  يديه  من  شيئًا  يغسل  لم  أنه  شك  ثم  نجاسة،  أو  جنابة  من  ُغْسلٍ  من 
وكذلك  يستيقن،  حتى  وال يرجع  عليه  فال إعادة  ثوبه  لبس  إذا  قال:  االسـتنجاء، 
الشـك  إلى  فال يرجع  شـك  ثم  توضأ،  أو  غسـل  قد  أنه  على  الماء  من  خرج  إذا 

ثوبه(٢). لبس  يكن  لم  ولو  يستيقن  حتى 
في  شـك  «ومن  فقال:  وضـوءه  في  شـك  َمن  حكـم  أيضـًا  الكنـدي   ويبيِّـن 
في  شـك  فإن  الشـك؛  إلى  وال يرجع  فال نقض،  منه  خروجه  بعد  كلـه  وضـوءه 
اإلنسـان  لكان  ذلك  كان  ولو  يرجع،  لم  منه،  خرج  أن  بعد  يحكمه  لم  أنه  عضو 
إنما  ُيحكمـه،  حتى  منـه  فال يخرج  فيـه،  بعُد  وهـو  شـك  وإن  يتوضـأ.  ال يبـرح 

الغسل»(٣). وكذلك  الفرض،  وأدى  الحدث  من  خرج  إذا  ال يرجع 

المسائل. هذه  في  دقيق  تفصيل  وفيه   .٩٦/٤ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.١٠١/٤ المصنف،  أحمد:  أبو بكر  الكندي   (٢)

.١٠٠/٤ نفسه:  المصدر   (٣)
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والنفاس: الحيض  باب  وفي  ـ   ٧
الحيض  من  يعتبـران  هل  والكدرة  الصفرة  حكـم  في  اإلباضيـة   اختلـف 

أم ال؟
اتصلتا  إذا  إال  بحيـض  ليسـتا  والكدرة  الصفرة  أن  إلـى  أكثرهـم  فذهـب 
بدم  واتصلت  المرأة  حاضت  فإذا  الحيض،  دم  ألوان  من  ليستا  ألنهما  بالدم؛ 
منه  وال تخرج  بيقين  دخلت  ألنها  حيضها؛  من  فهو  كدرة  أو  صفرة  حيضهـا 

البّين(١). النقاء  وترى  بيقين  إال 
المناسب  أنه من  المسألة وضرورة تفقه أحكامها أرى  ونظرًا ألهمية هذه 

وثمرته. االختالف  وجه  بيان  مع  وأدلتهم  اإلباضية   أقوال  أنقل  أن 
كان  الذي  الوقت  في  كدرة  أو  صفرة  رأت  إذا  المرأة  أن  بركة   ابن  يرى  ـ 
بعض  بذلك  قال  قد  كان  وإن  بحيض،  عنـده  ذلك  فليس  فيه  يأتيها  الحيـض 

حيضًا. ذلك  يكون  بعضهم  قال  فقد  دم  بالصفرة  اتصل  فإن  اإلباضية ، 
يكون  حتى  حيضـًا  ال يكون  قيل:  أنـه  «المعارج»  في  السـالمي   ونقـل  ـ 
كان  فإن  والحمرة،  والكدرة  الصفـرة  على  الغالب  األكثر  هو  العبيط(٢)  الـدم 
تقدمت  ولـو  حيضًا،  ذلـك  كان  ذلك  علـى  الغالب  هـو  العبيـط  الـدم  ذلـك 
وقال  الدماء.  مـن  لألغلب   الحكم  جعـل  قد  القائل  وهـو  ونحوهـا  الصفـرة 
حيضها  أيام  في  الصفرة  أن  به  نأخذ  الذي  الحسن :  ومحمد بن  أبو الحواري  

دم. يتقدمها  أن  إال  بحيض  ليس 

.١٨٦/١ - ١٨٧ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   ٢٣٠/١ - ٢٣١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
العبيط  األثير:  ابن  قال  كـدرة.  أو  صفرة  من  شـيء  يخالطه  لم  الخالص  الدم  هو  العبيـط:  الـدم   (٢)
العرب،  دار  نشـر  (عبط)،  مادة  المحيط،  العرب  لسـان  منظور،  ابن  ينظر:  النضيج،  عند  الطري 
الحيض،  دم  وهـو  ال يتخثر،  الذي  الطـري  الدم  بأنه  غيـره  فـه  وعرَّ  .٦٧٠/٢ د.ت.،  بيـروت، 
النفائس  دار  قنيبـي،  وحامد  جي  قلعة  رواس  محمـد  ينظر:  الرحـم،  جدار  مـات  تهدُّ وحقيقتـه 

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م. بيروت 
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متى  والكدرة  الصفـرة  أن  قـال:  من  على  الكدمـي   أبو سـعيد  واعتـرض 
الشاذ. يشبه  عندي  هو  وقال:  حيض  فهي  الحيض  أيام  في  كانت 

أن  إلى  أصحابنا   من  ذهب  من  «أما  بقوله:  بعضهم  على  بركة   ابن  ب  وعقَّ
حيض  فهو  بها  متصالً  الـدم  يكن  لم  إذا  الحيض  أيـام  في  والكـدرة  الصفـرة 

نظر»(١). فيه  فقوله 
الصفرة  وتتصل  الدم  يتقدمه  أن  إال  حيضًا  ذلك  ال يكون  آخرون:  وقـال 

عادتها. أيام  في  به  والكدرة 
في  إال  حيضًا  الكدرة  أو  الصفرة  تكون  «ال  الحضرمي :  أبو إسـحاق   قال 
حيضًا  تكون  فحينئذ  الحيض  أيـام  في  الدم  يتقدمها  أن  وهي  واحـدة  خصلـة 
الرقيق  األحمـر  الدم  أن  أصحابنـا   بعض  قـال  وقد  معهـا،  دم  يكـن  لـم  وإن 

حكمها»(٢). حكمه 
وعلله  أقوى،  له  والحجة  أكثر،  العمل  عليه  القول  هذا  أن  بركة   ابن  وبيَّن 
كدرة،  أو  صفرة  رأت  فإذا  األمة،  باتفاق  طاهر  فهي  الدم  تر  ما لم  المرأة  بأن 
بعضهم  وسـماها  حائضـًا  به  بعضهم  فسـماها  حكمهـا  فـي  النـاس  اختلـف 
الطهارة،  لرفع  الموجبة  مستحاضة، وسماها بعضهم محدثة كسائر األحداث 
فهي  بحجة،  إال  لإلجماع  مزيل  غير  االختالف  هذا  أن  القول  إلى  خلص  ثم 
ذلك  دمها  فيكون  دمًا  ترى  أو  حائض  أنها  على  يتفقوا  ما لم  طاهر  عنده  أبدا 
فإذا  الحيض،  دم  ألوان  مـن  ليسـت  والكدرة  الصفرة  إذ  حيضها،  على  دليـالً 
دخلت  ألنها  حيضها؛  من  فهو  كدرة  أو  صفرة  حيضها  بدم  فاتصـل  حاضـت 
أنه  ما نعلم  تتجاوز  ما لم  البين  النقاء  وترى  بيقين،  إال  منه  وال تخرج  بيقيـن 

بحيض. ليس 

.٦١/٤ - ٦٢ المعارج،  السالمي:   (١)
ص ٤٥. الخصال،  مختصر  قيس:  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي   (٢)
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أنها  عائشـة  #  عن  عطـاء   عن  روي  بمـا  مذهبه  على  بركـة   ابـن  واسـتدل 
البياض  بعـده  ترى  حتـى  الصـالة  عـن  فتمسـك  الـدم  المـرأة  رأت  «إذا  قالـت: 

وتصلي»(٢).(٣). تغتسل  ثم  ة(١)،  كالَقصَّ
مختلف  فيه  ونقـل  «اإليضاح»  فـي  المسـألة  هذه  الشـماخي   أورد  وقد  هـذا 
أدلتهم،  لقوة  الفقهاء   أكثر  رأي  ورجح  الخالف،  منشأ  إلى  فيها  وأشـار  األقوال، 
الصفرة  «وأما  عبارته:  نص  وهذا  الدماء.  في  وعادتهن  النساء  ألحوال  ومراعاتهم 

ال؟ أم  حيض  هما  هل  فيهما  الفقهاء  اختلف  فقد  والكدرة 
آخرون: ال حكم  الحيض ال في غيرها، وقال  أيام  في  قوم: هما حيض  فقال 
حيض  سـبقهما  إن  وتقدمهمـا؛  سـبقهما  لمـا  الحكـم  إنمـا  والكـدرة،  للصفـرة 
إن  آخرون:  وقال  الطهر،  حكم  فحكمهما  طهر  سبقهما  وإن  الحيض،  فحكمهما 
مع  ذلك  رأت  الحيض  أيام  غير  وفي  الحيض  أيـام  في  حيض  والكدرة  الصفـرة 
أيام  ال في  حيضًا  ال تكونان  والكدرة  الصفرة  إن  آخرون:  وقال  تره،  لم  أو  الدم 

انقطاعه. وال بعد  الدم  وال بأثر  غيرها  وال في  الحيض 
أنه  وذلك  عائشة ،  لحديث  عطية   أم  حديث  ظاهر  مخالفة  االختالف:  وأصل 
في  حيضًا  وال الكدرة  الصفرة  ال نعد  «كنا  قالـت:  األنصارية   عطية  أم  عـن  روي 
حيضها  من  المرأة  تطهر  «ال  قالـت:  أنها  عائشـة   عن  وروي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص »(٤)،  زمان 

البيضاء»(٥).  الَقصة  ترى  حتى 

الليل  حكم  بظهوره  يرتفع  الـذي  النهار  من  بياض  أو  الصبح  قصة  هـي  القصة  بركة:  ابـن  قـال   (١)
.٢٣١/٢ الجامع،  ينظر:  وكدرته،  وسواده 

رأت  «إذا  بلفظ:  عائشـة  عن  رقم ٨٦٣،  هو،  كيف  الطهر  باب  الطهارة،  كتـاب  الدارمـي،  رواه   (٢)
وتصلي». تغتسل  ثم  كالفضة  أبيض  الطهر  ترى  حتى  الصالة  عن  فلتمسك  الدم 

.٢٣٠/٢ - ٢٣١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
باب  الحيض،  كتاب  والبخـاري،   .٥٤٣ رقم  اْلَحْيضِ،  ِفـي  َباٌب  الطالق،  كتـاب  الربيـع،  رواه   (٤)

عطية. أم  عن  رقم ٣٢٠،  الحيض،  أيام  غير  في  والكدرة  الصفرة 
الموطأ،  في  ومالك  رقـم ٣١٤،  وإدباره،  الحيض  إقبال  بـاب  الحيض،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٥)

عائشة. عن  رقم ١٢٨،  الحائض،  طهر  باب  الطهارة،  كتاب 



٤٩ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

ظهرت  سواء  حيضًا  والكدرة  الصفرة  جعل  عائشة   حديث  إلى  ذهب  فمن  ـ 
في  الواحد  الشيء  حكم  ألن  دم؛  بال  أو  الدم  مع  غيرها،  في  أو  الحيض  أيام  في 

ال يختلف. نفسه 
ال في  شيئًا  والكدرة  الصفرة  ير  لم  عطية   أم  حديث  ظاهر  إلى  ذهب  ومن  ـ 
رواية  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  انقطاعه،  وال بعد  الدم  وال بِأثِر  غيرها،  وال في  حيض  أيام 
فأمسـكي  ذلك  كان  فإذا  ُيعَرف،  أسـود  الحيض  دم،  «إن  عروة :  عن  الزهري   عن 
الصفرة  وجعل  عرق»(١)   هو  فإنما  وصلي  فتوضئي  اآلخر  كان  وإذا  الصـالة،  عـن 

الرحم. يرخيها  التي  الرطوبات  سائر  من  والكدرة 
أيام  فـي  هو  عائشـة   حديـث  إن  قـال:  الحديثيـن  بيـن  الجمـع  رأى  ومـن  ـ 
أثر  في  هو  عائشـة   حديث  أو  الحيض،  أيام  غير  في  عطية   أم  وحديث  الحيض، 

الدم(٢). انقطاع  بعد  عطية  أم  وحديث  الدم، 
أصح  عندي  القول  «وهذا  فقـال:  وصححه  بركة   ابن  رأي  الشـماخي   وتابـع 
والعلقة  الثرية  وكذلك  لهمـا،  ما سـبق  حكم  حكمها  والكدرة  الصفرة  تكـون  أن 
دمًا  ترى  أو  حائض  أنها  على  تتيقـن  ما لم  باإلجماع  طاهٌر  أبدًا  ألنهـا  والتَيبُّـس؛ 
حيضها؛  من  فهمـا  كدرة  أو  صفرة  حيضهـا  بدم  واتصل  حاضـت  فـإذا  خالصـًا، 
تجاوز  ما لـم  البين  النقـاء  ترى  أو  بيقيـن،  إال  فال تخـرج  بيقيـن  دخلـت  ألنهـا 

بحيض»(٣). ليس  أنه  ما تعلم 

رقم ٢٨٦،  الصالة،  تدع  الحيضة  أقبلت  إذا  قـال  من  باب  الطهارة،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (١)
رقم ١٤٤٩،  مميزة،  كانـت  إذا  المسـتحاضة  باب  الحيض،  كتاب  الكبرى،  فـي  والبيهقـي 
عون  حسـن».  النسـائي  ورواه  المنذري:  «قال  المباركفوري:  حبيش.  أبي  بنت  فاطمة  عن 

.٣٢٣/١ المعبود، 
.١٨٥/١ - ١٨٧ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٢)

الشماخي: اإليضاح، ١٧٨/١، وينظر: ابن بركة: الجامع، ٢٣١/٢. وينظر: السالمي: المعارج،   (٣)
.٦٢/٤ - ٦٤
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اإلحرام: تكبيرة  في  الشك  حكم  ـ   ١
اختلف  يكبِّرها،  لـم  أم  أكبَّرها  يـدر  فلم  اإلحرام  تكبيرة  أداء  فـي  شـك  مـن 

حكمه. في  اإلباضية  
بيقين،  إال  فرضها  من  فال يخرج  بهـا،  يأت  لم  أنه  «فاألصل  بركة :  ابـن  قـال 
في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بقـول  كذلك  واحتج  بالشـك »،  ال يزول  «اليقيـن  لقاعـدة:  إعمـاًال 
محلًال  ما كان  إال  فيها  وال يحرم  التسليم»(١)   وتحليلها  التكبير  «تحريمها  الصالة: 

باإلحرام. إال  وغيره  الكالم  من 
في  هو  مما  وغيرها  اإلحـرام  تكبيرة  إّن  القـول:  إلى  اإلباضية   أكثـر  وذهـب 
إليه،  يرجـع  ولم  فيـه  شـك  إذا  يعـده  لـم  موضعـه  المصلـي  جـاوز  إذا  الصـالة 
تكبيرة  بين  فّرق  من  قول  نختار  «ونحن  وقال:  الحكم  هذا  في  بركة   ابن  وخالفهم 
اإلحرام،  تكبيرة  بفرض  ليس  ذلك  ألن  الصالة؛  في  الذي  التكبير  وسائر  اإلحرام 
ذكر  ولو  األمة،  إلجماع  فاسدة  صالته  كانت  ونسيها  المصلي  تركها  لو  ترى  أال 

كثر...»(٢). ولو  ال تفسد  صالته  أن  التكبير  من  غيرها  نسي  أنه 
له  للصـواب،  وأقـرب  وجيه  رأي  هـو  بركـة   ابـن  إليـه  ما ذهـب  ولعـل 
عليه  فيجب  عدمها  فـي  شـك  فإذا  اإلحرام،  تكبيرة  عدم  فاألصل  ما يبـرره؛ 
فإذا  بدونها،  فيها  الدخـول  وال يمكن  الصالة،  أركان  من  ألنها  بهـا؛  اإلتيـان 

كتاب  داود،  وأبـو  رقم ٢٢٠،  الصالة  ابتـداء  في  باب  ووجوبها،  الصـالة  كتـاب  الربيـع،  رواه   (١)
الطهور،  الطهارة، أن مفتاح الصالة  أبواب  ضوء: رقم ٦١، والترمذي،  الو  فرض  باب  الطهارة، 
المناوي:  وأحسن.  الباب  في  شيء  أصح  الحديث  هذا  وقال:  طالب.  أبي  علي بن  عن  رقم ٣، 
وزعم  متواتر  حديث  إنه  المؤلف:  أعني  قال  بل  للنووي  تبعا  لحسنه  المؤلف[السيوطي]  «رمز 
محمد بن  وفيه  له  وال وجه  اليعمري:  قال  الترمذي.  من  أصلح  داود  أبي  إسناد  أن  العربي  ابن 

.٥٢٧/٥ القدير،  فيض  حسنًا».  حديثه  يكون  أن  ينبغي  لكن  حفظه  لسوء  األكثر  ضعفه  عقيل 
.٤٥٢/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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أجلها،  مـن  الصالة  إعـادة  وعليه  جبرهـا  ال يمكـن  عمـدًا  أو  سـهوًا  تركهـا 
أدائها  في  شك  ومن  السنن،  من  فهي  الصالة  داخل  التكبيرات  سائر  بخالف 
تجاوزها  أن  بعد  وتذكرها  عنها  سها  ومن  ذلك،  من  تيقن  إذا  إال  فال يعيدها 

السهو. سجود  سجد 

الصالة: من  القراءة  في  الشك  حكم  ـ   ٢
يتحدد  وأين  يقرأ؟  لم  أم  القرآن  قرأ  الصالة وشك هل  في  المصلي  إذا دخل 

السورة؟ في  أم  الفاتحة  في  هل  الشك،  هذا 
وقع الخالف بين اإلباضية  في هذه المسألة، لخصه السالمي  في «المعارج»، 
السورة  في  أو  (الفاتحة)  الحمد  في  يكون  أن  إما  الشك  أن  «اعلم  فيه:  جاء  ومما 
فإن  فيها،  يسـتمر  بل  قراءته  فال يسـتأنف  السـورة  في  كان  فإن  بعدها،  تقرأ  التي 

يجزي. بعضها 
القراءة  أعاد  فإن  آخرها،  بقـراءة  صالته  صحت  أو  يقرأ  لم  أنه  قدرنـا  فلـو  ـ 

الموضع. هذا  مثل  في  ال سيما  جائز  السورة  تكرار  ألن  فال بأس؛ 
قراءتها  من  الفراغ  بعد  يشـك  أن  فإما  الفاتحة،  قراءة  في  الشـك  كان  وإن  ـ 
وهذا  تركها،  أنه  يتيقن  حتى  إليها  فال يرجع  الفراغ  بعد  شك  فإن  الفراغ؛  قبل  أو 

محبوب  (١). محمد بن  أبو عبد اهللا  إليه  ما ذهب 
فيه؛  بالشـك  إليه  ال يرجع  الحد  من  خرج  إذا  فإنه  الحدود،  سـائر  وهكذا  ـ 
الناقض  عدم  واألصل  ذلك.  غير  يصح  حتى  وجهه  على  به  أتى  أنه  األصل  ألن 

ينقضها. بما  أتى  أنه  يتيقن  حتى  فيها،  الدخول  تيّقن  بعد  لصالته 
فيها،  هو  التي  الكلمـة  إحكام  في  شـك  فإن  قراءتها،  في  وهـو  شـك  وإن  ـ 
أنه  يتيقن  حتى  بها  يأت  لم  أنه  األصل  ألن  يحكمها؛  حتى  عنها  ال يمضي  فقيل: 

وجهها. على  بها  أتى 

.١٤٢/٤ - ١٤٣ المعارج،  السالمي:   (١)
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الصحيح،  الوجه  على  بقراءتها  متيقنًا  ما دام  إعادتها  عدم  السـالمي   ويرجح 
إذا  إنه  «وأقول:  الصدد:  هذا  في  يقول  الشيطان.  لوساوس  مدخالً  ال يترك  حتى 
وجهها  على  بها  أتى  أنه  فاألصل  بها،  اإلتيان  تيّقن  مع  اإلحكام  في  الشـك  كان 

قطعه»(١). علينا  يجب  سبيل  التشكك  في  وللشيطان  ذلك،  غير  يتيقن  حتى 
يسـتأنف  أن  عليه  فقيل:  آخرها  فـي  وهو  الفاتحـة  أول  فـي  شـك  وإن  ـ 
قرأ  إذا  وقيل:  ويحكمه.  يتيقنه  حتى  الحد  عن  يخـرج  أن  له  ليس  إذ  قراءتهـا 
لألكثر  تنـزيالً  بل يمضي على صالته  قراءتها،  يبتدئ  أن  يكن عليه  لم  أكثرها 

الكل. منزلة 
فإذا  النفسـي،  االطمئنان  إلـى  يعود  كله  األمـر  بأن  قولـه:  السـالمي   ويختـم 
حد  على  وهذا  بـه،  تمسـك  لغيره  اطمأنت  وإن  أعادها  لإلعادة  نفسـه  اطمأنـت 
أولها  في  الشروع  بعد  إال  آخرها  إلى  ينته  لم  بأنه  قلبه  اطمأن  إن  «وأقول:  عبارته: 
إذا  أما  الشك»(٢).  به وال يرجع مع هذا  التمسك  له  ذلك جاز  إلى  نفسه  وسكنت 

ذلك؟ حكم  فما  الفاتحة  قراءة  في  وشك  إمامًا  المصلي  كان 
في  (اإلباضية )  أصحابنـا   «اختلـف  بركـة ) 5 :  (ابـن  أبو محمـد  قـال 
في  بعُد  وهو  الكتاب،  فاتحة  بأول  يبتدئ  لم  أنه  يشك  ثم  يقوم  يصلي  اإلمام 
ما لم  الكتاب  بفاتحة  فيبتـدئ  يرجع  بعضهم:  فقال  السـورة،  يقرأ  لم  القيـام 
أولها  في  وشـك  منها  شـيئًا  جاوز  إذا  بعضهم:  وقال  غيرها،  إلـى  يجاوزهـا 
(الفاتحة: ٧)،   ﴾ C  B ﴿ قال:  وقد  يتمها  أن  وقبل  آخرها،  إلى  بلغ  وقد 
من  الكتاب  فاتحة  ال يبتدئـون  الناس  عادة  من  ألن  الشـك؛  إلى  فال يرجـع 
العادة،  يدفـع  حكم  له  يكـن  لم  العـادة  بخـالف  الشـك  كان  وإذا  وسـطها، 

اليقين»(٣). إال  وال يدفعها 

.٢٢٣/٤ الطالبين،  منهج  خميس:  الشقصي  ـ   .١٤٣/٤ السابق  المرجع  السالمي:   (١)
.٢٠٧/٢ - ٢٠٨ ـ  الجامع،  جعفر:  ابن  ـ   .١٤٣/٤ المعارج،  السالمي:   (٢)

.١٣٦/٢ النيل،  شرح  أطفيش:  ينظر:   .٢٢٥/٤ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (٣)
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العبادات،  أداء  فـي  نسـلكه  أن  ما ينبغي  هـو  السـالمي   إليه  ما ذهب  ولعـل 
الوسواس. بمرض  ابتلي  لمن  خاصة 

بأرخص  يأخذ  أن  بالشك  ابتلي  لمن  «ويعجبنا  الشأن:  هذا  في  الشقصي   قال 
على  ـ  اهللا  لعنـه  ـ  الشـيطان  دفـع  علـى  بذلـك  ليقـوى  المسـلمين؛  مـن  القـول 
وعالج  الشـك  دفع  في  اإلباضية   فقهاء  بعض  سـلكه  المسـلك  وهذا  صالته»(١). 
«وقال  نصه:  بما  «المنهج»  في  الشقصي   ما نقله  ذلك  ومن  الوسـاوس،  أصحاب 
علي  5  موسـى  بن  علي  أبا  إن  محمد   بنت  عبيدة  لي  قالت  جعفر :  محمد بن 
شكت  ثم  فأبدلتها،  صالتها  في  وشـكت  العشـاء)  (صالة  العتمة  صّلت  قد  رآها 
أيضًا  شككتِ  فإن  واحدة،  مرة  الشـك  من  البدل  إنما  لها:  فقال  البدل،  في  أيضًا 

تبديلها. فال ترجعي  الشيطان،  من  ذلك  فإنما 
الساعة  معي  والذي  أصلي،  وأنا  البدل  في  شككُت  قد  فإني  له  قلُت  قالت: 
أصّلها  فلم  قالت:  الشـيطان،  من  ذلك  فإنما  ونامي،  دعيها  قال:  أصلها،  لم  إنـي 

الشك»(٢). عني  فذهب  فنمُت  برأيه 
يجهر  أن  صالته  في  بالشـك  ابتلي  لمن  محبوب  5  محمد بن  أفتى  وقـد 
حاجته  لحال  صالته  أتم  قد  أنه  ويعلمه  عليه  يحفظ  الذي  يسمعه  حتى  كلها،  بها 
وإال  والوسـواس،  الشـك  حدة  من  التخفيف  من  له  مسـاعدة  وذلك  ذلك،  إلى 
أو  رجل  صالته  عليه  حفظ  وإذا  عليـه،  الشـيطان  ما يمليه  واتبع  الفرائض  ضيـع 
يأخذ  أن  فله  مملوكة  أمـة  كانت  ولو  ذلك،  في  به  يثق  ممـن  كان  إذا  جـاز  امـرأة 

تامة(٣). صالته  إن  قالوا  إذا  بقولهم 
الدخول  قبل  به  االلتزام  ما ينبغي  إلى  الصالة  يريد  من  يرشد  بركة   ابن  ونجد 

.٢٢٤/٤ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (١)
.٢٢٣  ،٢٢٢/٤ نفسه،  المصدر  الشقصي:   (٢)

.٢٢٣/٤ نفسه،  المرجع   (٣)
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فيقول:  فيها،  الخشـوع  على  ويحافظ  الصالة  في  الشـك  يقطع  حتى  الصالة،  في 
مقبالً  ليكون  الصـالة  إلى  القيام  قبـل  كلها  عالئقه  يلقي  أن  المـرء  علـى  «يجـب 
فإذا  غيرها،  عن  الخواطر  منقطع  إليهـا  الهمة  مصروف  عليها،  جوارحه  بجميـع 
يكن  لم  به،  إال  الصالة  ال تتم  مما  بعضها  عن  سـها  أو  فيها  شـك  ثم  ذلك  فعل 
أحدًا  اهللا  يكلف  ولـم  طاقته،  بحسـب  يجري  قد  إذ  عنها  للسـهو  بتعرضه  خـرج 

قدرته»(١). في  ما ليس 
الصالة  فـي  بالشـكوك  للمبتَلى  «وينبغي  سـبق:  لمـا  تأكيـدًا  أبو سـعيد   قـال 
العدل؛  من  ال تخرج  التي  المسـلمين  أقوال  بأرخص  يأخذ  أن  ويؤمُر  والطهـارة 
يفسد  مما  ذلك  فإن  الشكوك،  وال يسـاعد  الشـيطان،  أمر  على  بذلك  يتقوى  ألن 
«يسروا  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  ربه  بعبادة  وخلوته  آخرته  أمور  عن  بذلك  ويشغل  دينه،  عليه 

اليسر...»(٢)» (٣). يحب  اهللا  فإن 

والسجدات: الركعات  عدد  في  الشك  حكم  ـ   ٣
أو  ثالثًا  أو  اثنتين  أو  واحـدة  ركعة  صلى  هل  صالته  في  المصلـي  شـك  إذا 
هذه  في  اإلباضية   اختلـف  ال؟  أم  ركـع  أو  واحـدة،  أو  مرتيـن  سـجد  أو  أربعـًا، 

أقوال: إلى  المسألة 
بالشـك،  ال يعبد  اهللا 8  ألن  كله؛  هذا  في  اليقين  على  يبني  بعضهم:  قال  ـ 
ما شـك  ألقى  أربع  أو  ركعات  ثالث  في  شـك  فإذا  بالشـك »،  ال يزول  «واليقين 

.٢٣٦/٤ المنهج،  الشقصي:  ـ   .٤٥١/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
رقم  ٥٧٨٠   وال،  يسـروا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  بـاب  األدب،  كتاب  في  البخـاري  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
البخاري:  ولفظ  رقم  ٣٣٥١ .  بالتيسير،  األمر  في  باب  والسـير،  الجهاد  كتاب  في  مسـلم  ورواه 
يتخولهم  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  مـا كان  باب  العلـم،  كتـاب  وال تنفـروا»  وبشـروا،  وال تعسـروا،  «يسـروا 

النضر. مالك بن  أنس بن  عن   . ٦٩ رقم  والعلم  بالموعظة 
.١٠٦/٤ المصنف،  موسى:  عبد اهللا بن  أحمد بن  أبو بكر  الكندي   (٣)
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سجدة  زاد  اثنتين  أو  واحدة  سجد  أنه  سجوده  في  شك  وإذا  يقينه،  على  وبنى  فيه 
يقين(١). على  ليكون  أخرى 

روي  لما  صالته،  في  زاد  لعله  ال يدري  ألنه  صالته؛  يعيد  بعضهم:  وقـال  ـ 
ما ال يريبك»(٢).  إلى  ما يريبك  «دع   : قال 0  أنه 

صلى(٣). قد  أنه  عنده  كان  إذا  بالشك  ال يشتغل  بعضهم:  وقال  ـ 
تلك  تضره  لـم  أربعًا  أو  ثالثًا  صلـى  أنه  شـك  «إذا  علي:  ـى بن  ُموس َ قـال  ـ 
أتى  فقد  للثالثـة  قعد  كان  وإن  التسـليم،  عليه  بقـي  كان  ألنـه  الخامسـة؛  الركعـة 

صالته»(٤). وتمت  بالرابعة 
لنا  حفظ  «وكذلك  فقال:  المعنى  هذا  ما يفيد  «المنهج»  في  الشـقصي   نقل 
حدود  من  حد  من  المصلي  خرج  كلما  قال:  أنه  علي  5  موسى  بن  عن  الثقة 
خرج  الذي  الحد  ذلك  يحكم  لـم  أنه  شـك  ثم  الثاني  الحد  في  وصار  الصـالة 
حتى  إليه  يرجع  وقول  يسـتيقن،  حتى  إليه  وال يرجع  صالته  في  فيمضـي  منـه، 

يستيقن...»(٥).
الحكم  تعميم  في  اإلباضية   جمهور  إليه  ما ذهب  أبو سعيد   خالف  وقد  هذا 
صالته،  في  ويمضي  الشـك  إلى  فال ينظر  صالته،  من  شـيء  في  شـك  من  على 
في  الشك  بين  ميز  حيث  ذلك،  تيقن  إذا  إال  وال يعيدها  فعالً  أو  قوالً  كان  سواء 
به  يأتي  حتى  فال يجاوزه  الفعل  في  الشـك  كان  فإذا  القول،  في  والشـك  الفعل 

.٢٢٣/٤ الحارثي،  حمد  سالم بن  تحقيق  الراغبين،  وبالغ  الطالبين  منهج  خميس:  الشقصي   (١)
كتاب  المجتبى،  في  والنسـائي  رقم ٢٥١٨،  باب،  والرقائق،  القيامة  صفة  باب  الترمـذي،  رواه   (٢)
الترمذي:  قال  علي.  الحسـن بن  عن  رقم ٥٧١١،  الشـبهات،  ترك  على  الحث  باب  األشـربة، 

صحيح. حسن 
.٢٩٨/٨ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)

.٥٠٣/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
.٢٢٤/٤ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (٥)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٥٦

ما سبق  على  ويبني  إليه  فال يعود  القول  في  الشك  كان  إذا  أما  فعله،  من  ويتيقن 
يقله. لم  أنه  يتيقن  حتى 

كما  الكدمي   أبو سعيد  عبارة  نورد  البيان  في  وزيادة  المعنى  لهذا  وتأكيدًا 
اإلشراف(١) ـ  كتاب  في  أبي سعيد  5  َردِّ  «ومن  فيقول:  الشقصي   إلينا  نقلها 
صالته  أمر  من  شيء  في  المصلي  شك  إذا  (اإلباضية )  أصحابنا   قول  في  قال 
غيره،  إلى  يجاوزه  ولم  الصـالة  من  فيها  هو  التي  الحدود  من  حد  فـي  وهـو 
لم  أو  عمله  قد  أنـه  شـك  ولو  عمله،  قد  أنه  يسـتيقن  حتى  به  يأتي  أن  فعليـه 
إلى  يرجع  فإنه  جاوزه،  الذي  في  شـك  ثم  غيره  حد  إلى  جاوزه  وإن  يعمله، 
هكذا  كان  فإذا  الثالث،  الحد  في  وهو  ثان،  حدٌّ  وبينه  بينه  يكن  ما لم  إحكامه 
لم  فيه  وشـك  جاوزه  إذا  وقول  يعيدهـا،  وقول  صالته،  علـى  يمضي  فقـول 
الحد  جاوز  أن  بعد  الحـدود  في  يقال  فيما  شـك  إن  وأما  رجعة،  عليـه  يكـن 
صالته  على  ويبنـي  الحد،  ذلك  إلى  عليـه  فال رجعة  يقال  فيمـا  شـك  الذي 
ال يعمل  فقْول  الصالة  ركعات  في  شـك  إذا  وأما  يقله،  لم  أنه  يسـتيقن  حتى 
الصالة  ألن  عـاده؛  ذلك  مـن  فيه  شـك  وما  العلم  علـى  إال  ذلـك  مـن  شـيئًا 
غير  كان  فإن  فيه،  يشـك  الذي  المعنى  يتحرى  وقول  الشـك،  على  ال تؤدى 
الثانية  الركعة  في  أنه  يشك  كالذي  وأتمها  صالته  في  احتاط  الصالة  في  زائد 
يقعد  فإنه  صالها  أنـه  الواحدة  على  ويسـتيقن  المغرب  صالة  مـن  الثالثـة  أو 
بركعة  فيأتي  يقوم  ثم  ورسـوله»،  عبده  «...محمد  إلى:  «التحيات...»  لقـراءة 
الصالة  في  التحري  في  زيـادة  الموضع  هذا  في  ليس  ألنه  والتحيـات،  ثانيـة 
الركعة  هذه  في  الزيادة  وقعت  وإنما  الماضي  في  صالته  تمت  قـد  كانـت  إن 
تمامها  بعد  الركعة  هذه  في  الصالة  في  التحـري  في  زيادة  الموضع  هذا  فـي 

الشافعي  النيسابوري  المنذر  ألبي  اإلشراف  كتاب  على  سـعيد  أبي  زيادات  الكتاب  هذا  سـمي   (١)
ُعمان،  سـلطنة  في  البوسـعيدي  حمد  أحمد بن  السـيد  مكتبة  في  رأيته  مخطوطًا،  ما زال  وهو 

تحقيقه. بصدد  بولرواح  إبراهيم  الباحث  أن  مؤخرًا  وبلغني 
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حكم  وهذا  مثله...»(١)  فهو  هذا  بمعنى  خرج  وما  بهـا،  تمت  قد  تكن  لـم  إن 
صالته. من  شيء  في  شك  من 

ووضوئه؟ صالته  في  شك  من  حكم  ـ   ٤
رجل  عن  أسدين (٣)  عتيق بن  بكر  أبا  سألت  المديوني (٢):  فتى  جناو بن  يقول 
ذلك  يكثر  حتى  يتكلم  وعندما  الكالم،  وفي  ووضوئه  صالته  في  الشـك  يدخله 
نفسـه  في  قال  فإن  فيه،  ما هو  على  يمضي  أن  ـ  اهللا  يرحمك  ـ  له  ترى  هل  منه، 
تخرج  أن  يخاف  حتى  الوسوسـة  منه  ترى  والرجل  صالتـه،  أو  وضوءه  يتـم  لـم 

صالته؟
عمل  كل  عند  يرصدكم  وإنه  مبين،  عدو  لإلنسـان  الشـيطان  «إن  فأجابه: 
 \  [ ﴿ فقال:  وساوسه  من  النجاة  به  ترجى  الذي  اهللا  علمكم  وقد  وقول، 
(الناس: ٤)، وذلك أنه يوسوس في قلب ابن آدم بخطرات   ﴾ ̂  ]
األمور  له  وكدر  العيش،  عليه  وبغض  ودنياه  دينه  عليه  أفسـد  معها  جرى  لو 
في  دخل  إذا  فالرجل  الشـيطان...  يخنس  بها  هللا  الذكر  فكثـرة  عليه،  وخلـط 
في  دخل  إذا  وكذلك  أُمـر،  كما  ذلك  تمَّ  لو  أن  ونيته  ضميره  فإنمـا  الوضـوء 

.٢٣٤/٤ - ٢٣٥ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (١)
وفقيه  عالم  التحقيـق،  أهل  مـن  ق: ٣هـ/٩م)  (أوائـل  الحسـن)  (أبو  المديوني  فتـى  جناو بـن   (٢)
العلم  العلم عن حملة  أخذ  لعلَّه  البربرية.  «مديونة»  قبيلة  من  بليبيا، وهو  فزَّان  وشيخ من شيوخ 
أجوبة  وله  خلف،  ار بـن  عبد القهَّ عليه  تتلمذ  مباشـرة.  مسـلم  عبيدة  أبي  عن  أو  المغـرب  إلـى 
األجوبة  هذه  النامي  خليفة  عمرو  الدكتور  حّقق  الحسـن.  وريون بن  يوسـف  ألبي  وأخرى  له، 
الشـّماخي:  ينظر:  فزان».  علماء  «أجوبة  عنوان  تحـت  وطبعت  طالي،  إبراهيم  الشـيخ  هـا  وأتمَّ
علماء  أجوبة  النامي:  ـ   .٥٣/٢ التاريـخ،  موكب  في  اإلباضية  ر:  معمَّ علـي  ـ   .١٦٥/١ السـير، 
اإلباضية  أعالم  معجـم  التراث:  جمعية  ـ   .٣٢١ الرسـتمية،  الدولـة  بحـاز:  ـ   .٢٦ - ٣٢ فـزَّان، 

.١٧٧/١ المغرب،  قسم 
المديوني،  فتى  ابن  جنَّـاو  الشـيخ  عاصر  فقيهًا،  كان  (ق: ٣هـ/٩م)  أبو بكر  أسـدين،  عتيق بـن   (٣)

.٤١٥/١ بالمغرب،  اإلباضية  أعالم  معجم  خلف.  ار بن  عبد القهَّ والشيخ 
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بخطرات  فرغ  بعدمـا  الشـيطان  عارضه  فإذا  تمامها،  وضميـره  فنيته  الصـالة 
أمره  عليه  ما اسـتيقن  على  فليمض  أمـره،  عليه  ويلبس  فعلـه،  عليه  يشـكك 
إعادته  في  كان  ولـو  الشـك،  من  الشـيطان  عليه  ما أدخل  نفسـه  عن  ويلقـي 
أال  فعله،  عليه  يحسن  كان  بل  ذلك،  على  يحمله  لم  رشدًا  والصالة  الوضوء 
لم  إذا  أنـه  الريح  خـروج  نفسـه  من  أحّس  فيمن  المسـلمين  قول  إلـى  تـرى 
يكن  لم  إذا  صالته  أو  وضوئـه  على  يمضي  أنه  ريحـًا  يجد  أو  صوتـًا  يسـمع 
يكن  لم  إذا  بالشـبهات »  تدرأ  «الحدود  أن  ترى  أال  تقصيـره،  من  يقيـن  علـى 
اعتبر  يبينه  ولم  أبهمه  قد  أمر  على  ليعذب  اهللا  كان  وما  مشهورًا،  مجردًا  األمر 
أبطل  تراه  أال  ال تشـك»(١)،  حتى  ما شـككَت  «ُكْل  عبـاس :  ابن  يقـول  ذلـك 
فيما يدخل  الشيطان  الناس  أطاع  المجرد، ولو  اليقين  الشك حتى يكون على 
لهـم  يصـف  ولـم  ودنياهـم  دينهـم  عليهـم  ألفسـد  الشـكوك،  مـن  عليهـم 

عمل...»(٢).
أو  ثالث،  أنهن  ركعـات  أربع  في  شـك  «ومن  الجامع:  في  جعفر   ابـن  قـال 
له  وبان  صلى،  إذا  شـك  هذا  فليس  واحدة  أنهما  اثنتين  وفي  اثنتان  أنهـن  ثـالث 
من  ينصرف  أن  لـه  فال يجوز  صلى،  كم  معـه  يصح  ولم  فيه،  وشـك  ما جـاوزه 
أبدل...  ما شـك  وكل  مثلـه »،  بيقين  إال  اليقيـن  يزيل  «وال  شـك،  علـى  صالتـه 
بما  فليأت  النقصان  في  شك  «من  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  بحديث  واستدل 

في  والبيهقـي  رقـم ٧١٣٣ ،  الطعـام،  بـاب  الصيـام  كتـاب  مصنفـه،  فـي  عبد الـرزاق  رواه   (١)
معناه  وفي  رقم ٧٥٥٩ .  الفجر،  طلوع  في  شاك  وهو  أكل  من  باب  الصيام،  كتاب  الكبرى، 
في  اإلمسـاك  وقت  من  التأكد  قبل  األكل  بذلك  «يعني  النامي:  خليفة  عمرو  المحقـق  قـال 
هامش  ينظر:  يسـتبين».  حتى  اإلباحة  على  وحمله  الشـك  وجود  عند  األكل  فأباح  رمضان 

ص ٨٤. فزان،  علماء  أجوبة  كتاب 
الهجري،  الثالث  القرن  علماء  من  خلف  وعبد القهار بن  فتى  جناو بن  فزان:  علمان  أجوبة   (٢)
 ،١٩٩١ قسنطينة  البعث  بمطابع  طبع  طالي،  محمد  وإبراهيم  النامي  خليفة  عمرو  تحقيق: 

ص ٨٤.
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أنه  إال  ذلك  بصحة  أعلم  واهللا  بقوله:  عليه  وعلق  الزيادة»(١)   في  يشـك  حتى  بقي 
المعنى»(٢). لهذا  أصل 

إلى  الشـاك  ويرشـد  المسـألة،  هذه  في  القاعدة  يعمل  جعفر   ابن  نجد  وهنـا 
تيقن  إذا  إال  فال يعيد،  يتيقن  لم  إذا  أما  صلى،  كم  يدر  لم  إذا  فيه  شك  بما  اإلتيان 
بأصحابه  «صلى  أنـه:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  بحديث  واسـتدلوا  اسـتدركه.  النقص 
أم  رسـول اهللا  يا  الصالة  أقصرت  رجل:  له  فقال  لينصرف  وقام  سـلم  ثم  ركعتين 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  نعم،  قالوا:  اليدين ؟  ذو  أصدق  رسـول اهللا:  فقال  نسـيت؟ 
ذلك  كل  أن  أعلم ـ  ـ واهللا  بذلك  «يعني  بركة :  ابن  قال  يكـن...» (٣)  لم  ذلـك  كل 
سـّلم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «إن  رواية:  وفي  قصرت»(٤).  وال أنها  نسـيت  أني  عندي  يكن  لم 
الصالة  من  ما بقي  فأتَّم  فقام  الصالة؟  أقصرت  رسول اهللا،  يا  له:  فقيل  اثنتين  من 

السالم»(٥).  بعد  سجدتين  فسجد  وسّلم 
كان  وقت  في  ذلك  كان  إن  قالـوا:  أنهم  غيرهم  عـن  اإلباضية   بعـض  ونقـل 
بركة   ابن  وأشـار  الصالة،  في  الكالم  نسـخ  يرد  أن  قبل  جائزًا  الصالة  في  الكالم 

في  والحاكم  رقم ١٦٨٩،  عوف،  عبد الرحمٰن بن  حديث  بالجنة،  المبشرين  مسند  أحمد،  رواه   (١)
على  صحيح  قال:  عمر،  ابن  عن  رقم ٩٥٩،  التأمين،  باب  والصالة،  اإلمامة  كتاب  المستدرك، 

الذهبي. ووافقه  الصحيحين،  شرط 
.٢٠٧/٢ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)

خبر  إجازة  في  ما جاء  بـاب  اآلحاد،  أخبار  كتاب  البخاري،  رواه  لمسـلم،  واللفظ  عليـه  متفـق   (٣)
ومواضع  المسـاجد  كتاب  في  ومسـلم  رقـم  ٦٨٤٤ .  والصالة،  األذان  فـي  الصـدوق  الواحـد 
«إن  قـال:  هريـرة.  أبـي  عـن  رقـم  ٩٢٩ ،  لـه،  والسـجود  الصـالة  فـي  السـهو  بـاب  الصـالة، 
من  ما بقي  فأتَّم  فقام  الصالة؟  أقصرت  رسول اهللا،  يا  له:  فقيل  اثنتين  من  سـّلم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

السالم». بعد  سجدتين  فسجد  وسّلم  الصالة 
.٤٥١/١ الجامع  بركة:  ابن   (٤)

هريرة،  أبي  عن   ،١١٦٩ رقـم  ركعتين،  في  سـلم  إذا  باب  السـهو،  أبـواب  البخـاري،  رواه   (٥)
جابر بن  عن  رقم ٢٤٨.  الصـالة،  في  السـهو  في  باب  ووجوبها،  الصالة  كتاب  والربيـع، 

مرسالً. زيد 
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أن  بعد  صالتـه  على  بنى  أنـه  مخالفينا  بعـض  «وزعم  فقـال:  الروايـة  هـذه  إلـى 
منها: نذكر  أمورًا  الحديث  هذا  من  بركة   ابن  واستنبط  سألهم». 

على  صالته  عن  انصرف  إذا  المصلي  أن  علـى  داللة  الخبر  هـذا  فـي  أّن  ـ  أ 
إال  ال ينصرف  كان  ولو  لفرضه،  مؤديًا  كان  اليقيـن  من  عنده  لما  صالها  قـد  أنـه 
عن  ينصرف  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  لمـا  اإلباضيـة (١)  قال  كمـا  فيه،  ال شـك  يقيـن  عـن 
عن  انصرف  كان  ولو  يقين،  غير  من  انصرف  أنه  أصحابه  أخبـره  حتى  الركعتيـن 

يقينه(٢). ويزيل  الصالة  إلى  ويعود  يصدقهم  لم  يقين 
العبادات. باب  في  هذا  غير  جواز  على  يدل  أيضًا  الحديث  وهذا  ـ  ب 

ألن  خطـره؛  وجل  أيضـًا  عظمـت  قـد  الخبـر  هـذا  فائـدة  أن  وأضـاف  ـ  ج 
للناس  فجائز  منها،  فرغ  قد  أنه  وعنده  يكملها،  ولم  الصالة  من  خـرج  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
لم  وإن  أكملوا  قـد  أنهم  الظاهر  في  عندهم  كان  إذا  الفرائـض  مـن  يخرجـوا  أن 

االنقالب»(٣). عليه  ال يجوز  يقينًا  علمًا  ذلك  يعلموا 
من  شـيئًا  قدم  حتى  سـها  من  أن  الحديث  هذا  من  بركة   ابن  أخذ  كذلك  ـ  د 

بعده(٤). الذي  فعل  ثم  ما نسي،  فعل  إلى  عاد  الصالة، 
على  َدومًا  ال يعتمـدون  وغيرهم  اإلباضيـة   أن  بركة   ابـن  قول  مـن  ويسـتفاد 
الوصول  تعذر  إذا  الغالب  بالظن  يأخذون  بل  نفيها،  أو  األحكام  إثبات  في  اليقين 

القاعدة. مستهل  في  إليه  ما أشرنا  وهذا  اليقيني،  العلم  إلى 

.٢٩٨/٤ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
.٤٥١/١ - ٤٥٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٢٣٦/٤ - ٢٣٧ الطالبين،  منهج  الشقصي:  كذلك  وينظر:  ـ   .٤٥٢/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
.٢٣٧/٤ نفسه،  الشقصي:   (٤)
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شهر  في  الصوم  من  الخروج  أن  إلى  وغيره  بركة   كابن  اإلباضية   بعض  ذهب 
ُقبَل خبر العدل الواحد  رمضان يثبت بالشهادة وال تقل عن شاهدين عدلين؛ فإذا 
أنه  رغم  قبوله،  واجـب  العدل  خبر  فيصير  التعبد،  طريـق  من  الشـهر  دخول  فـي 
فيصبح  به  الصيام  فرض  ثبت  فإذا  الظن،  غلبة  يفيد  بل  اليقين  علم  إلى  ال يصل 
ولذلك  مثله،  بيقين  إال  المتيقن  الفرض  من  الخـروج  فال يجوز  كاليقين،  حينئـذ 
الفرض  في  الدخول  ألن  عدلين؛  من  لثبوته  فال بد  للفطر،  الواحد  خبر  ال يكفي 
أما  الواحد،  فيه  فيكفي  الصوم،  بوجوب  نفسه  على  شهد  وقد  للنفس  تكليف  فيه 
إلى  فيحتاج  بالفطر،  لنفسه  شهد  وقد  للتكليف  إسقاط  ففيه  الفرض  من  الخروج 
خبر  ألن  اليقين؛  الخبر  من  واالقتراب  الشك  لقطع  وذلك  الواحد  من  أكثر  ثبوته 

العلم(١).  دون  العمل  يفيد  الواحد 
أن  وال بأس  المسـألة،  في  القول  ويفصل  رأيه  في  بركة   ابـن  الشـماخي   ويتابع 
بخبر  رمضان  شـهر  ثبوت  شـأن  في  فيقول  البيان،  في  زيادة  كالمه  من  جانبـا  نذكـر 
بهما  يصام  أنه  الهالل  رأيا  أنهما  عدالن  شهد  إذا  اتفقوا  فإنهم  الخبر  «وأما  الشهود: 
قال  ال؟  أم  بـه  يصام  هل  العدل  الواحـد  في  واختلفوا  حجـة،  ألنهما  بهمـا  ويفطـر 
وقال  بـه،  ال يفطر  كمـا  به  ال يصـام  هؤالء  عنـد  أنه  وذلـك  بـه  ال يصـام  بعضهـم: 
للصيام  يقتدوا  أن  الواجب  أن  عندي  «والذي  كتابه:  في  بركة   محمد بن  أبو عبـد اهللا 
أو  شـعبان،  أيام  عدة  اسـتكمال  أو  رمضان،  هالل  رؤية  إما  جهات:  ثالث  بأحدث 
فخبر  الشـك»(٢)،  يوم  صوم  عن  «نهى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  وقد  البيان،  يوجـب  خبـر 
الصوم». فرض  وجب  الشك  ما يزيل  وجدنا  فإذا  قلوبنا،  من  الشك  ال يزيل  الواحد 

.٢١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
كتاب  والترمذي،  رقـم ٢٣٣٤،  الشـك،  يوم  صوم  كراهية  باب  الصيام،  كتاب  أبـو داود،  رواه   (٢)
الناس  به  يشـك  الذي  اليوم  صام  «من  بلفظ:  عمار  عن  الشـك،  يوم  صوم  كراهية  باب  الصوم، 

صحيح. حسن  وقال:  القاسم».  أبا  عصى  فقد 
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الشـك،  ال يزيل  العدل  خبر  أّن  نسـلم  «ال  أنه:  بركة   ابن  على  السـالمي   ورّد 
المراد  إذ  الشـك،  خالف  والظن  راجحـًا،  ظّنًا  يوجـب  أنه  قطعًا  المعلـوم  ومـن 
فإذا  اآلخر،  على  الطرفين  أحد  ال يترجح  الشـيء  طرفا  فيه  ما يتسـاوى  بالشـك 
وجب  لما  الشك  ال يزيل  العدل  خبر  كان  ولو  الشك،  زال  الطرفين  أحد  ترجح 
عصر  في  ذلك  في  قبوله  ثبت  وقـد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  المنقولة  األحكام  فـي  قبولـه 

بعدهم. ومن  الصحابة  
فروع  غالب  فـإن  الشـرعية،  األحكام  من  كثيـر  النهدم  خبـره  ألغينـا  ولـو  ـ 

اآلحاد. بطريق  ثبت  إنما  الشريعة 
فرضًا؛  عليهم  وال أوجبه  قال:  العـدل  الواحد  بخبر  اإلفطار  بركة   ابن  وكـره 

ِعلمًا. وال يوجب  حكمًا،  به  العمل  ويجب  مقبول  العدل  خبر  ألن 
وقبلت  إفطاره،  وكرهـت  خبره  عند  بالصـوم  قلَت  لم  قائل:  قـال  فإن  قـال: 

علمًا؟ ال يفيد  وخبره  خبره، 
من  قبوله  واجب  العدل  خبر  ألن  التعبد،  طريـق  من  ذلك  قلنا  إنما  لـه:  قيـل 

اليقين. بغير  فال يزول  الفرض  وأما  العبادة،  طريق 
أن  دون  واحد  عدل  بقبول  عباده  تعّبد  اهللا  أن  على  ما الدليل  قال:  فإن  قال: 
وله  ـ  اهللا  أن  له:  قيل  العدلين؟  شهادة  بقبول  أمر  إنما  تعالى  واهللا  ثانٍ،  معه  يكون 

مختلفة: بأشياء  تعبدنا  قد  ـ  الحمد 
األبدان:  عمل  وفي  عْدلين،  قول  إال  فيهـا  يقبل  أالَّ  أَمَر  فإنه  األمـوال:  فأمـا  ـ 
 3  2  1  0  / ﴿ ذكـره:  جـّل  بقوله  عدل  خبـر  فيها  يقبـل  أن  أمـر 
أنه  علمنا  الفاسـق،  خبر  عند  بالتبيُّن  أمرنا  فلما  (الحجرات: ٦).   ﴾ 6  5  4
شـهادة  أجزت  لم  قائل:  قال  فإن  قال:  أن  إلى  الفاسـق  غير  خبر  بقبول  أمرنا  قد 

الفطر؟ في  قوله  تقبل  ولم  بقوله  فأوجبته  الصوم  في  العدل 
فإن  قال:  لنفسه.  شـاهد  الفطر  وفي  نفسـه،  على  شـاهد  االبتداء  في  له:  قيل 
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ألنهما  ما أحلت  علـى  الفطر  في  الشـاهدين  شـهادة  يقبل  أال  أنكرت  فمـا  قـال: 
ألنفسهما؟ يشهدان 

وشـهادة  نفسـه،  على  منه  إقرار  االبتـداء  فـي  الواحد  شـهادة  ألن  لـه:  قيـل 
ذلك(١). على  واإلجماع  الظاهر  بعلم  وتعبدنا  بها  العمل  ويحب  جائزة  الشاهدين 

الخالف: منشأ 
فقال:  المسألة  هذه  في  الفقهاء   اختالف  سبب  إلى  الجيطالي   إسماعيل  أشار 
الشـهادة  باب  من  يكون  أن  بين  الخبر  وتردد  اآلثار،  اختالف  الخالف:  «وسـبب 

العدد»(٢). فيها  فال يشترط  باألحاديث،  العمل  باب  من  أو 
صاموا  الثقة  الواحد  بشهادة  الناس  صام  «إن  بقوله:  ذلك  الشماخي   وُيفّصل 
إن  إال  رمضان،  من  أنه  الثقة  وشهد  شعبان،  من  كان  الذي  اليوم  غير  يومًا  ثالثين 
العلم  العبادة  في  صح  فإذا  له،  تقليدًا  قوله  مقبول  الثقة  ألن  شـوال؛  هالل  صح 
الهالل  ما وجب من فرضها من رؤية  يزيل حكم  مثله  بعلم  إال  يزل  لم  بوجوبها، 
العدلين  شـهادة  أو  بها،  العبادة  من  الخروج  في  ال ريب  التي  العدة  واسـتكمال 
على  بالحقيقة  علمًا  ال توجب  الشاهدين  شهادة  إن  قائل:  قال  فإن  الهالل،  برؤية 
الثابتة  العبـادة  من  الخـروج  يفيد  الـذي  الحقيقي  العلـم  من  لنفسـك  ما أصلتـه 
طريق  ال من  الشـريعة  طريق  من  الشـاهدين  شـهادة  جواز  إنما  له:  قيل  باليقين، 
علم  لنا  ما صـح  اليقيـن  وصحة  تركنـا  لـو  ألنا  ذلـك،  علـى  واإلجمـاع  العلـم 

بشهادة»(٣).

بيـروت  الفتـح،  دار  ط  الجامـع،  بركـة:  ابـن  ينظـر:  ـ   .٨/١٨ - ٩ المعـارج،  السـالمي:   (١)
.٢٠/٢ - ٢٢ ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م، 

عبد الرحمٰن،  بكلي  تعليـق  اإلسـالم  قواعد  الجيطالي  وينظر:   ٩  ،٨/١٨ المعـارج،  السـالمي:   (٢)
للصحافة  ُعمان  جريدة  دار  ط ١  البسـيوي  الحسـن  أبي  جامع  البسـيوي:  كذلك   .٧٣/٢ - ٧٤

.٢٢٤/٢ - ٢٢٥ ١٩٨٤م،  ُعمان،  سلطنة  والنشر، 
.١٤٨ - ١٥٠ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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الصيام: في  الواحد  خبر  قبول  في  اإلباضية   أدلة  ـ 
ـ  ١ الشرع ما ثبت من حديث األعرابي   قال الشماخي : «والدليل عليه من طريق 

فقال  الليلـة»،  الهالل  «أبصـرت  لـه:  فقال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  جـاء  الـذي 
األعرابي:  قال  رسول اهللا؟»  محمدًا  وأن  اهللا  إال  ال إله  أن  «أتشهد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

غدًا»(١)» (٢). فليصوموا  الناس  في  فأّذن  بالل  يا  «قم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  «نعم» 
ـ  ٢ حديث   الصوم:  في  الواحد  شهادة  قبول  على  لنا  «والحجة  السالمي :  وقال 

وأمر  فصام  رأيته  أنني  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأخبرت  الناس  تراءى  قال:  عمر   ابن 
بصيامه».  الناس 

ـ  ٣ حديـث   اإلفطـار:  فـي  العدليـن  اشـتراط  علـى  «وحجتنـا  ويضيـف: 
فقال:  فيه  الذي شك  اليوم  أنه خطب في  الخطاب :  عبد الرحمٰن بن زيد بن 
أن  حدثوني  وإنهم  وسـاءلتهم،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  جالسـُت  إني  أالَّ 
ُغمَّ  فإن  لها،  وانسكوا  لرؤيته  وأفطروا  لرؤيته  «صوموا  قال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
عليكم فأتموا ثالثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» (٣).

ـ  ٤ أن   رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلينا  «عهد  قـال:  حاطب   الحرث بـن  مكة   أميـر  وعـن 
بشهادتهما»(٤).  نسكنا  عدلٍ  شاهدا  وشهد  نره  لم  فإن  للرؤية،  ننسك 

رقم ٢٣٤٠،  رمضان،  هالل  رؤية  على  الواحد  شـهادة  في  باب  الصيام،  كتاب  أبو داود،  رواه   (١)
«قال  حجر:  ابن  عباس.  ابن  عن  رقم ٦٩١،  بالشـهادة،  الصوم  باب  الصوم،  كتاب  والترمذي، 
يكن حجة».  لم  بأصل  تفرد  إذا  بالصواب وسماك  أولى  إنه  النسائي  وقال  الترمذي روي مرسالً 

.١٨٧/٢ الحبير،  تلخيص 
.١٥٠/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

رمضان،  هالل  في  الواحد  الرجل  شهادة  قبول  باب  الصيام،  كتاب  المجتبى،  في  النسائي  رواه   (٣)
عن  رقم  ١٨٩١٥ ،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  أصحاب  حديث  الكوفيين،  مسـند  وأحمد،  رقـم ٢١١٦، 
وإسـناده  قدحًا  فيه  يذكر  ولم  التلخيـص  في  الحافظ  «ذكـره  الشـوكاني:  الصحابة.  مـن  رجـال 

.٥٦٨/٤ األوطار،  نيل  فيه».  اختالف  على  به  ال بأس 
رقـم ٢٣٣٨،  شـوال،  هالل  رؤية  علـى  رجلين  شـهادة  بـاب  الصـوم،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (٤)=
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في  العدالة  شرط  على  بها  استدل  التي  األحاديث  السـالمي   عرض  أن  وبعد 
الن  األوَّ «فالحديثـان  فقـال:  بها  االسـتدالل  وجه  إلى  أشـار  وعدمهـا،  الشـهادة 
على  يدالن  اآلخـران  والحديثان  الصوم.  فـي  الواحد  شـهادة  قبول  على  يـدالن 

اإلفطار»(١). في  االثنين  شهادة  اشتراط 

القول: خالصة 
العدالة،  فيهم  توفرت  إذا  األحكام  إثبات  في  شرعًا  معتبرة  الشهود  شهادة  إن 
فيه  أّن  إلى  نظر  الصيام؛  في  الدخول  في  العدل  الواحد  شـهادة  قبل  الذي  ولعل 
الصوم؛  من  الخروج  إرادة  عند  منه  يقبلها  لم  ولكنه  النفس،  على  وإقرار  تكليف 
ألننا  واالحتياط؛  التثبت  من  فال بد  للنفس،  وشـهادة  للتكليف  إسـقاط  فيها  ألن 
اليقين  وألن  بالشـك،  منه  الخـروج  فال ينبغي  فيـه،  الدخول  بعد  الصـوم  تيقننـا 

مثله . بيقين  إال  ال يزول 
أصحابنا   أكثر  فـّرق  «إنما  فيقول:  التعليل  مـع  الحكم  هذا  السـالمي   ويؤكـد 
وهالل  العبادة،  في  للدخول  رمضان  هالل  ألن  والفطر؛  الصوم  بين  (اإلباضيـة ) 
الخروج  دون  يقبل  العبادة  إثبات  في  الواحد  وقول  العبادة،  من  للخروج  شـوال 
من العبادة. وأيضًا فنقبل قول الواحد في هالل رمضان لكي يصوموا وال يفطروا 
وال يفطروا  يصوموا  لكي  شوال  هالل  في  الواحد  قول  ال نقبل  فكذلك  احتياطًا، 
رأى  أنه  به  ال يوثـق  من  ِعي  يدَّ أال  الذريعـة  لسـد  بينهما  قوا  فرَّ وقيـل:  احتياطـًا. 
يشهد  اإلفطار  وفي  نفسه،  على  يشهد  الصوم  في  ألنه  وقيل:  يره.  لم  وهو  الهالل 

الجميع»(٢). اعتبار  ويجب  متنافية  غير  ُنكت  وهي  لنفسه. 

عن  رقم ١،  الفطـر،  هالل  رؤية  علـى  الشـهادة  باب  الصيام،  كتـاب  السـنن،  في  والدارقطنـي 
صحيح. متصل  إسناد  هذا  وقال:  الجمحي.  حاطب  الحارث بن 

.٨/١٨ المعارج،  السالمي:   (١)
.٧  ،٦/١٨ المعارج،  السالمي:   (٢)

=
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كالصالة  اهللا  حقـوق  من  شـيء  عليه  وجب  قـد  أنـه  المكلَّـف  علـم  إذا 
والتبعات  كالديـون  وأشـباهها  العباد  حقوق  أو  والحـج،  والـزكاة  والصـوم 
وقت  في  أدائه  بترك  هالـكًا  وال يكون  حكمه،  عليه  ينعقد  ممـا  ـارات  والكفَّ
لم  أنه  الحكم  في  «يخرج  أنه  الكدمي   فيرى  أدائه،  في  شـك  ثم  وقت،  دون 
أدائه،  معنى  فـي  دخل  قد  كان  أنـه  يعلم  أن  إال  أداه،  أنـه  يعلـم  حتـى  يـؤده 
بسبب من األسباب من خروج إليه، أو وصول إليه، أو دخول فيه، وانصراف 
يؤده،  لم  أنه  يعلم  حتى  له  مؤد  أنه  االطمئنان  في  خرج  أدائه،  معنى  على  منه 

يؤده»(١). ولم  شيئًا  منه  ترك  أنه  يعلم  لم  أو 
التفصيل  منهـج  المسـألة  هذه  في  سـلك  أنه  الكدمـي   عبارة  مـن  ويالحـظ 
أو  اليوم  في  ما يتكرر  منها  ألن  والحقـوق؛  الواجبات  أنواع  بين  للتمييـز  الدقيـق 
ذلك  وأثر  ال يعـذر،  وما  تأخيره  في  ما يعـذر  ومنها  ما ال يتكرر،  ومنهـا  السـنة، 

أدائه(٢). في  واليقين  الشك  على 
يحسـن  الشـك،  حالة  في  حكمها  وندرك  أكثر،  الحقوق  هذه  تتضح  وحتى 
وما  الحقوق،  أنـواع  لبيان  الكدمي   عليهـا  نص  التي  األمثلة  بعـض  نذكـر  أن  بنـا 
اهللا  حقوق  إلـى  تنقسـم  وهي  الشـك،  فيها  اعترى  إن  أحكام  مـن  عليهـا  يترتـب 

يلي: كما  العباد  وحقوق 

.٣٢٢/٤ - ٣٢٣ المصنف،  الكندي:  أحمد  ـ   .٧٩/٤ المعتبر،  الكدمي:   (١)
المعتبر،  كتاب  خالل  من  الكدمي  سـعيد  أبي  اإلمام  عند  الفقهية  القواعد  باجـو:  مصطفـى   (٢)
الفقهية  العلوم  تطور  ندوة  بحوث  والتطبيق،  التأصيل  بين  الفقهية  القواعد  كتاب  في  صدر 
ومراجعة،  تنسـيق  أُنموذجًا،  الشـرعية  القواعد  الهجـري،  الرابع  القـرن  خالل  ُعمـان  فـي 
 ،٢٠٠٥ ُعمان  بسـلطنة  الدينية  والشـؤون  األوقاف  وزارة  نشـر  باجو.  صالح  مصطفى بن 

ص ٢٩٥.



٦٧ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

اهللا: حقوق  في  الشك  ـ  أ 
والحج: الزكاة  في  ١ ـ 

وهو  الشـك،  حالة  في  يضبطها  الفروع  لهذه  ضابطًا  الكدمي   وضع  أن  بعـد 
الحج  وفي  اهللا،  حقوق  من  والزكاة  الحج  في  ذلك  «ويخرج  قال:  آنفًا  ما قدمناه 
أنه  عليه  الحكم  ففي  يؤده،  لم  أو  أداه  أنه  شك  ثم  عليه  وجب  إذا  أنه  ذلك  أثبت 
مما  وال هو  واحد،  وقت  في  عليه  ليـس  ذلك  ألن  أداه؛  أنه  يعلم  حتى  يـؤده  لـم 

يحج. عام  كل  أنه  العادة  فيه  تجري 
يزّكي  بأنه  نفسـه  يعرف  كان  إذا  الحج،  من  األداء  إلى  أقرب  فهي  الزكاة  وأما 
ذلك  كان  سواء  النقدين،  من  الزكاة  من  أداؤه  عليه  يجب  مما  كان  إذا  عام،  كل  في 
يعرف  كان  فإذا  وقتها،  في  الزكاة  ال يتـرك  وأنه  الثمار  في  وكذلك  فضـة،  أو  ذهبـًا 
عنده  يطَّـِرد  أنه  عاداتـه  أكثر  فـي  وكان  وقتـه،  انقضاء  بعـد  شـك  ثم  بهـذا،  نفسـه 
ال شـيء  أنه  االطمئنانة  في  خرج  ومقاديرها،  مواعيدها  فـي  الزكاة  أداء  باسـتمرار 
وتبقى  ذلك  من  له  نراه  فال مخرج  الحكـم  في  وأما  يَزّك،  لم  أنه  يعلم  حتـى  عليـه 
في  تركها  ال يسـع  إذ  الصالة؛  كوقت  ليس  ذلك  وقت  ألن  بالزكاة؛  مشـغولة  ذمته 
وقتها  في  لهـا  العمل  عنه  يـزول  بما  إال  الوجـوه،  من  بوجه  ينقضـي  حتـى  وقتهـا 
السـيولة  وجود  لِعدم  تأخيرها  يجوز  قد  الزكاة  ألن  الزكاة؛  كذلك  وليـس  وبعـده، 
تأخيرها  يجوز  وقد  ذلك،  بعد  من  أداؤها  ويلزمه  ذمته،  في  دينًا  وتبقى  مثالً،  عنده 
لزومه  بعد  وجوبها  صح  فإذا  وجوبها،  وقت  ألدائها  النية  باعتقاد  العدم  غيـر  علـى 

االطمئنانة(١). معاني  من  يشبهه  بما  أو  بالعلم  إال  ُيَزل  لم  الحكم،  في 
الفطر: زكاة  ـ   ٢

إْذ إخراجها  أما زكاة الفطر فهي عند الكدمي  أقرب في االطمئنانة في أدائها، 
في  شـك  ولو  كالزكاة،  ال يؤخرونها  وأنهم  الناس؛  أغلب  عادات  من  وقتها  فـي 

.٣٢٣/٤ المصنف،  الكندي:  أحمد  ـ   ٧٩/٤ - ٨٠ المعتبر،  الكدمي:   (١)
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ما يلزمه  بأداء  نفسـه  يعرف  كان  وقد  الفطر  يوم  انقضاء  وهـو  وقتها  بعد  تأديتهـا 
من  إخراجها  عليـه  ال يوجب  الكدمي   فنجـد  إخراجها،  يلزمه  ممـن  وهو  فيهـا، 
تتضمن  بعبارة  الحكم  بهذا  وصرح  يخرجها،  لـم  أنه  يعلم  حتى  االطمئنان  بـاب 
ال يجب  أنه  االطمئنان  معاني  أغلب  في  يكون  أن  «أعجبني  قائالً:  التيسير  معاني 
إذ  الحكم،  فـي  ذلك  وال يخرج  يخرجه،  لـم  أنه  يعلم  حتى  ذلـك  إخـراج  عليـه 
لم  لها،  معسـر  وهو  لمعنى،  أدائها  عن  الوقت  في  عذر  ولو  تأخيرهـا،  ال يكفـره 
في  الصالة  عـن  عذر  لو  كما  إخراجها،  حكـم  عنه  يزيل  ممـا  العذر  ذلـك  يكـن 
في  كان  إذا  وقتها  فوات  بعد  عليه  ال بَدل  أنه  لها،  العمل  حكم  عنـه  وزال  وقتهـا 
وال يثبت  عذر،  غير  على  بها  العمل  ترك  ال يكفره  كان  أو  معذورًا،  وقتهـا  حيـن 
وال ُيحمل  دينه،  في  تركه  ما يكفره  تاركًا  يكون  أن  الكدمي  عند  الحكم  في  عليه 

وقته»(١). تعدى  إذا  له  النسيان  حكم  عليه 

رمضان: شهر  صوم  في  الشك  ـ   ٣
مسافر، وسليمًا  غير  مقيمًا  فيه  المكلَّف  كان  إذا  وكذلك صوم شهر رمضان، 
هل  وقته،  انقضاء  بعـد  فيه  فشـك  صومه،  ترك  في  عذر  له  وليس  مريـض،  غيـر 
لعذر  صومه  يترك  أن  معـه  ال يخرج  فيها  كان  حالـة  وكل  يصمه؟  لـم  أو  صامـه 
أنه  نفسـه  يعرف  كان  وإن  الصالة،  بمنـزلة  الحكـم  في  صومه  خرج  فيـه،  يعـذر 
شك  لما  أنه  إال  الصوم،  ترك  يسعه  أن  ويحتمل  يصوم،  أن  يحتمل  حالة  في  كان 
فيها في اإلفطار  التي شك  األيام  ما مضى من  انقضاء  أو  الشهر،  بعد خروجه من 

هذا(٢). مثل  في  االحتمال  فيلحق  الصيام،  أو 
أن  «ويعجبني  فقال:  الصوم  إعادة  عدم  الحالـة  هذه  في  الكدمي   واختـار 
يصح له حكم صوم ما مضى في الحكم، إال أن يغلب عليه حكم االرتياب؛ 

.٣٢٤/٤ المصنف،  الكندي:  ـ   .٨٠/٤ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.٣٢٤/٤ - ٣٢٥ المصنف،  أحمد:  الكندي  ـ   .٨٢  ،٨١/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٢)
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بعذر،  إال  تركـه  ال يسـع  وقته  فـي  عليـه  يلـزم  رمضـان  صـوم  وجـوب  ألن 
كان  العذر  صح  ولو  العذر،  يصح  أن  إال  بإفطاره  يعـذر  حال  عليه  وال تأتـي 
بثبوت  كلها  الحاالت  في  أولـى  الصوم  أن  إلى  غيره  وذهب  مخيـرًا»(١).  فيـه 
من  أو  المرضى  من  كان  ولو  اإلفطار  نوى  أنه  أو  أفطر  أنه  يعلم  حتى  فرضه، 

السفر. أصحاب 
ال يزول  الـذي  «اليقين  بقاعـدة:  الصـوم  في  العمل  رجـح  الكدمـي   ولكـن 
له في رمضان  أن يكون  فيقول: «فمن هذا أعجبني  بالشك »، كما فعل في الصالة 
مضى  يوم  ولكل  وقته،  انقضاء  بعد  ذلك  في  شـكه  عند  الصالة  في  له  ما يكون 
لشـهر  البدل  حكم  عليه  ثبت  فـإذا  السـفر.  في  كان  ولو  ما مضى  عندنـا  حكمـه 
أكثر  عند  فهما  به،  والعمل  بدله  عليه  ما وجب  وقت  وزوال  للصالة،  أو  رمضان 
وعليه  يبدلهما،  لم  أو  أبدلهمـا  فيهما  شـك  إذا  الواجبات  سـائر  بمنزلة  اإلباضية  
اطمئنانة  غلبة  أو  حكم  بصحة  ذلك  أبدل  قد  أنه  يعلم  حتى  عليه  ما وجـب  بـدل 

فيها»(٢). ال يشك 

العباد: حقوق  في  الشك  ـ  ب 
ووجب  لزم  ممـا  العباد  حقوق  مـن  ما كان  أّن  إلـى  أيضًا  الكدمـي   وذهـب 
له،  لزومه  معه  ما يصح  وجميع  والحقوق،  والديات  والتبعات  الديون  من  أداؤه 
ال يسـعه  معروف  وقت  في  أداؤه  ال يجب  ممـا  أو  أدائه  في  المكّلـف  شـك  ثـم 
حتى  بحاله،  الحكم  في  فهو  كذلك  يؤده،  لم  أو  اه  أدَّ يكون  أن  في  فشـك  تركه، 

فيها. ال يرتاب  اطمئنانة  أو  بحكم  أداه  أنه  يعلم 
األداء  معنى  على  منه  خروجه  أو  أدائـه  في  الدخول  معنى  في  لـه  ثبـت  وإذا 
في  والكندي   الكدمي   فيرى  أحكامه؛  جهل  أنه  أو  ُيحكمه  لم  أنه  فيه  شك  ثم  له، 

.٣٢٥/٤ السابق  المصدر  الكندي:  ـ   .٨٢/٤ السابق،  المصدر  الكدمي:   (١)
.٣٢٤/٤ - ٣٢٥ المصنف،  أحمد:  الكندي  ـ  يسير.  بتصرف   ٨١/٤ - ٨٢ المعتبر،  الكدمي:   (٢)
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حتى  مؤديًا،  يكون  أي  االطمئنانة  حكم  له  يكون  أن  يعجبهما  أنـه  األحوال  هـذه 
حقه(١). في  صادر  بحكم  يؤده  لم  أنه  معه  يصح 

كل  أو  شـهر  كل  أو  يوم  كل  في  ى  يؤدَّ ما كان  كذلك:  العباد  حقوق  ومن  ـ 
شرعًا  تلزمه  ممن  وغيرهن  للنسـاء  والنفقات  الَكْسـوات  مثل  التعارف،  في  سـنة 
يؤديه  أن  عليه  يجب  الذي  وقته  انقضاء  بعد  أدائه  في  فشـك  ونفقتهن،  كسـوتهن 
في  عليه  ثبت  قد  مما  نفسه  به  ويلزم  يعتقده  وفيما  األحوال،  من  األغلب  في  فيه 
تجب  التي  الـزكاة  مثل  حكمها  والكندي   الكدمـي   عند  الحقوق  فهـذه  الحكـم، 
أن  «ويعجبنا  فقاال:  الحكم  هذا  أكدا  وقـد  وقتها،  انقضاء  بعد  فيها  فيشـك  عليه، 
يؤده،  لم  أنه  يعلم  حتى  مؤديًا،  المكلف  يكون  أن  االطمئنان  معنى  في  له  يكون 
الذي  العدل  أهل  أحكام  من  أداؤه  عليه  يوجب  الذي  الحكم  ذلك  في  يأخذه  أو 
األصل  في  أي:  ـ  الحكم  في  وأما  منه،  الخروج  وال يسـعه  حكمهم  عليه  يجب 
انقضاء  بعد  فيه  الحق، ولو كان شكه  برئت ذمته من ذلك  أنه قد  لهما  ـ فال يظهر 
التوسع  وجه  من  تركه  يكون  أو  له،  العدم  وجه  من  له  تركه  يكون  قد  ألنه  وقته؛ 

منه. لزمه  ما قد  حكم  عنه  وال يزيل  تركه،  ال يسعه  طلبًا  بذلك  ُيطلب  ما لم 
إلى  يسـتند  ُحْكم  بُحْكمين:  لـه  َحَكما  والكنـدي   الكدمـي   أن  نالحـظ  فهنـا 
نفسـه  فيراجع  الشـك  يعتريه  عندما  المكلف  به  يشـعر  الذي  النفسـي  االطمئنان 
وقته  انقضى  إذا  خاصـة  الحق،  ذلك  أدى  قـد  أنه  ترجح  مؤشـرات  هناك  فيجـد 
طبقًا  وهـذا  أخرى،  مرة  بأدائـه  ال يطالب  فهنـا  الوقت،  ذلـك  فـي  أداؤه  واعتـاد 

محكمة ». «العادة  المشهورة  للقاعدة 
الحقوق  ما دامت هذه  أنه  المسألة من جانب آخر، نجد  إلى هذه  نظرنا  إذا  أما 
إال  وال تبرأ  صاحبها،  ذمة  شغلت  وقتها  وصل  فإذا  الذمة،  في  وثبتت  عليه  واجبة 

بالشك ». ال يزول  «اليقين  بالقاعدة:  عمًال  األصل  هو  وهذا  ما يلزمه،  بأداء 

.٢٣٥/٤ نفسه،  الكندي:  ـ   .٨٢/٤ نفسه،  الكدمي:   (١)
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ضابطًا  اإلباضية   بعـض  وضع  األمرين  بيـن  تردد  في  النـاس  ال يبق  وحتـى 
«أن  وهو:  واالرتياب،  للشـك  مجاالً  ال يدع  مما  الحاالت  هذه  مثل  يضبط  عامًا 
حكم  وكل  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  دين  في  األمور  من  وأمر  األشياء  من  شيء  كل 
المبينة  الحقوق  من  حق  وكل  ما حرم،  وحرمة  اهللا  ما أحل  حالل  في  حالل  من 
جاٍر  كله  هذا  جميع  الشـريعة،  أحكام  من  حكم  وكل  ـ  سـبحانه  ـ  اهللا  شـرع  في 
فإذا  األمة،  وإجماع  ـنَّة  والسُّ الكتاب  من  له  الموضحة  عليه  المبينة  أصولـه  علـى 
ثبت  منها  حكم  فـكل  مثلها،  أصل  يزيلهـا  حتى  ثابتة  فهي  األحـكام  هـذه  ثبتـت 
من  حكم  زال  وإذا  يزيله،  مثله  ثابت  بحكم  إال  وال يزول  أصوله  على  ثابتًا  فيظل 

مثلها»(١). أصل  يثبتها  حتى  زائلة  فأصوله  الحقوق،  هذه  أحكام 
للفروع  تقريرهمـا  بعد  والكنـدي   الكدمي   بـه  ما صرح  هـو  الضابـط  وهـذا 
إليها  وُيحتكم  المتعددة،  الجزئية  المسائل  تضبط  عامة  قاعدة  فجعلوه  المتقدمة، 
«اليقين  قاعدة:  مـع  مضمونًا  تتطابق  شـك  بال  وهي  واالرتياب،  االختالف  عنـد 

بالشك ». ال يزول 
الجنايات: باب  في 

قاتل؛  فحكمه  فقطعـه،  ثوبه  في  ملفوفـًا  رجالً  وجد  َمن  أن  بركـة   ابـن  يـرى 
ما تيقنه  يزيل  أن  فال يجب  بيقين،  تقدمت  والحياة  الحياة،  ذلك  في  األصل  «ألن 
في  وتقعيده  أصله  خالف  الشافعي   أن  وذكر  المعترض»،  للشك  الحياة  حكم  من 

الموت(٢). الملفوف  ذلك  في  األصل  بأن  فحكم  المسألة،  هذه 
القاعدة: من  يستثنى  ما 

إال  اليقين  يزول  «ال  أو  بالشك »  ال يزول  «اليقين  بقاعدة:  اإلباضية   يعمل  لم 
ويستند  الفروع،  بعض  يسـتثني  بعضهم  وجدنا  بل  األحوال،  كل  في  مثله »  بيقين 

.٢٣٥/٤ المصنف،  الكندي:  ـ   ٨٢/٤ - ٨٣ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.٣٥٦/١ نفسه،  المرجع   (٢)
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وعاداتهم.  النـاس  عرف  في  جرى  وما  النفـس،  واطمئنان  الظن  غلبـة  إلى  فيهـا 
القاعدة. هذه  من  استثنيت  المسائل  هذه  من  النماذج  بعض  نذكر  أن  وال بأس 

الفقهية  الفـروع  من  كثيرًا  أن  وذكـر  األمر،  هذا  بيان  إلـى  بركة   ابـن  تعـرض 
أو  الظن،  بغلبـة  أحكامها  ثبتـت  وقد  القاعدة،  هـذه  ضمن  تدخـل  أن  ال يمكـن 

يلي: فيما  ذلك  ويظهر  والعرف،  بالعادة  أو  النفسي،  باالطمئنان 

األعمى: تصرفات  ـ   ١
ُيخبِر،  فقد  بصره،  غياب  مع  عليها  ويعتمد  كثيرة،  تصرفات  األعمى  يتصـرف 
ذلك  ومثل  ويطؤها،  إليه  يسلمها  من  ال يعرف  امرأة  إليه  تسّلم  ثم  ويتزوج  ويفِتي، 
ينبغي  وكان  لها،  واطمئنانه  قلبه  سكون  على  تقوم  اهللا  ما شاء  إال  كلها  أحواله  بقية 
حتى  وال يطؤها  زوجته،  قول  ال يقبل  أن  القلب  بسكون  ال يعمل  من  قياس  على 
ما ال يدفع  «وهذا  بركة :  ابـن  قال  أحواله،  جميع  في  وكذلك  زوجتـه،  أنها  يتيقـن 
عن  يـروي  وكان  ضريـرًا  كان  المؤثـر   أبا  أن  ذلـك  علـى  والدليـل  أحـد،  جـوازه 
الروايات وال هو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الفقهاء ، ويروي عن  محمد بن محبوب  وعن غيره من 

سمعه»(١). الذي  بالقول  ما يرويه  عنده  صحَّ  فقد  عنه،  يروي  من  يرى 

الضرورة: أو  الحاجة  عند  استئذان  دون  الغير  بيوت  دخول  ـ   ٢
على  بل  اليقين  على  دْومًا  االعتماد  عدم  على  أيضًا  اإلباضية   بعض  واستدل 
ليل  في  بيت  من  صوتًا  سمع  إذا  اإلنسان  إن  قالوا:  أنهم  الظن،  وغلبة  االطمئنان 
أجاز  فقد  استئذان،  بغير  البيت  أهل  على  يهجم  أن  بالمسـلمين  اسـتغاثة  نهار  أو 

إذن. بغير  عليهم  المحرمة  البيوت  دخول  الفقهاء  
فيه  الذي  والبيت  الُحكام،  ومجالس  والعرس  المأتم  بيت  دخول  وكذلك  ـ 
الدخول  محرم  البيوت  تلك  كانت  وكذلـك  المعنى،  هذا  في  كان  وما  الحريـق، 

ص ٣٣ - ٣٤. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)



٧٣ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

بدخولها،  أمروا  وقد  أربابها،  من  علم  بغير  إليها  الدخول  الفقهاء   أجاز  ثم  إليها، 
عامة  في  بينمـا  مالكه.  ال بـرأي  وسـكونه  القلب  مـن  بدليل  ذلـك  ُيعلـم  وإنمـا 
منع  قد  اهللا  ألن  أهلها،  يستأذن  البيوت  تلك  أهل  على  الدخول  أراد  من  األحوال 
وسمع  بالدخول  اسـتأذن  إذا  الرجل  هذا  أن  ترى  أال  اسـتئذان.  دون  دخولها  من 
أذَِن  من  يعلم  أن  غير  من  يدخل  أن  فلـه  ادخل،  له:  قال  بأن  البيت  مـن  الصـوت 
عليه  ما كان  بالصوت  استباح  وقد  مالكه،  غير  أو  مالك  أو  بالغ  أو  صبّي  من  له 
دل  فقد  اليقين،  غير  وهو  به  وال يحكم  به،  ال يعمل  والصوت  محرمًا،  ذلك  قبل 

ما قلنا(١). على  هذا 

بالتواتر: أو  بشهادة عدلين  وثبوتها  الشهادة واألخبار والحكم بصحتها  قبول  ـ   ٣
القاعدة  هذه  مستثنيات  على  بها  يستشـهد  أخرى  أدلة  بركة   ابن  ويضيف 
أو  العشرة  نحو  يسيرة  جماعة  بقول  الخبر  صحة  على  يشهدا  أن  «للعْدَلين  أن 
بهم،  الخبر  وتواتر  بالخبر،  مفترقين  جاءوا  إذا  الثالثة  عدد  فوق  ما يكون  أقل 
عند  الخبر  صحـة  على  يشـهدا  أن  للعْدَلين  وجـاز  النفس،  فـي  بذلـك  ثبـت 
السـوق  عن  بخبر  وأخبرانا  إلينا  جاءا  لو  ثِقتين  رجلين  أن  تـرى  أال  الحاكـم، 
خبرهم  فـي  نشـك  ُكّنا  الناس،  بعض  أصابـت  مصيبـة  أو  الحـاج  بقـدوم  أو 
به  يغلط  الذي  الفاسد  والتأويل  الغلط  عليهما  قولهما ويجوز  وال نعلم صحة 

والخبر. الشهادة  عند  الناس 
ولو جاءنا العوام مفترقين بذلك، ال يعترض عليهم أحد بتكذيب ما يقولون، 
أراد  لو  حتى  صحيح،  الوصف  هذا  على  ما نقلوه  أّن  علمنا  خبرهم،  وال يختلف 
الغفلة،  مكابد  لـكان  تواتره،  مع  خبرهم  فـي  قلبه  على  الشـك  يدخل  أن  أحُدنـا 

ما قلناه»(٢). على  أيضًا  يدل  وهذا 

بتصرف  .٣٥ ص ٣٤،  نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
ص ٣١ - ٣٢. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)
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الصالني  5  مالك(١)  أبي  شـيخه  عن  حفظها  بحادثة  بركة   ابن  واستشـهد 
يكن  لم  إذا  الظلمة  فـي  أي  وال قمر،  ناٍر  بغيـر  بالليل  الشـهادة  تحمل  أجاز  أنـه 
هذا  جرى  كان  وقـد  عليه،  المشـهود  معرفة  على  اإلنسـان  وتيقن  وشـك،  ريب 
التزويج  فسخ  الزوج  فطلب  الليل  في  وكان  بُعوَتب (٢)،  وقع  امرأة  تزويج  بسبب 
تؤدي  البنت  مالـك   الشـيخ  وأمر  الظالم،  في  ُزوِّجت  بأنـي  واحتج  النهـار،  فـي 
ذلك  فـي  جـرى  ومـا  عليـه  المشـهود  معرفـة  علـى  متيقنـة  كانـت  إذا  الشـهادة 

المجلس(٣).

أصحابها: إلى  الحقوق  دفع  في  ـ   ٤
بالمكاييل  منها  وإبرائهم  الحقوق  دفع  على  اتفقوا  الناس  «أن  بركة   ابن  يرى 
من  الغاية  إلى  معرفتهـا  ال تبلغ  والموازين  المكاييـل  أن  العلم  مـع  والموازيـن، 
كلما  المكاييل  فإن  وال نقصـان،  زيادة  هناك  ال يكون  أن  على  منهـا  الحق  وفـاء 
ما تعارف  حسـب  لُيحمل  شـيئًا  حمل  لو  ذلك  مع  وهو  منها،  انصب  عليها  زيد 
هذا  على  الحق  من  لإلنسـان  البراءة  جازت  فقد  الخبرة،  وأصحاب  الناس  عليه 
بيقين  إال  ال يـزول  «اليقين  أن  أغفـل  مـن  نقول  كما  يقيـن  غير  وهـو  الوصـف، 
األحوال،  جميع  في  تجرى  أن  ال يمكن  القاعدة  هذه  أن  على  دليل  وهذا  مثله »، 
في  يجري  ممـا  له  وتطمئن  النفس  إليـه  ما تسـكن  إلى  فنعمد  ذلك  يتعـذر  فقـد 

وعاداتهم»(٤). الناس  عرف 

منطقة  في  المقيم  الصالني  الخضر  محمد بن  غسان بن  أبو مالك  العالمة  هو  ترجمته.  تقدمت   (١)
المسـعودي  يراجع:  صالن،  تسـمى  التي  قراها  أحـد  إلى  والمنسـوب  ُعمـان  بسـلطنة  صحـار 

.٤٣٢/٢ األعيان،  إتحاف  البطاشي:  ـ   ٤٧ وفقهه،  بركة  ابن  زهران: 
مسـلم بن  سـلمة بن  إليها  وينسـب  صحار  منطقة  في  ربما  ُعمان  في  توجد  عوتب،  قرية  لعلها   (٢)

الهجري. الخامس  القرن  المنوفي:  الصحاري  العوتبي  إبراهيم 
ص ٣٢. نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)

.٣٢ ص ٣١،  التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٤)
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الدم: رأت  إذا  والصوم  الصالة  تترك  المرأة  في  ـ   ٥
بغير  بها  الدم  طبـق  إذا  بالحيض  لها  ويحكـم  الصالة  تترك  المـرأة  وكذلـك 
ولكن  حيضها،  وقت  الصـالة  فيه  تركت  الذي  وال الوقت  حيض،  دم  أنـه  يقيـن 
حكم  شهر،  كل  في  أو  الوقت  ذلك  مثل  في  تحيض  بأن  جرت  عادتها  كانت  لما 
المفروضة  الصالة  تتـرك  أن  جاز  فقد  الصـالة،  فيه  تدع  وقتًا  ي  التحـرِّ على  لهـا 
بترك  تؤمر  أنها  وهو  الجارية،  بالعـادة  وعليها  لها  يحكم  إذًا  فالمرأة  يقيـن،  بغيـر 
تؤمر  أن  جاز  فقد  ذلـك،  قبل  فيه  الحيض  يأتيها  كان  الـذي  الوقت  فـي  الصـالة 
الظن،  وغلبة  بالعادة  تؤمر  بما  مثله  يقين  بغير  الصالة  هو  فرضه  يقين  ما هو  بترك 
غير  من  بها  الدم  يدوم  لوقت  عدتها  وتنقضي  وقتًا،  وتقطع  وقتًا  تصوم  أن  وتؤمر 
سـنة  سـتين  بلغت  إذا  حيضها  انقطع  إذا  المطلقـة  عدة  بانقضـاء  ويحكـم  يقيـن 
تر  لم  إذا  للمطلقة  حكم  أنه  عباس   ابن  عن  ويروى  يقين،  ليس  الستين  وبلوغها 

بيقين(١). ذلك  وليس  العدة  بانقضاء  حمل  بها  يكن  ولم  سنة  الدم 
به  يحكم  حيض  ألجل  رمضان؛  شهر  في  الصيام  وتترك  وقتًا  تصوم  وكذلك 
بانقضاء  وكذلك  لها،  به  حكم  من  ومع  معها،  بيقين  إال  لوقتها  التحري  مـع  لهـا 
أخذ  عليها  ويحرم  الحيض،  من  أيس  قد  مثلها  كان  إذا  السـنين  مرور  مع  عدتها 
أن  بعد  التزويج  لهـا  ويجوز  بالحكم،  تأخـذه  كانت  أن  بعد  المطلق  مـن  النفقـة 

اليقين(٢). مع  ال يؤخذ  أيضًا  وهذا  عليها  محرمًا  كان 

والغائب: المفقود  أحكام  في  ـ   ٦
سـنين،  أربع  وهو  الفقد  أجـل  مضى  إذا  المفقـود  بمـوت  يحكـم  وكذلـك 
بعد  بموته  يحكـم  أنه  حاله  ال يعلم  الـذي  المفقود  في  واألثـر  خالفـه،  واليقيـن 

وال يقين. بعلم  ليس  سنين  األربع  وراء  ومن  امرأة  أو  كان  رجالً  سنين  أربع 

.٣٦ التعارف،  كتاب  بركة:.  ابن   (١)
نفسه. بركة:  ابن   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٧٦

ثم  أخباره،  وانقطعت  البحر  جزيرة  في  به  وألقى  السـبع  حمله  من  وكذلك 
وكذلك  خالفه.  واليقين  بالموت  له  حكم  سنين،  أربع  مدة  إلى  نجاة  له  يعلم  لم 
حكموا  فقد  غيبتـه  بعد  سـنة  وعشـرون  مائة  له  مضى  إذا  بموته  يحكـم  الغائـب 

بيقين. موته  يوجب  مرورها  وليس  ُفِقد،  منذ  اليقين  بزوال 
أحكام  َجِهل  َمن  إليه  ما يذهب  على  التعّبد  كان  «فلو  معلالً:  بركة   ابن  يقول 
يقينًا  علمناه  وإن  الفقهـاء ،  مذاهب  من  أعمالهـم  من  الناس  عليه  ومـا  الشـريعة، 
أن  إال  األخبار،  هذه  من  شيئًا  يذهب  ولم  اآلثار  ليطلب  مثله ،  بيقين  إال  ال يزول 
كتابه:  محكم  في  قـال 8  وكذلك  عليهم،  المحنة  وخفف  الدين  هـذا  يسـر  اهللا 

(البقرة: ١٨٥)»(١).  ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
على  فمبني  المحدود  األجل  بعد  بالوفاة  والغائب  المفقود  على  الحكم  أمـا 
مثل  في  الوفاة  أمثالهما  أحوال  من  الغالب  ألن  ضعيف؛  بعده  بحياتهما  الظن  أن 

األحوال. أغلب  في  خبر  عنهما  لجاء  ْين  حيَّ كانا  لو  إذ  الحال،  تلك 
استحسـانًا،  األحوال  أغلب  علـى  األجَلين  بعـد  والغائب  المفقـود  فحْمـل 
األثر  بعض  إليه  أشـار  كما  ذلك  يصح  حتى  بموتهما  الحكم  عدم  القياس  وكان 

الغائب(٢). في 
في  الشـكوك  طريق  باعتماد  واتهمه  عليه  اعترض  مـن  على  بركة   ابـن  ويـرّد 
واليقين  الفرائض  تزيلـون  إنكم  قائل:  قـال  «وإن  فيقول:  األحكام  بعـض  إثبـات 
بنا  الظن  أسـأت  له:  قيل  ذلك،  على  يدل  كالمكم  مبلغ  ألن  والشـكوك؛  بالظـن 
والجهل،  العلـم  بين  الواسـطة  والشـك  الظن  أن  ذلك  قصدنا،  لـه  بما  لجهلـك 
عليها  التي  القاعدة  وهي  أصلنا،  عليه  ما بنينا  وهما  واليقين  بالعلم  نقـول  ونحـن 

ضربين: على  العلم  أن  وذلك  الفقهاء  

ص ٣٦. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
ص ٧٨ - ٧٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:  ـ   .١٧٩/٢ األصول  في  الشمس  طلعة  السالمي:   (٢)
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علم  وهـو  أبـدًا،  جهـالً  فيصيـر  االنقـالب  عليـه  ال يجـوز  فعلـم  (األول): 
ضرورة. العلم  يوجب  وما  التواتر  وخبر  المشاهدة، 

كشـهادة  خالفـه،  فتكـون  المعتقـد  يعتقـد  قـد  الظاهـر:  وعلـم  (الثانـي): 
ظّهرنا  وإنما  له،  ما ظهر  بخـالف  يكون  أن  ويجوز  يقلبهما  قد  لـه،  الشـاهدين 
األمر  هذا  علمـت  القائل:  قـول  نحو  ِعْلمًا  يسـمى  قد  هـذا  ومع  ذلـك،  علـى 
 ﴾ J  I  H  G  F ﴿ اهللا 8:  قـول  وكذلـك  عـدل،  بشـاهدي 
(الممتحنـة: ١٠)،   ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ وقولـه:  (النـور: ٣٣)، 
فلما  سلم،  ثم  ركعتين  بأصحابه  صلَّى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فإن  وأيضًا  ِعلمًا،  هذا  فسمي 
فقال:  نسـيت؟  أم  الصالة  أقصرت  رسـول اهللا  يا  اليدين :  ذو  له  قـال  انصـرف 
غير  يكن،  لم  الفقهاء   إليه  ما ذهب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عند  ومعناه  يكن»(١)   لم  ذلك  «كل 
إال  ال يزول  اليقين  كان  ولو  الصـالة،  إلى  وعاد  قصرت،  وال أنها  نسـيت  أني 
عن  انصرف  من  ألن  ركعتين؛  عن  ال ينصرف  لكان  اهللا،  يعلمـه  الذي  باليقيـن 
عنده،  يقين  علـى  انصرف  قد  ولكـن  يقين،  عن  ينصـرف  ولم  الصـالة  بعـض 

كذلك(٢). أيضًا  واليقين 
بالشـك »  ال يزول  «اليقين  قاعـدة:  من  المسـتثناة  األمثلة  من  ما ُذكـر  ولعـل 
منها  يسـتثنى  وإنما  الفقهية،  الفروع  جميع  في  مطردة  ليسـت  أنها  إلثبات  تكفي 

أعلم. واهللا  أخرى  قاعدة  في  تندرج  ولعلها  المسائل،  بعض 

له،  والسـجود  الصالة  فـي  السـهو  باب  الصالة،  ومواضـع  المسـاجد  كتـاب  فـي  مسـلم  رواه   (١)
الفصل. هذا  في  تخريجه  تقدم  متقاربة،  بألفاظ  غيره  ورواه  هريرة.  أبي  عن  رقم  ٩٢٩  

ص ٣٨ - ٣٩. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)





الكبرى: القاعدة  تحت  المندرجة  القواعد 
بالشك » ال يزول  «اليقين 

الرابع المبحث 

تحت  المندرجة  أو  المتفرعة،  الفقهيـة  القواعد  بعض  المبحث  هـذا  يتنـاول 
التالية: المطالب  في  وذلك  بالشك»،  ال يزول  «اليقين  الكبرى  الكلية  القاعدة 

ما كان ». على  ما كان  بقاء  «األصل  قاعدة:  األول:  المطلب  ـ 
الذمة ». براءة  «األصل  قاعدة:  الثاني:  المطلب  ـ 

العدم ». العارضة  الصفات  أو  األمور  في  «األصل  قاعدة:  الثالث:  المطلب  ـ 
أوقاته ». أقرب  إلى  الحدث  إضافة  «األصل  قاعدة:  الرابع:  المطلب  ـ 

الحظر؟». أم  اإلباحة   األشياء  في  األصل  «هل  قاعدة:  الخامس:  المطلب  ـ 
التالي: المطلب  في  األولى  القاعدة  عن  بالحديث  ونشرع 
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على  دليـل  يوجد  ما لـم  ببقائـه  يحكـم  بزمـان  ثبـت  «مـا  مرادفاتهـا:  ومـن 
خالفه»(٢). 

األصوليـون   عنـه  ما يعبـر  وهـو  قدمـه ».  علـى  يتـرك  «القديـم  وقاعـدة: 
األصل . استصحاب  أو  باالستصحاب 

:IóYÉ≤dG  ≈æ©e  : k’ shCG
المحكوم  للشيء  ما ثبت  اعتبار  الحكم  عليه  يبنى  «ما  بأنها:  الراشدي   فها  عرَّ
تيقن الحدث  أو  الطهارة، وشك في الحدث  تيقن  عليه وبقاؤه ما كان عليه، فمن 

الشك...»(٣). وألغى  باليقين  أخذ  الطهارة،  في  وشك 
ثابت  فهو  أصوله  على  يكون  شـيء  «وكل  الكدمي :  يقول  المعنى  هذا  وفي 
يصح  حتى  حالل  أو  طاهر  من  الوجوه  من  وجه  أي  على  كان  سـواء  حكمه   فيه 

الحال»(٤). من  بحال  حالالً  ليس  يصبح  أو  فساده 
ـ ثبوتًا  الماضي  الزمان  في  حال  على  ما ثبت  «إن  فيقول:  بيانا  البورنو   ويزيد 
ينظر  أن  أي  يغّيـره »(٥)،  دليل  يوجـد  ما لم  وال يتغير  حالـه  على  يبقـى  ـ  نفيـًا  أو 

طلعة  السـالمي:  ـ  ص ٧٥.  الفرائـد،  بحر  مـن  القواعد  جواهـر  محمـد:  سـفيان بن  الراشـدي   (١)
الفقهية  القواعد  باجو:  مصطفى  ـ   .١٥٥/١٨ اآلمال،  معارج  السـالمي:  ـ   .١٧٥/٢ الشـمس، 

ص ٢٣. المعتبر،  كتاب  خالل  من  الكدمي  سعيد  أبي  اإلمام  عند 
المدخل  الزرقا،  ص ٧٥  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ـ  ص ٢٥١  والنظائر،  األشباه  السـيوطي:   (٢)

.١٠  ،٥ مادة  العدلية،  والمجلة   ٥٧٥ مادة   ،٩٦٩/٢ العام،  الفقهي 
ص ٧٥. القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (٣)

.١١٨/٤ المعتبر،  أبو سعيد:  الكدمي   (٤)
ص ١٧٣. الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنو:   (٥)
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دليل  يقم  ما لم  الحـال،  ذلك  على  بدوامه  فيحكـم  كان  حال  كل  علـى  للشـيء 
حصوله  ثبت  الذي  «فالشـيء  العدلية:  المجلة  أكدته  المعنى  وهذا  خالفه.  علـى 
الثابت  والشيء  خالفه،  على  دليل  يوجد  ما لم  الحال  في  ببقائه  يحكم  الزمن  في 
فإذا  ما يزيله،  يوجد  ما لم  الماضي  من  باستمراره  أيضًا  يحكم  الحال  في  وجوده 
وجد المزيل ال يحكم ببقاء الشيء بل يزال، ويسمي الفقهاء  األول: «باستصحاب 
للماضي»(١).  الحـال  «باسـتصحاب  الثاني:  بعضهم  ويسـمي  للحـال»،  الماضـي 
استصحاب  أو  االستصحاب  لدليل  مرادفة  القاعدة  هذه  تعتبر  المفهوم  هذا  ومن 

األصوليون . عنه  يعبر  كما  الحال 

االستصحاب: معنى  ـ   ١
اللغة: في  ـ  أ 

يدل  واحد  أصل  والباء  والحاء  الصاد  فارس :  ابن  قال  الصحبة،  من  مأخـوذ 
في  وجاء  استصحبه(٢)،  فقد  شـيئًا  الءم  شـيء  وكل  ومقاربته،  شـيء  مقارنة  على 

والزمه(٣). الصحبة  إلى  دعاه  استصحبه  القاموس: 
المعاشـر  والصاحـب  عاشـره،  وصاحبـه:  صحبـه  «اللسـان»:  فـي  وجـاء 

استصحبه(٤). شيئًا  ما الزم  وكل  الصحبة،  إلى  دعاه  الرجل:  واستصحب 
هو:  اللغة  فـي  االسـتصحاب  معنى  أن  إلـى  نخلـص  التعاريـف  هـذه  ومـن 

والمالءمة. والصحبة  المالزمة 

.(٥) رقم  مادة   ٢١  ،٢٠/١ العدلية،  األحكام  مجلة   (١)
تحقيق عبد السالم  ـ ،  المتوفى ٣٩٥ه الرازي  فارس بن زكرياء  أحمد بن  أبو الحسن  فارس  ابن   (٢)

صحب. مادة:   ،١٣٧١ األولى،  الطبعة  ـ  القاهرة  ـ  العربية  الكتب  إحياء  دار  هارون،  محمد 
(صحبه)  مادة  المحيط،  القاموس  (ت: ٧١٧هـ)،  يعقـوب  محمد بن  الدين  مجد  الفيروزآبـادي   (٣)

.٩١/١ ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م،  بيروت  الفكر،  دار 
.٢٢٠٠/٤ صحب،  مادة  العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٤)
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االصطالح: في  ـ  ب 
على  الحكم  وغيرهم:  اإلباضية   من  والفقهاء  األصوليين   عند  واالستصحاب 
«عبارة  فهو:  خالفه  على  الدليل  قيام  لعدم  عنه،  منفّيًا  أو  له  ثابتًا  كان  بما  الشـيء 
نحوهما،  أو  عدم  أو  وجـود  من  عليها  كان  التي  أصولـه  على  ما كان  إبقـاء  عـن 
الدليل  قيام  عدم  فمبناه  آخر(١)،  حكم  إلى  أصله  حكم  عن  ينقله  دليل  يرد  ما لم 
ما ثبت  ألن  المجتهد(٢)؛  إليه  ما يلجأ  آخر  اعتبر  ولذلك  سابق،  حكم  تغيير  على 
إذ  الوارجالني ،  عليه  ما سـار  وهو  المسـتقبل(٣).  في  بقاؤه  فاألصل  الماضي  في 

الشرع(٤). أدلة  أقسام  آخر  جعله 
نوعان: أنه  االستصحاب  تعريف  من  ويتبين 

عدم  عند  األصلية  البـراءة  أو  باإلباحة،  العقـل  حكـم  اسـتصحاب  األول:  ـ 
خالفه. على  الدليل 

تغيير  على  دليل  يقم  ما لم  بالدليل،  ثبت  شرعي  حكم  استصحاب  الثاني:  ـ 
الحكم(٥). ذلك 

«األصل  فيقول:  السـالمي :  ذلك  إلى  أشـار  كما  األصوليين   عند  أنواع  وهـو 

السيابي خلفان: فصول  ـ  الجوهر، ٨٢/١.  نثار  الرواحي:  ـ  الشمس، ١٧٩/٢.  السالمي: طلعة   (١)
.٧٦ - ٧٧ القواعد،  جواهر  الراشدي:  ـ   ٣٥١ األصول، 

علي حسب اهللا: أصول التشريع اإلسالمي، دار الفكر العربي ـ القاهرة، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م،   (٢)
ص ١٦٨.

المنيرية بمصر  الطباعة  دار  الحق في علم األصول، طبع  تحقيق  إلى  الفصول  إرشاد  الشوكاني:   (٣)
ص ٢٠٨. ـ ،  ١٣٤٧ه

الجامعة  فـي  ماجسـتير  رسـالة  ص ٣١٨،  األصولي،  وفكـره  الوارجالنـي  أبو يعقـوب  باجـو:   (٤)
منهج  باجو:  وينظـر:  ـ  ُعمان  سـلطنة  والثقافة  التراث  وزارة  مطبـوع  وهـو   ،١٩٩٣ اإلسـالمية 
مسقط  الواعد  الجيل  مكتبة  نشر  مطبوع،  وهو   ،١٩٩٩ دكتوراه  رسالة  اإلباضية،  عند  االجتهاد 

١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م. ط ١،  ُعمان  سلطنة 
.١٧٩/٢ الطلعة،  السالمي:   (٥)
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الدليل  يقوم  حتـى  األول  حاله  على  رجب  صـوم  كوجوب  العقل  ما نفـاه  إبقـاء 
وإبقاء  عمومـه  على  العموم  إبقـاء  األصل  أن  نقـول  وكذلـك  صيامـه،  بوجـوب 
وهكذا  للمنصوص .  الناسـخ  أو  للعموم  المخصص  يرد  حتى  حاله  على  النـص 
بقاؤه  األصل  فإن  جنس،  أو  عقل  أو  شرع  من  نفيه  أو  وجوده  علم  شيء  كل  في 

انتقاله. على  الدليل  يقوم  حتى  عليه  علم  الذي  حاله  على 
أنواع: ثالثة  االستصحاب  أن  السالمي   كالم  ومقتضى 

ـ  ١ أو   كتاب  من  بالنص  العمل  أي:  نسـخ،  يرد  أن  إلى  النص  اسـتصحاب 
ناسخ. دليل  يرد  حتى  ُسّنة 

ـ  ٢ العام   باللفظ  العمل  أي:  تخصيص،  دليل  يرد  أن  إلى  العموم  اسـتصحاب 
أفراده. بعض  على  العام  فيصير  المخصص،  يرد  حتى 

ـ  ٣ قبل   وجوده  ثبـوت  على  بناء  الشـيء  دوام  ظن  وهو  الحـال،  اسـتصحاب 
على  الشرع  دل  حكم  لزوم  التالي:  الفقهاء   تعريف  من  قريب  وهذا  ذلك، 
المتلف  ذمة  ولشـغل  الممّلك،  العقد  جريان  عند  كالملك  ودوامه،  ثبوتـه 

استدانته(١). مشاهدة  عند  المديون  وذمة  اإلتالف،  وقوع  عند 
بل  جديد،  حكم  بـه  وال يثبت  السـابق،  الحكم  تأكيد  يفيد  فإنه  فائدتـه:  أمـا 
بدليله(٢). الثابت  الشرع  حكم  أو  بالعقل  الثابت  األصلية  البراءة  حكم  به  يستمر 

االستصحاب: حكم  ـ   ٢ 
ابن  له  عقد  وقـد  والحنابلة ،  والشـافعية   اإلباضية   عنـد  حجة  االسـتصحاب 

والحنفية (٣). للمعتزلة   خالفًا  الموقعين»،  «إعالم  كتابه  في  مطوًال  فصًال  القيم  

األتاسـي  طاهر  محمد  وابنه  خالد  محمـد  األتاسـي  ـ   .١٧٤  ،١٧٣ الوجيـز،  محمـد:  البورنـو   (١)
ص ٢٠. ـ ،  ١٤٢٩ه سوريا،  حمص،  مطبعة  ط ١،  العدلية،  المجلة  شرح  الحمصي: 

ص ٧٣٥. االجتهاد،  منهج  باجو:  ينظر:   (٢)
رمضان  عمر بن  التالتي  ـ  ص ٧٧.  القواعد،  جواهر  الراشـدي:  ـ   .١٧٩/٢ الطلعة،  السـالمي:   (٣)
موسـى  عمر بن  نسـخ  ورقة)   ١٣٧) الشـماخي  مختصر  في  التراخي  رفع  (١١٨٧هـ):  =الجربي 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٨٤

هل  األصوليين ،  بين  خالفًا  أفرز  الواقع  أرض  على  الدليل  هـذا  تنزيل  وفـي 
اإلثبات؟ دون  الدفع  في  أم  معًا،  واإلثبات  الدفع  في  حجة  يصلح 

وإن  واإلثبات،  للدفـع  معًا  فيهما  حجـة  االسـتصحاب  أن  اإلباضية   يـرى  ـ 
حجته(١). عدم  بعضهم  مذهب  كان 

ـ أما الحنفية  فاالستصحاب عند أكثرهم يصلح حجة للدفع ال لالستحقاق، 
االستحقاق  يدفع  الظاهر  أن  «األصل  يقول:  حيث  الكرخي (٢)  عليه  ما نص  وهذا 

المسائل. بعض  في  التطبيقي  اجتهادهم  لنا  ما يوضحه  وهذا  وال يوجبه »(٣). 
أمره  وبقي  خبـره  انقطع  الـذي  المفقود  حكـم  في  خالفهـم  ذلـك:  ومـن  ـ 
طول  على  بناء  بوفاته  القاضـي   حكم  حتى  وال حياته،  موتـه  يعلم  فلم  مجهـوًال 
في  ـ  يرثهم  الذين  أقاربه  من  مات  ممن  ميراثه  حكم  فما  موتـه،  ورجحان  غيبتـه 

بوفاته؟ الحكم  صدور  وقبل  الفقد،  فترة 
تحقق  لعدم  الحال  هذه  فـي  ال يرث  المفقود  هذا  أن  إلى  الحنفيـة   ذهـب  ١ ـ 
تركته  تقسـيم  يمنع  حياته  اسـتصحاب  أن  حيث  فقده،  أو  غيبته  حين  حّيًا  وجوده 
إرثه  من  المفقود  فال يستحق  المفقود  يرثه  شخص  مات  لو  ولكنه  امرأته،  وبينونة 
يصلح  لم  المفقود  حياة  فاسـتصحاب  مورثه،  موت  عند  حياته  تحقق  لعدم  شـيئًا، 
والتعليل  فقط(٤)،  للدفع  حجة  يصلح  بل  غيبته  حال  في  اإلرث  السـتحقاقه  حجة 
ما كان  على  ما كان  إلبقاء  حجـة  يصلح  الحال  باسـتصحاب  الثابت  «أن  عندهـم: 

الغزالـي:  ـ  الجزائـر.  ـ  غردايـة  ـ  يزجـن  بنـي  لعلـي،  صالـح  الحـاج  مكتبـة   ،١٢٦٤ ت. ن. 
إعالم  (٧٥١هـ):  بكر  أبي  محمد بـن  أبو عبد اهللا  الجوزية  القيم  ابـن  ـ   .٢١٧/١ المسـتصفى، 
الجيل  دار  سـعد،  عبد الرؤوف  طه  وتعليـق  مراجعة   ،٣٣٩/١ العالميـن،  رب  عـن  الموقعيـن 

بعد. فما   ١٩٩/٢ السرخسي،  أصول  السرخسي:  ـ   .١٩٧٣ لبنان  ـ  بيروت 
ص ٧٣٥. االجتهاد،  منهج  باجو:  ـ   .١٧٩/٢ - ١٨٠ الطلعة،  السالمي:   (١)

ترجمته. تقدمت   (٢)
ص ١١٠. الكرخي،  أصول  الكرخي:   (٣)

.١٧٠ اإلسالمي،  التشريع  أصول  اهللا:  حسب  علي  ـ   .١٧٩/٢ - ١٨٠ الطلعة،  السالمي:   (٤)

=
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حجة  يصلح  االسـتصحاب  كون  قالوا  ولذلك  يكن »(١).  ما لم  إلثبات  وال يصلـح 
تجري  فالمفقود  بالشـك »،  ال يزول  «اليقيـن  الكلية  القاعدة  تحـت  يدخل  للدفـع 
فيه،  مشكوك  وموته  متيقنة  تغيبه  حين  حياته  ألن  له؛  كان  فيما  األحياء  أحكام  عليه 
على  ببرهان  إال  أحدًا  فال يرث  األموات،  أحكام  عليه  فتجري  يكن  لم  فيمـا  وأمـا 
بِيع  إذا  الجزء  إن  كذلك:  قالـوا  الرأي  هذا  على  وبناء  حقيقة(٢).  ميت  كأنـه  حياتـه 
في  فيما  للشفعة  الطالب  مِلك  المشتري  فأنكر  الشفعة،  الشريك  وطلب  الدار  من 

ببينة(٣). إال  للطالب  وال شفعة  للمشتري  فالقول  يده، 
أن  إلى  الحنفية   وبعض  والحنابلة   والشافعية   والمالكية   اإلباضية   ذهب  بينما  ـ   ٢
حتى  حياته  استصحاب  فيجب  يقينًا  حيًا  كان  فقده  قبل  ألنه  ويورث؛  يرث  المفقود 
واالستحقاق  للدفع  حجة  االستصحاب  أن  رأيهم  حسب  وهذا  ذلك،  خالف  يظهر 
ظهوره  حين  إلى  وتستمر  بيقين،  فقده  قبل  ثابتة  كانت  التي  حياته  فيستصحبون  معاً ، 
عداد  في  بموته  الحكم  قبل  إذًا  فهو  حينئذ،  األصل  حكـم  فيتغير  بموته،  الحكـم  أو 
وال يرث(٤).  يورث  األموات  عداد  في  عليه  الحكـم  وبعد  وال يورث  يرث  األحيـاء 

االستصحاب. وقاعدة  يتناقض  ذلك  ألن  مختلفين؛  باعتبارين  وال يعامل 
«والمفقود  فقال:  الغوامض»  «كشف  في  المعنى  هذا  الراشدي   سفيان  أكد  وقد 
الحياة  بأحكام  وعليهما  لهما  محكوم  ألنه  يرثان؛  فإنهما  المدة  في  ما داما  والغائب 

ورثتهما...»(٥). على  ما لهما  قّسم  بموتهما  الحاكم  وحكم  المدة  انقضت  فإذا 

.٢١/١ المجلة،  شرح  األتاسي:   (١)
ص ١٧٦. الوجيز،  البورنو:   (٢)

.٢١/١ المجلة  شرح  األتاسي:  عن  نقال   ١٧٦ الوجيز،  البورنو:   (٣)
اهللا:  حسب  علي  ـ  ص ٧٣٦  االجتهاد،  منهج  باجو:  ـ   ١٧٩/٢ - ١٨٠ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٤)

.١٧٠ التشريع،  أصول 
الشيخ  صححه  الفرائض،  فن  في  الغوامض  كشـف  محمد:  سـفيان بن  أبو الحسـن  الراشـدي   (٥)
والوعظ  الشـرعي  القضاء  معهد  نشـر  ُعمان،  لسـلطنة  العام  المفتي  الخليلـي  حمـد  أحمد بـن 

ص ١٥. غمان.  سلطنة  الذهبية،  بالمطابع  طبع  ١٤١٢هـ/١٩٩١م،  ط ٢،  واإلرشاد، 
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فإن  موته،  أو  حياتـه  ظهور  لحين  المفقـود  نصيب  فيوقفـون  الحنابلـة   وأمـا 
المفقود(١). مورث  لورثة  المال  رد  وإال  ورث،  حيًا  ظهر 

أن  ال بأس  جلّيًا،  ثمرته  لنا  وتظهر  المسألة  هذه  في  الخالف  يتضح  وحتى 
المعتزلة   «وقالت  فيقول:  معانيها،  وعمق  عبارته  لوضوح  السـالمي   نص  نورد 
به  الدفع  في  حجة  وقيل:  شرعية،  حجة  ليس  الحال  اسـتصحاب  أن  والحنفية  
أن استصحاب األصل  القول  ثبت، ومعنى هذا  به عما  الدفع  له دون  ثبت  عما 
مثال  آخر ،  حكمـًا  يزاد  أن  غيـر  من  األول  حاله  علـى  ما كان  بقاء  فـي  حجـة 
فماله  اإلرث  بسبيل  ماله  أخذ  من  لغيره  دافعه  المفقود  حياة  استصحاب  ذلك: 
من  وارثًا  ال يكـون  ذلك  مع  وهو  األجل  قبـل  حياته  السـتصحاب  ال يـورث 
هذا  عند  الميراث  أخذ  وشرط  حياته،  في  للشك  القول  هذا  صاحب  عند  غيره 
هذا  على  المفقـود  فحصة  المـوروث،  موت  بعد  الـوارث  حياة  تيقـن  القائـل 
(اإلباضية )  عندنا  وهو  مورثه،  مـوت  بعد  حياته  أو  موته  يتحقق  حتى  موقوفـة 
وارث وموروث بناء على حجية االستصحاب كما هو مذهب أكثر األصحاب ، 
في  الراشدي   ما أكده  وهذا  حجيته...»(٢).  عدم  بعضهم  مذهب  الزم  كان  وإن 
يرثان  فإنهما  المدة  في  ما داما  والغائـب  «والمفقود  فقال:  الغوامض»  «كشـف 

لهما»(٣). محكوم  ألنه 
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ما كان  «بقاء  أو  (االسـتصحاب)  القاعدة  هذه  حجية  على  اإلباضية   اسـتدل 
منها: عديدة  بأدلة  عليه »  ما كان  على 

.٤٤٤/٢ المقنع،  قدامة:  ابن   (١)
.١٧٩ - ١٨٠ الطلعة،  السالمي:   (٢)

ص ١٥. الغوامض،  كشف  الراشدي:   (٣)
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بالشك »،  ال يزول  «اليقين  الكلية  القاعدة  في  به  االحتجاج  سبق  حديث  ـ   ١
فال ينصرفن  أحدثت،  أحدثت  فيقول  أحدكم  ليأتي  الشيطان  «إن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  وهو 

ريحًا»(١).  يجد  أو  صوتًا  يسمع  حتى 
هذا  أن  الخطابي   عن  ونقل  العلماء،  جمهور  به  أخذ  حديث  وهو  أبو ستة :  قال 
وال يضر  ذلك،  خالف  يتيقن  حتى  أصولها  على  األشياء  بقاء  ُحكم  أصل  الحديث 
القاعدة  في  بها  االستدالل  تقدم  التي  األحاديث  بقية  وكذلك  عليها،  الطارئ  الشك 

الفرعية. القاعدة  هذه  في  بها  لالحتجاج  تصلح  بالشك »  ال يزول  «اليقين  الكلية 
بعد  حدثه  في  شك  من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فيه  أرشد  الذي  الحديث  كذلك  ـ   ٢
أنه  على  دليل  ذاته  في  هو  الحدث،  يتيقن  حتى  ال ينصرف  أن  الطهـارة  تيقـن  أن 
عنه  فيبقى على األصل وال يتحول  ـ  الطهارة  ـ وهو  يستصحب األصل من حاله 

األصل. هذا  تغير  تيقن  إذا  إال 
يسـتصحب  إنه  للصيد:  السـهم  إصابة  حديث  في  القول  يمكن  وكذلك  ـ   ٣
األصل،  هذا  على  ويبقى  ـ  له  السهم  إصابة  وهو  ـ  الصيد  لموت  الظاهر  السبب 

بيقين. عنه  ما ينقله  له  يثبت  أن  إال  عنه  وال يتحول 
فإنه يستصحب  القول فيمن شك في صالته فلم يدر كم صّلى،  ـ وكذلك   ٤
ما شك  عدم  فاألصل  عليه  الزيادة  في  شاكًا  دام  وما  عليه،  ويبني  المتيقن  العدد 

حاله(٢). على  ما استيقن  وبقاء  فيه 
اهللا  إال  ال إله  قال  فمن  االستصحاب،  على  دالة  الشرع  قواعد  من  وكثير  ـ   ٥
ذلك  بعد  تشّهد  منه  ُيسَمع  لم  ولو  حياته،  مدة  وماله  دمه  َحُرم  رسول اهللا  محمد 
األشياء  في  الحكم  وكذلك  االستصحاب.  معنى  وهو  ارتداده،  يصح  حتى  أبدًا، 
األشـياء  في  الحكم  وكذلك  تنجسـها.  يصح  حتى  طهارتها  على  ببقائها  الطاهرة 

السابقة. الصفحات  ينظر:  تخريجه،  سبق   (١)
ص ٢٠٤ - ٢٠٥. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  محمد:  حسن بن  إسماعيل بن  علوان   (٢)
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ذلك  ونحو  شـرعي  بوجه  تحليلها  يصـح  حتى  حرمتهـا  علـى  ببقائهـا  المحرمـة 
حجة  فجعلناه  األصل  حال  اسـتصحاب  األمور  هذه  في  الشـرع  اعتبر  فقد  كثير، 

الشارع(١). عنه  سكت  فيما 
لهذه  تأكيـدًا  األشـياء  على  األحكام  أصـول  من  كثيرًا  العوتبـي   جمـع  وقـد 

منها: نذكر  القاعدة، 
عليهم . طارئ  والرق  الحرية(٢)،  آدم  بني  أصل  أن  ـ 

حتى  اإلباحة  النكاح  وأصل  النجاسـة ،  الدم  وأصل  الطهارة ،  الماء  وأصل  ـ 
أحكام  أوجه  من  واحـد  يحلها  حتى  التحريم  الفـروج  وأصل  التحريـم ،  يحظـره 

الشرعية . التذكية  يحلها  حتى  التحريم  الحيوان  وأصل  التحليل ، 
أصله  على  حرام  وكل  تحريمه  ،  يصـح  حتى  أصله  على  فهـو  حـالل  وكل  ـ 

تنجيسه . يصح  حتى  طهارته  حكم  على  طاهر  وكل  تحليله ،  يصح  حتى 
فهو  حي  وكل  طهارته ،  تصح  حتى  نجاسـته  على  فهو  نجس  كل  وكذلك  ـ 
حتى  الغيبة  حكـم  على  فهو  غائب  وكل  موتـه ،  يصح  حتـى  الحياة  حكـم  علـى 
واألصل  حـادث ،  والحيض  األصـل  هو  والطهـر  اختـالف،  وفيه  موتـه ،  يصـح 

والوطء . القتل  في  التحريم 
عنها (٣). ناقل  ينقلها  حتى  أصولها  على  واألشياء  ـ 

.١٨٠/٢ الطلعة،  السالمي:   (١)
.١٥/٣ الضياء،  كتاب  العوتبي:   (٢)

أنه  أحدهما  يدعي  رجليـن  يد  في  طفل  كان  إذا  بركة:  ابـن  قال   .٣٧٠/٢ الجامـع،  بركـة:  ابـن   (٣)
في  الحرية  بينة  البينة  فإن  عدل  شاهدي  منهما  واحد  كل  فأقام  عبده  أنه  يدعي  واآلخر  له،  ولد 
وهو  الرجل  ولد  الطفل  يكـون  أن  يجوز  وقد  كونه،  يجـوز  فيما  البينة  ويقبلون  أصحابنـا  قـول 
اآلخر  بادعاء  مملوكًا  وكان  أحدهما  بإقرار  حريتـه  وجبت  عليه  أيديهما  ثبتت  فإذا  عبد اآلخـر، 
ما يدعيه  على  البينة  منهما  واحد  كل  أقـام  لو  وكذلك  أولى،  الحرية  حكم  كان  العبوديـة  عليـه 
(الجامع، ٣٧٥/٢). فاألصل  الحرية»  إلى األصل وهو  الرجوع  العدالة كان  البينة في  وتكافأت 

العدم. حكم  في  فهي  ولذلك  عارضة  صفة  والعبودية  الحرية  هو 
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الفقهية  المصنفات  فـي  متناثرة  كثيرة  تطبيقية  عملية  أمثلـة  لها  القاعدة  هـذه 

بعضها: نذكر  اإلباضية  

الطهارات: باب  ـ  أ 
فهو  نجاسـة،  من  كان  تغييـره  أن  يعلـم  ولـم  متغيـرًا  وجـد  مـاٍء  كّل  ١ ـ 
الجيطالي :  قال  عارض(١).  شك  سـواه  وما  اليقين  ألنها  بالطهارة؛  له  محكوم 
لم  فما  بيقين،  طاهـرة  ُخلقت  األشـياء  أن  تعلم  أن  الوسـواس  يزيل  «والـذي 
األصل  على  الطهارة  فحكمها  بها،  الحجة  وال قامت  نجاسـة،  عليه  تشـاهد 

األول»(٢).
وال يجده  حينًا  البول  فيجد  فيتحرى  منه،  يخرج  البول  أن  له  يشبه  رجل  ـ   ٢

شك؟ كلّما  ينظر  أن  عليه  هل  حينًا، 
له  اسـتحبوا  التهمة  تحققت  وإذا  األغلب ،  الحال  على  يبني  اإلباضيـة :  قـال 
األمر(٣).  ظاهر  على  بالنجاسة  فال يحكم  والمعاينة  اليقين  يقع  لم  وما  االستبراء، 
البول  بلل  يعتريه  مـن  حكم  «ما  ذلك:  عما يشـبه  بكلي   عبد الرحمٰن  سـئل  وقـد 
فأجابه:  أخرى؟  وال يجده  تارة  ما يحسـه  يجد  ألنه  وسـواس؛  نوع  تملكه  حتى 
يتفقد  لكنه  محنة  في  وقع  وإال  للوسـواس  يستسـلم  أن  البلل  لصاحب  ال ينبغي 
نفسه إذا أحس ببلل، فإن وجده فعال تطهر وإال دفع عن نفسه الشك واستصحب 
يعتبر  وإنما  بانتقاضهـا  ال يحكم  طهـارة  على  قبل  كان  إذا  يعنـي  األصـل،  حـال 

طهارته»(٤). على  باقيًا  نفسه 

.٢٥٧/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.  ٣١٠/١ اإلسالم،  قواعد  إسماعيل:  الجيطالي   (٢)

.٣٠٤/١ - ٣٠٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
.٣٥٢/١ - ٣٥٣ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٤)
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طهارته  على  أنـه  بعينها  صالة  أو  نافلـة  أو  لفريضـة  المتوضـئ  وحكـم  ـ   ٣
بطلت  به وإال  اإلتيان  ما ينقض وضوءه وجب عليه  ما لم يحدث، وإن طرأ عليه 
«ال تقبل صالة من أحدث حتى يتوضأ»(١).(٢).  فالمتطهر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  صالته، لقول 
الحدث  في  فشكه  بالحدث،  يتيقن  حتى  طهارته  على  فهو  الحدث  في  شـك  إذا 

باليقين(٣). ما ثبت  عنه  ال يرفع 
الحيض: مسائل  في  ـ   ٤

الطهر  مدة  أقل  في معرض حديثه عن  االستصحاب  بقاعدة  الشماخي   احتج 
عند  الحيض  أكثر  مقدار  على  أيام  عشرة  الطهر  «وأقل  فقال:  الحيض،  مدة  وأقل 
مقدار  على  يومًا  عشـر  خمسـة  الطهر  أقل  آخرون:  وقال  األصح،  وهـو  أكثرهـم 
فال يخلو  وطهر  حيض  هو  إنما  قالوا:  أنهم  وحجتهم  بعضهم،  عند  الحيض  أكثر 
الطهر هي األصل  أيام  الطهر؛ ألن  أكثر من  الحيض  أن يكون  أو  أن يكون سواء، 
في  ما وجب  ال يسـقط  طارئ  حدث  والحيض  عليهـا  الواجبات  العبـادات  فـي 
عدة  في  يقول  تعالـى  اهللا  وجدنا  وقد  إسـقاطه ،  على  الدليـل  ما قـام  إال  األصـل 
فـي  وقـال  (البقـرة: ٢٢٨)،   ﴾ L  K  J  I  H ﴿ النسـاء: 
 ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ اآليسات: 
قرًءا،  شـهر  كل  مقام  وجعل  قـروء،  ثالثة  بـإزاء  أشـهر  ثالثة  وجعـل  (الطـالق: ٤)، 
سواء،  يكونوا  أن  إال  يبق  فلم  باإلجماع،  يومًا  عشـر  خمسـة  ال يجاوز  والحيض 
خمسـة  الحيض  مدة  أقصى  أن  بذلك  فعلم  الحيض،  مـن  أكثر  الطهـر  يكـون  أو 
ـنَّة  السُّ من  هذا  على  يدل  ومما  يوماً ،  عشـر  خمسـة  الطهر  أقل  وأن  يومًا،  عشـر 

أبي  رقم  ١٣٤  عن  بغير طهور،  باب: ال تقبل صالة  الوضوء،  كتاب  في صحيحه  البخاري  رواه   (١)
يتوضأ». حتى  أحدث  من  صالة  تقبل  «ال  بلفظ  هريرة 

.١٨٠/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  ـ   .٣٦٠/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
و٣٥٦/١ - ٣٥٧.  ٣٢١/١ - ٣٢٢ بركة:  ابن   (٣)



٩١ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

أن  بهذا  فلزم  وال تصوم»(١)،  ال تصلـي  دهرها  شـطر  إحداكن  «تقعد   : قوله 0 
الحيض(٢). أكثر  مقدار  الطهر  أقل  يكون 

ـ وفي السياق نفسه يتعرض الشماخي  إلى مسألة تحديد الحائض المضطربة 
تبدأ  أم  الصالة؟  أيـام  تحسـب  ثم  الحيض  بأيام  تبدأ  هل  للصالة؟  وقتـًا  دورتهـا 

الحيض؟ أيام  وال تحسب  الطهر،  بأيام 
وقتًا  ال تتخذ  أنهـا  ورجح  المسـألة  هذه  في  األقوال  مختلف  الشـماخي   نقـل 
فرأت  حاضت  التي  وأما  األثر:  «وفـي  فيقول:  حيضها  أيام  تحديد  بعـد  إال  للعبـادة 
صالة  خمسـين  تتم  ولم  أيام،  عشـرة  وصلت  فاغتسـلت  حيضها  تمام  على  الطهر 
فإنها  بالدم،  فردفت  أيام،  عشـرة  تتم  ولم  صالة  خمسـين  صلت  أو  بالدم،  فردفت 
إذا  يقول:  من  العلماء  ومن  صالة،  خمسين  أو  أيام  عشرة  تتم  حتى  للحيض  تعَطى 
إن  أيضًا  وقيل  أيام،  عشـرة  تتم  لم  ولو  للحيض  تعطى  فإنها  صالة  خمسـين  تمت 
صالة»(٣). خمسين  تتم  لم  ولو  للحيض  تعطى  فإنها  بالدم  فردفت  أيام  عشرة  تمت 

وضع  وال تعقيب  مناقشـة  دون  األقوال  هـذه  الشـماخي   عرض  أن  وبعـد  ـ 
قاعدة استصحاب األصل   الدقيقة، معتمدًا على  المسائل  ضابطًا عامًا يضبط هذه 
أيام  ألن  للحيض؛  الوقت  تأخـذ  ما لم  للصالة  الوقت  المرأة  تأخـذ  «وال  فقـال: 
طارئ  حـدث  والحيض  عليهـا ،  الواجبـات  العبـادات  فـي  األصـل  هـي  الطهـر 
فالواجب  إسـقاطه ،  على  الدليـل  ما قام  إال  األصـل  في  ما وجب  بـه  ال يسـقط 

فقهائنا  يذكره بعض  الذي  وأما  البيهقي:  قال  الفقهاء،  اللفظ ولعله قول بعض  بهذا  نعثر عليه  لم   (١)
أجده  فلم  كثيرًا  طلبته  فقد  ال تصلي،  دهرها  وشـطر  عمرها،  شـطر  قعودها  من  الرواية  هذه  في 
السـنن  معرفة  في  ينظر:  بحـال.  إسـنادًا  له  أجد  ولم  الحديث،  أصحـاب  كتب  مـن  شـيء  فـي 
حديث  في  ذلك  ورد  حديث:  ٥٦٠   الصـالة،  الحائض  ترك  الحيض،  كتاب  للبيهقـي،  واآلثـار 

مالك. سعد بن  عن  رواه  طويل 
.١٩٩  ،١٩٨/١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٢)

.٢٠٣/١ السابق،  المصدر  الشماخي:   (٣)
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توقيت  غير  من  العبادات  وجوب  وهو  ـ  المتقدم  األصل  حال  استصحاب  عليها 
ما لم  وقتًا  ال تتخذ  أن  لزم  ولذلك  ـ ،  الحيض  وهو  ـ  به  ما تسقط  يصح  ما لم  ـ 

للحيض. وقتًا  تتخذ 
حكم  ألن  للحيض؛  وقت  لها  يكن  لم  ولو  الوقت  له  تأخذ  فإنه  النفاس،  أما 
بدم  ما يسـقط  العبـادات  من  بـه  ويسـقط  الحيـض،  دم  حكـم  مثـل  النفـاس  دم 

الحيض...»(١).
نفس  األشـياء  جميع  في  الحائض  «إن  فيقول:  المعنى  هذا  الكدمـي   ويؤكـد 
لها  يبيح  الـذي  الغسـل  تغتسـل  حتى  الحيض،  بقاء  فترة  طوال  الحائـض  حكـم 

لها»(٢). زوجها  وطء  يبيح  بما  طاهرة  تكون  وحتى  الصالة، 
قاعدة:  علـى  واألحداث  النجاسـات  فـي  بالشـك  المبتلـى  اعتمـاد  فـي  ـ   ٥

الطهارة : األشياء  في  األصل 
ابتلي  من  على  الكدمي   يخفف  واألحداث  النجاسة  في  الشك  مسـائل  وفي  ـ 
األصل  بقاعدة:  التمسك  إلى  فيرشده  للطهارة  قلبه  وال يطمئن  فيها  الدائم  بالشك 
«ويعجبني  فيقول:  والتحري  التثبت  في  وقته  ال يضيع  حتى  الطهارة ،  األشـياء  في 
بذلك  المبتلى  ويصير  بذلك  اليقين  ما يشبه  هنالك  يقع  ما لم  هذا  في  الحكم  معي 
شـبه  وجد  إذا  هذا  في  يخرج  عنـدي  وكذلك  اليقين.  مدافعـة  وحكم  معنـى  إلـى 
أو  دبره  من  الريح  خـروج  أيضًا  هذا  وأشـبه  أنفه،  في  َعَرفه  أو  فيه  في  الـدم  طعـم 
يشبه  هذا  أن  عندي  وكذلك  يستيقن.  ولم  غيره  أو  به  يستاك  كان  من  سواك  بمعنى 
ذلك معي سواء، وهو عندي  فكل  المرأة،  أو  الرجل  ُقبل  من  أو  الدبر  من  ما خرج 
واألخذ  الشـيطان،  معارضة  في  أقوى  الحكم  بمعنى  واألخذ  القولين،  في  يخـرج 

عليه»(٣). والوسواس  الشك  دخول  ذلك  في  يخف  ما لم  باألحوط 

.٢٠٣/١ - ٢٠٤ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (١)
.١١٩/٤ - ١٢٠ المعتبر،  الكدمي:   (٢)

.١١٧/٣ - ١١٨ الكدمي:   (٣)
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هي  الطهارة  أن  يقتضي  بالحكم  مراده  أن  ـ  أعلـم  واهللا  ـ  عبارته  من  ويفهـم 
األصل، فِمن المستحسن أن يعتقد المبتلى أنه طاهر، وال يلتفت إلى ما يوسوس 
الطهارة  به تجديد  يريد  باألحوط هنا  أما األخذ  النجاسة،  الشيطان من حدوث  به 

باليقين. الشك  يقطع  حتى 
المبالغة  وطلب  الحكم  ترك  من  كان  ربما  «ولكنه  الصدد:  هذا  في  ويضيف 
في الخروج من مثل هذا، توّلد في نفسه الشك والوسواس الذي يخرج صاحب 
وترك  وقتها،  في  الفرائض  تـرك  من  واالحتياط  الحكم  مفارقة  معاني  إلـى  ذلـك 
مرة،  كل  في  ذلك  تتبع  لو  فيما  والحـرج  المشـقة  عن  فضالً  الجماعات  حضور 
الشك  يقطع  الحالة وحتى  في هذه  أنه  بها، وعندي  ُعِرف  عادة  عنه  تكونت  حتى 
معارضة  واسـتبعاد  اليقين،  أسـاس  على  ُيبنى  الذي  الحكم  يتبع  فإنه  نفسـه  عن 
أهلها،  مع  الجماعات  حضور  عليه  لضاع  الوساوس  هذه  أطاع  لو  ألنه  الشيطان؛ 
واسـتقام  باألحكام  وأخذ  الحكم  التزم  ممن  غيره  مـا أدرك  لذة  ذلك  مـع  وفاتـه 
على  أنه  ذلك  جميـع  في  الحكم  معنـى  على  ذلك  كل  عنـدي  فيخـرج  عليـه... 
بالنظر  يثبت  ما لم  طهارتها  علـى  األشـياء  أن  األحكام  في  األصل  ألن  طهارتـه؛ 
حتى  غيره  أو  وضوء  من  الطهارة  حكـم  معنى  على  فإنه  ذلك  وعلى  ذلـك ،  غيـر 
الشيطان  معارضة  ذلك  من  أحس  إذا  عليه  وليس  فيه،  ما ال يشك  ذلك  من  معه 
وال مس  بنظر  ذلـك  في  نفسـه  يشـغل  أن  شـيء  على  يسـتيقن  ولم  ذلـك  بمثـل 

يستيقن»(١). حتى  عليه  ما هو  على  يمضي  أن  وأُِحّب 
تملكه  حتى  البول  بلل  يعتريه  من  حكم  عن  بكلي   عبد الرحمٰن  الشيخ  سئل 
ترك  إلى  فأرشـده  أخرى.  وال يجده  تارة  ما يحسـه  يجد  ألنه  وسـواس  من  نوع 
حتى  الطهارة  وهي  باألصل  واالستمساك  الوسواس  مع  االنسياق  وعدم  الشـك 
ينبغي لصاحب  فقال: «ال  استصحاب األصل ،  قاعدة  النجاسة معتمدًا على  يتيقن 

.١١٧/٣ - ١١٨ المعتبر  الكدمي:   (١)
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أحس  إذا  نفسـه  يتفقد  لكنه  محنة،  فـي  وقع  وإال  للوسـواس  يستسـلم  أن  البلـل 
حال  واسـتصحب  الشـك  نفسـه  عن  دفع  وإال  تطهـر،  فعال  وجـده  فـإن  ببلـل، 
نفسـه  يعتبر  وإنما  بانتقاضها  ال يحكم  طهـارة  على  قبل  كان  إذا  يعنـي  األصـل، 

طهارته»(١). على  باقيًا 

النية: باب  في  ـ  ب 
هو  واسـتصحابها  فعلها،  أراد  إذا  للعبادات  اسـتصحابها  يجب  النية  وكذلك 
له،  قصد  غيـر  من  النية  غـروب  أما  غيـره،  إلى  فيه  هـو  عمـل  مـن  ال ينقلهـا  أن 

االستصحاب(٢). في  فال يقدح 
حال  اسـتصحاب  عليه  يجب  المتوضئ  «أن  الوضوء:  نية  في  الجيطالي   قال 
وإال  به،  اإلتيان  عليه  وجب  ما ينقضه  عليه  طرأ  وإن  الصالة،  فعل  عند  الوضوء 
يتوضأ»(٣).(٤) . يقبل اهللا صالة من أحدث حتى  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  بطلت صالته 

واحدة،  أجزأته  نيته  غربت  ثم  فتوضأ  نوى  من  «أن  المصنف:  صاحب  وذكر 
إلى  اإلنسان  ال يحتاج  َفِلَم  بنية،  إال  ال يجزئ  عندكم  الوضوء  كان  فإن  قيل:  فإن 

الفرض؟ من  يفرغ  أن  إلى  النية،  دوام 
ال يجزئ  الصوم  أن  ترى  أال  مشـقة.  فيه  وتلحق  ما ال يمكن،  هذا  لـه:  قيـل 
ال يجوز  وكذلك  ذلك.  وال يضره  ناسيًا  ويأكل  وينام  صاحبه  ينسـى  ثم  بنية،  إال 
عرض  إذا  ذلك  وال يضره  ويسهو،  ينسى  قد  ثم  بنية،  إال  الصالة  في  الدخول  له 

.٣٥٣  ،٣٥٢/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
.٢٦٧/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

كتاب  يتوضأ»  حتى  أحدث  مـن  صالة  تقبل  «ال  بلفظ  صحيحه  في  البخاري  رواه  عليـه،  متفـق   (٣)
وجوب  باب  الطهارة،  كتـاب  ومسـلم،  رقم  ١٣٤ .  طهور،  بغير  صالة  ال تقبل  باب:  الوضـوء، 

الدوسي. هريرة  أبي  عن  رقم ٣٥٦  للصالة،  الطهارة 
عبد الرحمٰن  تحقيـق  اإلسـالم،  قواعد  (ت: ٧٥٠):  موسـى  إسـماعيل بن  أبو طاهر  الجيطالـي   (٤)

.١٨٠/١ بكلي، 
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ويؤدي  يشـق  الفرض  من  يفرغ  أن  إلى  ذلك  اسـتدامة  وألن  باتفاق؛  ما ذكرنا  له 
الفرائض»(١). بطالن  إلى 

قول  على  تعليقـًا  السدويكشـي   المحشـي  يقول  الوضوء  في  المواالة  وفـي 
لعذر  وتركهـا  الوضوء،  فـي  المـواالة  اشـتراط  في  «اإليضـاح»:  فـي  الشـماخي  
المواالة  أن  اختار  أنه 5  فحاصله  إلخ.  العذر...  «وكذلك  والخطأ:  كالنسـيان 
لم  أو  طال  ما تقدم  علـى  َبَنى  أحدهما  فَقد  إن  وأنـه  والقدرة،  الذكر  مـع  واجبـة 
النية،  الستصحاب  كذلك  األمر  ولعل  أجزاه،  نية  بغير  بنى  لو  أنه  وظاهره  يطل، 
مْن  بالنسـيان  العذر  من  يسـتثنى  وقيل:  مطلقًا،  النسـيان  عذر  في  أيضـًا  وظاهـره 
وضوءه  يبتـدئ  فإنه  ثانيـًا،  فنسـي  األول  فعلـه  على  يبنـي  أن  فأمـر  ناسـيًا  ق  فـرَّ
يعيد  أنه  والظاهر  أصحابنا ،  مـن  لها  تعرض  من  أر  ولم  ثانيًا،  بنسـيانه  وال يعـذر 

بالتأمل»(٢). يظهر  كما  وال يبنِي 

الصالة: باب  ـ  ج 
الصالة: قصر  الموجب  السفر  حّد  في  ١ ـ 

من خرج مسافرًا وشك في مجاوزة الفرسخين(٣) ـ وهو حد السفرـ فاألصل 
فيقصر. جاوزهما،  أنه  يستيقن  حتى  تمامًا  فيصلي  يتجاوزهما،  لم  أنه 

في  االستصحاب  قاعدة  على  بناء  الحكم  بهذا  الخليلي   المحقق  صرح  وقد 
في  شـك  إذا  المسـافر  في  تقول  «وما  سـائله:  يقول  إليه  ورد  سـؤال  عن  جوابه 
له  ويجوز  الفرسخين،  تجاوز  قد  ذلك  سـفره  في  هو  هل  القصر،  موضع  مسـألة 
له  يعجبك  فما  الجمع؟  له  وال يجوز  الحضر  حكم  في  بعُد  أم  الصالتيـن  جمـع 
في  نفسـه  على  االحتياط  أَحّب  إن  أرأيت  أولى؟  له  التمام  أم  الجمع  هـذا  علـى 

.٤٧/٤ المصنف،  أحمد:  أبو بكر  الكندي   (١)
.٨٧/١ - ٨٨ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  السدويكشي:   (٢)

تقريبًا. كيلومتر  عشر  باثني  تقدر  مسافة  الفرسخان:   (٣)
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كان  إن  ونيته  وتمامًا،  جمعًا  فيه  شـك  الذي  الموضع  ذلك  في  ويصلي  صالته، 
وإن  جمعًا،  صّلى  فقد  الفرسخين  فيه  جاوز  قد  تعالى  اهللا  علم  في  الموضع  ذلك 

تمامًا». صلى  فقد  الفرسخين  يجاوز  لم  تعالى  اهللا  علم  في  كان 
على  هو  ولكن  تعالـى  اهللا  علم  فـي  بما  ذلك  من  متعبـد  غير  «هـو  فأجابـه: 
الفرسـخين،  تعّدي  على  يسـتيقن  حتى  تمامًا  فيصليهما  والحضر،  التمـام  حكـم 
جاوز  قد  تعالى  اهللا  علـم  في  كان  ولـو  سـفرًا،  يصليها  أن  الشـك  مع  له  وليـس 
في  وهو  هو،  علمه  عن  يسـأل  وإنما  اهللا،  علم  عن  مسـؤول  غير  فإنه  الفرسـخين 
السـفر،  حكم  إلى  عنه  ما ينقله  معه  يصح  حتى  التمام  من  األصل  علـى  الحكـم 
الشـك  لموضع  وحضرًا  سـفرًا  مرتين  صلى  فإن  مرتين،  يصلي  أن  عليـه  وليـس 
نعلمه  مـن  قول  فـي  ال يلزمـه  كان  وإن  بـه،  وال بـأس  احتياطـه  مـن  فهـو  فيـه، 

واهللا أعلم»(١).
يخبرها: ولم  وطنه  الزوج  نزع  إذا  الزوجة  صالة  حكم  ـ   ٢

إلى  منه  بإذن  زوجته  وخرجت  بذلك،  زوجته  يعلم  ولم  وطنه  الزوج  نزع  إذا 
نزعه  تعلـم  حتى  تمامـًا  تصلي  فإنهـا  الـزوج،  قبـل  مـن  المنــزوع  الوطـن  هـذا 

عليها. وال بدل  ذلك  وال يضرها 
أبو محمد سعيد الخليلي   وردت هذه المسألة في كتاب «التمهيد»: فقد سئل 
المرأة  اتخذ وطَنْين وزارت  الزوج  إن  ثم  بنية زوجها،  التمام  نوت  إذا  المرأة  «في 

السفر؟ صالة  تصلي  أم  ُتِتم  أن  ألها  زوجها،  أهل 
المرأة  يخبر  ولم  أهلـه  دار  غير  وطنًا  واتخذ  نيتـه  الزوج  حـّول  إن  أرأيـت  ـ 
عليها  األمر  والتبـس  منه،  بأمـر  أهله  لـدار  الزيارة  المـرأة  وأرادت  النيـة،  بتلـك 

ال؟ أم  النية  على  تمامًا  أتصلي 
االستيطان،  عن  نيته  بتحويل  تعلم  ما لم  وطنه  في  تمامًا  «تصلي  فأجاب: 

.٢٣٢/٥ - ٢٣٣ التمهيد،  الخليلي:   (١)
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وال بدل  ذلـك  فال يضرها  تمامـًا  فصلـت  تعلـم  لم  وهـي  النيـة  ل  َحـوَّ ولـو 
عليها»(١).

الصوم: باب  في  ـ  د 
الفجر: طلوع  في  الشك  عند  السحور  حكم  ١ ـ 

فقهاء  بعض  له  فقد جّوز  السحور،  ويريد  الفجر  في طلوع  المكلَّف  إذا شك 
األصل  ألن  الصـادق؛  الفجر  بزوغ  من  يتأكد  حتـى  ويشـرب  يأكل  أن  اإلباضيـة  
الليل،  وإدبار  الصبح  حلـول  يثبت  دليل  من  فال بد  حـادث،  والفجر  الليل  بقـاء 
حتى  ما كان»  على  ما كان  بقاء  «األصل  ألن  والشـرب؛  األكل  عن  يمسـك  حتى 
الفجر  طلوع  في  الشك  حالة  في  اإلباضية  بعض  به  ما صرح  وهذا  خالفه ،  يثبت 

ثبوته. في  الناس  واختالف 
فالمرجع  الناظرون  اختلـف  «وإذا  الشـأن:  هذا  في  الخليلي   المحقـق  يقـول 
إلى حكم الليل، كما يرَوى عن أبي عبيدة  في مسألة الصيام إذا اختلف الخادمان 

يصطلحَا...»(٢). حتى  آُكل  فقال:  الفجر  عن  العبارة  في 
واإلثمد: كالكحل  الصيام،  عند  العينين  طريق  عن  ما يدخل  حكم  ـ   ٢

رمضان،  نهار  في  عينه  فـي  الصائم  يكتحل  أن  اإلباضية   فقهـاء  بعض  أجـاز 
ذلك  من  شيئًا  حلقه  في  وجد  فإن  الطعام،  مجاري  من  معهم  تكن  لم  العْين  ألن 
فإن  السريان،  من  فيه  لما  بِر  بالصَّ االكتحال  بعضهم  وكّره  وال يبتلعه.  ولفظه  ه  مجَّ
«ليس  محبوب:  محمد بـن  أبو عبد اهللا  وقـال  الحلق.  فـي  يوجد  بالحال  طعمـه 

حلقه». في  الكحل  طعم  وجد  إذا  بأس  عليه 
من  غيرهم  أخـذ  بل  األمـر،  هذا  فـي  ترخيصهم  فـي  اإلباضيـة   ينفـرد  ولـم 
والشـافعي   واألوزاعي   والنخعـي   البصـري   كالحسـن  الرخصـة؛  بهـذه  الفقهـاء  

.٢٤٣/٥ - ٢٤٤ التمهيد،  الخليلي:   (١)
.٣٤/٥ نفسه،  المصدر  الخليلي:   (٢)
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وأحمد بن  الثوري   سـفيان  ذلك  وكره  (الحنفية )،  الرأي   وأصحاب  وأبو ثـور (١)، 
وإسحاق (٢). حنبل  

وقال  اإلباضية ،  بعض  إلى  أيضًا  الكراهة  بركة   عبد اهللا بن  أبو محمد  ونسب 
ورخص  بالصبـر  االكتحال  قتـادة   وكـره  غيـره،  ذلك  ذكـر  أجـد  ولـم  السـالمي  
عند  االكتحال  شـبرمة   وابن  ليلى   أبي  وابن  المعتز   منصور بن  ومنـع  باإلثمـد(٣)، 

مكانه(٤). يومًا  يقضي  أن  فعليه  الصائم  اكتحل  إن  وقالوا:  الصوم، 

الجمهور: أدلة  ـ 
بشيئين: الصوم  حالة  في  االكتحال  جواز  على  الجمهور  واستدل 

ومن  حاله ،  على  بقاؤه  إباحته  ثابت  كل  في  األصل  ألن  األصلية؛  البراءة  أحدهما: 
الوحي. جهة  من  ثابت  بدليل  إال  للصوم  فال يمنع  االكتحال  إباحة  ثبوت  المعلوم 

صائم (٥).  وهو  رمضـان  في  اكتحل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عائشـة :  حديـث  وثانيهمـا: 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  جده  عن  أبيه  عن  رافع   أبي  عبد اهللا بن  محمد بن  طريق  ومن 

صائم (٦). وهو  يكتحل  كان 

رقم ٩١١٧ . للصائم،  الكحل  في  رخص  من  الصيام  كتاب  المصنف،  شيبة،  أبي  ابن  ذكره   (١)
الكحل  في  ما جـاء  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  الصوم  أبواب  الجمعة  أبـواب  الترمـذي،  ذكـره   (٢)

رقم ٧٢٧٤ . للصائم،  الكحل  باب  الصيام،  كتاب  الصنعاني،  وعبد الرزاق  رقم ٦٩٠ ،  للصائم، 
رقم ٧٢٦٩ . للصائم،  الكحل  باب  الصيام  كتاب  المصنف،  في  عبد الرزاق  ذكره   (٣)

للصائم، رقم ٧٢٧٣  ولفظه:  الكحل  باب  الصيام،  المصنف، كتاب  الصنعاني في  رواه عبد الرزاق   (٤)
قالوا:  شـبرمة  وابن  ليلى،  أبي  وابن  المعتمر،  ومنصور بن  أباه،  أن  التيمي،  ابن  عـن  عبد الـرزاق، 

للصائم». الكحل  يكره  أبوه  «وكان  قال:  مكانه»  يومًا  يقضي  أن  فعليه  الصائم  اكتحل  «إن 
والطبراني  رقم ١٦٧٨،  للصائم،  والكحل  السـواك  في  ما جاء  باب  الصيام،  كتاب  ماجه،  ابن  رواه   (٥)
.١٩٠/٢ الحبير،  تلخيص  التلخيص.  في  حجر  ابن  ضعفه  عائشة،  عن  رقم ٦٩١١،  األوسط،  في 

والكحل  السواك  في  الرخصة  باب  الصيام،  في  المباحة  األفعال  أبواب  جماع  خزيمة،  ابن  رواه   (٦)
ابن   .٨٠٧٤ رقم  يكتحل،  الصائم  الصيام،  كتاب  الكبرى،  في  والبيهقي  رقم ٢٠٠٨،  للصائم، 

.١٩٠/٢ الحبير،  تلخيص  منكر».  «حديث  أبو حاتم:  حجر: 
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مملوءتان  وعيناه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  علينا  خرج  قال:  عمر   ابـن  حديث  ومـن  ـ 
صائم(١).  وهو  رمضان  في  وذلك  اإلثمد  من 

وإن  األحاديث  هذه  أن  فذكـر  األحاديث،  هذه  درجة  على  السـالمي   وعلَّـق 
البراءة األصلية تعضدها، و«األصل  أن  كانت ال تخلو من ضعف في سندها غير 

ما كان ». على  ما كان  بقاء 

المانعين: أدلة  ـ 
معبد بن  النعمان بن  عبد الرحمٰن بن  بحديث  اآلخر  الرأي   أصحاب  واحتج 
وقال:  النوم  عند  المرّوح  باإلثمد  أمر  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جده  عن  أبيه  عـن  هـوذة  
عليه  وبناء  بالكراهة.  والقائلون  بالقضاء  القائلون  به  تعلق  وقد  الصائم» (٢)،  «ليتقه 

فعله. من  على  القضاء  وأوجبوا  التحريم،  على  النهي  حملوا  فقد 
على  يحمل  النهـي  أن  رمضـان،  نهار  فـي  لالكتحـال  المجيـزون  ورّد  ـ 
منكرًا  رواته  في  وأن  ضعيف،  الخبر  إن  وقالوا:  فقط.  بكراهته  فقالوا  التنـزيه 
يكون  لالحتجاج  صالحيته  فـرض  وعلى  اضطراب،  سـنده  وفي  ومجهـوالً، 
المطيـب،  المـرّوح  ألن  الطيـب؛  الكحـل  باجتنـاب  األمـر  علـى  محمـوالً 

فيه. ما ال طيب  فال يتناول 
من  الفطر  لفظ  فيـه  ذكر  الذي  عباس   ابن  بحديـث  الثاني  الفريـق  واحتـج  ـ 

دخل. فقد  طعمه  وجد  وإن  فقالوا:  ما خرج،  من  والوضوء  ما دخل، 
أنه  فيه  األصـل  وقيـل:  جـدًا.  ضعيف  الحديـث  هـذا  سـند  بـأن  وأجيـب  ـ 
اكتحال  يكون  لالحتجاج  صالحيته  تقدير  وعلى  مرفوعًا.  ال يثبت  وأنه  موقوف، 

للكحل(٣). مخصصا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

تخريجها. وتقدم  رافع  أبي  عن  الرواية   (١)
تخريجه. تقدم   (٢)

.١٥٤/١٨ - ١٥٥ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)
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فيهما  المتأمل  أن  إال  ـ ،  والمانعيـن  المجيزين  ـ  الفريقيـن  أدلة  بعـض  هـذه 
االعتماد  أو  بها  لالحتجـاج  فال تصلح  الضعف،  دخلها  الفريقيـن  أدلة  أن  يجـد 
قال  كما  فنقول  األصلية،  البراءة  إلى  نرجع  ولذلك  الترجيح،  عن  فضـالً  عليهـا، 
االكتحال  تحريم  على  وقوي  صحيح  دليل  يرد  لم  ما دام  األول:  القول  أصحاب 
يرد  حتى  األصليـة   اإلباحة  وهو  أصلـه،  على  الحكم  فيبقـي  رمضان،  نهـار  فـي 
ما يجده  عليه  يشـّوش  ـ  اإلباحة  وهو  ـ  األصل  حكـم  أن  إال  ذلـك،  ما يخالـف 
جوفه،  إلى  ويسـبقه  إخراجه  عليه  يعسـر  وقد  الكحل،  أثر  من  حلقه  في  الصائم 

صومه. عليه  ينقض  وبذلك 
للعالج،  العينين  في  توضع  التي  القطرات  حكم  فما  للكحل،  بالنسبة  هذا  ـ 
أثناء  اسـتعمالها  فُيرخَّص  بالكحل،  تقاس  هل  الحلق؟  في  كذلك  أثرهـا  ويظهـر 
أنها  اعتبار  على  االختيار،  حالة  في  اتخاذها  يحظر  أم  البعض؟  يرى  كما  الصوم 

للجوف؟ تتسرب  قد  سائلة  مادة 
إلى  تحتاج  زالت  ومـا  العلماء،  عند  بعـد  تحسـم  لم  المسـألة  هذه  أن  يبدو 
االحتياط  بـاب  فمن  ولذلك  االختصـاص،  أهـل  من  مسـتفيض  وبحث  دراسـة 
على  قادرًا  المريض  دام  ما  الخالف،  من  خروجًا  الصيام  حالة  في  بمنعهـا  نقـول 
اليوم  ذلك  يقضي  فإنه  صائـم،  وهو  اسـتعمالها  إلى  اضطر  إن  إال  األلم،  تحمـل 

أعلم. واهللا  احتياطًا 
المعامالت: باب  في  ـ  هـ 

إذن: دون  الغير  مال  في  التصرف  حكم  في  ١ ـ 
فحكمه  غيره،  عند  المـال  فوجد  مات،  أو  غاب  ثم  لرجـل  ماالً  علـم  مـن  ـ 
من  ما تقدم  يزيل  أن  له  وليس  صحيح،  بدليل  لآلخر  انتقالـه  يصح  حتى  لـألول 

مثله(١). بعلم  إال  علمه 

.٢٥/٣ الضياء،  العوتبي:   (١)
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فكيف  إذنـه،  دون  فيــه  يتصرف  غـيـره  يــد  في  ماَلـه  وجــد  ومـــن  ـ 
هذه  حكـم  في  اإلباضية   اختلف  منـه؟  يسـترجعه  حتى  حقه  إثبات  يسـتطيع 

المسألة.
فقهاء  خـالف  إلى  وأشـار  «جامعه»،  فـي  المسـألة  هذه  بركـة   ابـن  نقـل 
من  أّن  وذكر  والنظر،  النـص  على  بناء  األقوال  أحـد  واختار  فيهـا،  اإلباضيـة  
في  الحق  فله  إذنـه،  دون  إعارة  أو  بَِبيـع  فيه  وتصرف  غيـره  عند  مالـه  وجـد 
وفي  خالفه،  يثبت  حتى  ما كان »  على  ما كان  بقاء  «األصل  ألن  اسـترجاعه؛ 
قد  فوجدها  عبدًا  أو  دابة  استعار  فيمن  أصحابنا   «واختلف  يقول:  الصدد  هذا 
المسـتعير  يأخذ  أن  وله  أخذها،  لرّبها  ليس  بعضهـم:  فقال  المسـتعير،  باعها 
ثمن،  بغير  أخذها  لصاحبها  آخرون:  وقال  فيطالبه،  المشتري  من  نه  يمكِّ حتى 
النظر  يوجبه  الـذي  هو  القول  وهذا  بالثمـن،  البائع  علـى  المشـتري  ويرجع 
والنظر  والخبر  ذلك،  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يكن  لم  ولو  الخبر،  لصحته  ويشـهد 
محبوس  فملكه  مالك  كل  أن  ذلـك:  على  الدليل  صحته،  علـى  معًا  متفقـان 
كان  وملكه،  ماله  في  عليه  متعديًا  البائع  كان  إذا  نفسه ،  عن  يزيله  أن  إال  عليه 
في  تصـرف  ألنه  باطـل؛  فبيعـه  لـه،  ما ال يحـل  فاعـل  لـه  ما ال يحـل  بيعـه 

فيه»(١). التصرف  ما ال يجوز 
اختيارنا  صحة  على  يـدل  «وأيضًا  رأيه:  صحة  إلثبات  مسـتدالً  ويضيـف 
«إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قـال:  جندب   سـمرة بن  عن  ما روي  الـرأي  لهـذا 
به  أحق  فهو  بعينه،  رجل  يد  في  فوجده  متاع  له  سرق  أو  متاع  ألحدكم  ضاع 

بالثمن»(٢)»(٣) . البائع  على  المشتري  ويرجع 

.٣٣٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
مسند  وأحمد،  رقم ٢٣٣١،  فوجده،  شـيء  له  سـرق  من  باب  األحكام،  كتاب  ماجه،  ابن  رواه   (٢)

حسن. األرنؤوط:  قال  سمرة.  عن  رقم ٢٠١٥٨،  جندب،  سمرة بن  حديث  الكوفيين، 
.٣٣٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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موته: قبل  اإلنسان  بذمة  تثبت  التي  الديون  حكم  ـ   ٢
الميت  مال  في  للورثـة  وليس  قسـمتها،  قبل  تركته  من  تخرج  أنهـا  حكمهـا 
يصح  حتى  ثابـت  أصله  على  شـيء  كل  ألن  الديون؛  انتفـاء  يصح  حتـى  سـبيل 
حتى  ماله،  في  الهالك  على  الدين  هذا  ثبت  وقد  عليه ،  ما ثبت  حال  عـن  انتقالـه 

ثابت(١). بحكم  منه  خروجه  يصح 
إن  الكفيل  ذمة  إلى  الميت  ذمة  من  ينتقل  الدين  أن  ومنها   ...» السالمي :  قال 
لم  فإن  الهالك،  مال  من  يأخذه  أن  ولـه  دينه  قضاء  الكفيل  فيلزم  كفيـل،  لـه  كان 
من  فال يأخذون  قضاؤه  الورثة  وعلى  الهالك  مال  في  ْين  الدَّ تعّين  كفيل  له  يكن 

ووصيته»(٢). وجهازه  دينه  من  ما فضل  إال  ماله 
الشهادات: باب  في  ـ  و 

عالقته  أو  حـرام،  يـده  في  الذي  المـال  أّن  رجـل  علـى  شـاهدان  شـهد  إذا 
لم  الحرمة،  ما هذه  بالبينة  يفسـرا  ولم  بينهما،  الحرمة  وقعت  أو  حرام،  بزوجتـه 
تحولها  يصح  حتى  أصولهـا  على  فاألشـياء  األحكام،  هذه  في  بشـهادتهما  ُيعَتّد 
والظهار  والطالق  والمحرمات  الطهارات  في  سـواء  وال ريب،  فيه  ال شـك  بما 

والبراءات(٣).  والواليات 
الضمان: باب  في  ـ  ز 

بعد  أم  صباه  في  فعله  هل  يدر  ولم  عليه،  الضمان  يوجب  حدثًا  أحدث  َمن 
أنه  يتيقن  حتى  صبـي  وهو  َفعله  أنه  األصل  ألن  ال يلزمـه ؛  الحكم  ففـي  بلوغـه، 
إذا  أما  فعله،  إذا  الصبي  ال يضمنه  الذي  الفعل  في  يجري  وهذا  بالغ،  وهو  فعله 

الضمان(٤). فعليه  صبيًا،  له  إتيانه  أثناء  كان  ولو  يضمنه  كان 

.٤٤٨/١٤ اآلثار،  لباب  البوسعيدي:   (١)
.٢٥٧/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)

.٣٤٤/١ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)

.٢٧٥/١١ التمهيد،  الخليلي:   (٤)
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النكاح: باب  في  ـ  ح 
العاجل. الصداق  تسليم  عدم  دعوى  ١ ـ 

عاجل  صـداق  على  امرأة  تزويـج  عن  سـؤال  الثميـن»  «العقـد  فـي  ورد 
يكون  من  هي  وأنكرت  صداقها  أعطاهـا  أنه  وادعى  بها  يدخل  ولـم  وآجـل، 
أصدقها  أنـه  وادعى  الدخـول،  على  وأقرته  بهـا  دخـل  إن  أرأيـت  المدعـي، 
أنه  الورثة  على  هي  وادعت  مات  إن  وكذلـك  المدعي،  يكون  من  وأنكـرت 
الورثة،  من  المدعي  يكون  من  بها،  يدخل  لم  أو  بها  دخل  سواء  يصدقها  لم 

شرعًا. سابقًا  ثابت  والحق  والمرأة 
تسـليم  ادعى  «فيمن  خميس (١):  ناصر  بن  الشـيخ  عن  نقًال  السـالمي   فأجاب 
لم  أو  بها  دخل  البينة  عليه  قيل  فقد  العاجل،  الصداق  من  لزوجتـه  عليه  ما ثبـت 
القول  إن  وقول  عبيدان (٢)،  ابن  قال  عندنا  به  والمعمول  القول،  أكثر  على  يدخل 
قول  على  بها  داخل  غير  وحكمـه  ناصر :  الشـيخ  قال  الدخول.  بعد  الزوج  قـول 
الدخول  صحة  بعد  العاجل  الصـداق  من  لها  ما عليه  بقاء  مدعية  إنها  يقـول  مـن 

ونحكم»(٣). نعمل  وبه  األول،  القول  ويعجبنا  قال:  بها، 
«وعلى  فقال:  االسـتصحاب  قاعدة  على  بناء  األول  القول  السـالمي   ورجح 

عشـر  الثاني  القرن  فـي  عـاش  شـيخ،  عالـم  (ق: ١٢هـ)  الحمراشـدي  خميـس  ناصر بـن  هـو   (١)
وفاة  بعد  سيف  لسلطان بن  اإلمامة  عقدوا  الذين  العلماء  بين  من  كان  بالرستاق.  ولد  الهجري. 
بعضها  متفرقة  أجوبة  له  سيف.  سلطان بن  أيام  نزوى  على  قاضيًا  عمل  سلطان.  سيف بن  أبيه، 
المشيفري، تحقيق  ُعمان ١٥٩.  دليل أعالم  ينظر:  المحروقي.  للشيخ درويش  التبيان  في كتاب 

.٣٧٦/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٣٠٩ األعيان،  تحفة 
من  العقري،  النزوي  عبيدان  جمعة بن  عبد اهللا بن  محمد بن  القاضي  الفقيه  العالم  الشـيخ  هو   (٢)
توفي سنة ١١٠٤هـ/١٦٩٢م، كان هو والشيخ  بالعمى،  قد أصيب  الحادي عشر،  القرن  علماء 
فقد  واحدة،  منزلة  في  الزاملي  صالح  والشـيخ  الحمراشـدي  خميس  ناصر بن  والشـيخ  خلف 
في  األعيان  إتحاف  المصدر:  بلعرب.  وابنه  سيف  سلطان بن  لإلمام  قاضيًا  وكان  للفتيا،  تصدر 

.٤٧/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم  ص ٤٦١.  ُعمان،  علماء  بعض  تاريخ 
.٤٨/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
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أنه  بالبينة  يصـح  حتى  الصداق  بقاء  فالحكـم  الدخول،  قبل  مـات  من  فـإن  هـذا 
ما كان . على  ما كان  بقاء  األصل  ألن  حياته؛  في  قضاه 

الدخول  بعد  أحدهما  مات  إذا  وأما  الدخول،  قبل  هي  ماتـت  إن  وكذلـك  ـ 
بعد  تكون  إنهـا  يقول  مـن  قول  على  فإنـه  آنفا،  المتقـدم  الخـالف  فيـه  فيجـري 
الزوج  إن  يقول  مـن  قول  وعلى  وارثها،  حكم  يكـون  فكذلك  مدعيـة،  الدخـول 

وارثه(١). حكم  يكون  فكذلك  المدعي، 
أن  الزوجين  ألحد  يجـوز  هل  الوفاة،  بعد  الزوجية  الحقـوق  ثبوت  فـي  ـ   ٢

اآلخر؟ يغسل 
منهما  كل  يغسـل  أن  فيجـوز  الزوجين،  أحـد  مات  إذا  أنـه  بركـة   ابـن  يـرى 
 #  " ﴿ تعالى:  قال  الموت،  بعـد  بينهما  باقية  العصمة  ألن  صاحبـه؛ 
 $  #  "  ! ﴿ أيضًا:  وقال  (النسـاء: ١٢)،   ﴾ &  %  $

دليل(٢). إلى  محتاج  بينهما  العصمة  قطع  والمدعي  (البقرة: ٢٣٤)،   ﴾ %
على  واسـتدل  فيها،  العلماء  خـالف  ونقل  المسـألة،  هـذه  السـالمي   بحـَث 
 ...» فقال:  الصحابة   وآثار  نبوية  بأحاديث  الزوجين  أحد  وفاة  بعد  العصمة  ثبوت 
الرجل،  لحاجة  شـرع  إنما  التزويج  ألن  عدته؛  في  ما دامت  تغسـله  أن  لها  لكن 
الزوجية  النقطـاع  تغسـله  أن  لها  ليـس  وقيل:  موتـه،  بعد  جهـازه  حاجتـه  ومـن 
وهو  للزوجية  تابع  منهما  الميت  جهاز  ألن  ويغسلها؛  تغسله  بل  وقيل  بالموت، 
«لو  قالت:  أنها  عائشة  #  عن  ما نقل  مطلقًا  الجواز  وَرجح  حقوقها،  بعض  من 
وكذلك  نسائه»(٣).  غير  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ما غسل  ما استدبرُت  أمري  من  استقبلُت  كنت 

بتصرف  .٤٧/٣ نفسه،  المصدر  السالمي:   (١)
.٣٦٢/١ - ٣٦٣ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

في  والبيهقي  رقم  ١٤٦٤،  امرأته،  الرجل  غسل  في  ما جاء  باب  الجنائز،  كتاب  ماجه،  ابن  رواه   (٣)
رقم ٦٤٥٧،    زوجها،  المرأة  غسـل  باب  الميت،  غسـل  أبواب  جماع  الجنائز  كتاب  الكبرى، 

.  ^ بكر  أبي  بنت  عائشة  عن 
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في  صداعًا  أجد  وأنا  البقيع   من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «رجع  قالت:  أنها  عنها  مـا روي 
َضّرك  «وما  قال:  ثم  وارأساه»،  عائشة  يا  أنا  «بل  فقال:  وارأساه  أقول:  وأنا  رأسي 

ودفنُتكِ»(١).(٢) . عليك  وصليُت  وكفنُتكِ  فغسلُتكِ  عليك  فقمُت  قبلي  مِتِّ  لو 
أبو بكر  «أوصـى  قـال:  مالك  3  أنس بـن  ما نقلـه  الصحابـة   آثـار  ومـن 
بنت  عائشـة  أوصت  وكذلك  فغسـلته،  أسـماء   زوجـه  تغسـله  أن  الصديـق  3 
وأسـماء   ـ  وجهه  اهللا  كـرم  ـ  طالـب   أبـي  علي بـن  زوجهـا  يغسـلها  أن  ُعميـس  
الرجل  عباس :  ابـن  قال  وكذلك  امرأته ،  مسـعود   ابن  غسـل  وكذلك  فغسـالها، 
أزواجهم  يغسـلون  الصحابـة  كانـت  وكذلك  النسـاء ،  مـن  امرأتـه  بغسـل  أحـق 

أزواجهم»(٣).(٤). وتغسلهم 

الوكالة: باب  في  ـ  ط 
الوكيل  يعلم  لم  إذا  الحكم  وما  الوكيل؟  من  الوكالة  بنزع  الِعلم  يشترط  هل 

لألصل؟ استصحابا  الظاهرة  الحالة  على  يعتمد  وهل  بنزعها؟ 
وكل  إذا  فقال:  المسـألة  هذه  في  اإلباضية   رأي  «جامعه»  في  بركة   ابـن  نقـل 
عنه  غاب  وقد  الوكالة  مـن  نزعه  ثم  زوجته  طالق  أو  مالـه  بيع  في  رجـالً  رجـل 
ّوكله  مما  نزعه  قد  الموكل  بأن  الوكيل  يعلم  ولم  به  أْمَره  الوكيل  فامتثل  الوكيل، 
إن  أصحابنا :  من  غيره  وقـال  محبوب ،  محمد بن  قول  في  ماضٍ  فعله  فـإن  فيـه، 
أصحاب  وافق  الشافعي   ووجدت  فيه  الموكل  ِفْعل  جهل  فإن  باطًال،  يكون  فعله 

القول. هذا 

رواه ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته، رقم  ١٤٦٥، والدارمي،   (١)
إسـناد  البوصيري:  بكر.  أبي  بنت  عائشـة  عن  رقم ٨٠ ،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  وفاة  في  باب  المقدمة، 

ثقات. رجاله 
.٢٥٦/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)

رقم  ٥٩٢٥ . الرجل،  تغسل  المرأة  باب  الجنائز  كتاب  المصنف،  في  عبد الرزاق  ذكره   (٣)
.٢٥٦/٢ - ٢٥٧ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٤)
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القولين»؛  أنظر  عندي  «وهذا  فقال:  وصححـه،  الرأي  هذا  بركة   ابن  واختـار 
مال  من  فعلـه  زال  عنها  زال  فـإذا  بالوكالـة،  يعمـل  الوكيـل  أن  أجمعـوا  ألنهـم 
بطل  غيره  إلى  المـوكل  عن  المال  فزال  المال،  فـي  وكله  إذا  وكذلـك  المـوكل. 
بموت  فيه  وكل  فيما  يبطل  الوكيل  فعل  أن  ترى  أال  جهل،  وإن  فيه.  الوكيل  فعل 
الوكالة  من  أخرجه  إذا  يكون  أن  يجب  فهكذا  موته،  وقت  جهل  وإن  له،  ل  الُموكِّ
الشيخ  ذهب  الرأي  هذا  وإلى  ذلك.  جهل  وإن  باطالً  فعله  يكون  أن  منها  ونزعه 

النيل(١). شرح  في  أطفيش  
القول: مجمل 

ابـن  ومنهـم  ـ  األول  القـول  أصحـاب  أّن  يظهـر  الرأييـن  فـي  التأمـل  بعـد 
بذلك،  علمه  وعدم  له  الموكل  نـزع  بعد  الوكيل  تصرفات  يبطلوا  لـم  محبـوب  ـ 
وكيالً  ما زال  أنه  أي:  ـ  لألصل  واستصحابًا  الظاهرة  الحالة  على  اعتمادًا  وذلك 
القول  أصحـاب  أما  ـ ،  منه  بتفويـض  المـوكل  أموال  في  التصـرف  حـق  يملـك 
علم  سـواء  له،  الموكل  خلع  بعد  الوكيل  تصرفات  بطالن  إلى  ذهبوا  فقد  الثاني 
يقره  حتى  موقوف  فهو  النـزع  ذلك  بعد  به  قام  تصرف  فكل  يعلم،  لـم  أم  بذلـك 
صالحيات  فإن  مات،  إذا  بالمـوكل  قياسـًا  وذلك  أساسـه،  من  يبطل  أو  الموكل 
بقاء  «األصل  الفقهية:  بالقاعـدة  يعملوا  ولم  للوكالة،  وال اعتبار  تتوقـف  الوكيـل 
ألنه  بذلك؛  علمـه  وعدم  للوكيل  المـوكل  نزع  حالـة  في  ما كان »  علـى  مـا كان 
من  صدر  قد  دام  وما  الحكم،  ذلك  ما يخالـف  وجود  عدم  حالة  في  بهـا  يعامـل 

الوكالة. وتبطل  به  العمل  فيجب  له،  مخالف  حكٌم  الموكل 
القاعدة: مستثنيات 

الخليلي   سعيد  ما ذكره  االستصحاب،  قاعدة  عن  خرجت  التي  المسائل  من 
«التمهيد»: في 

.١٧٥/٩ للثميني  النيل  كتاب  شرح  أطفيش:  أمحمد  ـ   .٤٠٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)



١٠٧ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

ث: الُمَورِّ ديون  سداد  في  ١ ـ 
من  عليها  ومضى  موروثـه،  على  بحقوق  َعِلم  من  أن  اإلباضية  بعـض  يـرى 
ذلك  قضى  موروثه  أن  يعلم  ولم  بقاؤها،  واحتمل  قضاها  قد  أنه  ما يمكن  الزمان 
من  يقيم  أو  به،  يوصي  أن  إال  التركة  من  إنفاذه  الوارث  فال يلزم  في حياته،  الحق 
في  بها  يحكم  من  عند  القضاء  يميـن  مع  الحق  بقاء  صحة  على  بّينـة  الحـق  كان 
الوارث  ألن  القاعدة،  تلك  عن  المسـألة  هذه  خرجت  وإنما  الدعاوى.  هذه  مثل 
ما كان »  ما كان على  بقاء  له، و«األصل  بوفائه  يعلم  بالحق على موروثه ولو  علم 
الواجبة على موروثهم، ولكنهم  التركة للورثة إال بعد إخراج الحقوق  وال تطيب 

قول. وهو  بذلك،  يلزموه  لم 
الحق  له  َمن  إلى  وتسـليمه  إنفاذه  الوارث  على  أن  آخـر  قول  المسـألة  وفـي 
هذا  وعلى  عليـه(١).  باق  األصل  بحكم  ألنه  قضـاه؛  قد  الهالك  أن  يصـح  ما لـم 

األول. القول  على  ومستثناة  المذكورة  القاعدة  تحت  داخلة  فالمسألة  القول، 

ذمته: ببراءة  يصدق  األمين  ـ   ٢
تعدٍّ  بِالَ  يده  في  تلفت  أنها  أو  لصاحبهـا،  الوديعة  أعاد  أنه  األمين  ادعـى  لـو 
قاعدة  بمقتضى  يجـب  كان  أنـه  مع  يمين،  بـدون  ادعاؤه  يقبـل  تقصيـر،  أو  منـه 
ألن  إعادتها؛  يثبـت  ما لم  األمانـة  بإعادة  مكلفـًا  األميـن  ُيَعـّد  أن  االسـتصحاب 
بال  تصديقه  في  السـبب  ولكن  المودع.  عند  األمانة  وجـود  هو  الماضي  الحـال 
يدعي  فهو  المودع  وأمـا  الضمان،  من  الذمة  بـراءة  َيّدعي  هنا  األميـن  أن  يمينـه: 

الذمة ». براءة  «األصل  ألن  األصل؛  خالف  وذلك  األمين،  ذمة  شغل 
إهماله  البينة على  المدعي  األمانة، وقدم  تلف  تسببه في  إذا جحد األمين  أما 
في  الثميني   يقول  ذلـك.  عكس  تثبت  يمين  أو  ببينة  إال  األمين  فال يصـدق  لهـا، 
ما بأيديهم  تلف  المعنى: «ويصدق مستودع ومستعير ومضارب ال بيمين في  هذا 

.٣١/١٢ التمهيد،  الخليلي:   (١)
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جحد  وإن  يده،  ال فـي  مورثه  بيد  تلفه  ادعـى  إن  وارثهم  وكـذا  أمنـاء،  كانـوا  إن 
ولم  يمين»(١).  أو  ببيان  إال  يصدق  لم  تلفه  ادعى  ثم  عليه،  فبّين  ما بيده  كمستودع 
يؤكدها  أن  األمين  دعوى  واشـترطوا  األمر،  هذا  في  اإلباضية   مع  الحنفيـة   يتفـق 

بذلك(٢). إال  ذمته  براءة  في  فال يصدق  بيمينه، 

.٨٢٢/٣ بكلي،  عبد الرحمٰن  تحقيق  العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  عبد العزيز:  الثميني   (١)
الحكام،  درر  حيدر:  علي  ـ   ١١٢ عشـر،  الثاني  األصل  الكرخي،  أصول  أبو الحسـن:  الكرخي   (٢)

.٢١٢/١
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جعلها  وقد  بالشـك »  ال يزول  «اليقيـن  قاعدة:  عـن  تتفرع  القاعـدة  هـذه 
كالقضاء  الفقـه،  في  مهمة  كثيرة  بأبـواب  الرتباطها  مسـتقلة،  الفقهـاء   بعـض 

والحدود.
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للقاعدة: اللغوي  المعنى  ١ ـ 
أن  األصل  كقولهم:  المسـتمرة  «القاعدة  القاعدة:  نص  في  باألصل  المراد  ـ 

مرفوع(١). الفاعل 
تفسيرها  معنا  الذي  إلى األصل  أقربها  لعل  كثيرة،  لها معان  اللغة  في  الذمة  ـ 
الكفالة،  للذم، ومن معانيها  العهد موجب  إذ أن نقض  بالعهد واألمان والضمان، 
وقالوا:  (التوبة: ٨)،   ﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿ تعالى:  قال  والذم(٢).  كالذِمامة 
أهل  تسـمية  ذلك  ومن  المذمة،  ضيعهـا  من  على  تترتـب  حرمـة  كل  الذمـام  إن 

عهد(٣). له  رجل  ذمي  ورجل  الذمة،  أهل  العهد 
معان  على  وتطلق  والتباعد،  والتخلـي  المزايلة  أصليها:  أحد  فـي  البـراءة:  ـ 

النيل  كتاب  على  ملحق  فقهية  ضوابط  أو  كقواعد  المعتبرة  المسائل  جدول  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
الكرخي:  ـ  ص ٨١.  القواعـد،  جواهر  سـفيان:  الراشـدي  ـ   .١١٠٠/٢ الثمينـي،  لعبد العزيـز 

.٥٩ ص  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ـ  ص ١١٣  النظر،  تأسيس  مع  الكرخي  أصول 
ص ١٧٩. الوجيز،  البورنو:   (٢)

أبو جيب:  سـعدي  ـ  ص ١١٩.  التعريفات،  الجرجاني:  ـ  ص ٢٨٦.  المنير،  المصباح  الفيومي:   (٣)
ص ١٣٨. واصطالحًا،  لغة  الفقهي  القاموس 
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الذمة،  وبراءة  والمكـروه،  العيب  من  والخلـو  السـالمة  هنا:  بها  والمراد  كثيـرة، 
الدين(١). من  الذمة  خلو 

للقاعدة: الفقهي  المعنى  ـ   ٢
عـن  وااللتزامـات  المسـؤوليات  انتفـاء  المتيقـن  األمـر  أو  القاعـدة  أن  أي: 

الذمة(٢).
الذات  أو  النفس  بمعنى  فهي  واألصوليين   الفقهاء   اصطالح  في  الذمة  أمـا  ـ 

اتجاهين: إلى  تعريفها  في  انقسموا  وقد  عهد،  لها  التي 
أهالً  الشـخص  به  يصير  وصـف  بأنهـا  فهـا:  وعرَّ وصفـًا،  جعلهـا  أحدهمـا: 
والرب  العبد  بين  جرى  الذي  الماضـي  العهد  على  بناء  واالسـتيجاب  لإليجاب 

الميثاق(٣). يوم 
أن  بعضهم  وذكر  عهد،  لها  نفس  بأنها  فها:  وعرَّ ذاتًا،  جعلها  اآلخر:  واالتجاه 
الحكم  وجوب  عن  يعبرون  الذين  الفقهاء   اختراع  من  وأنها  لها،  ال معنى  الذمـة 

عهد. لها  التي  الذات  أو  النفس  بمعنى  ذمته.  في  بثبوته  المكلف  على 
الشـخص  يصير  وصف  فها:  وعرَّ وصفًا  جعلها  من  «ومنهم  الجرجاني :  قـال 
عهد،  لها  نفس  بأنها:  فها  يعرِّ ذاتًا  جعلها  من  ومنهم  وعلمه،  له  لإليجاب  أهالً  به 
الفقهاء  بخالف  له وعليه عند جميع  للوجوب  يولد وله ذمة صالحة  فإن اإلنسان 

الحيوانات»(٤). سائر 
في  «األصل  فيقـول:  الذمـة  بـراءة  إلـى  اإلباضـي  الجناونـي   يحيـى  ويشـير 

النفائس  دار  طبعـة  ط ١،  الفقهاء  لغـة  معجم  قنيبي:  صـادق  وحامد  جـي  قلعـة  رواس  محمـد   (١)
ص ١٠٦. ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م،  بيروت 

ص ٣٤. الفقهي،  القاموس  أبو جيب،  سعدي   (٢)
أبو البقاء،  الكفوي  ـ  ص ٩٥.  التعريفات،  الجرجاني،  ـ   .٣٩٤/١ األسـرار،  كشف  الدبوسـي:   (٣)

ص ٤٥٤. الكليات، 
ص ١١٩. الذال،  باب  التعريفات،  الجرجاني:   (٤)
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شـغلها  ادعى  فمن  عليه،  الشـرع  بثبوت  إال  ال فرض  منها  الذمة  براءة  الفرائض 
ذهب  المعنى  هـذا  وإلى  الدليـل »(١).  فعليه  ثبوته  بعـد  نفاه  ومـن  الدليـل،  فعليـه 

الوارجالني (٢).
في  ثبت  يقـال:  النفس.  وهو  الذمـة،  محل  ذلك  مـن  المقصـود  أن  والحـق 
اإلنسان  أن  المستمرة  القاعدة  هو:  القاعدة  فمعنى  نفسي(٣).  على  أي  كذا،  ذمتي 
ألن  األصل؛  خـالف  الذمة  مشـغول  وكونه  لزومه،  أو  شـيء  وجوب  من  بـريء 
من  بشيء  لذمته  شغل  وكل  مسؤولية،  أو  التزام  أو  َدْين  كل  من  خاليًا  يولد  المرء 
العارضة  األمور  في  واألصول  الـوالدة  بعد  عارضة  بأسـباب  يطرأ  إنما  الحقـوق 
من  خاليًا  خلـق  اإلنسـان  أن  هو  المتيقـن  األمـر  أن  المذكـور  فاألصـل  العـدم، 
التزام  أو  حق  بأي  ذمته  فال تشغل  اآلخرين  حقوق  أو  وااللتزامات  المسؤوليات 
يقبل  لذا  والوارجالني .  الجناونـي   بذلك  صـرح  كما  وبينة  دليـل  أي  بيقيـن،  إال 
لقوته  عليه،  المدعى  جانب  فال يقاوم  لضعفه،  المدعي،  جانب  في  واحد  شاهد 
االدعاء  بتهمة  وسمه  فلما  المدعي،  يمين  أو  آخر،  بشـاهد  يعتضد  حتى  باألصل 

باليمين(٤). جانبه  من  احتيط 
باألصل،  متمسك  بالبراءة  فالمتمسك  اإلنسـان ،  ذمة  براءة  األصل  وألن 
مع  عليه  عى  للمدَّ القـول  كان  ولذلك  األصـل،  بخالف  متمسـك  والمدعـي 
األصل  هـذا  ومجال  باألصـل(٥).  متمسـك  ألنه  ـ  البينـة  عـدم  ـ عنـد  يمينـه 

تحقيق  والفقه،  في األصول  الوضع مختصر  كتاب  الخير (ق٥):  يحيى بن  أبو زكرياء  الجناوني   (١)
ص ٠٧. د.ت.،  مصر،  الفجالة،  مطبعة  ط ١،  أطفيش،  إبراهيم  أبو إسحاق 

.١٨/١ الفقه  أصول  معرفة  في  واإلنصاف  العدل  كتاب  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني   (٢)
الفنون،  (كان حيا ١١٥٨هـ)، كشاف اصطالحات  الفروقي  التهانوي محمد بن علي بن محمد   (٣)

ص ١٧٩. الوجيز،  البورنو:  ـ  بيروت.  صادر،  دار  نشر 
ص ٨١. القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (٤)

البورنو:  ـ  ص ١٢١ - ١٢٢  عنها،  تفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  غانم:  صالح بن  السدالن   (٥)
.٢٥/١ - ٢٧ ـ  العدلية،  المجلة  شرح  األتاسي:  عن  نقل  منهما  كل   ،١٧٩ الوجيز، 
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الحقوق  من  ذمته  براءة  «األصل  (ت: ٦٦٠هـ):  عبد السالم (١)  ابن  قال  واسع، 
االنتسـاب  من  وبراءته  والتعزيرات،  والحـدود  القصاص  من  جسـده  وبـراءة 
هذا  وعلى  بأسـرها »(٢).  واألفعـال  كلهـا  األقوال  ومـن  معّين،  شـخص  إلـى 
مجيء  قبل  الشـرعية  التكاليف  من  الذمة  وبراءة  األحكام  انتفاء  بيقين  يحكم 
المجتهد  إليه  يلجأ  إذ  الشـرعي   الدليل  عدم  عند  أيضـًا  مجيئه  وبعد  الشـرع، 

األدلة(٣). وجود  عدم  عند 

:ÉgQó°üeh  IóYÉ≤dG  π«dO  :kÉ«fÉK

على  «البينة  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  وهـو  الشـريف  الحديث  من  مأخوذة  القاعـدة  هـذه 
بخالف  يتمسـك  من  كل  «أن  عليه»(٤).  ومعناه:  المدعـى  على  واليميـن  المدعـي 
البينة ؛ ألنه مثبت، وكل متمسك  أمر عارض فهو مدع وعليه  إثبات  الظاهر ويريد 

الملقب  الدين  عز  الدمشـقي،  السلمي  الحسـن  القاسـم بن  أبي  عبد السـالم بن  عبد العزيز بن   (١)
بسلطان العلماء (٥٧٧ - ٦٦٠هـ/١١٨١ - ١٢٦٢م): فقيه شافعي بلغ رتبة االجتهاد. ولد ونشأ 
والتدريس  الخطابة  فتولى  دمشق،  إلى  وعاد  شهرًا.  فأقام  ٥٩٩هـ  سـنة  بغداد  وزار  دمشـق.  في 
نجم  الصالح  صاحبها  فـواله  مصر،  إلى  خرج  األموي.  بالجامع  الخطابة  ثـم  الغزالي،  بزاويـة 
«التفسير  كتبه:  من  بيته.  ولزم  اعتزل  ثم  والنهي.  األمر  من  ومكنه  والخطابة  القضاء  أيوب  الدين 
األحكام  و«قواعد  خ»  ـ  و«الفوائد  خ»  ـ  الشريعة  و«قواعد  األحكام»  أدلة  في  و«اإللمام  الكبير» 
مجاز  في  المجاز ـ ط»  أنواع  بعـض  في  اإليجاز  إلى  و«اإلشـارة  فقه،  ط»  ـ  األنام  إصالح  فـي 
الزركلي:   .٨٠/٥ - ١٠٧ السـبكي،  طبقـات  التصـوف.  في  ط»  ـ  الطريقـة  و«مسـائل  القـرآن، 

.٢١/٤ األعالم، 
.٢٦/٢ األنام،  مصالح  في  األحكام  قواعد  عبد السالم:  العز بن   (٢)

علي  ينظـر:  ص ٧٣٢،  االجتهـاد،  منهـج  باجـو:  ـ   .١٨/١ واإلنصـاف،  العـدل  الوارجالنـي:   (٣)
.١٦٨ اإلسالم،  تشريع  أصول  حسب اهللا: 

المدعي،  على  البينة  أن  فـي  ما جاء  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  األحكام  أبواب  الترمـذي،  رواه   (٤)
واليمين  المدعي  على  البينة  باب  والبينات،  الدعوى  كتاب  الكبرى،  في  والبيهقي  رقم  ١٢٩٩ ، 

صحيح. حسن  حديث  هذا  الترمذي:  قال  عباس،  ابن  عن  رقم  ١٩٧٢٣   عليه،  المدعى  على 
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ناف  ألنـه  اليمين؛  فعليـه  عليـه،  َعـى  مدَّ فهـو  العـارض،  لألمـر  منكـر  باألصـل 
النفي»(١). على  البينة  إلقامة  وال سبيل 
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لم  إذا  يمينـه  مع  بـه  يتمسـك  من  قول  القول  ويكـون  األصـل،  هـذا  يعتبـر 
بحسـب  أو  ما يتبادر  بحسـب  األصل  هـو  الظاهـر  كان  سـواء  ظاهـر،  يعارضـه 

ذلك: مثال  المعنى، 
فلما  اسـتئذانها،  قبل  منه  جها  زوَّ َوليَّها  أن  بالغة  بِْكٍر  على  رجل  ادعـى  لـو  ـ 
بأصل  متمسكًا  المدعي  كان  وإن  لها،  فالقول  رددت،  بل  وقالت:  سكتت،  بلَّغها 
بحسـب  الظاهر  له  يشـهد  قولها  ألن  لهـا؛  القـول  وكان  الـكالم ـ  عـدم  ـ وهـو 
وهي  معه،  ظاهر  غير  مـن  سـكوتها  بدعواه  ُبضَعها  تملك  يدعي  وألنه  المعنـى؛ 
تنكر، والظاهر االستمرار على الحالة من عدم ورود ملك عليها ـ وهو األصل ـ 

قولها(٢). القول  فكان  الظاهر،  معنى  فيه  بأصل  متمسكة  هي  فكانت 

:IóYÉ≤∏d  á«≤«Ñ£àdG  ´hôØdG  :kÉ©HGQ

تنبني عليه طائفة كبيرة من األحكام، وسنكتفي  إن هذا األصل بوجه عام 
يتصل  وما  والجنايات،  المعامالت  وأمـور  بالعبادات،  ما يتعلق  بعض  بذكـر 
لكل  اسـتقصاء  دون  منها  محـدودة  نماذج  على  مقتصريـن  اإلثبـات،  بطـرق 

ذلك. بشأن  ما ذكر 

الناصر  عبد الرحمٰن  ـ   .٧٧  ،٧٦ مادة  العدلية،  األحكام  مجلة  شـرح  الحكام  درر  حيدر:  علي   (١)
ص ١٥٧.  األخبـار،  جوامع  شـرح  في  األخبـار  عيون  وقـرة  األبـرار  قلـوب  بهجـة  السـعدي: 

ص ١٢٠. الكبرى،  الفقهية  القواعد  السدالن:  ـ  ص ١٠٠.  الوجيز،  ـ البورنو: 
ص ٥٣. لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)
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العبادات: باب  ـ  أ 
والتكاليف  العبـادات  ببـاب  تتعلق  اإلباضـي  الفقه  فـي  كثيرة  فـروع  توجـد 
منها: نذكر  الشرع،  به  يرد  لم  مما  الذمة »  «براءة  األصل:  هذا  على  ُبنَِيت  الشرعية 

الحاجة: قضاء  عند  استدبارها  أو  القبلة  استقبال  حكم  ١ ـ 
اسـتقبال  حكم  بيان  في  اعتمدوا  اإلباضيـة   فقهاء  بعض  أّن  الشـماخي   ذكـر 
خالفهم  إلى  وأشـار  القاعدة،  هذه  على  الحاجة  قضاء  عند  اسـتدبارها  أو  القبلة 
القبلة  يستقبل  «وال  فقال:  العام  الحكم  قرر  أن  بعد  سببه  وبّين  المسألة،  هذه  في 
ثالثة  على  واستدبارها  القبلة  استقبال  في  والناس  وال غائط،  ببول  وال يستدبرها 

أقوال:
أصالً،  وال غائط  ببـول  وال اسـتدبارها  القبلة  اسـتقبال  ال يجوز  أنه  قـول:  ـ 

المواضع. من  موضع  وال في 
اإلطالق. على  يجوز  أنه  وقول:  ـ 

والمباني. المدن  وغير  الصحاري  في  وال يجوز  المباني،  في  يجوز  وقول:  ـ 
متعارضان: حديثان  اختالفهم:  وسبب  ـ 

وهو  قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  صاحب  األنصاري   أيوب  أبي  حديث  أحدهمـا:  ـ 
ذهب  «إذا  قـال ملسو هيلع هللا ىلص :  وقـد  الكرايـس،  هـذه  أصنـع  كيـف  ال أدري  واهللا  بمصـر : 

بفرجه »(١). وال يستدبرها  القبلة  فال يستقبل  بول  أو  لغائط  أحدكم 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فرأيُت  حفصة   على  «دخلُت  قـال:  عمر   ابن  حديـث  والثانـي:  ـ 
جالسًا لحاجته في بيت حفصة بين لبنتين مستدبرًا للكعبة  مستقبًال لبيت المقدس »(٢) .

ِفي  َباٌب  الطهـارة،  كتاب  والربيع،  رقـم ٢٦٥،  االسـتطابة،  باب  الطهارة،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (١)
هريرة. أبي  عن  رقم ٧٩،  اِالْسِتْجَماِر، 

ومسـلم،  رقم ١٤٥،  لبنتين،  على  تبرز  مـن  باب  الطهارة،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
اِالْسـِتْجَماِر،  ِفي  َباٌب  الطهارة،  كتـاب  والربيع،  رقـم ٢٦٦،  االسـتطابة،  باب  الطهارة،  كتـاب 

عمر. ابن  عن  رقم ٧٨، 
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ـ فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب األنصاري  على الصحاري 
زيد   جابر بن  عن  روي  وقد  السترة،  على  عمر   ابن  حديث  وحمل  ال سترة،  وحيث 
في  وأما  والقفـار،  الصحاري  في  كان  إذا  قـال:  ذلك  عن  عبـاس   ابن  سـألت  قـال: 

الجدار(١). وهو  حائل  القبلة  وبين  الناس  بين  حال  ألنه  فال بأس ؛  البيوت 
إذا  ألنه  األنصاري ؛  أيوب  أبي  حديث  رجح  الترجيح  مذهب  ذهـب  ومـن  ـ 
عدم  هو  الـذي  لألصل  موافـق  واآلخر  شـرع،  فيه  أحدهمـا  حديثـان،  تعـارض 
المثبت  الحديث  إلى  يصار  أن  وجب  المتأخـر،  من  المتقدم  يعلم  ولم  الحكـم، 
من  ورد  الذي  وتـرك  العدول،  طريـق  من  بنقله  العمل  وجـب  قد  ألنـه  للشـرع؛ 
يكون  أن  ويمكن  الحكم،  ذلك  شـرع  قبل  ذلك  يكون  أن  يمكن  العـدول  طريـق 
يوجب  أن  يؤمن  لـم  بظن  به  العمل  وجب  شـرع  يترك  أن  يجز  فلـم  بعـد،  ذلـك 
الشرعي. بالدليل  ما ثبت  الشك  يرفع  لم  بعد؛ ألنه  كان  أنه  نقل  لو  إال  به،  النسخ 

التعارض  ـ وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى األصل، وهو براءة الذمة عند 
ويرفعه. الحكم  يسقط  الشك  أن  يوجب 

وهو  بمكة ،  واسـتدبارها  القبلة  اسـتقبال  في  النهي  قصر  من  رابـع:  وقـول  ـ 
أْلَيق(٢). الجمع  مذهب 

الواجبة: الصلوات  ـ   ٢
غير  السادسـة  فتبقى  والليلة،  اليـوم  في  صلوات  خمـس  الشـرع  أوجب 
غير  األشـهر  من  غيره  في  الصوم  فيبقى  رمضان  شـهر  صوم  وأوجب  واجبة، 

َتْسَتْقبُِلوا  «َال  اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  َرُسـوُل  عن  رقم ٧٧  اِالْسـِتْجَماِر،  ِفي  َباٌب  الطهارة،  كتاب  الربيع،  ذكره   (١)
َحاِري  الصَّ ِفي  َكاَن  ِإَذا  َذلَِك  َقاَل:  َعبَّاسٍ  اْبَن  َذلَِك  َعْن  َفَسأَْلُت  َجابٌِر:  َقاَل  َغائٍِط».  َوالَ  بَِبْولٍ  اْلِقْبَلَة 
اْلِجَداُر.  َوُهَو  ِحَياٌل،  اْلِقْبَلِة  َوَبْيَن  النَّاسِ  َبْيَن  َحاَل  َقْد  ألَنَُّه  َبأَْس،  َفالَ  اْلُبُيوتِ  ِفي  ـا  َوأَمَّ َواْلِقَفـاِر، 

.١٦/١ السالم،  سبل  الصنعاني،  وينظر: 
.١١/١ - ١٣ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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المستندة  الذمة  براءة  على  البناء  بل  بنفيها،  الشرع  من  ال بتصريح  واجب(١)، 
نوافل  تثبت  لم  األصل  هذا  وعلى  األصلـي،  العدم  أو  األصلية،  البراءة  إلـى 
زكاة  وجوب  أو  األضحية  وجوب  نفى  َمن  احتج  وبه  بالسـمع،  ما ثبت  غير 
ذلك  على  بعضهم  وبنى  السـلب،  تخميس  أو  والخضروات  والحلي  الخيل 

فيه (٢). الذمة  براءة  فاألصل  وجوبه  ما أشكل  كل  أن  هو:  أصًال 

المعامالت: باب  ـ  ب 
على  جت  تَخرَّ أمثلة  اإلباضية   فقهاء  ذكر  فقد  المعامالت  بأمور  يتعلق  وفيما 

ذلك: من  القاعدة،  هذه 
غيره: أو  ْين  بالدَّ المشغولة  بالدعوى  األخذ  عدم  ١ ـ 

يقم  ما لم  الحقوق  من  غيره  أو  ين  بالدَّ المدعي  شغلها  بدعوى  ال يؤخذ  فإنه 
وإن  الذمة،  لبراءة  لموافقته  المتيقـن  ألنه  النافي؛  قول  والقول  ذلك،  علـى  دليـل 
أو  إتالف  من  ذلك  يوجب  سـبب  بأي  أو  بالدين،  تشـغل  أن  المحتمل  من  كان 
زال  بالبينة  ذلك  أثبت  فإن  األصل،  يقين  ال يرفع  شك  هذا  لكن  غيرها،  أو  جناية 
الشـغل،  على  البينة  قامـت  وإذا  واحتمـال،  ال يشـك  مثلـه  بيقيـن  لكـن  اليقيـن 
ذلك،  غير  أو  متلف،  قيمـة  أو  دين  من  الذمة  به  ما شـغلت  مقدار  فـي  واختلـف 

الجالل  الجوامع في شرح  السبكي جمع  ابن  ـ  المستصفى ٤٠٦/٢، ٤٠٧.  أبو حامد:  الغزالي   (١)
نشر  (ت: ١٢٥هـ)  محمد  حسن بن  أبو السـعادات  العطار  ـ   .٣١١/٢ العطار  حاشـية  المحّلي 
(ت: ٧٧١هـ)  علـي  عبد الوهاب بن  الديـن  تاج  السـبكي  ابـن  ـ  بيـروت.  العلميـة  الكتـب  دار 
بيروت.  العلمية  الكتب  دار  نشـر  العلماء،  من  جماعة  تعليق   .١٦٨/٣ المنهاج،  شـرح  اإلبهاج 
الكوكب  شـرح  (ت: ٩٧٢هـ)  الحنبلي  الفتوحي  عبد العزيز  أحمد بن  محمد بن  النجار،  ابن  ـ 
لقرى،  أم  بجامعة  العلمي  البحث  مركز  منشورات  الزحيلي،  ومحمد  حماد  نزيه  تحقيق  المنير، 

.٤٠٤/٤ مكة 
ال يزول  اليقيـن  قاعدة  فـي  الباحسـين  يعقـوب  نقلـه   .١٢٦٤ ص ١٢٦٣،  العـدة،  يعلـى:  أبـو   (٢)

ص ١٠٢. بالشك، 
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متمسـك  فهو  الزيادة،  ينكر  ألنه  بيمينه؛  الضمـان  الدين،  عليه  مـن  قول  فالقـول 
يعارضه(١). ظاهر  هناك  كان  إذا  إال  زاد،  مما  الذمة  براءة  بأصل 

ذمته: ببراءة  يصدق  األمين  ـ   ٢
تعد  بال  يده  في  تلفت  أنها  أو  لصاحبهـا،  الوديعة  أعاد  أنه  األمين  ادعـى  لـو 
منه أو تقصير، يقبل ادعاؤه بيمين، مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة االستصحاب 
هو  الماضي  الحال  ألن  إعادتها؛  يثبت  ما لم  األمانة  بإعادة  مكلفًا  األمين  يعد  أن 
هنا  األمين  أن  يمينه  بال  تصديقـه  في  السـبب  ولكن  المودع،  عند  األمانة  وجـود 
وذلك  األمين  ذمة  شغل  يدعي  فهو  المودع  وأما  الضمان،  من  الذمة  براءة  يدعي 
إتالف  في  تسـببه  األمين  جحد  إذا  أما  الذمة ،  براءة  األصل  ألن  األصل؛  خالف 
يمين  أو  ببينة  إال  األمين  فال يصـدق  إهماله،  على  البينة  المدعي  وقـدم  األمانـة، 

الدعوى(٢). عليه  تثبت 
وجعله  ماله،  رجل  إلـى  رجل  دفع  «وإذا  المعنى:  هـذا  في  بركة   ابـن  قـال  ـ 
ابن  الثميني   وخالف  يمينـه»(٣).  مع  تلف  أنه  ادعائه  فـي  قوله  فالقول  عليـه  أمينـًا 
حدوث  ادعائه  عنـد  األمين  على  اليمين  اشـتراط  في  اإلباضية   من  وغيـره  بركـة 
الصدد: «ويصدق مستودع  يقول في هذا  بدونها.  بل يصدق  ّمنه،  تعد  التلف دون 
وارثهم  وكذا  أمناء،  كانوا  إن  ما بأيديهم  تلف  في  ال بيمين  ومضارب  ومسـتعير، 
ثم  عليه  فبيَّن  ما بيده  كمسـتودع  جحد  إن  يده،  ال في  رثه  ُموَّ بيـد  تلفه  ادعـى  إن 

يمين»(٤). أو  ببيان  إال  يصدق  لم  تلفه  ادعى 

الغياثي،  الجويني،  الحرمين  إمام  عن  نقًال  بالشـك،  يزول  ال  اليقين  قاعدة  يعقوب:  الباحسـين   (١)
مجلة  شـرح  خالد:  محمد  األتاسـي  ـ   .٤٠٥/٤ المنير،  الكوكب  شـرح  الفتوحي:  ـ  ص ٥٠٤. 

.٢٠٠  ،١٩٩/١ الجنية،  الفوائد  الفاداني:  ـ  ص ٢٦.  العدلية، 
.٨٢٢/٣ بكلي  عبد الرحمٰن  تحقيق  العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  عبد العزيز:  الثميني   (٢)

.٤٣٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
.٨٢٢/٣ النيل،  كتاب  الثميني:   (٤)
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له  يصح  ولم  ومات  أمانة  أحد  عند  وضع  «ومن  آخر:  موضع  فـي  ويقـول  ـ 
الميت،  بلد  فرقه في  فقيل يضمنه، ولو  قه،  ففرَّ ما بيده  إلى  المؤتمن  وارث وعمد 
ضاعت  أو  فهلكت  يفرقها  لم  إن  وال يضمنها  له،  يصح  لمن  ويعتقده  به  ويوصي 

منه...»(١) ضياع  بال 
في  واختلف  آخر  مال  رجل  أتلف  لو  أنه  الثميني   ذكر  نفسـه  السـياق  وفي  ـ 
ألن  الزيادة؛  إلثبات  المـال  صاحب  على  والبينة  للمتلف  القول  يكـون  مقـداره، 

الذمة(٢). براءة  وهو  باألصل  متمسك  المتلف 
ببراءة  دعواه  في  األمين  تصديق  في  اإلباضية   رأي  الحنفية   خالف  وقد  هذا  ـ 
فال يصدق  بيمينه  يعضدها  أن  األمين  دعوى  لقبول  واشـترطوا  يمين،  دون  ذمته 

يمينه(٣). مع  إال  دعواه  في 
ين: الدَّ في  ـ   ٣

شـرح  في  جاء  ْين،  الدَّ عدم  األصل  أن  فيه  يؤكد  آخر  مثاالً  أطفيّ ش   القطـب  ذكـر 
حق  ألن  بعضه؛  أو  ذمته  ما في  ليقضي  عريانًا  فيدفن  الدين  بعد  «الكفن  ما نصه:  النيل 
أَمرهم؛  يكون  أن  والحتمل  َدْيـن،  بال  عرفه  يكون  أن  والحتمال  شـديد...  المخلـوق 

ألخبروه»(٤). كان  لو  أنه  على  معتمدًا  األصل  على  فجرى  ين،  الدَّ عدم  األصل  ألن 
النكاح: في  ـ   ٤

يسـألها  أن  عليه  فليس  ثيب،  هي  فإذا  بِكر،  أنها  على  امرأة  الرجل  تزوج  إذا 
أو  باإلقرار،  ذلـك  يثبت  حتى  التهمة  من  الذمـة »  براءة  «األصل  ألن  ذلـك؛  عـن 
بغلبة  فاعترفت  ذلـك  عن  سـألها  فإن  وعليه  الذمة،  فتشـغل  القرائن،  أو  بالبينـة، 

ص ٢٩٩. األحكام.  رياض  في  البسام  الورد  الثميني:   (١)
.١١٠٠/٣ النيل،  كتاب  الثميني:   (٢)

درر  حيدر،  علـي  ـ  ص ١١٢.  عشـر،  الثاني  األصل  الكرخـي،  أصـول  أبو الحسـن:  الكرخـي   (٣)
.٢٠/١ - ٢١ الحكام، 

.٤٠٤/١٢ النيل،  شرح  أطفيش:   (٤)
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ذلك،  قبل  تزوجت  أنها  له  تبين  إذا  عليها  يقيم  أن  فله  التزويج،  قْبل  من  الرجال 
فال يقيم  بالزنى،  نفسـها  على  بالغلبة  ذلـك  قبل  تزوجت  أنهـا  له  يتبّيـن  لـم  وإن 
مثل:  الرجال  غير  أخـرى  بِعّلة  اعتلت  وإن  عليه،  حرمت  إنها  قيـل:  وقد  عليهـا، 

عليها(١). يقيم  أن  فله  القروح،  أو  الغسل 

اإلثبات: بطرق  ما يتعلق  ـ  ج 
على  «البينة  المشـهور  األصل  نجد  اإلسـالمي  القضاء  أحكام  في  بحثنـا  لـو 
اإلثبات،  طرق  فـي  المعتمد  األسـاس  هو  أنكر »(٢)  من  على  واليمين  ادعـى  مـن 
الذمة،  براءة  أو  العدم  هو  المتيقن  األصل  ألن  المدعي؛  على  البينة  كانت  وإنمـا 
اكتفى  البينة،  تقم  لم  وإذا  هنـا،  البينة  وهو  مثله،  بيقين  إال  اليقين  هـذا  فال يـزول 
«البينة  بقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الشرع  مجيء  بعد  هذا  تأيد  وقد  له،  يشهد  األصل  ألن  بيمين؛ 
لرفع  الصالحة  القرائن  بذلـك  ويلحق  أنكر»(٣).  من  على  واليمين  المدعـي  علـى 
في  الراشـدي   أشـار  وقد  الحقوق.  من  عليه  تدل  بما  الذمة  وشـغل  البراءة،  يقين 
البراءة  يقين  لِرفـع  اإلثبات،  في  اعتمادهـا  يمكن  التي  الوسـائل  إلـى  «جواهـره» 
وامرأتين،  رجـل  شـهادة  بعضها  في  يقبل  فروع  «وهناك  فيقـول:  الذمـة،  وشـغل 

ص ١٧٣ - ١٧٤. النكاح،  كتاب  الخير:  يحيى بن  أبو زكرياء  الجناوني   (١)
النيل. كتاب  الثميني:   (٢)

ابن  رواه  وقد  مختلفة،  بصيغ  ورد  وقد  وغيره،  البيهقي،  رواه  حسن  حديث  أربعينه:  في  النووي  قال   (٣)
ولكن  وأموالهم،  رجالٍ  دمـاَء  أُناٌس  الدعى  بدعواهم  الناس  ُيعطـى  «لو  بلفظ  عباس  ابن  عـن  ماجـه 
مرفوع  أنه  والراجح  أيضًا،  الشيخين  عند  وهو  عليه»،  المدعى  على  واليمين  المدعي  من  على  البينة 
المدعي  على  البينة  لفظ  إن  قال:  أو  الوقف،  ادعى  لمن  خالفًا  وغيرهما  ومسـلم  البخاري  لشـهادة 
شـهاب  أبو الفضل  العسـقالني،  حجر  ابن  ينظر:  الحديث.  في  مدرج  عليه  المدعى  علـى  واليميـن 
المعرفة  دار  الكبير،  الرافعي  أحاديث  الحبير في تخريج  تلخيص  الدين أحمد بن علي (ت: ٨٥٢هـ) 
إسماعيل بن  العجلوني:  وينظر:   .٢٠٨/٤ مدني،  هاشم  عبد اهللا  تعليق  ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م،  بيروت، 
ألسنة  الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على  الجراحي (ت: ١١٦٢هـ) كشف  محمد 

.٣٤٢/١ - ٣٤٣ ١٤٠٢هـ/١٩٨٣م،  ط ٣،  الرسالة،  مؤسسة  نشر  ـ  القالش  أحمد  تعليق  الناس، 
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الزنى؛  خـال  الحدود،  وهـي  رجلين  شـهادة  بعضها  وفـي  األموال،  فـي  وذلـك 
المدعي  جانب  ُتقّوي  قرائن  هناك  تقوم  وقد  الشـهداء.  من  ترضون  ممن  فأربعة 

ذلك»(٢). غير  إلى  بالنكول(١)  ويحكم  امرأة،  الرضاع  في  فتكفي 
الحاكم  أن  «والمقصـود  فيقـول:  ما أجملـه  مفصـالً  الراشـدي   ويضيـف 
التي ترجح الحق ما لم يعارضها مثلها، ولذا حكـموا باألمارة  بالحجة  يحكم 
أموالهم،  عماله  عمر 3  ومشـاطرة  الدماء،  سـفك  بها  وأجازوا  البغي،  في 
بالرائحة(٤).  الخمـر  على  وجلدهم  َزوج(٣)،  غيـر  مـن  بالحْبل  المـرأة  ورجـم 
حكـم  شـربها»(٥)،  أن  بعد  إال  الخمر ـ  أي:  ـ  تقّيأهـا  «ما  عثمـان 3  وقـول 

الـذمـة»(٦). بـراءة  لألصـل  المعـارضة  واألمـارات  بالقـرائن 

عن  امتنع  أي:  اليميـن  عن  نكل  قولهم:  ومنه  األمـر،  على  اإلقدام  وترك  االمتنـاع  هـو  النكـول   (١)
بتصرف. ص ٣٢١،  المنير،  المصباح  الفيومي:  ينظر:  عليها.  اإلقدام 

.٨١ - ٨٤ القواعد:  جواهر  سفيان:  الراشدي   (٢)
كتاب  ومسـلم،   ،(٦٨٣٠) رقم  الزنى،  في  الحبلى  رجم  بـاب  الحدود،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٣)

عباس. ابن  عن   ،(١٥) رقم  الزنى،  في  الثيب  رجم  باب  الحدود، 
قال:  علقمة  عن   (٥٠٠) رقـم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  أصحاب  في  القراءة  باب  القـرآن،  فضائل  كتاب  البخـاري،  ذكـره   (٤)
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  قرأت  قال:  أنزلت  ما هكذا  رجل:  فقال  يوسـف  سـورة  مسـعود  ابن  فقرأ  بحمص،  (كنا 
الحد. فضربه  الخمر؟  وتشرب  اهللا  بكتاب  تكذب  أن  أتجمع  فقال:  الخمر  ريح  منه  ووجد  «أحسنت»،  فقال: 

القريب  على  الحدود   3 عمر  إقامة  المدينة،  تاريخ  في  شيبة  ابن  ذكره  الخطاب،  لعمر بن  المقولة   (٥)
ضرب  الجارود  أن  وغيـره:  الشـعبي،  «عن  بلفظ   3 الخطاب  عمر بن  عـن  رقـم  ١٣٣٧   والبعيـد، 
فأرسـل  عمر 3  ذلك  فبلغ  أميرهم،  وهو  الحد،  الخمر  في  بالبحرين  الجمحي  مظعـون  قدامة بـن 
ال أجترئ  الجارود:  فقال  ولدي؟  وخال  صهري  على  اجترأت  هيه،  للجارود:  فقال  فقامـوا،  إليهـم، 
أيشـرب  الجارود:  فقال  ـ،  هريرة  أبا  يعني:  ـ  ختنك  ألوجعن   : 3 عمـر  فقال  بعدك،  قرشـي  علـى 
 3 هريرة  بأبي  فجاء  بينتك،  هات  قال:  ثم  بالعدل،  ما ذاك   : 3 عمر  فقال  ختني؟  ويضرب  ختنك 
فأخر  شـربها»،  حتى  قاءها  «ما   : 3 عمر  فقال  قاءها،  رآه  أنه  فشـهد  الخصي  بعلقمة  وجاء  فشـهد، 
أبدًا،  ال أكلمك  واهللا  وقـال:  الحد،  فضربه  دعاه  ثم  بـه،  كان  لوجع  التأخير  بعض  قدامـة   3 عمـر 

فيه». لي  بورك  فما  غيره،  رجالً  وليُت  مذ  حابيت  «ما  وقال:  فكلمه،  فأتاه  رؤيا  فرأى 
ص ٨٠ - ٨١. السابق،  المرجع  الراشدي:   (٦)
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بين  الفرق  بيان  في  الشماخي   سعيد  أحمد بن  عن  «النيل»  في  الثميني   نقل 
بل  مختصة،  غير  والرواية  بُمعّين،  تختص  الشـهادة  أن  وبيَّن  والرواية،  الشـهادة 
اإلخبار  ذلك:  من  بأمور  للروايـة  ومثَّل  خبرين،  كونها  اشـتركتا  وإن  عامة  هـي 
والية  وكـذا  رمضان،  هـالل  ورؤيـة  واألذان،  وطهارتـه،  الشـيء  نجاسـة  عـن 
عن  إخبار  بأنها  وعللها  أشـبهها،  وما  األشـخاص،  وتزكية  براءته،  أو  المجهول 
أشـبهت  وإن  العدد،  فيهـا  ال يشـترط  أمور  وهذه  للحكـم،  الموجـب  السـبب 
بالشـهادة  يثبت  ألمر  مثـاالً  ضرب  ثـم  الجزئية،  األمـور  فـي  لكونهـا  الشـهادة 
وعلل  الصوم،  واجب  من  للخروج  شوال  هالل  رؤية  وهو  بالرواية،  وال يثبت 

الذمة. براءة  بأنها  ذلك 
قول  ما ذكـر  بعـد  الثمينـي   كالم  علـى  أطفيـش   أمحمـد  الشـارح  وعلَّـق 
الشهادة  أّن  والرواية:  الشـهادة  بين  الفرق  بيان  في  الشـماخي   سـعيد  أحمد بن 
خبرين  كونهما  في  اشتركتا  وإن  عامة  بل  مختصة  غير  والرواية  بمعين،  تختص 
ويقول  يغسـل  كأن  الناقل،  يفعل  ولو  الغير  إلى  النقل  الرواية:  ومعنى  لغوين، 
أو  األذان،  ووقت  وطهارته،  الشيء  نجاسة  عن  اإلخبار  الرواية:  ومن  غسلت، 
ال يرجع  وما  غيرهما،  أو  الحجة  ذي  أو  رمضـان  هالل  ورؤية  األذان،  وقـوع 
السـبب  عن  إخبار  ألنها  بالـذات؛  الذمـة  ببـراءة  وليس  بالـذات،  النـزاع  إلـى 
هذا  نجاسـة  من  المذكور  ذلك  فـإن  العموم،  علـى  وهذا  للحكـم،  الموجـب 
ويجري  به،  سمع  من  كل  به  يعمل  رمضان،  وهالل  واألذان،  وطهارته،  الثوب 
مثال  الثوب  بذلـك  صّلى  مـن  فكل  المختلفة،  األحـكام  مـن  ما يجـري  عليـه 
وكذا  براءتـه...  أو  المجهـول  واليـة  وكـذا  بطاهـر،  صّلـى  أنـه  عليـه  صـدق 
الروايات  هذه  أشبهت  «وإن  العدد،  فيه  ال يشترط  مما  التزكية  أي:  ما أشبهها، 
طهارة  المراد  ألن  حدة؛  على  كل  الُمَعيَّنة  الجزئية  األمور  في  لِكونها  الشهادة؛ 
وأصل  مثالً،  اليوم  هذا  ظهـر  أذان  أو  السـنة،  هذه  ورمضان  مثالً،  الثوب  هـذا 
لرؤيته،  وصوموا  بالماء،  النجس  َيْطهر  قوله:  مثل  العموم  في  تكون  أن  الرواية 
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شـوال  هالل  رؤية  وأما  الشـمس،  لدلوك  واألذان  يوما،  ثالثين  العدة  وأكملوا 
يجز  لم  الشـرع  ولوال  الصوم،  من  الذمـة  براءة  مقتضاهـا  ألن  الشـهادة؛  فمـن 
ألن  الهالل؛  مشـاهدة  أو  التواتـر  أو  باإلكمـال  بـل  أيضـًا،  بالعْدليـن  اإلفطـار 
باليقين »،  إال  ال يزول  باليقيـن  ثبت  «ما  أّن  والقاعدة  اليقيـن،  ال تفيد  الشـهادة 

العمل»(١). تفيد  جعلها  الشرع  ولكن 

القول: مجمل 
والشـهادة،  الرواية  بين  يمّيزا  أن  أطفيش   والقطـب  الثميني   اسـتطاع  وهكـذا 
وُكّالً  ذلك،  فيها  يشـترط  خاصة  الثانية  أما  العدد،  فيها  ال يشـترط  عامة  فاألُولى 
شـرعي  حكم  إزالة  في  عليهما  االعتماد  يمكن  اللغة،  في  خبرين  يعتبران  منهمـا 
تغيير  في  التواتر  مرتبة  تصل  ال  عْدلين  شهادة  أن  إال  الذمة،  براءة  أو  بيقين،  ثبت 
كثير من األمور  العلماء في  ز ذلك، واعتمده  الشارع جوَّ بيقين، ولكن  ثبت  حكم 
يثبت  الذي  الخبر  فإن  شوال،  شهر  رؤية  في  كما  نفيه،  أو  حكم  إلثبات  الجزئية 
بإزالة  يقبل  حتـى  شـعبان،  عدة  بإكمال  أو  بالتواتر،  أو  عْدليـن  من  يكـون  ذلـك 
مشـهورتين،  قاعدتين  على  اعتمـادًا  كله  وهـذا  اإلفطار،  حكـم  وإثبـات  الصـوم 

مثله ». بيقين  إال  ال يزول  «اليقين  أن  وثانيها:  الذمة »  براءة  األصل  «أن  أحدها: 

الجنائية: باألحكام  ما يتعلق  ـ  د 
منها: األصل  هذا  على  كثيرة  أصول  تفرعت 

المتهم (٢). براءة  األصل  ـ   ١

.٢٣٩/١٣ - ٢٤٠ الثميني،  لعبد العزيز  العليل  وشفاء  النيل  كتاب  شرح  يوسف،  أمحمد بن  أطفيش   (١)
مجموعة  مـن  اإلسـالمية،  الشـريعة  فـي  المتهم  بـراءة  األصـل  بحـث  الفضـل:  جـواد  جعفـر   (٢)
الرياض  فـي  والتدريب  األمنيـة  للدراسـات  العربـي  للمركز  األولـى  العلميـة  النـدوة  بحـوث 
العوا:  سـليم  أيضًا:  ينظر  اإلسـالمية  الشـريعة  في  وحقوقه  المتهم  بعنوان  ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، 

ص ٢٤٣. نفسه،  المصدر  في  المتهم،  براءة  األصل  بحث 
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إدانته (١). تثبت  حتى  بريء  المتهم  ـ   ٢
المتهم (٢). لصالح  يفسر  الشك  ـ   ٣

بالشبهات (٣). تدرأ  الحدود  أّن  األصل  ـ   ٤
الفقه  كتـب  في  المذكـورة  بنصوصهـا  تـرد  لـم  األولـى  الثالثـة  واألصـول 
اإلجراءات  قوانين  أو  الجنائيـة،  القوانين  بعـض  صياغة  من  ولكنهـا  اإلسـالمي، 
أما  الذمـة (٤)،  براءة  أصـل  أو  لقاعدة  منطقيـة  نتيجـة  وهـي  المعاصـرة،  الجنائيـة 
األصل  أن  إلى  مسـتند  وهو  الفقهاء ،  عند  الثابتة  األصول  من  فهو  الرابع  األصل 
من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  نقل  بما  الشرع  مجيء  بعد  تأّيد  لكنه  الذمة (٥)،  براءة  أو  العدم ، 

بالشبهات»(٦).  الحدود  «ادرؤوا  قوله: 

:IóYÉ≤dG  øe  ≈æãà°ùj Ée  :kÉ°ùeÉN

الطالق: بعد  الصحيحة  الخلوة  أو  الدخول،  بعد  الوطء  في  االختالف  حكم  ـ   ١
عليهما  أغلق  أو  بينهما،  الدخول  صح  وقد  الوطء  في  الزوجان  اختلـف  إذا 
يرى  الخـالف؟  عند  قولـه  في  ُيصـّدق  منهمـا  فمن  الطـالق،  وقـع  ثـم  البـاب، 

ص ٩٤. اإلسالمي،  الجنائي  النظام  أصول  العوا:  محمد  سليم   (١)
نفسه. المصدر   (٢)

كتاب  على  ملحق  فقهيـة،  ضوابط  أو  كقواعـد  المعتبرة  المسـائل  جدول  عبد الرحمٰـن:  بكلـي   (٣)
السيوطي:  ـ   .١٣٧/٢ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  ابن  ـ   .١١٠١/٣ الثميني  لعبد العزيز  النيل 

بعدها. وما  ص ١٣٦  والنظائر،  األشباه 
سليم  اإلسـالمي)  الجنائي  النظام  (أصول  كتاب  في  والهوامش  الدسـاتير  بعض  نصوص  ينظر:   (٤)

بعدها. وما  ص ٩١  العوا، 
.١٠٣ ص ١٠٢،  بالشك،  ال يزول  اليقين  قاعدة  يعقوب:  الباحسين   (٥)

بالشـبهات،  الحـدود  ودفع  المؤمـن  علـى  السـتر  بـاب  الحـدود،  كتـاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (٦)
وأن  موقوفًا  روى  قد  أنه  وذكر  الترمذي  «رواه  الشـوكاني:  قال  هريرة.  أبي  عن  رقم ٢٥٤١، 
نيل  ذلك».  مثل  قالوا  أنهـم  الصحابة @  من  واحد  غير  عن  روى  وقـد  قال:  أصـح  الوقـف 

.١٥٦/٧ األوطار، 
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العدة،  وعليها  الصداق،  جميع  ولها  وطئهـا،  أنه  المرأة  قول  القول  أن  اإلباضيـة  
العدة،  وعليهـا  الصداق  نصـف  فلها  وطء،  بينهـا  يكـن  لم  أنـه  علـى  اتفقـا  وإن 

العدة(١). من  به  ما تعبدها  فهو  عليهما،  اهللا  حق  في  وال يصدقان 
لها  الذي  في  تؤَمن  قيل  «ألنه  بقوله:  وعّلله  الحكم  هذا  الجناوني   أكـد  وقـد 
في  وتلزمها  اهللا،  وبين  بينها  فال عـدة  يطأها  لم  وإن  عليها،  الذي  فـي  وال تؤَمـن 
في  ويلزمه  اهللا،  وبيـن  بينـه  فيمـا  يمـس  لـم  إن  الولـد  فـي  وال يلزمـه  الحكـم، 

الحكم»(٢).
حديثه  معرض  في  الحكم  هـذا  على  اإلباضية   إجماع  بركة   ابن  حكـى  وقـد 
ما أجمع  المقالة  هـذه  صحة  على  ويدل  فقـال:  الخلوة،  أو  العـدة  وجوب  عـن 
يطأها،  لم  أنـه  على  فاتفقا  فارقها،  ثـم  زوجها  بها  خـال  إذا  المرأة  أن  مِـن  عليـه 
مسـعود ،  ابـن  قـول  وهـو  الصـداق،  نصـف  ولهـا  ذلـك،  فـي  قـان  ُمصدَّ أنهمـا 
اهللا 8 ،  حق  عندهم  العدة  ألن  الدخـول؛  أوجبها  التي  العدة  فـي  وال ُيَصدقـان 
عدم  ادعاءهما  بأن  عليهـم  واعترض  اإلباضية،  جمهور  رأي  بركـة   ابن  وخالـف 
فالدخول  ذلـك،  يؤكد  الظاهـر  ألن  الحكم؛  فـي  ال يقبل  الدخـول  بعـد  الـوطء 
العدة،  يلزمهـا  عليه،  وبنـاء  ومقدماته.  للـوطء  المبيحة  األسـباب  مـن  والخلـوة 
حكم  عن  مسـؤولين  وغير  الظاهر  بالحكم  متعبدون  ألننا  الصداق؛  عليه  ويجب 

والصواب. الحق  هو  الزوجان  به  ما صرح  كان  ولو  الباطن، 
الحكم،  في  منها  ال يقبل  أنه  عندي  «والذي  المعنى:  هذا  في  بركة   ابن  يقول 
اهللا  ألن  عدة؛  تلزمها  لم  خبرهـا  في  صادقة  كانت  فإذا  اهللا،  وبين  ما بينهمـا  فأمـا 
رأي  الحنفية   وخالف  الطالق»(٣).  بعد  المواطأة  على  إال  العدة  يوجب  لم  تعالى 
جميع  عليه  أّن  بها،  خال  وقد  وطئها  يكن  لم  أنه  على  اتفقنا  لو  وقالوا:  اإلباضية  

.١٩٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ١٦٩. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (٢)
.١٩٣  ،١٩٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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وبخلوة  نفسـها،  بتسـليمها  الصداق  يوجبـون  ألنهم  عليهـا؛  وال عـدة  الصـداق 
منها(١). حقه  إلى  يصير  أن  يمكنه  مكان  في  بها  الزوج 

رأي  وهو  ـ  الوطء  في  المرأة  قول  القول  أن  الحالة  هذه  في  بركة   ابن  ويقرر 
صّدقت  أو  الدخـول،  بعد  بالوطء  المـرأة  اعترفت  فإذا  ـ ،  أشـرنا  كما  اإلباضيـة  
األصل  هذا  خالفوا  اإلباضية   نجد  بينما  واحد،  فالحكم  الوطء  عدم  فـي  زوجهـا 
قول  وصدقت  أنكرته  أو  بالوطء  أقّرت  فإذا  الحالة،  هذه  في  المرأة  قوَل  وغّلبوا 

الزوج. قول  وليس  قولها  هو  فالمعتمد  زوجها، 
فيما  اإلباضية   يوافقون  ـ  بركة   ابن  إليه  ما ألمح  حسب  ـ  الحنفية   نجد  وبينما 
العدة  وجوب  في  معهم  يختلفون  أنهم  إال  الـوطء  في  المرأة  تصديق  من  ذهبـوا 
نصف  الزوج  على  يجـب  فإنه  الوطء،  بإنكار  الزوجان  اتفـق  فلو  وعليـه  عليهـا، 

المرأة. على  العدة  وتسقط  الصداق، 
عندهم  المعتمد  لألصـل  خالفًا  الحكـم  هذا  بأن  عليهم:  بركـة   ابـن  واسـتدرك 
األصل  ألن  الـوطء؛  بعدم  الزوج  قول  األصـل  أن  بمعنى  ـ ،  الذمـة»  «بـراءة  ـ وهـو 
أصحابنا   علـى  توجب  «والحجة  نصـه:  بما  فيقول  الـزوج،  من  الـوطء  وقـوع  عـدم 
ألن  الوطء...؛  فـي  الرجل  قول  القول  يكـون  أن  ألنفسـهم  أصلوه  بمـا  (اإلباضيـة ) 
وبالتزويج  الرجم؟  يلزمه  محصنًا  يكون  بالوطء  أنه  ترى  أال  واِطئ،  غير  أنه  األصل 
وهذا  فراشـه  على  ولد  له  يولد  أو  بالوطء  يعترف  حتى  محصنًا  ال يكون  والدخول 
وصدقته  بقوله  له  اعترفت  لو  أنها  قولهم:  ذلك  على  ويدل  اإلحصان...  في  شرطهم 
ليس  الدخول  كان  ولما  قوله،  ذلك  في  القول  أّن  بها،  دخل  وقد  وطئ  يكن  لم  أنه 
هو الموجب للصداق حتى يكون يجامعه الوطء، دلَّ على أن القول قول الزوج»(٢).

ابن بركة: المصدر نفسه. ينظر: الكاساني عالء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي (ت: ٥٨٧هـ)،   (١)
 ،٤٥٧/٢ ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م،  بيـروت،  المعرفة،  دار  ط ١،  حلبي،  خير  طعمـة  محمد  تحقيـق 

.٢٩٩/٣
.١٩٣/٢ نفسه،  المصدر   (٢)
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المختار: الرأي 
إعماالً  للصواب؛  واألقرب  األعدل  الرأي  هو  بركة   ابن  إليه  ما ذهب  ولعـل 
حكم  مع  ال يتعـارض  كان  إذا  به  يعمـل  األصل  وهذا  للذمـة»،  «بـراءة  لقاعـدة: 
األصل  بين حكم  تعارضًا  المسألة  في هذه  نلحظ  أخرى  الظاهر ، ولكن من جهة 
ـ  بالوطء  الذمـة  شـغل  وهو  ـ  الظاهر  وحكم  ـ  الـوطء  من  الذمـة  بـراءة  ـ وهـو 
للزوج  نفسـها  المرأة  وتمكين  الدخول  وهي  الظاهر،  حكم  تؤكد  كلها  والقرائن 
قوي  سـبب  ألنه  الظاهر؛  حكم  معنـا  يترجح  فلذلك  مانـع،  دون  معـه  بالخلـوة 

أعلم. واهللا  جديد،  حكم  لثبوت  مناسبًا  مناطًا  الشارع  اعتبره 

اليمين: عن  النكول  ـ   ٢
توجهت  لو  أنه  اإلباضية   بعض  ما ذكره  الذمة »  «براءة  قاعدة:  مستثنيات  ومن 
للمدعي  وال يثبت  نكولـه،  بمجرد  فال يقضى  فنكل  عليـه  المدعى  على  اليميـن 
على  ُتعـَرض  بل  الذمة   بـراءة  األصل  ألن  عليـه؛  المدعـى  نكـول  بمجـرد  حّقـًا 
وهو  المسألة،  هذه  في  األصل  بهذا  يعملوا  لم  اإلباضية   جمهور  ولكن  المدعي، 
عليه،  المدعى  نكـول  بسـبب  للمدعي  الحق  وأثبتوا  أيضًا،  الحنفية   بعـض  قـول 
باتفاق،  وهـذا  عليه  المدعـى  طلبهـا  إذا  إال  المدعـي  علـى  اليميـن  وال تعـرض 

المالكية . ذلك  على  ووافقهم 
وأومأ  فيها،  العلماء  خالف  وذكر  «جامعه»،  في  المسـألة  هذه  بركة   ابن  نقل 
وإال  يعترف  أو  يحلف  حتـى  عليه  المدعى  يجبر  أن  الحاكم  سـلطة  مِن  أّن  إلـى 
أصحابنا   «اختلف  عبارته:  نص  وهذا  واجبة،  الحاكم  طاعة  ألن  بالحبس؛  عوقب 
لزمه  اليمين  عـن  نكل  إذا  أكثرهـم:  فقال  الحاكم،  عنـد  اليمين  عـن  نكل  فيمـن 
الحاكم  أن  فيهم،  الشاذ  وهو  بعضهم  وقال  أيضًا،  حنيفة   أبي  يقول  وبهذا  الحق، 
الحاكم  طاعة  ألن  النظـر؛  يوجبـه  الذي  وهذا  يعتـرف،  أو  يحلف  حتـى  يأخـذه 
فعله،  في  عاص  وهـو  الحبس  لزمه  الحاكم  طاعـة  من  امتنع  فـإذا  عليه،  واجبـة 
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تكون  أن  من  يعذره  أن  للحاكم  وليس  عليه،  الحاكم  يعينوا  أن  المسلمين  وعلى 
على  ويدل  بيمين،  نفسـه  عن  يدرأها  أن  أو  صحيحة  عليه  ادعيت  التي  الدعـوى 
أن  فللحاكم  (البقـرة: ٢٨٢).   ﴾ >  =  <  ; ﴿ تعالـى:  اهللا  قـول  هـذا 
يصح  ولم  اليميـن،  وإمـا  الدعوى  إمـا  شـيئين:  أحد  وهـو  عليـه  بالـذي  يأخـذه 

إياه...»(١). فيلزمه  بعد  حق  للمدعى 
طلب  إذا  اليمين  برد  القول  على  أصحابنا   «واتفق  نفسه:  السياق  في  ويضيف 
وأبو  الشـافعي ،  وأما  أنس ،  مالك بن  ذلـك  على  ووافقهم  عليـه،  المدعى  ذلـك 
أن  إال  ذلك،  عليه  المدعى  طلـب  إذا  المدعي  على  اليمين  رّد  يريا  فلـم  حنيفـة ، 
يرد  لم  وإن  دعواه،  على  شاهد  له  شهد  إذا  المدعي  على  اليمين  أوجب  الشافعي  

شاهد...»(٢) شهادة  مع  المدعي  يمين  فجعل  ذلك،  عليه  المدعى 
عليه  المدعى  رّد  في جواز  اإلباضية   اعترض على  بركة  على من  ابن  رّد  وقد 
حديث  منها:  النبوية  ـنَّة  السُّ في  الثابتة  بالنصوص  واحتج  المدعـي،  على  اليميـن 

أنكر...»(٣) . من  على  واليمين  المدعي  على  «البينة 

.٤٥١/٢ - ٤٥٢ الجامع  بركة:  ابن   (١)
نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (٢)

تخريجه. تقدم   (٣)
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«األصل  قاعدة:  بالشـك »  ال يزول  «اليقين  الكبرى  القاعدة  عن  يتفرع  وممـا 
التالية: األمور  فيها  ندرس  وسوف  العدم »،  العارضة  األمور  في 

لها. المختار  والتعبير  بها  وردت  التي  الصيغة  ـ 
القاعدة. معنى  ـ 

القاعدة. تطبيقات  ـ 
منها. ما يستثنى  ـ 
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وغيرها  اإلباضية   كتب  في  وردت  القاعدة  هـذه  أن  مالحظته  يجب  ممـا 
العدم (١)،  األصل  بصيغة:  القواعـد»  «جواهر  في  جاءت  فقد  مختلفـة،  بصيـغ 
العقلية  األحكام  عن  حديثه  سياق  في  إليها  أشار  فقد  السالمي ،  عند  وكذلك 
نفى  إن  «وقيل:  فقـال:  الحكم  انتفـاء  األصل  أن  وبّيـن  الشـرعية،  واألحـكام 
فالدليل  شـرعّيًا،  حكمًا  كان  إذا  إال  دعـواه،  على  الدليـل  أقام  عقلّيـًا  حكمـًا 
فلم  انتفاؤها،  الشـرعية  األحـكام  في  األصـل  ألن  ال النافي؛  المثبـت  علـى 
العدم ،  األصل  كون  بأن  وُرّد  العقليات،  بخالف  دليل  إلى  لها  النافـي  يحتـج 
غير  مصـادر  في  ووردت  للفـرق...»(٢)  فال وجـه  مطلقـًا  النفـي  علـى  دليـل 

ص ٨٨. القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (١)
.١٨٢/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)
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«واألصل  العـدم »،  العارضة  الصفات  فـي  «األصل  عنـوان:  تحت  اإلباضيـة 
العارضة(١). الصفات  في  هو  وإنما  مطلقًا  العدم  وليس  العدم »، 

من  بـدالً  (األمور)  بلفـظ  تعليالتهم  فـي  ما يعبِّـرون  كثيـرًا  الفقهـاء   ولكـن 
على  شـمولها  ال يقتصر  القاعـدة  فإن  بالقاعـدة،  المراد  هـو  وهـذا  (الصفـات)، 
العقود  مثـل:  المسـتقلة  األمور  تشـمل  بل  مثالً،  والمـرض  كالجنـون  الصفـات 
القاعدة  لهذه  المختار  التعبير  فإن  لذا  اآلتية،  األمثلة  من  يتضح  كما  واإلتالفات، 

العدم »(٢). العارضة  األمور  في  «األصل  يقال:  أن 
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من  والعـارض  عـوارض،  جمعه  فاعـل  اسـم  العـارض،  مؤنـث  العارضـة: 
األصلي»(٣). خالف  «الطارئ  األشياء، 

الغالبة،  أو  األصلية  الحالة  هو  عدمـه  ما كان  العارضة:  باألمور  والمـراد 
الوجود  إلى  تغيره  ويكون  الطبيعيـة،  الحالة  ألنه  المتيقن؛  هو  العـدم  فيكـون 
أو  عقدًا  معه  عقـد  أنه  آخر  على  شـخص  ادعى  «فلو  فيه،  مشـكوكًا  عارضـًا 
يثبت  حتى  للمنكر  فالقول  اآلخـر،  وأنكر  جريمة،  ارتكب  أو  ماالً  لـه  أتلـف 
َقْبالً  المتيقنة  األصلية  الحالة  وأن  عارضة،  أمور  ألنها  الفعـال؛  هذه  المدعـي 

عدمها»(٤). هي 

الخادمي:  ـ  ص ٦٢.  والنظائـر،  األشـباه  نجيم:  ابـن  ـ  ص ٥٧.  والنظائـر،  األشـباه  السـيوطي:   (١)
العدلية،  المجلة  شرح  األتاسي:   (٩) مادة  العدلية  األحكام  مجلة  ـ  ص ٣١٢.  الخادمي،  قواعد 

ص ١٨٤. الوجيز،  البورنو:  ـ  ص ٢٧. 
.٩٧٠/٢  ،٥٧٧ فقرة  المدخل،  الزرقا:   (٢)

(عرض). مادة  الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح  الفيومي:   (٣)
القواعد  صالح:  السدالن  ـ   .٩٦٩/٢  ،٥٧٧ فقرة  العام،  الفقهي  المدخل  أحمد:  مصطفى  الزرقا   (٤)

ص ١٤١. الكبرى،  الفقهية 
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وهذه  صفات،  لها  واألشـياء  الوجود(١)،  ضد  والدال:  العيـن  بفتح  والعـدم: 
نوعان: الصفات 

الموصوف  في  وجودها  األصل  ما كان  وهـي  أصلية،  صفات  األول:  النـوع 
المضاربة  مال  رأس  وكْون  العيوب،  من  سليمًا  صحيحًا  المبيع  كون  مثل:  ابتداء 

الخسارة. أو  الربح  من  خاليًا 
في  وجودها  عـدم  األصـل  صفات  وهـي  عارضـة،  صفـات  الثانـي:  النـوع 
سـالمته،  األصل  ألن  المبيع؛  في  كالعيب  ابتداء،  بهـا  يتصف  ولم  الموصـوف، 
وبكارة  انعقادها،  بعـد  العقود  في  والصحة  المضاربة،  فـي  الخسـارة  أو  والربـح 
الذي  وأما  قولـه،  فالقول  األصلية  الصفـات  َيّدعي  فالـذي  هذا  فعلـى  الجاريـة، 
سيارة  أو  فرسًا  آخر  من  شـخص  اشـترى  فلو  اإلثبات،  عليه  فيجب  العدم  يدعي 
فالقول  العيوب،  من  سالمته  البائع  وادعى  قديمًا،  عيبًا  فيه  أّن  ادعى  ثم  وتسلمُه، 
ومن  األصل،  خـالف  مّدع  العارضة  الصفـة  َيّدعي  والـذي  اليمين،  مـع  للبائـع 

البينة(٢). فعليه  األصل  خالف  ادعى 
في  أو  سالمته،  وعدم  العيوب  من  المبيع  سالمة  في  العاقدان  اختلف  ولو  ـ 
العقد؛  وصحة  المبيع  بسـالمة  يتمسـك  لمن  فالقول  وفسـاده،  مثالً  البيع  صحة 
البيع وبطالنه،  المتعاقدان في صحة  ما لو اختلف  له األصل، بخالف  ألنه يشهد 
وجود  ينكر  فهو  منعقد  غير  الباطـل  ألن  بالبطالن؛  يتمسـك  من  قول  القول  فـإن 

عدمه(٣). واألصل  العقد 

(عدم). مادة  السابق،  المرجع  الفيومي:   (١)
لبنان،  العربي  التراث  إحياء  دار  ط  ص ٢٣،  العدلية،  األحكام  مجلة  شـرح  باز:  رسـتم  سـليم   (٢)

ت). (د.  الثالثة  الطبعة 
مصطفى  ابنه  وتصحيح  تعليق  ص ١١٧ - ١١٨،  الفقهيـة،  القواعد  شـرح  الزرقا:  محمد  أحمد   (٣)

١٤١٤هـ/١٩٩٣م. دمشق،  القلم،  دار  ط ٢،  الزرقا،  أحمد 
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وقت  في  وجودها  ثبت  التي  العارضة  الصفات  األصلية  بالصفات  ويلحق  ـ 
وجودها(١). ثبوت  بعد  البقاء  حينئذ  فيها  األصل  فإن  ما، 

هو  عدمها  ألن  العارضة؛  بالصفات  متعلقة  القاعدة  هذه  أن  يظهر  هنا  ومن  ـ 
في  شـخصان  اختلف  فإذا  األصل،  هو  وجودها  فإن  األصليـة،  بخالف  األصـل 

نافيها(٢). قول  يرجح  فإنه  العارضة  الصفة  ثبوت 
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البيع: خيار  في  ـ   ١
معلومة،  لمـدة  الخيار  األخيـر  هـذا  وطلب  آخـر  إلى  سـلعة  رجل  بـاع  لـو 
المشـتري  وأراد  السـلعة،  تلك  في  عيب  ظهور  بسـبب  بينهما  الخالف  وحصل 
يتقدم  ولم  الخيار  مدة  تجاوز  قد  المشـتري  ألن  ذلك؛  البائع  وأنكر  البيع  فسـخ 
بما  إجارة  أو  صداق  أو  هبة  أو  ببيع  الخيار  مدة  أثناء  بالسلعة  تصرف  أو  للفسخ، 

ذلك؟ له  يحق  فهل  بها،  رضاه  على  يدل 
ألن  المشـتري؛  على  البيع  ويلزم  البائع،  وهـو  المنكر  قول  القـول  فهنـا 
بالقاعدة:  عمالً  الرضى  علـى  دليل  السـلعة  في  التصرف  أو  الرد  عن  التأخـر 
والخيار  اللـزوم،  البيع  في  واألصل  العـدم »،  العارضة  األمـور  في  «األصـل 
فيه صاحب  «وإن أحدث  الشماخي :  يقول  المعنى  عليه ، وفي هذا  زائد  شرط 
من  ذلك  ما أشـبه  أو  إجـارة،  أو  صداق  أو  هبـة  أو  بيع  مـن  حـدث  الخيـار 
على  دليل  كله  هـذا  ألن  الزم؛  له  فهو  الملـك  إخراج  توجب  التـي  الوجـوه 
إن  البائع،  إنكار  على  ودليل  الخيار،  اشـترط  كان  إن  بالبيع  المشـتري  رضا 

ص ١١٧. نفسه،  المرجع   (١)
سـفيان  يحيى بن  محمد بن  المؤلف:  حفيد  تحقيق  هامش  القواعد.  جواهر  سـفيان:  الراشـدي   (٢)

ص ٨٨. الراشدي، 
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المدة،  تمام  إلى  هذا  في  ينظر  إنما  يقول:  من  ومنهم  الخيار،  مشترط  هو  كان 
البيع  به  ويلزمه  بـه،  رضاه  على  يـدل  بذلك  المشـتري  انتفاع  أيضًا  وكذلـك 
كان  إن  النكاح  في  والمسـيس  الغلة،  وأكل  واللباس  والسـكنى  الخدمة  مثل 
كراء  رد  رده  فإن  به،  باالنتفاع  البيـع  ال يلزمه  يقول:  من  ومنهم  أمـة،  الشـيء 

ما استنفع»(١).

المضاربة: في  ـ   ٢
المال:  رب  فقال  وعدمـه،  الربح  حصول  في  المضاربة  شـريكا  اختلـف  إذا 
يمينه  مـع  للمضارب  فالقـول  ربـح،  ما حصل  المضـارب:  وقـال  ألفـًا  ربحـت 
المال  رّب  على  والبينة  الربح،  وهي  العارضة  الصفة  عدم  وهو  باألصل  لتمسكه 

لإلثبات(٢). فيحتاج  األصل  خالف  يدعي  ألنه  الربح؛  إلثبات 
«إذا  فيقـول:  الطرفين  بيـن  المسـألة  هذه  حل  كيفية  بركـة   ابـن  ويوضـح 
مثله  ما يأخذ  مثل  للمضارب  كان  الربح  في  المال  ورب  المضارب  اختلـف 
بعض  قال  فيه،  يتجـر  الذي  والموضـع  البلد  ذلك  في  التجارة  تلك  مثل  في 
البلد،  وذلك  المال  ذلك  في  عنائه  بقــدر  مثله  أجر  له  (اإلباضية ):  أصحابنـا  
مقداره،  في  واختلفا  عليـه  واتفقا  شـرط  بينهما  وكان  الربح  في  اختلفـا  فـإن 
المال  رب  علـى  إن  ـ :  محبـوب   محمد بن  وأظنه  ـ  أصحابنـا   بعـض  وقـال 
المضارب  وعلى  به،  له  ما يقر  على  الزيادة  من  المضارب  يدعيه  بما  اليميـن 
اختلفا  إذا  عـلي :  موسـى  بن  وقـال  ادعـاه،  الذي  والشـرط  بالزيـادة،  البيـنة 
بعد  مثله  أجرة  إلى  أردهما  فإني  فيـه،  اختلفا  شـرط  بينهما  وكل  المقدار  فـي 

يتحالفا». أن 
معلومًا،  غيـر  كان  إذا  بالشـرط  تفسـد  المضاربة  أّن  إلى  بركة   ابـن  وذهـب 

.١٧٧/٦ - ١٧٨ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
نفسه. المرجع  الراشدي:   (٢)
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إال  ال يكون  المضارب  ما شـرطه  ألن  ذلك؛  في  عندي  يوجب  «والنظر  وقال: 
األصل  من  األخـذ  ألن  وال يخسـر؛  يربح  أنـه  وال يعلم  والربـح،  الـزرع  فـي 

الضمان»(١). يوجب 

اإلجارة: في  ـ   ٣
كالخشب  الشيء،  ذلك  إليه  ودفع  معينًا  شيئًا  له  ليصنع  صانعًا  رجل  أّجر  لو 
أحدث  ثم  للصائـغ،  والذهب  للبنـاء،  واإلسـمنت  للخياط،  والقمـاش  للنجـار، 
الصانع  وعلى  يمينه،  مـع  السـلعة  لصاحب  فالقول  إليه،  دفع  فيما  عيبًا  الصانـع 
على  الفقهاء   اتفـق  وقد  ويغرمه،  ذلـك  يضمن  وإال  بالبينة،  ذلـك  عكـس  إثبـات 

التعدي. عند  الصناع  تضمين 
فيها  والعامل  السلعة  صاحب  اختلف  «وإذا  المعنى:  هذا  في  بركة   ابن  يقول 
ثوبًا  خيـاط  إلى  رجل  يدفـع  أن  ذلك:  مثـل  السـلعة،  صاحب  قـول  القـول  كان 
فالقول  يختلفان،  ثم  ثوبًا  صباغ  إلى  يدفع  أو  سراويل،  أو  ُقباء  أو  قميصًا  ليقطعه 
الخالف  وأهل  الوفاق  أهل  من  العلماء  بين  ال خالف  ألنه  السلعة؛  صاحب  قول 
ال تنفعه ،  الدعوى  وأّن  بحدثه  مأخوذ  أنه  ال يملكه،  مال  في  حدثًا  أحدث  من  أن 
أقام  فإن  عليه،  وإجازته  إذنه  وادعى  حدثًا،  فيه  أحدث  وأنه  لربـه،  مقر  والخيـاط 
وال تقبل  ثوبـه»(٢).  في  ما أحدث  وضمنه  صاحبه  حلـف  وإال  دعواه  علـى  بينتـه 
إذا  ولكن  الذمة »؛  براءة  «األصل  ألن  الصانع؛  على  ال ضمان  أنه  يرى  من  دعوى 
في  «األصل  ألن  تضمينـه؛  من  فال بد  بسـببه  كان  السـلعة  في  ما أحدثه  أن  ثبـت 
به، وإنما حدثت  اشتغاله  قبل  العيوب  العدم »، أي: وجود هذه  العارضة  الصفات 

فيه. العمل  مباشرة  بعد 

.٣٧٠/٢ - ٣٧١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)

.٣٩٤/٢ - ٣٩٥ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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ين: والدَّ الرهن  باب  في  ـ   ٤
وعلى  صاحبه،  على  رده  له  كان  عيبًا  به  المرتهن  فوجد  رهنا  رجل  رهن  إذا 
المرهونة  العين  سالمة  األصل  ألن  لحقه؛  وفاء  ويكون  منه  البدل  تسليم  الراهن 
المرتهن  قول  فالقـول  ولذلك  عارضة،  صفـة  العيب  من  ظهر  وما  العيـوب   مـن 

عنها. بديل  تقديم  الراهن  على  ويجب 
الحق؟ يكون  فلمن  والرهن  الدين  قيمة  في  والمرتهن  الراهن  اختلف  إذا  ـ 

في  جاء  ومما  الفقهاء ،  اختالف  فيهـا  ونقل  المسـألة،  هذه  بركة   ابن  بحث 
والرهن،  الحق  فـي  اختلفا  إذا  والمرتهـن  الراهن  فـي  الناس  «واختلـف  نصـه: 
الحق  وفي  يده،  فـي  فيما  المرتهن  قول  القول  (المالكيـة ):  المدينة   أهـل  فقـال 
المرتهن،  قول  الرهن  في  القول  (الحنفية ):  العراق   أهل  وقال  الرهن.  قيمة  إلى 
يوجبه؛  والنظر  (اإلباضية )  أصحابنا   يذهب  هذا  وإلى  الراهن،  قول  الحق  وفـي 
بدالً  الرهن  جعل  تعالـى  اهللا  أن  المدينة   أهل  وحجة  عليـه.  ومدعى  مّدع  ألنـه 
البينة  كانت  فلما  (البقرة: ٢٨٢).   ﴾ A  @  ? ﴿ وقال:  (الشهود)،  البينة  من 
عليه  الذي  يكن  ولم  منها  بدالً  كان  إذا  بقيمته،  يحكم  الرهن  كان  بقولها  يحكم 

أمينًا»(١). الحق 
بأمثلة توضح وجهة  للمسألة  بركة ، ومثَّل  ابن  ما أجمله  الشماخي   ل  وقد فصَّ
أعني  المرتهن،  قول  الرهن  في  القول  ما ذكرنا:  «وتفصيل  فقال:  فريق،  كل  نظـر 
األمناء،  مها  فُيقوِّ الصفـة  تلك  على  يحلف  ثم  التلـف،  بعد  صفته  وفي  تلفـه  فـي 
بأكثر  باعه  أنه  الراهن  عليه  ادعى  إن  بأكثر  باعه  إذا  الرهن  ثمن  في  قوله  وكذلك 
الراهن  مع  اختلف  إن  الرهـن  في  المرتهن  قول  القول  أيضًا  وكذلك  ذكـر.  ممـا 
ال بل  المرتهن:  وقال  عشرين،  في  عندك  رهنته  الراهن:  قال  إن  فيه،  رهن  كم  في 
جميع  في  المرتهن  قول  القول  وكذلك  الراهن،  وعلى  قوله،  فالقول  عشرة،  في 

.٢٦٥/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
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وعليه  كلها،  النفقات  من  الراهن  على  ما يدركه  جميع  مـن  الرهن  على  ما أنفـق 
كله... هذا  في  اليمين 

ومثل  المرتهن،  قـول  فالقول  الرهن،  جنس  في  اختلفا  إن  أيضـًا  وكذلـك  ـ 
أشبه  وما  العبد  أو  رهنتني  الذي  الثور  هو  هذا  للراهن:  المرتهن  قال  إذا  ذلك... 
وعلى  يمينه،  مـع  المرتهن  قـول  فالقول  غيره،  هـو  ال بل  الراهن:  وقـال  ذلـك، 

هذا... غير  رهنه  بأن  البينة  الراهن 
المرتهن  قال  إن  مثـل:  وذلك  وكثرته:  الرهن  قلـة  في  اختلفـا  إن  وكذلـك  ـ 
قول  فالقول  ذلك،  ما أشـبه  أو  واحدًا،  عبدًا  أو  واحدًا  ثوبًا  رهنتني  إنك  للراهن: 
العيب،  حدوث  في  اختلفا  إن  وكذلك  البينة،  الراهن  وعلى  يمينه،  مع  المرتهـن 
الجناية،  هذه  عليه  فجنيت  صحيحًا  إيـاه  رهنتك  للمرتهن:  الراهن  قال  إن  مثـل: 
قول  فالقول  هذا،  حاله  علـى  مكسـورًا  أو  منقطعًا  رهنته  بل  ال،  المرتهن:  وقـال 
المرتهن مع يمينه، وعلى الراهن البينة، فإن أتى بالبينة فليغرم المرتهن ما أحدث 
الراهن  عليه  ادعى  إن  وكذلك  حقه،  من  قضاء  ذلك  يكون  أو  العيوب،  من  عنده 
هذا  في  البينة  فعليه  بعضه،  ذهب  أو  يده،  من  انفسخ  أنه  أو  فاسدًا،  بيعًا  باعه  أنه 

ذكرنا(١). كما  اليمين  المرتهن  وعلى  كله، 
الراهن:  وقال  دينارًا،  عشرون  المرتهن:  قال  إذا  الدين:  في  اختالفهما  وأما  ـ 
يدعيه،  فيما  البينة  المرتهن  وعلى  الحق،  في  الراهن  قول  فالقول  عشـرة،  بل  ال، 
رهنك  رهنتني  المرتهن:  قال  إن  مثل  الدين،  جنس  في  اختلفا  إن  أيضـًا  وكذلـك 
ما أشبه  أو  الشعير،  أو  القمح  في  إياه  رهنتك  بل  ال،  الراهن:  وقال  الدنانير،  في 
ذكرنا،  كما  البينة  المرتهن  وعلى  الراهن  قول  فالقول  الدنانير،  خالف  ممـا  ذلـك 
وعلى  ادعـى،  بما  البينة  فعليـه  الدين،  إليـه  دفع  أنـه  الراهـن  إليـه  ادعـى  إن  إال 

بينة... له  تكن  لم  إن  اليمين  المرتهن 

.٣٠٦/٧ - ٣٠٧ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (١)
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والرهن  أجل  إلى  الدْين  الراهن:  قال  إن  مثل:  األجل،  في  اختلفـا  إن  وأمـا  ـ 
البينة  الراهن  فعلى  مثله،  الرهـن  وبيع  َحلَّ  قد  الدين  المرتهن:  وقال  أجـل،  إلـى 
أيضًا  وكذلك  الشهادة،  دون  ذلك  في  الخبر  ويجزيه  أجل،  إلى  والرهن  الدين  أن 
الراهن  المرتهن، وعلى  قول  فالقول  مقداره،  في  واختلفا  األجل  تصادقا على  إن 
على  تصادقا  إن  وأما  ذلك،  في  الخبر  ويجزيه  األجل  كثرة  من  يدعيه  فيما  البينة 
يبلغ  لم  الراهـن:  وقال  األجـل،  َحلَّ  قد  المرتهـن:  فقال  مقـداره،  وفـي  األجـل 

ذلك»(١). في  الخبر  ويجزيه  البينة،  المرتهن  وعلى  الراهن،  قول  فالقول  أجله، 
بالرهن  تتعلق  الدعوى  كانت  إذا  أنه  الشماخي   ما ذكره  على  يالحظ  ومما 
به  يصرح  لم  األمر  وهـذا  اليمين،  معه  ويشـترط  للمرتهن،  القول  يجعـل  فإنـه 
لم  فإنهما  الراهـن  بخالف  تعمده؟  أم  ذلـك  أغفل  هـل  وال أدري  بركـة ،  ابـن 
الراهن.  قول  القول  وكان  بالّديـن،  يتعلق  األمر  كان  إذا  اليميـن  عليه  يشـترطا 
اهللا  بالدين؛ ألن  األمر  تعلق  إذا  (الدائن)  المرتهن  القول قول  ولذلك فال يكون 
حجة  تكون  حتى  بنفسه  ويكتبها  المدين،  على  الّدين  قيمة  يملي  أن  منه  طلب 
نفسـه  على  أقر  قد  دام  ما  التغيير  على  القدرة  فال يملك  االختالف،  عند  عليه 

القيمة. بتلك 

القول: مجمل 
والحنفية   اإلباضية   إليـه  ما ذهب  أن  يظهر  المتقدمة  األقـوال  في  النظر  بعـد 
ففي  وعليه،  العدم »،  العارضة  األمور  في  «األصل  المقررة  القاعدة  مع  يتماشـى 
على  أمين  بمثابة  ألنه  الدائن؛  وهـو  يمينه  مع  المرتهن  قول  القول  يكـون  الرهـن 
يّدعيها  زيـادة  وكل  أصلـه،  على  باق  فهـو  منه،  وال ينقص  فيـه  ال يزيـد  الرهـن 
المعبر  بالدين  ما يتعلق  أما  بالبينة،  ذلك  إثبات  عليه  فيلزم  عارضة،  فهي  الراهـن 
يده  في  أمانة  وهـو  يمينه،  مـع  (الراهن)  وهو  للمديـن  فيه  فالقـول  بالحـق،  عنـه 

.٣٠٧/٧ - ٣٠٨ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)



١٣٧ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

المرتهن  يدعيها  نقص  أو  زيادة  وكل  فيه،  الزيادة  أو  منه  االنتقاص  حق  ال يملك 
الّدين. على  عارض  أمر  ألنها  مردودة؛  فهي  الدين  أصل  على  الدائن  أو 

وقاسـوا  القياس،  على  رأيهم  في  اعتمـدوا  فقد  اآلخر  القـول  أصحاب  أمـا 
الدائن  بيـن  الخالف  حـدوث  عند  البينة  إلـى  يحتكم  أنـه  فكما  بالبينـة،  الرهـن 
عند  قيمته  إلـى  يحتكم  البينة  مـن  بدالً  اهللا  جعله  قد  الرهـن  فكذلـك  والمديـن، 
على  اعتمد  قـد  نجده  وحجتـه  القول  هـذا  في  التأمـل  بعـد  ولكـن  االختـالف، 
قيمة  تسـاوي  الرهن  قيمة  يكون  أن  الضـروري  من  فليس  الفـارق،  مـع  القيـاس 
يد  في  اهللا  جعله  لما  الرهن  من  القصد  ألن  عنه؛  تنقص  أو  عليه  تزيد  فقد  الدين، 
فللدائن  بالدين  الوفاء  عـن  المدين  عجز  فإن  فقط،  وحقه  لدينـه  توثقة  المرتهـن 
يزيد  كان  إن  صاحبه  إلـى  بالباقي  ويعود  الدين،  بقيمة  الرهـن  من  اسـتيفائه  حـق 

بالفارق. يطالبه  ناقصًا  كان  وإن  عليه، 
اإلباضية  والحنفية  هو رأي وجيه وتطمئن  إليه  ما ذهب  أن  ونخلص من هذا 
في  المقررة  والقواعـد  األصول  إلى  يسـتند  ألنه  ترجيحه؛  ويمكن  النفـس،  إليـه 

اإلسالمي. الفقه 

النكاح: عيوب  حكم  في  ـ   ٥
بدعوى  العقد  فسخ  الزوجين  أحد  وأراد  الدخول،  وتمَّ  الزواج  عقد  وقع  لو 
قوله،  فالقول  العقـد،  قبل  بذلك  أعلمه  قـد  أنه  اآلخر  وادعى  العيـب،  اكتشـاف 
نورد  أكثر  المسألة  هذه  تتضح  وحتى  بالبينة،  ذلك  عكس  إثبات  منهما  كل  ويلزم 
بالعيب  رّدها  أراد  «وإن  فيقـول:  «النكاح»  كتابه  في  جاءت  كما  الجناونـي   عبـارة 
األمناء،  خبر  مثل  البّينـة  فعليها  التزويج،  قبل  بـه  أعلمته  قد  أنها  المـرأة  فادعـت 
بعد  بالعيب  علم  قد  أنه  اّدعـت  إذا  وكذلك  اليمين،  فعليه  بّينة  لها  تكـن  لم  فـإن 
اإلقرار  على  اليمين  فعليه  بينة،  لها  تكن  لم  فإن  البينة،  فعليها  به  النـكاح ورضـي 
أعلمها  قد  أنه  فادعى  به،  رّده  فأرادت  الزوج  في  العيب  كان  إن  وكذلك  بالرضا، 
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ادعى  إن  وكذلك  اليمين،  فعليهـا  بينة  له  تكن  لم  فإن  البينـة،  فعليه  النـكاح  قبـل 
بينة  له  تكن  لم  فإن  البينة،  فعليه  به  ورضيت  النكاح  بعد  بالعيب  علمت  قد  أنها 

بالرضا...»(١) اإلقرار  على  اليمين  فعليها 
وظهور  األصل،  هـو  والسـالمة  العيب  عدم  أن  المسـألة  هذه  فـي  فاألصـل 
وسواء  البينة،  فعليه  ذلك  غير  ادعى  من  ولذلك  عارضة،  صفة  العقد  بعد  العيب 

بعده. أو  الزواج  قبل  كان 

الطالق: باب  في  ـ   ٦
كإرخاء  الصحيحة،  أو خلوة  الدخول  بينهما  يقع  ولم  الرجل زوجته  لو طلَّق 
قوله،  القول  ألن  ق؛  ُصـدِّ المطلق  وأنكره  وطئًا  فادعـت  الباب،  وإغالق  السـتار 

ذلك(٢). يحدث  ولم  الوطء   عدم  واألصل 

ص ١٧٠. نفسه،  المصدر  الجناوني:   (١)
.٨٨ الجواهر،  الراشدي:   (٢)
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القاعدة  بالشـك »  ال يـزول  «اليقين  الكبـرى:  القاعـدة  عـن  تفـرع  وممـا 
فيها  ندرس  وسـوف  أوقاته »  أقـرب  إلى  الحادث  إضافـة  «األصـل  الفرعيـة: 

التالية: العناصر 
القاعدة. هذه  بها  وردت  التي  الصيغ  ـ 

بالشك ». ال يزول  «اليقين  الكبرى  بالقاعدة  القاعدة  هذه  عالقة  ـ 
القاعدة. ألفاظ  شرح  ـ 

للقاعدة. اإلجمالي  المعنى  ـ 
القاعدة. تطبيقات  ـ 
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التعليل  مواضـع  في  وألسـنتهم  الفقهاء   أعـالم  على  القاعـدة  هـذه  تـرددت 
أوقاته »(١)،  أقرب  إلى  الحادث  إضافة  «األصل  هنا:  المذكورة  بالصفة  والترجيـح 
حادث  كل  في  «األصل  بقوله:  الراشدي   عنها  ر  عبَّ فقد  معها،  المتقاربة  الصيغ  أو 
إلى  بحدوثه  يحال  «الحادث  بقوله:  بعضهم  عنها  ر  وعبَّ وقت »(٢).  بأقرب  تقديـره 

األوقات »(٣). أقرب 

الفقهية،  القواعد  شـرح  أحمد:  الزرقا  وينظر:   .(١١) المادة  العاشـرة،  القاعدة  العدلية:  المجلة   (١)
ص ٦٤. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ـ  ص ١٢٥. 

ص ٨٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
ص ١٤٧. الكبرى،  القواعد  السدالن:  ص ٣٩٢،  الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٣)
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وتندرج  بالشـك »  ال يزول  «اليقين  الكبـرى  القاعدة  عـن  فرع  القاعدة  هـذه 
فإنه ال بد من معرفة  تاريخ حدوثها  باختالف  فإذا كانت األحكام تختلف  تحتها، 
أضفناه  كذا؟  وقت  في  أو  كذا  وقت  في  وقع  هل  فيه  شك  حصل  وإذا  التاريخ، 
حكم  هو  األوقـات  أقرب  فيكـون  فيها،  المشـكوك  األوقـات  تلك  أقـرب  إلـى 

بدليل(١). إال  عنه  فال يعدل  اليقين، 

:IóYÉ≤dG  ®ÉØdCG  ìô°T  :kÉãdÉK
حادث،  فهـو  وجوده  تجـدد  حدوثـًا  حدث  مصـدر  اللغـة:  فـي  الحـادث  ـ 
الفقهاء   استعمال  في  فهو  اللغوي  المعنى  وال يخرج  القديم(٢)،  نقيض  والحادث 

وجد»(٣). ثم  موجود  غير  كان  الذي  «الشيء 
في  اختلف  فإذا  الزمـان،  أو  الدهر  من  المقـدار  أوقات:  جمعـه  والوقـت:  ـ 
إلى  ينسـب  القديم  الزمان  إلى  نسـبته  تثبت  لم  فما  وسـببه،  الحادث  وقوع  زمن 
(القديم)  البعيـد  الزمان  إلـى  نسـبته  ثبت  فإذا  الحال،  وهـو  منه  األقـرب  الزمـن 

بذلك(٤). يحكم 

:IóYÉ≤∏d  »dÉªLE’G  ≈æ©ªdG  :kÉ©HGQ
إلى  األمر  هذا  ينسـب  ـ  وال بّينة  ـ  أمر  حـدوث  زمن  في  اختـالف  وقـع  إذا 

أبعد. زمن  إلى  نسبته  يثبت  ما لم  الحال  إلى  األوقات  أقرب 
كثيرًا  عليهـا  يترتب  ومـا  ونتائجها  الحـوادث  أحـكام  أن  ذلـك:  وتعليـل 

نفسه. المرجع  السدالن:  ـ   ١٥٤ ص.  الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (١)
ص ١٧٠. المنير،  المصباح  الفيومي:   (٢)

.١٧٢  ،١٧١ حادث:  مادة  الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي:  جي  قلعة   (٣)
ص ٥٠٧. (وقت)،  مادة  نفسه،  المرجع  وقنيبي:  جي  قلعة   (٤)



١٤١ الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

يحمل  الحادث  تاريخ  في  التنازع  فعند  حدوثها،  تاريخ  باختالف  ما تختلف 
األقرب. الوقت  ألنه  األبعد؛  يثبت  حتى  الحال  إلى  األقرب  الوقت  على 

أقرب  إلـى  نسـب  شـيء  حدوث  زمن  فـي  اختـالف  وقـع  فـإذا  وعليـه 
ألن  وذلك  بدليـل؛  إال  النسـبة  هـذه  عن  وال يعـدل  الحـال،  إلـى  األوقـات 
وقت،  في  حدوثـه  أحدهما  وادعى  الشـيء،  حدوث  علـى  اتفقا  الخصميـن 
أنه  على  اتفقا  فقـد  الوقت،  ذلك  قبل  آخـر  وقت  في  حدوثه  ادعـى  واآلخـر 
موجودًا  كان  أنه  بدعوى  أحدهمـا  وانفرد  األقرب،  الوقت  في  موجـودًا  كان 
فيعمل  كالمه،  صحة  فـي  شـّكًا  يورث  مما  دعواه،  ينكر  واآلخر  ذلـك،  قبـل 
فيكون  وعليه  شـك،  ألنه  األبعد  الوقت  ويترك  يقين  ألنـه  األقرب؛  بالوقـت 

للمنكر. القول 
بينهما  ووقع  وسـطه،  يمّر  آلخـر  مسـيل  أحد  ُمْلك  في  كان  لـو  ومثالـه: 
رفعه،  وطلب  حدوثه  الـدار  صاحب  فادعى  والقدم،  الحدوث  في  اختـالف 
لمدعي  والبينـة  القدم  لمدعـي  القول  فـإن  قدمه،  المسـيل  صاحـب  وادعـى 
وهو  الحدوث  مدعي  بينة  رجحـت  بينة  منهما  كل  أقام  إذا  حتـى  الحـدوث، 
مدعي  أما  أولى،  فكانت  النقض  والية  تثبت  بينته  ألن  وذلك  الدار؛  صاحب 

باألصل(١). متمسك  منكر  فهو  القدم 

:IóYÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£J  :kÉ°ùeÉN
هذه  على  تخّرجـت  كثيرة  فروعـًا  الفقهية  مصنفتهـم  في  اإلباضيـة  نقـل 
وفسـخه،  كالبيع  والمعامالت:  كالطهـارات،  العبادات:  أبـواب  في  القاعـدة 
والهبـة،  والميـراث  كالطـالق  الشـخصية:  واألحـوال  والوكالـة،  والحجـر 

ذلك: فمن  وغيرها،  والدعاوى  كاإلقرار  والقضاء: 

ص ١٢٥. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٤٢

الطهارة: باب  في  ـ   ١
على  الغسـل  لزمه  وال احتالمًا،  جماعًا  يذكـر  ولم  َمنّيًا،  ثوبـه  في  رأى  َمـْن 
من  صالها  صالة  كل  إعادة  عليه  وتجب  وغيرهم(٢)،  اإلباضيـة (١)  عند  الصحيـح 

نامها. نومة  آخر 
رؤيته  قبل  من  بذلك  ِعْلم  على  يكن  ولم  غائطًا  ثوبه  في  رأى  من  وكذلك  ـ 
ما صاله  يعيد  فإنه  وعليه  قعدها،  قْعدة  بآخر  يقدر  الغائط  حدوث  وقت  فإن  له، 

بعدها(٣).
أن  بعد  جنابة  أو  صلَّى،  أن  بعد  دمًا  ثوبه  أو  جسـمه  في  رأى  من  وكذلك  ـ 
يضاف  فإنه  الصوم،  بعد  أو  الصـالة  بعد  حدوثه  يكون  أن  ذلك  واحتمـل  أفطـر، 
إن  وال صيامه  صالتـه  بنقض  فال يحكـم  فيه،  حدوثه  ممكـن  وقت  أقـرب  إلـى 

منهما(٤). فراغه  بعد  حادثًا  ذلك  يكون  أن  أمكن 
فال يلزمه  فـأرة،  منه  أخرجت  ثم  وصّلى،  أيامـًا  بئر  من  توضـأ  لـو  ومنهـا:  ـ 
ذلك  في  سقوطها  يحتمل  ألنه  بالنجاسة؛  صالها  أنه  ما تيقن  إال  ما صّلى  قضاء 

القريب(٥). الوقت 

الميراث: باب  في  ـ   ٢
ثم  امرأة  جـرح  رجالً  أّن  لـو  وذلك:  القاعـدة  لهذه  شـاهدًا  الجناونـي   ذكـر 
يرثها،  يقول  من  ومنهم  فال يرثها،  الجرح،  ذلك  من  فماتت  ذلـك،  بعد  تزوجهـا 

القومي  التراث  وزارة  نشـر  البسيوي،  مختصر  البسياني:  محمد  علي بن  أبو الحسـن  البسـيوي   (١)
ص ٣٥. د.ت،  ُعمان  سلطنة  والثقافة، 

ص ٨٦. والنظائر،  األشباه  السيوطي:  ـ   .١٧٤/١ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (٢)
الهامش. مع  ص ٨٩  القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (٣)

الكندي أبو بكر أحمد: المصنف، ٩٩/٣. ـ الجيطالي إسماعيل: قواعد اإلسالم، مذيًال بحاشية   (٤)
.٢٣٠/٢ - ٢٣١ موسى،  الحاج  موسى  بشير بن  تحقيق  ستة،  أبي  عمر بن  محمد بن  عبد  أبي 

نفسه. المصدر  السيوطي:  ـ  نفسه.  المرجع  الراشدي:   (٥)
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وهذه  الجرح،  بهذا  قتلها  في  بالتسبب  اتهمه  الميراث  من  منعه  إلى  ذهب  فالذي 
بعد  تزوجها  قد  دام  ما  بذلك،  يتهمه  لـم  ورثه  والذي  الميراث،  من  تمنـع  شـبهة 
يكون  فهنا  بالغْصب،  تزوجها  إذا  إال  الرضـى،  بعد  إال  ذلك  وال يكون  الجـرح، 
فقيل  الجرح،  ذلك  من  فمات  ذلك،  بعد  تزوجها  ثم  جرحته  إْن  وكذلك  ُمتهمًا. 

ال ترثه(١). وقيل  ترثه، 
الميراث،  مـن  َمنَعه  يريـان  الحالتين  ِكال  فـي  أنهمـا  القوليـن  مـن  ويالحـظ 
كان  فالموت  زمـن »،  أقرب  إلـى  الحادث  إضافة  «األصـل  قاعـدة:  إلـى  اسـتنادًا 

شيئًا. األمر  من  الزواج  وال يغّير  الجرح،  بسبب 
الدعاوى: باب  في  ـ   ٣

بالفسخ: والمطالبة  العمى  حالة  في  بالمال  التصرف  دعوى  في  ـ  أ 
البيع،  وقت  مبصرة  كانت  أنها  هـو  وادعى  للرجل،  بيعها  عند  عمياء  كانـت 
بالبيع، فاألصل  أقرت  لما  إنها  فقيل:  فيها،  العمى  وقد مضت مدة يمكن حدوث 
ألن  وذلك  العقد؛  أثنـاء  العمى  إلثبـات  البينة  فعليها  مبصـرة،  وهي  باعـت  أنهـا 
يضاف  الحادث  أن  فاألصل  البيع،  بعد  يحدث  أن  أمكن  وقد  حادث،  أمر  العمى 

أوقاته . أقرب  إلى 
ففصل  الخليلي ،  خلفان  سـعيد بن  الشـيخ  على  المسـألة  هذه  عرضت  وقد 
المقرر،  األصل  ذلـك  على  بناء  الحق،  ويجلـي  شـك  كل  يزيل  بما  القـول  فيهـا 
لها  ماالً  باعت  امرأة  في  الخليلي   شـيخنا  تقول  «ما  المسـألة  هذه  في  جاء  ومما 
فيه،  عمياء  هي  حال  في  باعته  أنها  وادعت  ذلك  بيعها  من  غيرت  ثم  رجل،  على 
مخاصمتها  حال  في  وهي  بصيرة،  فيه  هي  حال  في  اشـتراه  إنه  المشـتري:  وقال 
أنه  المشـتري  أعلى  البينة؟  وعليه  المدعي  َمنِ  هذا  فعلى  عمياء،  المال  هـذا  فـي 

عمياء؟» وهي  باعته  أنها  المرأة  على  أم  بصيرة؟  وهي  اشتراه 

ص ١٣٤. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٤٤

غير  البيع  أن  باألصول  واألشـبه  االختالف،  ذلك  في  «يحسـن  فأجاب: 
فيه  يثبت  ال  ما  نوع  من  المبيع  كان  إذا  هذا  عمياء،  غير  أنها  يصح  حتى  ثابت 
حكمه  فكان  عمياء،  وهي  وقـع  بالبيع  إقرارها  ألن  بوكيل؛  إال  األعمـى  بيـع 
به  الحكم  إلى  فالعدول  الحـال،  في  فعلته  قد  لو  عليها،  ال يثبت  بمـا  إقـرارًا 
الصبّية  كمسألة  األصح،  على  بينة  أو  آخر  إقرار  إلى  يحتاج  بصيرة  كانت  ولو 
في  وهي  ذلك  الـزوج  وأنكر  التزويج،  مـع  َبى  الصِّ هـي  ادعـت  إذا  المَغيِّـرة 
مع  لنفسـها  تدعيه  الذي  َبى  الصِّ في  التزويج  بوقوع  فال يحكم  بالـغ،  الحـال 
المخالف  البصر  من  هذه  على  الخصم  ما يدعيه  فكذلك  بالبينة.  إال  التزويج 
ولو  بالبينة،  إال  عندي  فيمـا  ال يصح  الوقت،  هذا  في  الكائن  اإلقـرار  لحالـة 
فيه  وادعت  ببيـع  أقّرت  ألنها  الصـواب؛  من  خارج  غير  اآلخـر  الوجـه  كان 
بظاهر  البيع  بإقرار  عليها  فيحكم  بالجهالة،  الغير  فيه  لها  يوجب  أو  ما يبطله، 
الموجب  العمى  من  ما تدعيه  على  البينة  وتلزم  اإلقرار،  مجرد  على  الحكـم 
في  وأوضـح  األحـكام  فـي  أصـّح  واألول  بـه،  أقـرت  الـذي  البيـع  لنقـض 

الحجج...»(١).
البيع: في  العيب  ادعاء  في  ـ  ب 

المشـتري،  عند  حدوثه  البائع  وادعى  القبض،  بعد  عيب  البيع  فـي  ظهر  لـو 
األقرب،  الزمن  في  الوقوع  لُِمّدعي  فالقول  البائع،  عند  حدوثه  المشتري  وادعى 
حتى  العيب  فسـخ  في  الحق  له  فليس  المشـتري؛  عند  حادثًا  هنا  العيـب  ويعتبـر 
بل  مثله،  ال يحدث  مما  العيب  يكون  أن  إال  البائـع،  عند  قديم  العيـب  أّن  يثبـت 
سوداء  عينيه  إحدى  تكون  أن  وهو  الفرس)،  في  (كالِخيف  الِخلقة  أصل  من  هو 

به(٢). يلزم  البائع  فإن  زرقاء،  واألخرى 

.١٣١/٨ - ١٣٢ اإليمان،  قواعد  إلى  التمهيد  سعيد:  أبو محمد  الخليلي   (١)
.٥٧٩/٢ المدخل،  مصطفى:  الزرقا  ـ  ص ١٢٨.  القواعد،  شرح  أحمد:  الزرقا   (٢)
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المرض: في  الطالق  دعوى  في  ـ  ج 
الفار ـ  ـ طالق  المـوت،  مرض  أثناء  طلقها  زوجهـا  أن  الزوجـة  ادعـت  إذا 
في  لها  ال حق  وأنه  صحته،  حال  في  طلقت  أنها  الورثة  وادعى  اإلرث،  وطلبت 
هو  هنا  وقوعه  زمن  على  المختلف  الحادث  األمر  ألّن  للزوجة؛  فالقول  اإلرث، 
الموت  مرض  وهو  األقرب،  الزمن  إلى  يضاف  أن  فيجب  المرض،  في  الطالق 
الصحة. حال  كان  طالقها  أّن  على  البينة  الورثة  ُيِقم  ما لم  الزوجة،  تدعيه  الذي 

في  تطليقات  ثـالث  زوجته  طلـق  إذا  الرجل  عـن  الكدمي   أبو سـعيد  سـئل 
هذا  قالوا:  العـدة،  في  وهي  مات،  إذا  ترثه  أنهـا  «معي  قال:  ترثه؟  هـل  المـرض 
بهذا  أراد  فلو  مقصوده،  بنقيض  لـه  معاملة  وذلك  اختالف»(١)،  فيه  بينهم  وليـس 

إرادته. ال تتحقق  فإنه  بها  الضرر  إلحاق  الطالق 
َمن  بمنزلة  يكون  هـل  مريضة،  وهي  زوجته  طلق  رجـل  عن  أيضًا  وسـئل  ـ 

مريض؟ وهو  طلقها 
العدة،  في  ماتت  إذا  يرثها  وهو  الميراث  فـي  المعنى  كان  إذا  أنه  معي  قـال: 

العدة. في  ماتت  إذا  عندي  يرثها  لم  ثالث  طلقها  وإذا 
أو  هي  ماتت  ثـم  صحيح،  وهو  صحيحة  وهـي  ثالثًا  طلقها  فـإن  لـه:  قلـت 

يتوارثان؟ هل  العدة،  في  وهي  هو  مات 
ال يتوارثان»(٢). أنهما  «معي  قال: 

الميراث،  من  حرمانها  قصده  يكن  فلم  التهمة  انتفت  لما  الصورة  هذه  ففـي 
أما  ال بعدها،  فقط  العدة  في  يرثها  ولذلك  ميراثها،  من  يحرم  يجعله  لها  فطالقه 
حال  في  ال يتوارثان  وكذلـك  مرضها،  حـال  في  فال يرثها  الثـالث  الطالق  فـي 

أعلم. واهللا  التهمة  النتفاء  الصحة؛ 

.٨٨/٤ المفيد،  الجامع  الكدمي:  محمد  أبو سعيد  الكدمي   (١)
.١١٥/٤ نفسه،  الكدمي:   (٢)
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الحْجر: بعد  البيع  حصول  ادعاء  في  ـ  د 
قد  المحجور  أجراه  الذي  البيع  عقد  أن  وصيه  أو  عليه  المحجور  ادعى  إذا 
المشتري حصول  البيع، وادعى  الحكم بحجره، وطلب فسخ  بعد صدور  حصل 
بعد  البيع  وقـوع  ألن  وصيه؛  أو  للمحجـور  فالقـول  الحجر،  تاريـخ  قبـل  البيـع 
خالف  إثبـات  األخير  هـذا  وعلى  المشـتري،  يدعيـه  ممـا  زمنـًا  أقـرب  الحجـر 

بالحجر(١). الحكم  صدور  قبل  له  البيع  حصول  وهو  األصل، 

الوكالة: من  العزل  بعد  البيع  عقد  ادعاء  في  ـ  هـ 
وقال  العزل،  قبل  المبيع  وسـلمُت  بعُت  عزله:  بعد  بالبيع  الوكيل  قال  لو  ما 
فإن  مسـتهلك،  غير  قائمًا  المبيع  وكان  العزل،  بعد  وسـلمَت  بعَت  إنك  موكلـه: 
المبيع  كان  إذا  وأمـا  أوقاته،  أقـرب  إلى  الحادث  يضيف  الـذي  للمـوكل  القـول 

المستثنيات. جملة  من  حينئذ  المسألة  وتكون  للوكيل،  القول  فإن  مستهلكًا 
الموكل  مقصـود  يكون  المبيع  هـالك  حالة  فـي  أنه  الحالتيـن  بيـن  والفـرق 
ألن  قوله؛  فالقـول  الضمان،  ينكـر  والوكيل  الوكيـل،  ذمة  في  الضمـان  إيجـاب 
ممكنة،  غير  التضمين  إرادة  فـإن  المبيع  قيام  حالـة  في  أما  الذمة ،  بـراءة  األصـل 
اآلخر  ملك  إلـى  الموكل  ملـك  من  العيـن  انتقال  حينئـذ  الوكيـل  يدعـي  وإنمـا 
األمور  مـن  االنتقال  ألن  قولـه؛  فالقـول  االنتقـال،  ينكـر  والمـوكل  المشـتري، 

عدمها(٢). فاألصل  العارضة، 

ص ١٢٧.  الفقهيـة،  القواعـد  شـرح  أحمـد:  الزرقـا  ص ١٢٦  الكبـرى،  القواعـد  السـدالن:   (١)
ص ١٤٩ - ١٥٠. الكبرى،  القواعد  ـ السدالن: 

.١٨٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)
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أّن األصل في األشياء واألعيان اإلباحة  الفقهاء   المقررة عند  القواعد  من 
فيه  يعلم  لم  «ما  أّن:  القاعدة  هذه  وحقيقة  المنع ،  أو  باإللزام  نص  يـرد  ما لـم 
الفقهاء   عنـد  معروفـة  القاعـدة  وهـذه  الحـّل »،  حكم  علـى  يجـري  تحريـم 
في  ما ترد  غالبًا  وهي  األحكام،  من  كثير  تقرير  في  إليها  يرجع  واألصوليين ، 
واألصول  الفقه  كتب  في  القاعدة  هذه  ووردت  واإلباحة.  الحظر  موضوعات 
األشياء  «حكم  بقوله:  الشمس»  «طلعة  في  السالمي   عنها  فعبر  اإلباضية ،  عند 
حديثه  معرض  في  الشماخي   إليها  وأشار  اإلباحة »(١).  الشرع  ورود  قبل  كلها 
لباسه،  إباحة  على  الجميع  اتفاق  «والدليل  فقال:  بالنعلين  الصالة  حكم  عن 
يصح  حتى  اإلباحة  علـى  فنحن  الصالة،  فـي  ذلك  من  ما يمنع  يبلغنـا  ولـم 

خالفهما»(٢). على  الدليل 
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وشرعًا: لغة  اإلباحة  تعريف  ـ   ١
إذا  سـره  باح  يقال:  ومنه  واإلعالن،  اإلظهار  بمعنى  تـرد  اللغة:  في  اإلباحـة 
فيه  أطلقته  أي  كـذا:  أبحتـه  يقال:  ومنـه  اإلذن،  اإلطـالق  بمعنـى  وتـرد  أظهـره، 

.١٨٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.٣٠/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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وأباح  اإلذن،  حدود  في  الفاعل  شـاء  كيف  الفعل  بإتيان  اإلذن  ومنه  له،  وأذنـت 
حالال(١). جعله  المحظور، 

بالتخيير  الشـارع  خطاب  على  السـمعي  الدليل  دّل  «ما  الشـرع:  في  والمباح 
بدل»(٢). غير  من  والترك  الفعل  بين  منه 

الترك،  طلب  ومن  الفعـل  طلب  من  خاليًا  كان  «ما  بقولـه:  السـالمي   فه  وعرَّ
والشرب  والنوم  وكاألكل  الالزم،  الكسـب  فوق  المعيشة  ككسـب  مباح،  فذلك 
فعله»(٣). الشرع  يمنع  حد  إلى  ينته  ما لم  شاء  كيف  يفعله  العبد  فإن  ذلك،  ونحو 

وإرسال  الشرع،  ورود  قبل  تكون  التي  باإلباحة  المقصود  السالمي   ويوضح 
ورود  بعد  وتـرد  الشـرعية  األحكام  ضمن  تكـون  التي  اإلباحـة  وليـس  الرسـل، 
الشرائع،  بعد ورود  ثبتت  إنما  قبل ورود األحكام  بقولنا  «والمراد  فيقول:  الشرع، 

الحكم»(٤). ثبوت  على  الدليل  لعدم  ذلك،  ال قبل  ما حرم  حرم  وبعدها 
الجناح،  (أحّل لكم) ورفع  لفظ اإلحالل  اإلباحة من  تستفاد  اإلباحة:  مصدر 
ومـن  فال تفعـل،  شـئت  وإن  فافعـل،  شـئت  وإن  والعفـو،  واإلذن،  جنـاح)  (ال 
قوله  نحو  األفعـال،  من  بها  يتعلـق  وما  المنافع،  مـن  األعيان  فـي  بمـا  االمتنـان 
(النحل: ٨٠)، ونحو:   ﴾ :  9  8  7  6  5  4 تعالى: ﴿ 3 
الحرج  ونفي  التحريم،  عن  السـكوت  ومن  (النحل: ١٦).   ﴾ 1  0  / ﴿
وتعالى،  تبارك  الرب  وإقرار  الشيء،  حرم  من  على  واإلنكار  والمؤاخذة،  واإلثم 
«كنا  جابر 3 :  قـول  تعالى:  الرب  إقـرار  فمن  الفعل،  علـم  إذا  رسـوله  وإقـرار 

الفقهية،  القواعـد  الندوي:  ـ  ص ١٧.  الفقهـاء،  لغـة  معجم  قنيبي:  وحامـد  جي،  قلعـة  محمـد   (١)
المرجع  وقنيبي:  جي  قلعة  ـ  ص ٤٩٠.  الحرمين،  إمام  للجويني  الغياثـي،  عن  نقـالً  ص ١٠٧، 

ص ٣٧. نفسه، 
.١٢٣/١ األحكام،  أصول  في  اإلحكام  اآلمدي:   (٢)

.٢١٧/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)

.١٩٠/٢ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٤)
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«كنت   : ̂ لعمر   حسـان   قول  رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص :  إقرار  ينزل»(١)،  ومن  والقرآن  نعـزل 
منك»(٢) . خير  هو  من  وفيه  فيه،  أنشد 

الحظر: تعريف  ـ   ٢
والمحظور  الحوز،  المنع  حظر:  مصدر،  وسـكون  بفتح  اللغة:  في  الحظر  ـ 

المباح. خالف 
فعله(٣). على  ويعاقب  تركه  على  يثاب  منعًا  الشيء  منع  االصطالح:  وفي  ـ 
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يكون  التي  الجهة  على  يتناوله  أن  لإلنسـان  مباح  األرض  ما فـي  كل  أن 
ينتفع  مما  التناول  جهات  من  ذلك  غير  أو  تصرفًا  أو  شربًا  أو  أكالً  ذلك،  بها 
أو  ملزم  بنص  إال  العريضـة  الدائرة  هـذه  عن  وال يخرج  ضـرر،  غير  مـن  بـه 

مانع(٤).

مسلم  ورواه  رقم  ٤٩١٥ ،  العزل،  باب  النكاح،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  رواه  عليه،  متفق   (١)
األنصاري. عبد اهللا  جابر بن  عن  رقم  ٢٦٨٦.  العزل،  حكم  باب  النكاح،  كتاب  صحيحه،  في 

المسـيب،  ابن  عن   ،٣٠٤٠ رقـم  المالئكة،  ذكـر  بـاب  الخلق،  بـدء  كتـاب  البخـاري،  ذكرهـا   (٢)
هريرة  أبي  عن  رقـم ٢٤٨٥،  ثابت،  حسـان بن  فضائل  باب  الصحابة،  فضائل  كتـاب  ومسـلم، 
أنشـد  كنت  قد  فقال:  إليه،  فلحظ  المسـجد  في  الشـعر  ينشـد  وهو  بحّسـان  مّر  عمر  «أن  بلفظ: 
يقول  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أسمعت  اهللا  أنشدك  فقال:  هريرة  أبي  إلى  التفت  ثم  منك  خير  هو  من  وفيه 

نعم». ُهمَّ  اللَّ قال:  القدس؟»  بروح  أيده  ُهمَّ  اللَّ عني  «أجب 
لغة  معجم  وقنيبي،  جي  قلعة  ومحمد  ـ  ص ١٠٢.  التعريفات،  كتـاب  محمد:  على  الجرجانـي   (٣)

ص ١٨٢. الفقهاء، 
نشـر  ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م   ،١ ط،  اإلسـالمية،  الشـريعة  في  الملكية  داود،  عبد السـالم:  العبادي   (٤)
الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  ـ   .٦٢٣/٢ الرياض،  اإلسـالمية،  سـعود  محمد بن  األمير  جامعة 
ط،  الكويت،  السالسـل،  ذات  مطابع  إباحة،  كلمة  الكويتية،  الدينية  والشـؤون  األوقاف  وزارة 

.١٣٠/١ ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م،   ،٥
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اإلباضية   فيها  اختلف  بل  الفقهاء ،  بين  اتفاق  محل  القاعدة  هذه  تكن  لم 
اإلباحة   األشياء  في  األصل  أّن  إلى  بعضهم  فذهب  أقوال،  عدة  إلى  وغيرهم، 
والشـافعية ،  اإلباضية   بعض  هؤالء  رأس  وعلى  حرمته ،  على  دليل  ما دل  إال 
إباحته ،  على  دليل  مـا دل  إال  الحرمة  األشـياء  في  األصل  أّن  آخرون  ويـرى 
في  االختالف  هذا  السالمي   ويلخص  والحنفية .  اإلباضية   من  كثير  رأي  وهو 

فيقول: أرجوزته 
الشرع قبل  األشـياء  في  منــعوالحكم  بغـيــر  الكــل  إبـاحــة 
حــرمـا قــد  مـا  حــرم  فاعلماوإنمـا  الخطاب  ما جاء  بعد  من 
وفي الحظر،  حكمـه  قوم  التوقـف(١).وقـال  في  الحـق  بأن  قـول 

إلى  المسـألة  هذه  في  اختلفوا  العلماء  أن  يتبين  األبيات  هذه  خـالل  مـن 
أقوال: ثالثة 

اإلباحة : األشياء  في  األصل  األول:  القول 
جماعة  قول  وهو  اإلباحة،  األشياء  في  األصل  أن  القول  هذا  أصحاب  يرى 
أبي  يحيى بن  زكرياء  وأبو  الشماخي (٢)،  البدر  السـالمي   منهم  ذكر  اإلباضية ،  من 

.١٩١ ـ   ١٨٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
(و: األربعينيات  أبو العباس  الشماخي،  الدين  بدر  عبد الواحد،  عثمان بن  أبي  سـعيد  أحمد بن   (٢)
من  نفوسـة  بجبل  َيـْفَرن  بلدة  من  عالـم  ٩٢٨هـ/١٥٢٢م)  ت:  ـ  ق ١٥م  الثالثينيـات  ق ٩هـ/ 
في  دمَّر  بـَِجَبـل  وَتـالَْلـت،  تـِطَّـاوِيـن  إلى  دراسـته  طور  في  ل  تحوَّ الغـرب،  طرابلـس  أعمـال 
البيدموري،  والشيخ  التندميرتي،  نوح  صالح بن  أبو عفيف  مشايخه:  ومن  للعلم؛  طالبًا  تونس، 
عبد اهللا  محمد بـن  هو  ُعماني  إباضـي  فقيـه  عن  كذلك  ونقـل  عامـر،  يحيى بـن  زكريـاء  وأبـو 
التوحيد»  عقيدة  «شرح  الكريم».  القرآن  و«إعراب  المشايخ».  «سير  كتبه:  أشهر  ومن  السمائلي. 
العدل  و«مختصـر  الـكالم،  علم  فـي  الديانات»  متـن  علـى  «شـرح  (مـط).  جميـع  لعمرو بـن 
الوارجالني؛  يوسـف  يعقوب  ألبي  واإلنصاف  والعدل  الفقه.  أصول  في  وشـرحه  =واإلنصاف» 
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«العـدل  فـي  الوارجالنـي   إبراهيـم  يوسـف بن  أبو يعقـوب  واختـاره  بكـر (١)، 
مختلف  من  الفقهـاء   من  األكثرين  قـول  وهو  الكدمي ،  إليـه  ومـال  واإلنصـاف» 

المذاهب(٢).
أن  المختار  الحمـوي :  وقال  مذهبنـا(٣).  هذا  «أشـباهه»:  في  السـيوطي   قـال 
الحنفية   رأي  إلـى  نجيم   ابن  ويشـير  أصحابنا (٤)،  جمهـور  عند  اإلباحـة   األصـل 
الكرخي »(٥).  ومنهم  أصحابنا  بعض  عند  اإلباحة   األشياء  في  األصل  «إن  فيقول: 
على  دليل  يـدل  ما لم  الشـافعي   «وعـن  فقـال:  الشـافعية   رأي  الزركشـي   ونقـل 
في  األصل  «هل  فيقول:  الحنفي  نجيم   ابن  ما أكده  وهو  حالل »(٦)،  فهو  تحريمه 

إعراب  و«مشـكل  (مفقود)  يعقوب  أبي  للوارجالنـي  المنطق  علـم  في  البحرين»  مـَرج  «شـرح 
مة  مقدِّ واإلنصاف،  العدل  مختصر  الشـماخي:  وغيرها.  (مخ).  الُعماني،  النضر  البن  الدعائم» 
تاريخ  مختصر  سـليمان:  الباروني   .٢٨ المرضية،  اللمعة  السـالمي:   .٣ - ٧ ر،  معمَّ يحيى  علي 
البعد  الجعبيري:   .١٣٠  ،١٢٥/٣ التاريـخ،  موكب  في  اإلباضيـة  ر:  معمَّ علـي   .٥١ اإلباضيـة، 

.١٢٦/١ الحضاري، 
٤٧٤هـ/  بعد  أو  (ت: ٤٧١  أبو زكريـاء  الوارجالني،  اليهراسـني  سـعيد  بكر بن  أبي  يحيى بـن   (١)
في  العلم  ى  تلقَّ علم.  على  نار  من  أشهر  بالجزائر.  وارجالن  في  ولد  ١٠٨١م)،  بعد  أو   ١٠٧٨
عثمان بن  أبو عمرو  عنه  روى  المزاتي.  يخلف  سليمان بن  الربيع  أبي  الشيخ  عند  أريغ  وادي 
الفقه،  في  ورسـائل  الكالم،  علم  في  وفتاوى  أجوبة  له  علم،  حلقة  له  وكانت  السـوفي،  خليفة 
ما ذكره  منها  الكالميَّة،  وآرائه  بأقواله  يستشهدون  العلماء  بعض  نجد  أنَّنا  إالَّ  فقدت.  أنَّها  يبدو 
ينظر:  األيمة».  وأخبار  «السـيرة  وكتابه  العقيدة.  في  كتابه  بداية  في  إبراهيم  يحيى بن  أبو سـهل 
م؛  ١/ي،  طبقـات،  الدرجينـي:   .٣٧١  ،٣٦٧/٢ ١٤/١ - ١٥؛  ت)  (ط.  السـيرة  أبو زكريـاء: 
األدب  تاريـخ  بروكلمـان:   .٩٢/٢ - ٩٣ السـير،  اخي:  الشـمَّ  .٤٤٨ - ٤٥١  ،٤٢٧  ،٣٥٢/٢

.١٦٨/٩ األعالم،  الزركلي:   .٩٢/٣ - ٩٣ العربي، 
.١٨٩/٢ - ١٩١ السالمي:   (٢)

ص ٨٧. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٣)
بتصرف.  ٢٢٤ ص ٢٢٣،  البصائر،  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (٤)

ص ٨٧. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٥)
.٧٠/٢ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (٦)

=
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مذهـب  وهـو  اإلباحـة ،  عـدم  علـى  الدليـل  يـدل  حتـى  اإلباحـة  األشـياء 
الشافعي  5 »(١).

عليها  ونص  األحكام،  تقرير  في  القاعدة  هذه  على  اعتمدوا  فقد  المالكية   أما 
ذلك:  من  متقاربة،  بصيغ  مواضـع  عدة  في  «التمهيد»  في  المالكي  عبد البـر   ابـن 

شيء»(٢). كل  في  وهذا  النهي ،  يثبت  حتى  اإلباحة  على  األشياء  أن  «األصل 
ودليل  له،  ال معارض  بوجه  المنع  يصح  حتى  اإلباحة  األشياء  في  «واألصل 
يثبت  حتى  اإلباحة  علـى  «األشـياء  آخر:  موضع  وفي  للتأويل »(٣).  محتمـل  غيـر 

والمنع »(٤). الحظر 
األول: القول  أدلة  ـ 

والمعقول. نَّة  والسُّ القرآن  من  بأدلة  القول  هذا  أصحاب  استدل  ـ 
الكريم: القرآن  من  ـ  أ 

(البقـرة: ٢٩).   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ تعالـى:  قولـه  ـ   ١
وقوله ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ : 8 ﴾ (الجاثية: ١٣). واالستدالل 

وجهين: من  اآليتين  بهاتين 
اهللا 4  امتن  فقد  االمتنان،  مقام  في  وردتا  اآليتين  هاتين  أن  األول:  الوجه  ـ 
إال  اهللا  وال يمتن  اإلباحة،  المـّن  درجات  وأبلغ  لنا،  األرض  ما في  بِخْلـق  علينـا 

بالجائز.
تفيد  هنا  والـالم  بالالم،  لنـا  ما خلـق  أضـاف  اهللا 8  أن  الثانـي:  والوجـه  ـ 

بالمملوك(٥). االنتفاع  إباحة  الملك  درجات  وأدنى  الملك، 

نفسه. المصدر  نجيم:  ابن   (١)
.١١٤/١٧ التمهيد،  عبد البر:  ابن   (٢)

.٣٤٤/٦ - ٤٤٥ نفسه،  المصدر  عبد البر:  ابن   (٣)
.١٢٩/١٠ نفسه،  المصدر   (٤)

ص ١٩١. الوجيز،  البورنو:   (٥)
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 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 تعالى: ﴿ 3  ٢ ـ وقال 
ذلك،  حـرم  من  علـى  أنكـر  اهللا 4  أنَّ  باآليـة:  االسـتدالل  ووجـه  (األعـراف: ٣٢). 
في  الحرمة  ثبوت  امتنع  َكُكّل،  حرمته  تثبت  لم  وإذا  حرمته،  ال تثبـت  أن  فوجـب 
أفراده  من  فرد  في  الحرمة  ثبتت  فلو  المقيد،  من  المطلق جزء  أفراده؛ ألن  من  فرد 
بالكلية  الحرمة  انتفت  وإذا  الرزق،  من  الطيبات  وفي  اهللا،  زينة  في  الحرمة  لثبتت 

اإلباحة(١). ثبتت 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ وقولـه 8 :  ـ   ٣
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
فجعل  (األنعـام: ١٤٥)،   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥

األشياء. عامة  من  مستثنى  والتحريم  اإلباحة ،  األشياء  في  األصل 
 ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ وتعالى:  تبارك  وقولـه  ـ   ٤
 »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «
 É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼

(األنعام: ١٥١).  ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ أيضًا:  وقوله  ـ   ٥
 ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

(األعراف: ٣٣).
الحصر،  وبطريق  بتعداده  ما حرم  سـبحانه  بّين  اآلخرتين  اآليتين  هاتين  ففي 

ما سواه. إباحة  على  ذلك  فدّل 
المطهرة: نَّة  السُّ من  ـ  ب 

إرسـاء  في  األحاديث  من  كثرة  ما ال يحصـى  النبويـة  ـنَّة  السُّ فـي  وردت 
لهم  إّن  حيث  بتشـريعها،  خلقه  على  اهللا  فضل  وإبانة  وتقريرها،  القاعدة  هذه 

نفسه. المرجع   (١)
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ومن  والحرج  الضيق  أسباب  كل  تبعد  التي  والرخصة  الواسعة  الفسـحة  فيها 
ذلك:

كتابه  في  اهللا  أحّل  «ما  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبو الـدرداء  3  مـا رواه  ـ   ١
اهللا  من  فاقبلـوا  عافية،  فهـو  عنه  سـكت  وما  حرام،  فهـو  حرم  ومـا  حـالل،  فهـو 
 ﴾ ë  ê  é  è ﴿ اآليـة:  هـذه  تال  ثم  نسـّيا »،  يكـن  لـم  اهللا  فـإن  عافيتـه، 

( مريم: ٦٤)(١).
اهللا  «إن  قال:  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الخشـني   أبو ثعلبة  ما رواه  ـنَّة  السُّ ومـن  ـ   ٢
أشـياء  عـن  ونهـى  فال تعتدوهـا،  حـدودًا  وحـّد  فال تضيعوهـا  فرائـض  فـرض 
عنها»(٢). فال تبحثوا  بنسيان  ليس  لكم  رخصة  أشياء  عن  وسكت  فال تنتهكوها، 

رحمة  فال تتكلفوها  نسيان  غير  من  كثير  عن  «وسكت  للطبراني :  لفظ  وفي  ـ 
فاقبلوها »(٣). لكم 

الُجبن  أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل عن  ـ والبن ماجه  حديث عن سلمان 3   ٣
في  اهللا  ما حرم  والحرام  كتابه،  فـي  اهللا  ما أحل  «الحالل  فقال:  والفـراء  والسـمن 

عنه»(٤).  عفا  مما  فهو  عنه  سكت  وما  كتابه، 

عباس،  ابـن  عن  رقـم ٣٨٠٠،  تحريمه،  يذكـر  ما لـم  بـاب  األطعمـة،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (١)
الدرداء،  أبي  عن  رقم  ٣٤١٩،  مريم،  سـورة  تفسـير  التفسـير،  كتاب  المسـتدرك،  في  والحاكم 

الذهبي. ووافقه  اإلسناد،  صحيح  وقال: 
الضحايا،  كتاب  الكبرى،  في  والبيهقي  رقم ٣٨٥٣،  الرضاع،  كتاب  سـننه،  في  الدارقطني  رواه   (٢)
تحريمه،  يذكـر  ما لم  بـاب  الميتة،  مـن  للمضطر  يجـوز  ومـا  أكله  ما ال يحـل  أبـواب  جمـاع 

.٣٢٤/٦ العلل،  مرفوعًا».  بالصواب  «األشبه  الدارقطني:  ثعلبة.  أبي  عن  رقم  ١٨٣٤٩، 
الدرداء  أبي  عن   ،١١١١ رقـم  النعمان،  اسـمه:  من  النون،  حرف  الصغيـر،  فـي  الطبرانـي  رواه   (٣)
وهو  الترمذي  سـعيد  نهشـل بن  وفيه  متروك.  وهو  حوشـب  أصرم بن  «فيه  الهيثمي:  مرفوعـًا. 

و٤٢٣/٧.  ،٤١٦/١ الزوائد،  مجمع  متروك». 
الكبرى،  والبيهقي في  الفراء، رقم ١٧٢٦،  لبس  ما جاء في  باب  اللباس،  أبواب  الترمذي،  رواه   (٤)
رقم ١٩١٧٥،  والثعلب،  الضبع  في  ما جاء  باب  الحيوانات،  من  ويحرم  ما يحل  أبواب  جماع 

أصح. الموقوف  الترمذي:  قال  سلمان،  عن 
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أن  وقـاص  3  أبـي  سـعد بن  عـن  صحيحـه  فـي  مسـلم   وروى  ـ   ٤
يحرم  لم  شـيء  عن  سـأل  َمن  ُجرمًا  المسـلمين  أعظم  «إن  قال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

مسألته»(١) . أجل  من  عليهم  فحرم  المسلمين،  على 
المعقول: من  ـ  ج 

يلي: فيما  ذلك  ويتجلى  القاعدة  هذه  تقرير  على  العقل  دّل  كما 
ـ وهو سبحانه ـ  المالك  فيه على  بما ال ضرر  انتفاع  بالمباح  االنتفاع  أن  ـ   ١
السـراج،  بضوء  كاالسـتضاءة  ال يمتنـع،  أن  فوجـب  المنتفـع،  وال علـى  قطعـًا 

الجدار. بظل  واالستظالل 
أو  لحكمة  األشـياء  أو  األعيان  هذه  خلق  يكون  أن  إّما  سـبحانه  اهللا  إّن  ـ   ٢
 Ó  Ò  Ñ ﴿ :تعالى لقوله  باطل،  لغير حكمة  لغير حكمة، وكونه خلقها 
 ¡ ے   ~ ﴿ كذلك:  وقوله  (الدخان: ٣٨).   ﴾ ×  Ö  Õ  Ô

الحكمة  علـى  ال يجـوز  والعبـث  (المؤمنـون: ١١٥)،   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢
أن  إما  الحكمة  هذه  وال تخلو  ومقصد،  لحكمة  خلقها  سبحانه  أنه  فثبت  اإللٰهية، 
االنتفاع  السـتحالة  باطـل  واألول  إلينـا،  أو  سـبحانه،  إليـه  النفـع  لَِعـْود  تكـون 
نفع  كان  ذلك  فعلـى  إليها،  المحتاجون  بها  لينتفـع  خلقها  أنه  فثبـت  عليـه 8 ، 

اإلباحة (٢). المنافع  في  األصل  أن  فثبت  كان،  أينما  الحصول  مطلوب  المحتاج 

التحريم : أي:  الحظر ؛  األشياء  في  األصل  الثاني:  القول 
وهذا قول أكثر اإلباضية  والشافعية  وأبي حنيفة  ، والمعتزلة  والشيعة اإلمامية . 
معتزلة  وأكثر  (اإلباضية)  أصحابنا   أكثر  «وقال  فقال:  السـالمي   بذلك  صرح  وقد 

ما يكره  باب  ـنَّة،  والسُّ بالكتاب  االعتصام  كتاب  البخـاري،  رواه  لمسـلم،  واللفظ  عليه،  متفـق   (١)
توقيره ملسو هيلع هللا ىلص ،  باب  الفضائل،  كتاب  ومسلم،  رقم ٦٨٨٠ ،  ما ال يعنيه،  وتكلف  السؤال  كثرة  من 

سعد. عن  رقم ٤٤٥٣ ، 
ص ١٩٣ - ١٩٤. الوجيز،  البورنو:  ـ  بتصرف  ص ٢٥٧  الفحول،  إرشاد  الشوكاني:   (٢)
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أبي  «وعند  السـيوطي :  وقال  الحظر»(١).  حكمها  بأّن  والشـافعية   واإلمامية   بغداد ، 
الزركشي :  وقال  اإلباحة »(٢).  على  الدليل  يدل  حتى  التحريم  فيها  األصل  حنيفة : 
في  نجيم   ابن  ونقل  الحالل »(٣).  فهو  حله  على  الدليل  مـا دل  حنيفة :  أبي  «وعـن 
الحظر »(٤)،  (األشـياء)  فيها  األصـل  قالوا:  الحديـث   أهل  بعـض  «أن  «أشـباهه»: 
«الروضة»:  في  الحنبلي   قدامة  ابن  وقال   . حنيفة  5  أبي  إلى  الشـافعية   ونسـبه 

الحظر»(٧). على  هي  المعتزلة   وبعض  والقاضي (٦)  حامد (٥)  ابن  «وقال 
عليها: والرد  الثاني  القول  أدلة  ـ 

والمعقول. نَّة  والسُّ القرآن  من  بأدلة  استدلوا 
القرآن: من  ـ  أ 

ووجـه  (اإلسـراء: ٣٦).   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ تعالـى:  قولـه  ١ ـ 
به  لك  ما ليس  ال تتبع  «أي:  جواهره:  في  الراشـدي   قال  كما  باآلية:  االسـتدالل 
أن  على  دليل  فاآلية  ُبهتـًا(٨)،  أو  ظّنًا  أو  تقليدًا  اعتقاد،  أو  فعل  أو  قـول  مـن  علـم 

.١٨٩/٢ ١٤٠١هـ/١٩٨١م،  الُعمانية  التراث  وزارة  نشر  ط ١،  الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
ص ٨٧. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)

.٧٠/٢ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (٣)
ص ٨٧. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٤)

له  زمانه،  في  الحنابلة  إمام  الوراق  أبو عبـد اهللا  البغدادي  علي  حامد بن  الحسـن بن  حامد  ابـن   (٥)
.١٩/١ المبين،  الفتح  ينظر:  (٤٠٣هـ)،  توفي  وغيره،  الفقه،  في  الجامع 

األصول،  في  العدة  صاحب  أبو يعلى،  الحنبلـي  الفراء  محمد  الحسـين بن  محمد بن  القاضـي   (٦)
.٢٤٥/١ المبين،  الفتح  ٤٥٨هـ.  سنة  توفي  واألصول،  الفروع  ما في  إما  زمانه،  في  عالم  كان 

.١١٨/١ الخاطر،  نزهة  بحاشية  الناظر  روضة  المقدسي:  قدامة  ابن   (٧)
البر والصلة  الغيبة، فقد أخرج اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب  الكذب ومنه حديث  الُبْهت:   (٨)
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن   3 هريرة  أبي  عن   ،١١٠٤ ص،  ر ٧٠  ح،  الغيبة،  تحريـم  بـاب  واآلداب، 
إن  أفرأيت  قيل:  يكره»  بما  أخاك  ذكرك  قال:  أعلم،  ورسوله  اهللا  قالوا:  ما الغيبة؟  «أتدرون  قال: 
أي:  بهته»  فقد  فيه  يكن  لم  وإن  اغتبته،  فقد  ما تقول  فيه  كان  «إن  قال:  ما أقول؟  أخـي  فـي  كان 

عليه». وافتريت  «كذبت 
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الخطاب  يعقل  من  كل  على  حرم  اهللا  أن  بيانه  الحظر ،  كلها  األشـياء  في  األصل 
العدلين  بشـهادة  فالحكم  الراجح،  الظن  يشـمل  والعلم  علم،  به  له  ما ليس  َقْفَو 
تفيد  التي  باألمـارة  الحكم  اهللا  وسـمى  الراجح،  الظن  من  والعدلتيـن  العـدل  أو 
تعالى:  وقوله  (الممتحنـة: ١٠)،   ﴾ §  ¦  ¥ ﴿ قولـه:  فـي  ِعْلمًا  الظـن  غلبـة 
وعال  جلَّ  اهللا  أمـر  ( النحل: ٤٣، األنبيـاء: ٧)،   ﴾ 0  /  .  -  ,   +  * ﴿
األشـياء  في  األصل  أّن  الكريمة  اآليـة  فدلت  نعلـم،  لم  عّمـا  العلمـاء  نسـأل  أن 

العلماء»(١). سؤال  لوجوب  الحظر ، 
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ تعالى:  قوله  ـ   ٢
قالـوا:  (النحـل: ١١٦).   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥
الحالل  فال نعلم  عليه،  وإنما  إلينا  ليس  والتحليل  التحريم  أّن  سـبحانه  اهللا  أخبر 

بإذنه. إال  والحرام 
بل  أنفسهم،  جهة  من  بذلك  يقولوا  لم  باإلباحة  القائلين  بأن  عليهم:  ويجاب 
هذا  وأيضًا  رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص .  وُسـنَّة  اهللا  كتاب  من  بـه  اسـتدلوا  الذي  بالدليـل  قالـوه 
حرمته. على  الدليل  يقم  لم  شيئًا  حرمتم  ألنكم  عليكم؛  هو  لكم  هو  كما  الدليل 

نَّة: السُّ من  ـ  ب 
أمور  وبينهمـا  بيِّـن  والحـرام  بيِّـٌن  «الحـالل  بقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  بعضهـم  واسـتدل 
لدينه  اسـتبرأ  فقد  الشـبهات  اتقى  فمن  النـاس،  من  كثيـر  ال يعلمهـن  مشـتبهات 
الحالل  ما بين  بتـرك  الشـبهات  اتقاء  إلى  فأرشـد ملسو هيلع هللا ىلص  الحديث(٢).  وعرضـه...»  
عن  حديثه  سـياق  في  الراشـدي   قال  أحدهما.  في  األصل  يجعل  ولم  والحرام، 
الحديث،  هذا  مدلول  ما يوضح  الحظر ،  األمـوال  في  األصل  «إن  القاعدة:  هـذه 

ص ٩٠ - ٩١. القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (١)
 ١٥٩٩ رقم:  حديث  ومسـلم  و ٢٠٥١.   ٥٢ رقم:  حديث  البخاري،  رواه  عليه،  متفق  الحديث   (٢)

بشير. النعمان بن  حديث  من 
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المأذون  فذلك  ِحّله  َعِلمنـا  فما  بإذن ،  إال  الغير  ملك  في  نتصرف  أن  لنـا  وليـس 
عنه»(١). َفِقف  عليك  أشكل  وما  اجتنابه،  وجب  حرمته  علمنا  وما  فيه، 

المراد  ألن  المنع؛  األصل  أن  على  ال يدل  الحديث  هذا  بأن  عنه:  وأجيب  ـ 
بالحالل،  إلحاقه  على  يدل  أحدهما  دليالن،  ما تنازعه  الحديث  في  بالمشتبهات 
أما  األدلـة،  تعارض  عنـد  ذلك  يقـع  كما  بالحـرام،  إلحاقه  علـى  يـدل  واآلخـر 

عنه (٢). اهللا  عفا  مما  فهو  عنه  ما سكت 
المعقول: من  ـ  ج 

في  التصرف  إن  فقالوا:  عقلي  بدليل  المانعون  الحظر  أهل  اسـتدل  كذلك 
في  تصرف  دليل  دون  باإلباحة  والقول  وقبيـح ؛  ال يجوز  إذنه  بغير  الغير  ملـك 
فاإلقدام  ضـررًا،  ذلك  في  أّن  يحتمل  وألنه  باطـل ؛  وهذا  إذنه،  بغيـر  اهللا  ملـك 

خطر(٣). عليه 
للعباد؛  بالنسـبة  الغير  ملك  فـي  التصرف  امتنع  إنمـا  بأنه  هـذا  عـن  وأجيـب  ـ 
هللا 8  بالنسـبة  وأما  إذنهم؛  بغير  أمالكهم  في  التصرف  عند  الضرر  يصيبهم  ألنهم 
يرد  ولم  يملك  فيما  العباد  بتصرف  ضـرر  ال يصيبه  سـبحانه  ألنه  وارد؛  غير  فذلك 
يتضرر. لم  الغير وإن  التصرف في ملك  يمتنع  أنه  أيضًا: سّلمنا  بالمنع. وقالوا  دليل 

من  يخشـى  لما  سـبحانه،  اهللا  غير  ملك  في  ذلك  يمتنع  إنما  أنه  عليهم:  فرد 
الشـرع  ورود  قبل  واألشـياء  األوقات،  من  وقـت  في  يرجوها  مصلحـة  تفويـت 
منها،  له  وال منفعة  فيهـا،  غيره  بتصرف  عليه  وال ضرر  اهللا 4 ،  ملـك  جميعهـا 

بنفسه(٤). بها  لينتفع  يخلقها  ولم  ببعض،  بعضها  لينتفع  خلقها  إنما  فإنه 

ص ٩٠. الجواهر،  الراشدي:   (١)
ص ١٣٢. الكبرى،  القواعد  السدالن:  ـ   .١٩٦ الوجيز،  البورنو:   (٢)

.١١٨/١ الناظر،  روضة  المقدسي:  قدامة  ابن  ـ   .١٩٠/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)
ص ١٩٦.  الوجيز،  البورنو:  ـ  نفسه.  المصدر  المقدسي:  قدامه  ابن  ـ  نفسه.  المصدر  السالمي:   (٤)

ص ١٣٢. الكبرى،  القواعد  السدالن:  ـ 
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العقل  بدليل  خـّص  من  فمنهم  والحظر،  بالتحريم  القائلـون  اختلف  وقـد  هـذا 
كل  ومنع  بدونهـا،  وال يعيش  اإلنسـان  حياة  قِوام  منهـا  الضرورية،  األشـياء  بعـض 
اإلنسـان،  حاجات  دائرة  في  وجعلها  األمر  في  ـع  وسَّ من  ومنهم  ذلك،  على  ما زاد 
على  ما يدل  الشـرع  من  يرد  حتى  محظورة  وجعلها  األشـياء  جميع  منع  من  ومنهم 
بالحظر:  قالوا  الذين  «واختلف  فقال:  الخالف  هذا  إلى  السالمي   أشار  وقد  حكمها، 
وما  فمباح،  ونحوهما  وشراب  طعام  من  به  إال  البدن  ما ال يقوم  أّما  قال:  من  فمنهم 
سـواه  وما  فمباح،  إليه  الحاجة  ما مسـت  كل  بـل  قال:  من  ومنهـم  محظـور،  سـواه 
ذلك»(١). في  عللهم  وتختلف  الحظر،  على  الجميع  بل  قال:  من  ومنهم  فمحظور، 

الترجيح: عن  التوّقف  الثالث:  القول  ـ 
أهو  فال ندري  كان،  وإن  ال؟  أم  حكـم  هناك  هـل  ال يدرى  أنه  ذلـك  ومعنـى 
وينسب  منها،  واحد  يترجح  فلم  األدلة  عندهم  تعارضت  وهؤالء  حظر؟،  أم  إباحة 
الصيرفي (٣)  بكـر  وأبو  األشـعري (٢)  الحسـن  وأبو  الحنفية   بعـض  إلى  القـول  هـذا 

ص ١٨٩. نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)
(٢٦٠ - ٣٢٤هـ/٨٧٤ - ٩٣٦م):  األشـعري  أبو الحسن،  إسـحاق،  إسـماعيل بن  علي بن  هو   (٢)
وتلقى  البصرة.  فـي  ولد  المجتهدين.  المتكلميـن  األئمة  من  كان  األشـاعرة.  مذهـب  مؤسـس 
مصنفاته  بلغت  قيل:  ببغداد.  وتوفي  بخالفهـم.  وجاهر  رجع  ثم  فيهم  وتقدم  المعتزلـة  مذهـب 
اإلسـالميين ـ ط»  و«مقاالت  المجسـمة»  على  و«الرد  الصديـق»  «إمامة  منها  كتـاب،  ثالثمائـة 
الملحدين»  و«مقـاالت  خ»  ـ  اإليمان  في  و«رسـالة  ط»  ـ  الديانة  أصول  عـن  و«اإلبانـة  جـزآن، 
ابن  رسـالة.  ط»  ـ  الكالم  في  الخوض  و«استحسـان  واألحكام»  و«األسـماء  األعمال»  و«خلق 
البداية  كثير،  ابن   .٣٢٦  :١ األعيان،  وفيات  خلكان  وابن   .٢٤٥  :٢ الشـافعية  طبقات  السـبكي 

.٢٦٣/٤ األعالم،  الزركلي،   .١٨٧  :١١ والنهاية 
المتكلمين،  وأحد  البغـدادي،  الشـافعي  الفقيه  األصولي  عبد اهللا  محمد بن  أبو بكـر  الصيرفـي   (٣)
في  «البيان  منهـا:  كتب،  له  (ت: ٣٣٠هـ/٩٤٢م).  الشـافعي  بعـد  باألصـول  النـاس  أعلـم  كان 
المبين،  الفتح  ينظر:  «الفرائض»،  الفقه، وكتاب  دالئل األعالم على أصول األحكام» في أصول 
وابن   .٣٤٦/٣ بالوفيـات  الوافي  الصفدي:   .٤٥٨/١ األعيـان،  وفيات  خلـكان:  ابـن   .٨٠/١

.٢٢٤/٦ األعالم،  الزركلي:   .١٦٩  :٢ الشافعية  طبقات  السبكي، 
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أن  غير  مـن  االمتناع  يلزمنا  بأنـه  واحتجـوا  الحنبلـي (١)...  الخـزري  وأبو الحسـن 
ألنه  األشـياء؛  على  الحكم  من  كذلك  االمتناع  ويجـب  وال إباحة،  بحظـر  نحكـم 

محظورًا(٢). كونه  من  ال نأمن 
عرفه  حكم،  عن  تصرف  وال يخلو  حكـم  تصرف  لكل  بأن  عنه:  وأجيـب  ـ 

جهله. من  وجهله  عرفه  من 
إننا  بالقول:  والحظر  بالتوقف  القائلين  على  األول  القـول  أصحـاب  وَردَّ  ـ 
حكمًا  لألشياء  أثبتوا  قد  بالحظر  أو  بالتوقف  القائلين  من  واحد  كل  بأن  نالحظ 
إلى  فال سـبيل  بعـد وروده ال قبله،  ثبتت  إنمـا  واألحـكام  الشـرع،  قبـل ورود 
الحاكم  أن  والصحيح  حاكمًا،  العقل  جعل  من  عند  إال  ذلك  من  شـيء  إثبات 
أنه:  كما  الشمس»  و«طلعة  األنوار»  «مشارق  في  السالمي   حققه  كما  الشرع  هو 
قبل  حكم  إثبات  إثباتها  من  فيلزمكم  أيضًا،  حكم  اإلباحة  إن  يقال:  أن  ال ينبغي 
الحظر  مقابل  هـو  الذي  الشـرعي  الحكم  باإلباحة  ُنِرد  لم  نقول:  ألنـا  الشـرع؛ 
على  األشياء  بقيت  األحكام  ارتفعت  وإذا  رأسـًا،  األحكام  رفع  بها  أردنا  وإنما 
أنه  بمعنى  سـواء،  فيها  التصـرف  وعـدم  فالتصرف  حكـم،  بال  خلقهـا،  أصـل 

الطرفين(٣). كال  على  ال عقاب 
وصححه  اإلباحة ،  األشـياء  في  األصل  بأّن  األول  القول  السـالمي   ورجح  ـ 
التنفس  أنه ال مخالف في جواز  القول هي  لنا على تصحيح هذا  «والحجة  فقال: 
سـائر  عليه  فيقاس  باألشـياء،  انتفاع  نوع  وذلك  ودفعها،  الهـواء  أجزاء  وجـذب 

باألشياء»(٤). االنتفاعات 

طبقات  في  ترجمة  له  األصولي،  الفقيه  الحنبلي  البغدادي  الجزري  ويقال:  أبو الحسن  الخزري   (١)
.١٦٢/٢ الحنابلة، 

ص ١٩٦. الوجيز،  البورنو  ـ   .١٨٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)
.١٨٩/٢ - ١٩٠ نفسه  المرجع  السالمي:   (٣)

.١٩٠/٢ نفسه:   (٤)
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األشياء  أصل  في  العلماء  بين  خالف  من  ما حدث  أّن  إلى  السالمي   ه  نبَّ كما  ـ 
الخالف  ظهر  كذلك  الكتب؟،  وإنزال  الشـرع  ورود  قبل  محرمة  أم  مباحة  هي  هل 
ولم  عنها  المسكوت  األشياء  في  فاختلفوا  األشياء،  أحكام  وبيان  الشرع،  ورود  بعد 
الشمس»  «طلعة  في  الخالف  إلى هذا  وأشار  فيها حكم ال بالحل وال بالحظر؟  يرد 
ثالثة  على  أيضًا  الشـرع  ورود  بعد  األشـياء  حكم  في  اختلفوا  أنهم  «واعلـم  فقـال: 
وقيل:  الحل ،  فيها  األصل  إن  وقيل:  التحريم ،  األشياء  في  األصل  إن  قيل:  مذاهب، 
وتبعه  السـبكي   ابن  وصححه  التحريم ،  المضار  وأصل  التحليل،  المنافع  أصـل  إن 
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ تعالى:  بقوله  صحته  على  مستدّالً  شارحه  المحلي (١) 
بالجائز.  إال  وال يمتن  االمتنان  معرض  في  ذكره  (الجاثية: ١٣)،   ﴾ ß  Þ  Ý  Ü
أي  وال ضرار»(٢)،  ضرر  «ال  وغيره:  ماجه   ابن  ما رواه  في  بقوله ملسو هيلع هللا ىلص  أيضًا  واسـتدل 
يرد  ما لم  األشياء  تحل  فقال:  القول  هذا  الكدمي   واختار  ال يجوز(٣).  أي  ديننا  في 
ولو  الحالل  فعله  فوافق  الجهل  على  شيئًا  أتى  من  كل  ُعذر  فقد  عليه،  وبناء  محرم، 

التوبة»(٤). عليه  وال يجب  التحريم،  ذلك  في  مذهبه  كان 

المقصود  ولعل  األسماء،  لتشابه  السبكي  ابن  كتاب  شـرح  الذي  المحلي  هوية  تحديد  نسـتطع  لم   (١)
محمد بن  أحمد بن  محمد بـن  (٧٩١ - ٨٦٤هـ/١٣٨٩ - ١٤٥٩م)  المحلـي  الديـن  جالل  هـو: 
بتفتازاني  العماد  ابـن  عرفه  بالقاهرة.  ووفاتـه  مولده  مفسـر.  أصولي،  الشـافعي:  المحلي  إبراهيـم 
المحلي  ابـن  اسـمه:  السـبكي  كتاَبي  شـرح  آخر  ويوجد   .٣٣٣/٥ األعـالم،  الزركلـي،  العـرب. 
المعروف  السـمنودي  ثم  المحلي  علي  أحمد بن  محمد بن  (٨٢٥ - ٨٩٠هـ/١٤٢٢ - ١٤٨٥م): 
السخاوي:  قال  القضاء»  «أدب  كتبه  (بمصر) من  بسمنود  مولده ووفاته  فقيه شافعي.  المحلي:  بابن 

.٣٣٥/٥ األعالم،  الزركلي،   .« خ  ـ  النبوية  السيرة  في  السبكي  تائية  و«شرح  جّدًا.  مفيد 
عن  رقـم  ٢٣٤٠،    بجاره،  ما يضر  حقـه  في  بَنى  مـن  باب  األحـكام،  كتـاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (٢)
عن  رقـم  ١٤٢٧ ،  المرفق،  فـي  القضاء  بـاب  األقضيـة،  كتـاب  ومالـك،  الصامـت.  عبادة بـن 

.٨٢/١ النووية،  األربعين  شرح  حسن».  «حديث  دقيق:  ابن  يحيى.  عمرو بن 
كتابه  أو  الفقهية،  القواعد  السبكي،  ابن  في  كذلك  وينظر:  ـ   .١٩٠/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)

المحلى. شرح  مع  األصول  في 
.٩١/٢ نفسه،  السالمي:   (٤)
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الخالف: منشأ  ـ 
في  استشـكالهم  إلى  يرجع  القاعدة  هذه  فـي  الفقهاء   اختالف  سـبب  ولعـل 
منهم،  أحد  ملك  إلى  تنتقل  ولـم  لعباده،  سـبحانه  اهللا  خلقها  التي  األعيان  حكـم 
وكالنباتات  وال خاص،  عام  ال بدليل  تحريمها  ينص  لم  التي  كالحيوانات  وذلك 
مستعمله  يضر  مما  وليست  تحريمها،  على  دليل  يدل  لم  مما  األرض  تنبتها  التي 

ينفعه(١). مما  بل 
يرد  لم  التي  األشياء  في  أي  عنه،  المسكوت  حكم  في  االختالف  كان  وكذلك  ـ 
الفقهاء   فبعض  بالحظر؟  أم  باإلباحة  عليها  يحكم  فهل  يحرمها،  أو  يبيحها  دليل  فيها 
فيها  رجح  من  ومنهم  الحرمة ،  دليل  يثبت  ما لم  اإلباحة   األشياء  في  األصل  أن  يرى 
اإلباحة ،  دليل  يثبت  الحظر حتى  واألعيان  األشياء  في  األصل  واعتبر  الحرمة،  جانب 

الخالف. من  خروجًا  اآلخر  على  أحدهما  يغلب  فلم  توقف  من  ومنهم 

المختار: الرأي 
وردودهم  واعتراضاتهم  ومناقشـاتهم  وأدلتهم  المختلفـة  األقوال  عرض  وبعـد 
هو  العلماء  جمهور  عنـد  والمختار  فنقول:  النظـر  بعد  األقوال  أحد  ترجيـح  يمكـن 
أثر إال في المسكوت عنه، مثل الحيوان المشكل  الرأي األول، وليس لهذا الخالف 
مملوك،  أو  مباح  هو  حاله  يعرف  لم  الذي  والنهر  تسميته،  المجهول  والنبات  أمره، 

ألحد؟ مملوك  أم  مباح  هو  هل  فيه  ويُشك  أحد،  بْرج  إلى  اليمام  ودخول 
على  نرجحه  ونحن  باالعتبار  جدير  اإلباحة   األشياء  في  األصل  بأن  والقول 
يرد نص بحظرها،  لم  فإذا  اإلنسان،  لمنفعة  ُخلقت  إنما  غيره؛ وذلك ألن األشياء 
إال  منها  شـيء  وال يحرم  ألجله،  ما خلقت  على  تكون  فإنها  مضارهـا،  بيـان  أو 

مصر،  مطابع  األصـول  مـن  الحق  تحقيق  إلـى  الفحـول  إرشـاد  علـي:  محمد بـن  الشـوكاني:   (١)
١٤٠١هـ/١٩٨١م،  ط ١،  الفقه  أصـول  علم  في  المحصول  الدين:  فخـر  الـرازي  ـ  ص ٢٨٤. 

.١٣١/٢  ،٣ قسم 
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آيات  من  الكريم  القرآن  في  ما ورد  هذا  ويؤيد  الداللة(١).  وواضح  صريح  بنص 
منها: بّينات 

 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ تعالى:  قوله  القرآن:  مـن  ١ ـ 
(البقرة: ٢٩).

ألن  للعباد؛  األرضية  المخلوقات  جميع  بأن  أخبر  اهللا 4  أن  الداللة:  وجـه 
االنتفاع  جهة  على  االختصاص  تفيد  (لكـم)  في  والالم  للعموم،  موضوعة  (مـا) 
بجميع  االنتفـاع  يكون  أن  منـه  فيلزم  بكـم،  مختـص  ذلـك  أن  أي  للمخاطبيـن، 

الدليل. ما أخرجه  إال  شرعا،  فيه  مأذونا  المخلوقات 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ تعالـى:  وقولـه  ـ   ٢

(األعراف: ٣٢).  ﴾ =
فوجب  لعباده،  والطيبات  الزينـة  حرم  من  على  أنكر  اهللا  أن  الداللـة:  ووجـه 
يقتضي  التحريم  إنكار  ألن  الشارع؛  من  بنص  إال  ذلك  من  شرع  حرمة  تثبت  أال 
ثبتت  الحرمة  انتفت  وإذا  اهللا،  الطيبات وزينة  أّي شيء من  ثبوته في  انتفاءه وعدم 

المطلوب. هو  وهذا  اإلباحة، 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تعالـى:  قولـه  ـ   ٣

(األنعام: ١٤٥).  ﴾ w  v  u
اإلباحة. من  مستثنى  والتحريم  اإلباحة ،  األصل  جعل  اهللا 4  أن  الداللة:  وجه 

شيء  عن  سـأل  من  ُجرمًا  المسـلمين  أعظم  «إن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  ـنَّة:  السُّ ومن  ـ   ٤
مسألته»(٢).  أجل  من  السائل  على  فحرم  يحرم  لم 

ص ٢٨٢ - ٢٨٣. اإلسالمية،  للشريعة  العامة  المقاصد  العالم:  حامد  يوسف   (١)
وتكلف  السـؤال  كثرة  من  ما يكـره  باب  ـنَّة،  والسُّ بالكتـاب  االعتصـام  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)
سأل  من  جرمًا،  المسـلمين  في  المسـلمين  أعظم  «إن  بلفظ،  ومسـلم،  رقم ٦٨٨٠ ،  ما ال يعنيه، 
باب  الفضائل،  كتـاب  مسـألته»  أجل  من  عليهم  فحـرم  المسـلمين،  على  يحرم  لـم  شـيء  عـن 

وقاص. أبي  سعد بن  عن  رقم  ٤٤٥٣   توقيره ملسو هيلع هللا ىلص ، 
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فهو  تحريمه  على  ينص  ما لم  أّن  علـى  يدل  الحديث  هذا  أّن  الداللة:  وجـه 
يكون  قد  ألنه  الُجـرم؛  أعظم  من  يعتبر  عنه  المسـكوت  عن  السـؤال  ألن  مبـاح ؛ 

تحريمه. في  سببا 
اهللا  ما أحله  «الحالل  المطعومات:  بعض  عن  سأله  لمن  جوابًا  قوله ملسو هيلع هللا ىلص  ـ   ٥
عنه»(١).  عفا  مما  فهو  عنه  سـكت  وما  كتابه،  في  اهللا  ما حرمه  والحرام  كتابه،  في 
أنه  وهي  والحرام،  الحالل  معرفة  في  إليهـا  يرجع  قاعدة  إلى  السـائل  أحال  فقد 
بنص  إال  طيبًا  حالالً  ما عداه  كل  فيكون  اهللا،  م  ما َحرَّ به  يعرف  أن  م  ما ُحرِّ يكفيه 

عفو. أو 
«إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودًا فال تعتدوها  ٦ ـ قوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
فال تبحثوا  نسيان  غير  لكم  رحمة  أشياء  عن  وسكت  فال تنتهكوها،  أشياء  وحرم 

عنه. معفّو  صار  عنه  المسكوت  أن  على  يدل  الحديث  فهذا  عنها»(٢). 
انتفاع  المشـرع  عنه  سـكت  بما  االنتفاع  فإن  العقلي:  الدليل  حيث  من  أما  ـ 
الغير،  بضـوء  كاالسـتفادة  المنتفع،  وال علـى  المالـك،  علـى  فيه  ال ضـرر  بمـا 
هو  حكمها  على  منصوص  غير  األشياء  بِحّل  الحكم  فكان  بجداره،  واالستظالل 

والطبيعة. الفطرة  ُسنَّة  مع  المتفق 
 Ó  Ò  Ñ ﴿ تعالـى:  لقولـه  لحكمـة،  األشـياء  خلـق  اهللا  إن  ثـم  ـ 
انتفـاع  أجـل  مـن  هـي  الحكمـة  وهـذه  (الدخـان: ٣٨).   ﴾ ×  Ö  Õ  Ô

بما  تكليف  به،  ما كلفوا  بيان  بدون  الناس  تكليـف  فإن  وأيضًا  بها،  المخلوقـات 

الكبرى،  والبيهقي في  الفراء، رقم ١٧٢٦،  لبس  ما جاء في  باب  اللباس،  أبواب  الترمذي،  رواه   (١)
رقم ١٩١٧٥،  والثعلب،  الضبع  في  ما جاء  باب  الحيوانات،  من  ويحرم  ما يحل  أبواب  جماع 

أصح. الموقوف  الترمذي:  قال  سلمان،  عن 
الضحايا،  كتاب  الكبرى،  في  والبيهقي  رقم ٣٨٥٣،  الرضاع،  كتاب  سـننه،  في  الدارقطني  رواه   (٢)
تحريمه،  يذكـر  ما لم  بـاب  الميتة،  مـن  للمضطر  يجـوز  ومـا  أكله  ما ال يحـل  أبـواب  جمـاع 

.٣٢٤/٦ العلل،  مرفوعًا».  بالصواب  «األشبه  الدارقطني:  ثعلبة.  أبي  عن  رقم  ١٨٣٤٩، 
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 a  ` ﴿ تعالى:  قولـه  هذا  ويؤيد  عنه،  اهللا  تعالى  قبيـح  وهو  ال يطـاق، 
أن  يعني:  (التوبة: ١١٥).   ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
يتبين  حتى  عليهـا  والمعاقبة  والمعصيـة،  بالضاللة  قـوم  على  ال يحكـم  اهللا 4 
الفعل  ال يكون  البيـان  قبل  وأما  فيتركونها،  الضاللـة  وموجبات  المعاصـي  لهـم 

حراما(١).

القول: مجمل 
مباح حالل، وذلك  الشريعة  المسكوت عنه في  بأن  القول  نستطيع  تقدم  مما 
فاألمر  العبادات  في  أما  والتصرفات،  واألعيان  والمعامـالت،  العادات  باب  فـي 
التي  الفقهية  القاعدة  الفقهاء   قـرر  ولذا  شـرع،  بما  إال  فال يعبد اهللا  ذلك،  خالف 

اهللا ». بتحريم  إال  عادة  وال تحرم  اهللا،  بشرع  إال  عبادة  تشرع  «ال  تقول: 
ألسـنة  على  شـرعه  بما  إال  يعبد اهللا  «ال  المعنـى:  هـذا  في  القيم   ابـن  يقـول 
وشـرعه،  به  ورضي  هو  أحقه  الذي  وحقه  عباده،  على  حقه  العبادة  فإن  رسـله، 
نعى اهللا 4  ولهذا  يحرمها،  عْفٌو حتى  فهي  والمعامالت،  والشروط  العقود  وأما 
إليه  والتقرب  يحرمه،  ما لم  تحريم  وهو  األصلين  هذين  مخالفة  المشركين  على 

يشرعه»(٢). لم  بما 
في  الناس  ما اعتـاده  كل  هـي  العادات  مـن  القصد  أّن  إلـى  هنـا  ونشـير 
البيع  عقود  وكل  الكسـب،  طرق  يشـمل  وهو  إليه،  يحتاجـون  ممـا  حياتهـم 
الطعام  تناول  كيفيات  أيضًا  ويشمل  ذلك،  ونحو  والشـركة  والهبة  واإليجار، 
ما لم  االستعمال  مباح  يكون  والشيء  والسكن،  اللباس  وهيئات  والشـراب، 
اإلسـالم»(٣).  في  وال ضرار  ضرر  «ال  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  حرم،  وإال  ضـرره،  يثبـت 

ص ٢٨٥. اإلسالمية،  للشريعة  العامة  المقاصد  العالم:  حامد  يوسف   (١)
ـ  ١١٩/١ الموقعين،  إعالم  القيم:  ابن   (٢)

تخريجه. تقدم   (٣)
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أم  عقولنا  في  الضرر  ذلك  ظهر  سـواء  محقق،  فضرره  تحريمه  ما ثبت  فكل 
وأسيرة  قاصرة  عقولنا  وألن  بالعدم؛  علما  ليس  العلم  عدم  ألن  لها؛  يظهر  لم 
الحقيقة،  إدراك  دون  تحـول  غشـاوة  عليها  تجعل  التي  واألهـواء  للشـهوات 
بأسًا  وال يجد  الميتة،  أو  الخنزير  لحم  تناول  في  ضررًا  اإلنسان  ال يرى  فقد 
فاعتقاده  بالربا، ونحو ذلك،  التعامل  أو  بالميسر،  الخمر، والكسب  تناول  في 
تجرد  ولو  المحقق،  الضـرر  وجود  عدم  على  ال يـدل  هذا  في  ال ضـرر  بـأن 
من  جسـيمة  ومفاسـد  عظيمة  أضرار  له  نكشـف  ال  والشـهوات  األهواء  عن 
معه،  يتعامل  من  على  أو  عليه،  الضرر  يعود  وقد  المحظورات،  هذه  ارتكاب 

معًا(١). عليهما  أو 

الخالف: ثمرة 
وما  عنه،  المسـكوت  في  وثمرته  القاعدة  هذه  حـول  االختالف  أثر  ويظهـر 

ذلك: من  النباتات  من  تسميته  والمجهول  الحيوان  من  حاله  أشكل 
في  أصحهما  وجهان،  فيهما  والفيل  كالزرافة  أمره  المشكل  الحيوان  أّن  ـ   ١
كاسـر؛  ناب  لها  وليس  اإلباحة   األصـل  ألن  أكلها)؛  حـل  (أي:  الحـل:  الزرافـة 
خالفًا  لحمهـا  أكل  جـواز  الكدمي   رجـح  فقد  والضبـع،  الثعلـب  فـي  وكذلـك 
الضبع  إال  مّنا،  قوم  وأسآرها  السباع  لحوم  أيضًا  «وَكّره  وقال:  اإلباضية   لجمهور 

سؤرهما»(٢). مكروه  اللحم  حالل  والثعلب 
وأسـمائه،  البر  ودواب  البحر  دواب  مـن  فيه  ما يشـتبه  في  أيضـًا  واختلفـوا 
في  ليس  إنه  قيل:  وقد  األنعام،  أجناس  يشبه  مما  ذلك  أّن  قول  في  البعض  وذكر 
ذلك  ويسـمى  وغيره،  الكلب  مثل  ما يشـبهها،  أو  مثلها  البحر  في  إال  دابـة  البـر 
البحر  في  التي  الدواب  من  كان  فما  ذلك،  أشبه  وما  البحر  غول  أو  البحر  كلب 

ص ٢٨٥ - ٢٨٦. نفسه،  المرجع  العالم:  حامد  يوسف   (١)
.١٨٢/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٢)
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إن  قيل:  وقد  البر،  وصيد  البر  دواب  شـبه  إلى  البحر،  صيد  أجناس  مـن  خارجـة 
البحر. دواب  من  بالكراهة  فيه  يقال  فمثله  البر،  دواب  من  ما كره 

وصححه،  اسـتثناء  دون  البحر  صيد  كل  جواز  يـرى  من  قول  الكدمـي   واختـار 
أصح  وهو  شيئًا،  منه  يستثن  لم  اهللا  ألن  جائز؛  البحر  صيد  كل  قال:  من  «وقال  فقال: 
 )(  '  &  %  $#"! ﴿ وتعالـى:  تبارك  اهللا  لقـول  القـول، 
(المائـدة: ٩٦).   ﴾ 6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *
الصيد  أجناس  مـن  ما كان  أّن  ـ  اختالفًا  بينهـم  ال نعلم  ـ  أجمعـوا  فقد  هـذا  وعلـى 
وإن  حالل،  ذلك  أن  البـر،  وال دواب  البر  صيد  وال يشـبه  البحر،  بصيد  المعـروف 
فهما  الميتتان  فأمـا  وَدمان،  ميتتان  لكـم  «أُِحل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقـول  سـواء،  وميتته  حيـه 

والطحال»(١)» (٢). الكبد  وأصحها]  أقاويل،  هنا  [فإّن  الدمان  وأما  والجراد،  السمك 
من  ما كان  جميع  «وأما  فيقول:  الحكم  هذا  الكدمي   يؤكد  آخر  موضع  وفي 
فهو  البر،  دواب  أشـبه  وما  البر  دواب  يلحـق  كان  ولـو  البر  في  ال يعيـش  ذلـك 
البحر  في  ما كان  وجميع  وال عليه،  فيه  وال ذكاة  البحر،  وصيد  السـمك  بمنزلة 
والخنزير  القرد  شـبه  كان  ولو  التحريم،  معنـى  فال يلحقه  البر  دواب  أشـبه  ولـو 
البحر  في  شـبهها  البر  في  دابـة  لكل  إن  قيـل:  ألنه  السـباع؛  أشـبه  وما  والكلـب 
بمنزلة  وأنه  واحد  بمعنى  ذلك  جميع  إن  فقيل:  بلونها،  ويشـبهها  باسمها  يسـمى 

وال تحريم»(٣). عليه  ال ذكاة  البحر  صيد 

الكبرى،  في  والبيهقـي  رقم ٣٣١٤ ،  والطحـال،  الكبد  باب  األطعمة،  كتـاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (١)
حجر:  ابن  رقم ١١٢٨،  والجراد،  الماء  في  يموت  الحوت  باب  الماء،  ما يفسـد  أبواب  جماع 
كذا  علينا  وحرم  لنا  أحل  الصحابي  قـول  ألن  المرفوع  حكم  «في  وقال:  موقوف،  أنـه  األصـح 
المرفوع».  معنى  في  ألنها  الرواية  بهذه  االستدالل  فيحصل  كذا  عن  ونهينا  بكذا  أمرنا  قوله  مثل 

.٢٦/١ الحبير،  تلخيص 
.١٩٧/٢ - ١٩٨ المعتبر،  الكدمي:   (٢)

.١٩٩/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٣)
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من  وغيره  الطير  من  والماء  البر  في  يعيش  مما  الحيوانات  من  ما أشكل  أما  ـ   ٢
نسـبة  لدخول  فنظرًا  الدم،  ذوات  من  مشـبهة  غير  أو  البر  لدواب  المشـبهة  الدواب 
«الحكم لألغلب »  أّن  قاعدة عامة تضبطها، وهي  لذلك  الكدمي   فقد وضع  البر عليه 
من  فهو  أكثـر،  البر  في  يعيش  أن  أمـوره  من  األغلـب  كان  فإن  معيشـته،  أمـور  مـن 
مفسـد  ودمه  صيدًا  كان  ولـو  البر،  وصيـد  البـر  دواب  حكـم  وحكمـه  البـر،  دواب 

البر. دواب  من  شأنه  وأكثر  زمانه،  أكثر  البر  في  يعيش  أنه  أموره  من  باألغلب 
يعيش  قد  أنه  إال  والماء،  البحر  في  وعيشه  زمانه  في  األغلب  ما كان  وأما  ـ 
فارقت  متى  وأنها  البر،  في  ال تعيش  التي  الماء  دواب  بها  يفارق  عيشـة  البر  في 
لدخول  وذلك  بالتذكيـة؛  إال  حاللـه  فال يصح  كذلـك  كان  فإذا  هلكـت،  المـاء 
في  يعيش  قد  ألنه  أمـوره؛  من  باألغلب  عليه  أو  له  ويحكـم  عليه،  البريـة  سـبب 
وغيرها،  واألماحي  واألفاعي  والسـلحفاة  بالضفادع  لذلك  الكدمي   ومّثـل  البـر، 
العلماء  فيه  فصل  ممـا  ونجاسـتها  طهارتها  في  كذلك  يقال  لحمها  في  قيل  ومـا 

اختالف(١). عنه  ونتج  القول 

القول: خالصة 
االنتفـاع  مسـألة  فـي  االحتـكام  يفّضـل  اإلباضيـة   علمـاء  بعـض  أّن  يظهـر 
في  «األصل  المشـهورة:  القاعـدة  إلـى  والبحريـة  البريـة  المختلفـة  بالحيوانـات 
حيوان  فكل  عليها،  وبنى  بالتحريم»  دليل  يثبت  ما لم  اإلباحة  واألعيان  األشـياء 
اإلباحة،  على  فيبقى  وال بالحرمة  بالحل  دليل  شـأنه  في  يرد  ولم  حكمه  أشـكل 
البرية  الحيوانات  يشـبه  فما  الحيوانات  بين  الشـبه  جانب  غلَّب  َمن  العلماء  ومن 
بقاعدة  أخذ  والبعض  كذلـك،  والعكس  حكمها  يعطى  البحريـة  الحيوانات  مـن 
البر والبحر، وبعضهم  بين  المعيشية من حيث ترددها  الحكم لألغلب  في حياتها 

حلها. يثبت  حتى  بالحرمة  عليها  حكم  وبعضهم  التوقف،  فيها  فضل 

.١٩٢/٤ - ١٩٨ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (١)
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الحيوانات  من  أشكل  فيما  األصلية »  «اإلباحة  قاعدة:  على  اعتمد  َمن  ولعل 
البعض  تعترض  التي  الشكوك  يزيل  أن  اسـتطاع  حيث  الناس،  على  موسـعًا  كان 
واألصل  الشرعية،  النصوص  في  ذكرها  يرد  لم  التي  الحيوانات  بعض  حكم  عن 

اإلباحة ». األشياء  في  األصل  «أن  وهو  اليقين،  إلى  نحتكم  أن 
النباتات  من  المجهول  في  يقال  المشتبهة  الحيوانات  شأن  في  قيل  وما  ـ   ٣
على  فيها  فالعلماء  حكمها،  يتبين  ولم  ـنَّة،  السُّ أو  القرآن  في  ذكرها  يرد  لم  التي 
األشـياء  في  «األصل  أن  بالقاعدة  عمـالً  بالِحّل،  القـول  فيها  واألظهـر  خـالف، 

اإلباحة »(١).
األرض؛  فـي  اهللا  أودعها  التـي  بالمعـادن  باالنتفـاع  ما يتعلـق  وكذلـك  ـ   ٤
ثبت  فما  وغيرها،  والزئبـق  والفوسـفات  والحديد  والنحاس  والفضـة  كالذهـب 
للنسـاء،  وِحّله  للرجال  الذهب  لباس  كحرمة  حرمتـه،  على  بقي  بالنـص  حرمتـه 
العلماء  مّثل  وقد  اإلباحة.  وهو  أصله،  على  يبقـى  بالحرمة  نص  فيه  يرد  لم  ومـا 
معدنية،  بمادة  المزّين  أو  المضّبب  اإلناء  اسـتعمال  في  أحد  شـك  لو  بما  لذلك 

اإلباحة(٢). فيه  فاألصل 
النباتات  من  واألشـربة  األطعمة  من  كثيـرًا  األصل  هذا  علـى  ويتخـرج  ـ   ٥
يثبت  ولم  أسماؤها،  وال يعرف  بعيدة  بالد  من  إلينا  ترد  التي  والحبوب  والفواكه 
اإلباحة  فيها  فاألصل  المختلفة،  والحلويات  والعصائر،  األجبان  كأنواع  ضررهـا 
أكل  يحل  هل  مفاده:  سؤاالً  البكري   فتاوى  في  ورد  فقد  المنع.  دليل  يثبت  حتى 

أجنبية؟ بالد  من  مستورد  لحم 
فإذا  أكله،  يجـوز  مما  الحيوان  كان  إذا  ذكاه  لمـن  تابع  «اللحـم  فأجـاب: 
أكله،  جائز  اللحم  فذلك  يهوديًا،  أو  نصرانيًا  أو  مسلمًا  (الذابح)  ي  المذكِّ كان 

ص ١٣٤. الكبرى،  القواعد  السدالن:   (١)
نص ٨٨. والنظائر  األشباه  السيوطي:   (٢)
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(المائدة: ٥)،   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالى:  لقوله 
بين  ذلك  في  ال فْرق  أكله:  فحـرام  وثني...  أو  ملحدًا  أو  مشـركًا  كان  إذا  أمـا 
بالد  من  استورد  فما  ي  المذكِّ هوية  جهلت  إذا  أما  أجنبية،  غير  أو  أجنبية  بالد 
ما استورد  وأما  أكله،  فجائز  اليهودية   أو  بالنصرانية   تدين  بالد  من  أو  إسالمية 
الكتاب   أهل  وال من  بمسـلمة  ليسـت  أي:  سـماوي،  بدين  ال تدين  بالد  من 

أكله»(١). فال يحل 
ووصل  أكله،  يحل  مما  الحيـوان  أن  لدينا  ثبت  إذا  أنه  يفيد  البكـري   فـكالم 
أما  ي،  المذكِّ هوية  على  نتعرف  لم  ولو  اإلباحـة ،  فاألصل  متدينة،  بالد  من  إلينـا 

الحرمة. فيه  فاألصل  سماوي  بدين  ال تدين  بالد  من  إلينا  ورد  إذا 
والمالبس  واألثاث  الفرش  أنـواع  من  كثير  األصل  هذا  علـى  ويتخـرج  ـ   ٦

النهي. تحت  ال يندرج  فيما  المستخدمة  واآلالت  المستوردة، 
والمعامالت  المسـتحدثة،  العقـود  أنواع  بعـض  أيضـًا  عليهـا  ويتخـرج  ـ   ٧
ذلك:  ومن  والغرر(٢).  والضرر  والجهالة،  الربا  من  خلوها  ثبتت  إذا  المسـتجدة، 
مِن  لكّل  مثاًال  نورد  أن  وال بأس  والمقاوالت(٤).  التأمين(٣)،  وعقد  التقسيط،  بيع 
هذه  على  اإلباضية   اعتماد  مدى  لبيان  والمقاوالت  التأمين،  وعقد  التقسـيط  َبْيع 

تحريمها. أو  إباحتها  في  المستحدثة  العقود  هذه  مثل  في  القاعدة 
المستحدثة: العقود  أنواع  بعض 

التقسيط: بيع  في  ـ  أ 
صور  من  حديثـة  صورة  عن  سـؤال  للخليلي   المعامـالت  فتـاوى  في  جـاء 

بكلي عبد الرحمٰن بن عمر: فتاوى البكري، المطبعة العربية، غرداية ـ الجزائر، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م،   (١)
.٣٦٤/١

ص ١٩٧ - ١٩٨. الوجيز،  البورنو:   (٢)
بعدها. وما   ٢٤٥/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)

و٢٤٢. ص ٢٣  المعامالت،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (٤)
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ثم  باألقساط  سيارة  إنسـان  اشـترى  إذا  أنه  عليه  المتعارف  مِن  «أن  مفاده:  البيوع 
يتم  مباشـرة  فإنه  وقت،  أي  فـي  كامالً  المبلـغ  يدفع  أن  ذلـك  بعد  اسـتطاع  أنـه 

ذلك؟» في  الحكم  فما  به،  اشترى  الذي  المبلغ  تنقيص 
يدخل  مما  ألنه  فال يجوز؛  البيع  صفقة  في  مشروطًا  ذلك  كان  «إن  فأجاب: 
يتم  ذلك  وإنما  البيع،  صفقـة  في  مشـروط  غير  كان  إن  وأما  بيع،  في  َبْيعيـن  فـي 
جالء  أراد  عندما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ورد  أنه  مع  العلم،  أهل  بين  خالف  ففيه  بعد  فيما 
عليهم،  لهم  كانت  لحقوق  األنصـار  بهم  تعلق  المنورة   المدينة  عن  النضيـر   بنـي 
فيها،  طعن  الروايات  هذه  ويعجلوا»(١).  ولكن  يحطوا  أن  األنصار  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأمر 
عليه  يسـتند  أن  يمكن  وال دليل  المنـع،  عدم  األصل  إال  ال تصـح،  بأنهـا  وفيهـا 
ويعضدها،  السـابقة  الرواية  يقـوي  اإلباحة  أصـل  فإن  وعليه  المنـع،  على  يـدل 
صفقة  أثناء  فـي  هذا  على  تشـارط  يكون  أن  يشـترط  ولكن  ذلك،  من  فال مانـع 

تقدم»(٢). كما  ـ  البيع 
التأمين: عقد  ـ  ب 

الشرع  من  يرد  لم  حديثًا  عقدًا  لكونه  التأمين  عقد  حكم  في  العلماء  اختلف 
التجاري  المجال  في  بغيرهم  المسلمين  احتكاك  إباحته، وظهر مع  أو  بمنعه  نص 

أنواع(٣): ثالثة  إلى  العقد  هذا  ويتنوع  البحري،  والنقل 

محله  قبل  حقه  مـن  أدنى  له  عجل  من  باب  السـلم،  أبواب  جماع  الكبـرى،  فـي  البيهقـي  رواه   (١)
والدارقطني  رقم ٨١٧،  الكتـاب،  أول  األوسـط،  في  والطبراني  رقم  ١٠٩٢٠ ،  ووضع،  فقبلـه 
مسـلم بن  إسـناده  في  «اضطرب  وقال:  عباس.  ابن  عن  رقم ١٩٣،  البيوع،  كتاب  السـنن،  في 
هذا  في  اضطرب  وقد  الحفظ  سيئ  أنه  إال  ثقة  خالد  مسلم بن  ضعيف،  الحفظ  سيئ  وهو  خالد 

.٤٦/٣ الدارقطني،  سنن  الحديث». 
ص ٢٨. نفسه،  المرجع  أحمد:  الخليلي   (٢)

العقود  مـن  «عقد  بأنـه  التأمين  عرفـوا  اإلباضيـة،  المصطلحـات  معجـم  الباحثيـن:  مـن  لجنـة   (٣)
ينظر:  التجاري...»  التأميـن  أشـهرها  أنواع  وهو  األقدمون  الفقهاء  يعرفها  لم  التـي  المسـتحدثة 

.٧١  ،٧٠/١
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ـ  ١ التأمين من المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية من العمد والعكس  
نفسه. المسؤول  من  الصادرين 

ـ  ٢ األموال.  على  التأمين 
ـ  ٣ األشخاص.  على  التأمين 

من  الموضوع  هذا  وغيرهم(١)  اإلباضية   من  المعاصريـن  العلماء  بحث  وقـد 
أقسام: ثالثة  إلى  وانقسموا  جوانبه،  كل 

أنه  األموال  على  التأمين  فـي  يرون  األغلبية  وهم  مطلقـًا:  المانعـون  ـ  األول 
وقدره(٢). اهللا  قضاء  على  اجتراء  الحياة  وعلى  المحرم،  الرهان  أو  كالقمار 

لفرد  فال ينبغي  المسألة،  هذه  في  التحري  وجوب  يرون  المترددون:  ـ  الثاني 
ورجال  العلماء  من  الفكر  وأهل  المختصون  فيها  يجمع  بل  وحده،  فيها  يبت  أن 
مجمع  برأي  ويخرجوا  عميقة  دراسـة  ليدرسـوها  النواحي  مختلف  في  االقتصاد  
على  العلماء  لـدى  المشـهور  اإلجماع  يناهض  الذي  هو  وحده  هذا  فـإن  عليـه، 
للمأثـور  إتباعـًا  يحـرم  مـن  منهـم  منقسـمين،  النـاس  فيظـل  وبغيرهـا  التحريـم 
هؤالء  ومن  للتطور،  والمسـايرة  التيسـير  في  رغبة  يبيح  من  ومنهم  والمشـهور، 

محمد (٣). زهرة  كأبي  آخر  ونوع  نوع  بين  يمّيز  من  المترددين 

ط ١،  شـرعًا،  جائـز  التجـاري  التـأميـن  هـل  والتأميـن،  الخطـر  المصـري:  يونـس  رفيـق   (١)
من  ينظر:  جدة  البشير  والدر  بيروت  الشامية  والدار  دمشق  القلم،  دار  نشر  ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، 
ط ٤،  فيه،  الشـرعي  والرأي  ـ  حقيقته  ـ  التأمين  نظام  أحمـد:  مصطفـى  الزرقـا  ـ  ص ٥١ - ٨٤. 

ص ٢٧ - ٣٢. ينظر:  لبنان،  ـ  بيروت  الرسالة،  مؤسسة  نشر  ١٤١٥هـ/١٩٩٤م، 
وأدلة  وحديثًا،  قديمًا  التجاري  الـتأمين  من  العلماء  موقف  داغي:  القرة  الدين  محي  علي  ينظر:   (٢)
بالتأمين  مقارنـة  تأصيلية  فقهيـة  دراسـة  اإلسـالمي،  «التأمين  كتاب  في  والمجّوزيـن  المانعيـن 
اإلسـالمية،  البشـائر  دار  نشـر  ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م،  ط ٢،  العمليـة»،  التطبيقـات  مـع  التجـاري 

ص ١٤٣ - ١٩١. لبنان،  بيروت، 
في  الصادر   ١٣٢ العـدد  في  االقتصادي  األهـرام  مجلة  في  التأمين  حـول  رأيه  أبو زهـرة  نشـر   (٣)
ما نصه:  تصريحه  في  وجاء  حرام؟  أم  حـالل  هو  هل  التأمين  عنوان:  تحـت   ١٩٦١ =١٥ فبرايـر 
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المتبادل  التأمين  أمـا  محدد،  قسـط  لقاء  للتأمين  بالنسـبة  كله  الخالف  وهذا 
جماعي  عقد  ألنـه  فيه؛  ال شـبهة  الجميع  لـدى  فجائـز  باالكتتـاب)  التأميـن  (أو 
 À  ¿ ﴿ القرآني،  بالنـص  ثابت  ال يخفى  كما  والتعاون  محـض،  تعاونـي 

(المائدة: ٢).  ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á
الربا،  من  خال  إذا  أنواعه  كل  في  المطلق  الجواز  ويرون  المجيزون:  الثالث 
وليس  تعاوني  نظام  أنه  حيـث  من  ذاته  التأمين  في  ينحصر  كالمنـا  أن  وحجتهـم 
أو  مشـروعة  أخرى  وعقود  أعمـال  من  التأميـن  شـركات  به  تقوم  فيمـا  الـكالم 
محققة  فائدة  مفيدة  المعاوضة  وهذه  المعاوضة  قبيل  من  التأمين  وعقد  ممنوعة، 
أمان  وفيها  للُمؤمِّـن،  اكتسـابي  ربح  النهائية  النتائج  حيـث  من  ففيهـا  للطرفيـن، 

تحققه. بعد  وتعويض  الخطر  تحقق  قبل  للمستأمنين 
مشروع؛  تعاوني  عقد  الحقيقة  في  العقد  هذا  أن  الرأي  هذا  أصحاب  ويؤكد 
نظام  وهو  األقـدار،  مصائب  وتفتيـت  المضـار  ترميم  علـى  التعـاون  غايتـه  ألن 
ضرورة  من  ليست  بشوائب  وأحاطوه  ممارسوه  به  انحرف  وإن  تعاونية  معاوضة 
بينما  المادية،  المنفعة  مبادلة  على  يقوم  البيع  عقـد  ألن  بيع؛  عقد  وليس  نظامـه، 
عقد التكافل يقوم على سد الحاجات ودفع أثر المصائب والكوارث، فالمشاركة 
ضرورة  هناك  ليست  طالما  ماديًا  مقابالً  حقًا  ال يسـتلزم  التكافل  عقد  في  بالمال 
بمقدارها حسبما  تعطى  التكافل  نطاق  في  الحاجة  أو  إلى ذلك، والضرورة  تدعو 
يتضمن  التأمين  فعقد  المؤمِّن،  مـن  المدفوع  المال  من  بالمقابل  وليـس  قـدرت، 

عقدين. الحقيقة  في 
الملمات. عند  والتكافل  الضرر  دفع  في  المشاركة  عقد  ـ  أ 

شيء،  منه  النفس  في  كان  وإن  حرامًا،  ليس  إصالحها  لضمان  مثًال  السيارات  على  التأمين  «إن 
حق  فبأي  ومات  المـال  بعض  شـخص  دفع  إن  ألنه  المقامرة،  من  نوع  الحيـاة  علـى  والتأميـن 
فائدة  مع  دفعه  الذي  المال  يأخذ  فإنـه  التأمين  مدة  نهاية  حتى  عاش  وإن  المبلـغ،  كل  يسـتحق 

ص ٢٩. الزرقا،  لمصطفى  التأمين  نظام  كتاب  في  النص  هذا  ورد  ربا»،  وهذا 

=
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طرفي  من  وكيلة  إال  التأمين  شـركة  وليسـت  والمضاربة،  الوكالة  عقد  ـ  ب 
تنفيذه. في  منها  مفوضة  أو  التكافل  عقد 

التأمين  جـواز  على  بها  يسـتأنس  شـواهد  اإلسـالمية  الشـريعة  في  أن  علـى 
ذلك: من  وغايته  روحه  في  معه  ال تختلف 

ـ  ١ اإلقالة.  بيع  اإلباضية :  عند  ويسمى  الوفاء:  بيع 
ـ  ٢ إذا   عني  تعقل  وليي  أنت  آلخر  شـخص  يقول  أن  وهو  المواالة،  عقد 

في  المالي  التعويـض  دفع  هـو  والعقل   . مـتُّ أنا  إذا  وترثنـي  َجنيـت 
الخطأ. جناية 

ـ  ٣ الحنفية .  عند  الطريق  خطر  ضمان 
ـ  ٤ (العاقلة).  اإلسالم  في  العواقل  نظام 
ـ  ٥ المالكية .  عند  الملزم  والوعد  االلتزامات  قاعدة 
ـ  ٦ والمعاشات.  التقاعد  نظام 

التأمين  وبعد أن عرض الشيخ بكلي عبد الرحمٰن  آراء العلماء في حكم عقد 
ترجح  واقعية  وحيثيات  شرعية  أدلة  إلى  استنادًا  واختاره  المجيزين  رأي  إلى  مال 
التأمين  يجيزون  المعاصريـن  العلماء  جمهرة  فإن  «وبهـذا:  فقال:  إليه،  ما ذهبـوا 

أوالً. هذا  الربا  من  خال  متى  أنواعه  اختالف  على 
واإليذاء. والغرر  الضرر  عن  بعيدًا  ولكونه  ثانيًا: 

أو  يتأكد  لما  تكـون  وحرمتها  حلها،  المعامـالت  في  األصل  ولكـون  ثالثـًا: 
الضرر. فيه  يبدو 

أعباؤها،  وزادت  تفاعالتها،  كثـرت  المعاصر  المجتمع  حياة  ولكون  رابعـًا: 
ألضرارها  تفتيـت  التأميـن  نظـام  فـي  فـكان  ومسـؤولياتها،  مشـاكلها  وتعـددت 
ومسـؤولياتها  مشـاكلها  مـن  وتقليـل  وتكاليفهـا  ألعبائهـا  وتحقيـق  وكوارثهـا، 

التيسير ). تجلب  (والمشقة 
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القرآن:  قررهمـا  اللتين  اإلسـالم  في  العظيمتيـن  بالقاعدتيـن  وعمـالً  خامسـًا: 
 ¬  «  ª  ©  ¨ (الحج: ٧٨)، ﴿ §   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿

(البقرة: ١٨٥).  ﴾ ̄  ®
فقال:  تردد  دون  برأيه  صرح  وأدلتهم  الفقهاء   آراء  البكري   عرض  أن  وبعد  ـ 
الموفق  واهللا  ومقبول  معقول  الزرقا   األسـتاذ  إليه  ذهب  فما  ما تقدم  على  «وبنـاء 

للصواب»(١).

المختار: الرأي 
بجواز  القائلين  أن  المقـام  هذا  فـي  يهمنا  فالذي  اختالف  مـن  يكن  ومهمـا 
في  «األصل  أن:  المعامالت  في  المقررة  القاعدة  علـى  اعتمدوا  قد  التأمين  عقـد 
يتماشـى  وجيه  رأيهم  أن  والحق  تحريمها »،  على  دليل  يرد  ما لم  اإلباحة  العقود 
االضطرارية  الحاالت  في  خاصة  الحرج،  ورفع  التيسير  في  الشريعة  مقاصد  مع 
كالمحالت  الخاصـة،  والممتلـكات  والمركبات  السـيارات  علـى  التأميـن  مثـل 
ك في قوانينها الوضعية،  التجارية والسكنات حيث تفرضه بعض البالد على الُمالَّ
رفض  من  وكل  التامين،  شـركات  مع  اإللزامي  العقد  هذا  إجراء  إلـى  وتدفعهـم 

الملزمة. القوانين  لهذه  لمخالفته  ومشقة  ضرر  ولحقه  مصالحه  تعطلت  ذلك 
المقاوالت: عقد  ـ  ج 

مقاوالت  في  تشـتغل  جماعة  عن  سـؤال  الخليلي   أحمد   الشـيخ  علـى  ورد 
الناس  من  الكثيـر  إلينا  ويتقدم  البنـاء،  مقاوالت  فـي  عمل  لدينا  وقالـوا:  البنـاء، 
وهذا  البنك،  من  لة  مموَّ مـن  لهم  تجارية  محالت  أو  سـكنية،  منازل  بناء  بطلـب 
فهل  البنك،  ذلك  من  المذكـورون  تلقاها  ربوية  قروض  عن  عبارة  هـو  التمويـل 

ذلك. المقاولين  نحن  لنا  يجوز 

ـ  ٢١٥/١ - ٢٤٥ - ٢٤٧ البكري،  فتاوى  بكلي:  عبد الرحمٰن   (١)
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في  تدخلوا  أن  غير  من  البيوت  أرباب  وبين  بينكم  االتفاق  كان  «إن  فأجاب: 
البيوت مع مؤسسات  معامالت ربوية فال مانع منه، وال يضركم تعامل أصحاب 
أصحاب  مع  المقـاوالت  جواز  في  اعتمد  الخليلـي   أن  نالحظ  فهنـا  ربويـة»(١). 
ألجل  بالمنع »  دليل  يرد  ما لم  اإلباحة  العقود  فـي  «األصل  قاعدة:  على  البيـوت 

الباطلة. الشروط  أو  الجهالة  أو  الغرر  أو  الربا 

:äGOÉÑ©dG  ÜÉH  »a

المصنوعة: المالبس  في  الصالة  حكم  ـ  أ 
المصنوعة من الصوف والقطن والوبر  المالبس  الشارع الصالة بجميع  أباح 
وأوراق  كالحلفاء  األرض  نبـات  من  لباس  كل  وكذلك  أشـبههما،  وما  والشـعر 
النفط المستخرج من األرض  الشجر، ويلحق بها كذلك المالبس المصنوعة من 
إليها  أشار  وقد  اإلباحة »  األشياء  في  «األصل  أن  المقررة  بالقاعدة  عمًال  وغيرها 
من  المعمولة  الثياب  بجميع  الصالة  تجوز   ...» فقال:  «اإليضاح»  في  الشـماخي  
 5  4  3 ﴿ لقوله 8 :  شعر  أو  وبر  أو  كتان  أو  قطن  أو  صوف 

(النحل: ٨٠).  ﴾ :  9  8  7  6
البيض  الثياب  بهذه  «عليكم  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  أنه  عباس   ابن  طريق  مـن  ُروي  ومـا  ـ 
«من  فقوله:  ثيابكـم»(٢)،  خير  من  فإنها  موتاكـم،  فيها  وكفنوا  أحياءكـم  ألبسـوها 
عبادة بن  عـن  ما روي  أيضـًا  والدليل  إليهـا،  النـدب  علـى  دليـل  ثيابكـم»  خيـر 
ضيقة  شـامية  صوف  من  جبة  وعليه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  علينا  «خرج  قال:  الصامـت  

ص ٢٤٢. المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (١)
حديث  الكوفيين،  مسند  وأحمد،  رقم ٤٧١،  والغسل،  الكفن  باب  الجنائز،  كتاب  الربيع،  رواه   (٢)
الجنائز،  كتاب  المسـتدرك،  في  الحاكم  ورواه  سـمرة.  عن  رقـم ٢٠١٦٦،  جندب،  سـمرة بن 
فتح  صحيح.  إسناده  حجر:  ابن  مسلم.  شرط  على  صحيح  وقال:  عباس،  ابن  عن  رقم ١٣٠٨، 

.١٣٥/٣ الباري، 
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بجميع  الصـالة  تجـوز  وكذلك  غيرهـا»(١).   عليـه  وليـس  بهـا  فصلـى  الكميـن، 
عليه. الصالة  تجوز  كما  ستر،  إذا  األرض  نبات  من  المعمول 

أن  إال  والنعلين  كالخف  الِرْجلين  على  ُتلَبس  أخرى  أنواعًا  الشماخي   وذكر 
دليل  فيه  يرد  لم  دام  ما  لبسه  جواز  رجح  ولكنه  إباحته،  في  مختلف  األخير  هذا 
والمسـجد،  الصالة  لُحرمة  االحتياط  على  ُبنيت  المانعين  حجة  أن  وبّين  المنع، 
ْجل  الرِّ «ولباس  الصدد:  هذا  في  يقول  بواسطته.  إليه  النجاسـة  انتقال  من  وخوفًا 
قوالن،  ففيهما  النعلين  إال  بـه  بالصالة  فال بأس  وغيره  والقرق  الخف  مثـل  كلـه 
في  ذلك  مـن  ما يمنع  يبلغنـا  ولم  لباسـه،  إباحة  علـى  الجميـع  اتفـاق  والدليـل 
المسلمين  أن  غير  خالفها،  على  الدليل  يصح  حتى  اإلباحة  على  فنحن  الصالة، 
وذلك  الصالة،  وعنـد  المسـاجد  دخول  عند  ونعالهم  أخفافهـم  يخلعـون  كانـوا 
لحرمة  وتعظيمًا  به،  يعرفوا  ولم  األذى،  من  شـيء  نالها  يكون  أن  احتياط  عندي 
 Ã  ÂÁ  À ﴿ لموسى :  تعالى  قوله  هذا  ويؤيد  الصالة»(٢)،  وحرمة  المسجد 

(طه: ١٢).  ﴾ Æ  Å  Ä
ج  تحرُّ رغم  صـور  فيه  بثـوب  الصالة  اإلباضية   فقهـاء  بعـض  أباح  كمـا 
األشـياء  في  «األصل  أن  إلى  رأيهم  في  اسـتندوا  ولعلهم  منه،  النـاس  بعـض 
عن  الرأي  هـذا  الشـماخي   نقل  وقد  بالتحريم »،  دليـل  يثبت  ما لـم  اإلباحـة 
التصاوير  فيه  الـذي  بالثوب  صلى  إن  بعضهـم:  «وقال  فقال:  العلمـاء  بعـض 

عن   ،٣٦٥ رقم  الشـامية،  الجبة  في  الصـالة  باب  الثياب،  فـي  الصالة  أبـواب  البخـاري،  رواه   (١)
فأخذتها  اإلداوة.  خـذ  مغيرة  يا  فقـال:  سـفر  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مع  «كنت  بلفـظ:  شـعبة  المغيرة بـن 
يده  ليخرج  فذهب  شـامية  جبة  وعليه  حاجته  فقضى  عني  توارى  حتى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فانطلق 
على  ومسـح  للصالة  وضوءه  فتوضأ  عليه  فصببت  أسـفلها  من  يده  فأخرج  فضاقت  كمهـا  مـن 
وما  فيها  والصالة  الثيـاب  في  باب  ووجوبها،  الصـالة  كتاب  الربيع،  ورواه  صلـى».  ثـم  خفيـه 

المغيرة. عن  رقم ٢٦٨.  ذلك،  من  يستحب 
.٣٠/٢ - ٣١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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أبو طلحة  اشـتكى  أنه  مـا روي  القول:  هـذا  على  والدليل  صالتـه،  جـازت 
نزعته  لم  له:  فقيل  تحته  نطعًا(٣)  فنـزع  يعودونه  ناس  عليه  فدخـل  األنصـاري  
ما قد  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فيه  قال  وقـد  تصاوير،  فيـه  ألن  فقال:  طلحـة ؟  أبـا  يـا 
بلى،  فقال:  ثوب»؟  في  رقما  «ما كان  يقل:  ألم  القوم:  من  رجل  فقال  علمتم 
صلى  إن  الحديـث  هذا  فعلـى  اإلثم»(٤)   مـن  وأحوط  للنفـس  أطيـب  ولكنـه 

واهللا أعلم. به  الصالة  جازت 
في  الصالة  تحريـم  وهو:  وصححـه  األول  القـول  اختار  الشـماخي   ولكـن 
قال  كما  اإلثم  من  أحوط  ألنـه  أصح؛  األول  والقول  وقال:  تصاوير  عليـه  ثـوب 

أبو طلحة »(٥).
تصاوير  فيه  بثوب  يصلي  أن  للمصلي  يجوز  أنه  األثر  هذا  من  يستفاد  ومما  ـ 
يفد  مما  أهله  فيه  افتتن  الذي  العصر  هذا  في  خاصة  ال االختيار  االضطـرار  عنـد 
ال يوجد  مالبس  على  تعثر  فقلمـا  اإلسـالمية،  غير  البالد  مصنوعات  من  عليهـم 
على  أصحابه  اعتمد  قد  الحكم  هذا  أن  وال شك  مختلفة،  أشـكال  أو  صور  فيها 
ال معارض  وجه  من  المنع  يصح  حتى  اإلباحة   األشياء  في  األصل  «أن  القاعدة: 
الثياب  من  معين  نوع  يخص  األول  القول  أصحاب  به  استدل  الذي  والدليل  له»، 
فالمالبس  عليه،  وبناء  المالبس،  أنواع  لكل  عاّمًا  يكن  ولم  الرياضية،  كالمالبس 
عند  القول  هـذا  إلى  نميل  فنحن  بهـا،  الصالة  يجوز  مميزة  أرقامـًا  تحمـل  التـي 
عن  بحثًا  النشغاله  وقتها  عن  الصالة  يؤخر  لمن  حجة  ال يكون  حتى  غيره  تعذر 

للصالة. المناسب  الثوب 

وسادة. نطعا:   (٣)
ذلك.  من  يسـتحب  وما  فيها  والصالة  الثياب  في  باب  ووجوبها،  الصـالة  كتـاب  الربيـع،  رواه   (٤)
المجتبى،  فـي  والنسـائي  رقم ١٧٥٠،  الصورة،  بـاب  اللباس،  كتـاب  والترمـذي،  رقـم ٢٧٦، 

صحيح. حسن  الترمذي:  قال  طلحة،.  أبي  عن  رقم ٥٣٤٩،  التصاوير،  الزينة،  كتاب 
.٣٠/٢ - ٣١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٥)
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طهارة: بدون  القرآن  قراءة  أو  المصحف  مس  حكم  ـ  ب 
وهو  القرآن  لتالوة  تصفحه  أو  المصحف  حمـل  أراد  فيمن  الفقهاء   اختلـف 
أم  ذلك  صحة  في  شـرط  هي  فهل  القرآن،  لتالوة  بالنسـبة  وكذلك  طهارة،  بدون 
العبادة  ألداء  األحداث  جميع  من  التطهر  وجوب  اشتراط  إلى  بعضهم  ذهب  ال؟ 
إذا  إال  وضوء  بدون  القرآن  وتـالوة  المصحف  مس  أجاز  من  ومنهم  نفـالً،  ولـو 
بالقاعدة  عمالً  أصله  من  طاهر  ألنه  للمسـلم؛  مطلقًا  أجاز  من  ومنهم  جنبًا،  كان 
ووجهة  أكثر  المسـألة  تتضح  وحتى  اإلباحة »،  األشـياء  في  «األصل  أن  المقـررة 
هذه  بحث  حيث  إيضاحـه  في  أثبتها  كمـا  الشـماخي   عبارة  نورد  فريـق  كل  نظـر 
الطهارة  هذه  هل  «واختلفوا  فيقول:  الفقهاء،  اختالف  سبب  إلى  وأشـار  المسـألة 

ال؟ أم  المصحف  مس  في  شرط  (الوضوء) 
شرط. ليست  آخرون:  وقال  المصحف،  مس  في  شرط  إنها  قوم:  قال 

 +  *  ) ﴿ تعالـى:  قولـه  من  المفهـوم  تـردد  هـو  الخـالف:  وسـبب  ـ 
يكـون  أن  وبيـن  آدم،  بنـي  المطهـرون  يكـون  أن  بيـن  (الواقعـة: ٧٩)،   ﴾ ,
وفهم  آدم  بني  المطهرين  من  فهم  فمـن  ال نهيًا،  خبرًا  يكون  أن  وبيـن  المالئكـة، 
عن  ما روي  هذا  ويعضد  الطاهر،  إال  المصحف  ال يمس  قال:  النهي  الخبر  مـن 
يكونوا  لم  والذين  والحائض  الجنب  فـي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال  قال:  زيد   جابر بن 
يكونوا  حتـى  بأيديهـم  مصحفـًا  وال يطـؤون  القـرآن  يقـرؤون  «ال  طهـارة:  علـى 

متوضئين »(١).
هذه  اشتراط  على  دليل  اآلية  في  ليس  قال:  الخبر  اآلية  من  َفِهم  من  ومنهم  ـ 
المانعة  األدلة  بتلك  يقتنع  لم  الشـماخي   أن  ويبدو  المصحف،  مس  في  الطهارة 

الجنب  في  بـاب  الطهارة،  أبـواب  والترمذي،  رقـم ١١،  القرآن،  ذكـر  فـي  بـاب  الربيـع،  رواه   (١)
باب  الحيض،  كتـاب  الكبرى،  فـي  والبيهقي  رقـم ١٣١،  القـرآن،  ال يقرآن  أنهمـا  والحائـض 
وضعفه  بالقوي.  هـذا  ليس  وقال:  عمر.  ابن  عن  رقـم ١٣٧٥،  المصحف،  ال تمس  الحائـض 

.١٣٨/١ الحبير،  تلخيص  عمر.  ابن  قول  إنه  وقال:  حجر  ابن 
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تصل  ولم  بالتحريم،  تصرح  ولم  األدلة  تلك  تثبت  لم  دام  ما  الحظر  عدم  فاختار 
األصلية  اإلباحة  على  يبقى  فاألمر  الشك،  معه  ال يحتمل  الذي  اليقين  مرتبة  إلى 
كتاب  ال من  دليـل  يكن  لم  «وإذا  يقـول:  المعنى  هذا  وفـي  خالفه ،  يثبـت  حتـى 

اإلباحة »(١). وهي  األصلية  البراءة  على  األمر  يبقى  ثابتة  ُسنَّة  وال من 
على  األمر  يبقى  «قوله:  قوله:  على  السدويكشـي  (المحشي)  الشـارح  وعلق 

أصولية )»(٢). قاعدة  إلى  إشارة  فيه  األصلية  البراءة 
الطهارة؟ القرآن  قراءة  شرط  من  هل  اختلفوا  وكذلك 

زيد   جابر بن  حديـث  أحدهما:  األحاديث،  معارضـة  هو  الخـالف:  وسـبب 
ال يمتنع  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  قال:  طالب   أبي  علي بن  حديث  والثاني:  المتقدم، 

جنبًا»(٣) . كان  إذا  إال  القرآن  قراءة  من 
أجازوا  أبي طالب  وغيرهما  الخطاب  وعلي بن  أن عمر بن  بلغنا  الليث :  قال 
يقرأ  وال أن  المصحف  مس  يجيزوا  لم  ولكنهـم  وضوء،  غير  على  القرآن  قـراءة 

الحائض. وكذلك  القرآن  الجنب 
منع  «وقد  فقـال:  بالمنع  الجمهـور  قـول  «المعتبر»  فـي  الكدمـي   ونقـل 
آية  اسـتثنى  عباس   ابن  ولكن  أيضًا،  للمحدث  الكريم  القرآن  قراءة  الجمهور 
فيقرئنا  الخـالء  من  يخرج  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  يقول:  علـي  وكان  آيتيـن،  أو 
إال  شـيء  القـرآن  عــن  يحجـبه  يكــن  ولـم  اللحــم،  معنـا  ويـأكل  القـرآن 
يكن  ما لم  حال  كل  على  القـرآن  يقرأ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  وقال:  الجنابة»، 

ج ١٥١/١ - ١٥٢. اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (١)
.١٥٢/١ للشماخي  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  السدويكشي:  المحشي   (٢)

رقـم ١٠١١،  طالـب،  أبـي  علي بـن  مسـند  بالجنـة،  المبشـرين  العشـرة  مسـند  أحمـد،  (٣)   رواه 
القرآن،  قراءة  عن  والحائـض  للجنب  النهي  في  باب  الطهارة،  كتـاب  السـنن،  في  والدارقطنـي 
جنبًا»،  يكون  أن  إال  القرآن  قراءة  من  ال يحجبه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  بلفظ:  علي،  عن  رقم ١٠، 

منه». أحسن  بحديث  أحدث  «ما  شعبة:  لي  قال  سفيان:  قال 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  فأحسب  الروايات  معاني  بعض  في  يخرج  أنه  جنبًا»(١).  ومعي 
في  المسـجد  وادخل  ُجُنبًا  إال  فيها  كنت  حالة  أية  على  القرآن  «اقرأ  قال:  أنه 
وكل  ُجنبًا»  إال  شئت  حالة  أية  في  المصحف  واحمل  جنبًا  إال  شئت  حالة  أية 

جنبًا»(٢). يكن  لم  إذا  لإلنسان  المعاني  هذه  إطالق  على  يدل  الرواية  معنى 
فقال:  وضوء  بدون  القرآن  قراءة  في  اإلباضية   اختالف  إلى  الكدمي   وأشـار 
عن  يـروى  مما  أنه  وأحسـب  وضـوء  غير  علـى  القـراءة  فـي  القـول  «واختلـف 
على  القرآن  قراءة  أجاز  أنه  ما قيل  مثل  قال  أنه  عنه  ما يرفع  بعض  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عنه  القول  معاني  مـن  ثبت  قد  أنه  إال  جنب،  أو  سـاجدًا  أو  راكعـًا  إال  حـال  كل 

القرآن»(٣). ال يقرأ  «الجنب 
عمر  «كان  قال:  عبيدة   عن  الخطاب ،  عمر بن  عن  وصح  أحمد :  الشيخ  قال 
أبي  علي بن  عـن  وروينا  أحمد :  الشـيخ  قال  جنب»  وهو  القـرآن  يقـرأ  أن  يكـره 

واحدًا».  وال حرفًا  القرآن،  يقرأ  «ال  الجنب:  في  قال  أنه  طالب ، 
الحدث  بين  تمييز  دون  مطلقـًا  المصحف  مـس  بمنع  القول  الكدمـي   ورجـح 
فقد  المصحف،  لمس  بالنسبة  كذلك  أنه  «وأحسب  فقال:  وصححه  واألكبر  الصغر 
للمصحف،  لمسه  المتوضئ  لغير  للمصحف، فال يجوز  الجنب  الجمهور مس  منع 
الظاهر  ألن  المنع؛  الصحيح  أن  إال  ذلك  قال  من  بعض  قول  في  أجيز  قد  أنه  ومع 

والشرك... والحيض  الجنابة  من  للمتطهر  إال  المصحف  مّس  ال يجوز  أنه 

كل  على  القـرآن  يقرأ  الرجـل  في  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عـن  الطهـارة  أبـواب  الترمـذي،  رواه   (١)
القرآن،  قراءة  من  الجنب  حجب  باب  الطهارة،  كتاب  والنسـائي،  رقم  ١٤٦ ،  يكن،  ما لم  حال 

صحيح. حسن  الترمذي:  قال  علي.  عن  رقم ٢٦٢، 
ص ١٥٥. المعتبر،  الكدمي:   (٢)

القرآن،  قراءة  من  والجنب  الحائض  نهي  في  باب  الطهارة،  كتاب  السـنن،  في  الدارقطني  رواه   (٣)
ينظر:  عمر.  ابن  عن  رقم  ٢١٩،  القرآن،  قراءة  باب  واآلثار،  السنن  معرفة  في  والبيهقي  رقم ٦، 

.١٥٥/٤ نفسه،  الكدمي: 
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أن  قبل  وذلك  الحائض،  مثل  أيضًا  النفسـاء  في  يخرج  ذلك  مثل  أن  ومعـي 
وأشـد،  بمعناهم  عندي  واألقلـف  بمنزلة...  والمسـتحاضة  نفاسـها،  مـن  تطهـر 

فيه»(١). المشرك  ما يشبه  معاني  في  األقلف  معنى  ويلحق 
األكبر  الحدث  أصابه  وإنما  األصل  في  نجسًا  ليس  الجنب  أن  الكدمي   وبيَّن 

األصغر. الحدث  أصابه  من  ومثله  للتعبد،  منه  التطهر  فلزمه 
فال يكون  الجنب  على  محجور  ذلك  أن  ثبت  «إذا  المعنى:  هـذا  في  يقـول 
األصل  في  بنجـس  ليس  الجنب  ألن  بمتطهـر؛  هو  ليس  أنـه  لمعنـى  إال  ذلـك 
البدن،  نجس  أنه  ال لمعنى  ـد،  تعبُّ عليه  التطهر  وإنما  بمتطهـر،  ليس  هو  وإنمـا 
ذلك  يكن  لم  بدنه  رطوبات  من  شـيء  الطهارات  من  شـيئًا  مس  لو  أنه  وذلك 
منه،  الرطوبات  لجميـع  أيضًا  وبالنسـبة  لَعَرقِه،  بالنسـبة  األمر  وكذلـك  نجسـًا، 
في  طاهر  فهـو  الطهارة،  مخـرج  يخرج  كان  إن  مسـها  وما  النجاسـة  ما سـوى 
ما لزمه  حسـب  على  به  التعبد  معنى  يلحقه  الـذي  التطهر  متطهر  غيـر  األصـل 
في  كذلك  كان  أن  فلما  االعتبار،  معنى  في  ذلك  غير  ال على  بالوضوء،  التطهر 
المحدث  النحو، كان  بالتطهر على هذا  له  التعبد  يلحقه  إنما  أنه  معاني االتفاق، 
في  لمعناه  النجاسات  من  ذلك  ما سوى  أو  الودي،  أو  المني  أو  والغائط  للبول 
قراءة  معاني  في  الشبه  في  يلحقه  أو  طاهرًا،  كان  وإن  بمتطهر  ليس  أنه  االشتباه، 
ما أشبه  ألنه  بمتطهر؛  ليس  وأنه  الحدث،  ثبوت  معنى  في  ما لحقه  ألن  القرآن؛ 
المحدث  المعنى  بهذا  فيلحقه  ويتشابه،  ما يتفق  ومعاني  منه،  مثله  فهو  الشـيء 
قراءة  من  الجنب  في  ما يلحق  النجاسـات  من  فيه  الذي  األحداث،  من  بشـيء 

عذر»(٢). من  إال  القرآن 

.١٥٤  ،١٥١/٤ - ١٥٢ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.١٥٥/٤ نفسه،  الكدمي:   (٢)
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القول: مجمل 
رأي  إلى  يميـل  نجده  المسـألة  هذه  في  وأدلته  الكدمـي   رأي  عـرض  وبعـد 
المصحف  للمس  بالنسبة  أما  مطلقًا،  طهارة  بدون  القرآن  قراءة  منع  في  الجمهور 
غير  أو  جنبًا  كان  سواء  المتطهر  لغير  مطلقًا  المنع  واختار  الجمهور،  خالف  فقد 
الكريمة:  باآلية  ويعمل  القرآن  شـأن  يعظم  كان  أنه:  ذلك  سـبب  ولعل  متوضئ؛ 

أعلم(١). واهللا  (الواقعة: ٧٩).   ﴾ ,  +  *  ) ﴿

ألنه  الجنابة  مـن  المغتسـل  أي:  المتوضئ  من  يقصد  هل  عبارته،  مـن  الكدمي  مراد  يفهـم  لـم   (١)
االغتسال،  وهو  األكبر  الوضوء  بالوضوء  يقصد  فربما  الجنب  معرض  في  العبارة  هذه  يستعمل 
مس  الجنب  منـع  في  للجمهور  موافقًا  يكـون  وبذلك  معـه،  فال إشـكال  قصده  هـذا  كان  فـإذا 

أعلم. واهللا  ذلك،  من  فال مانع  األصغر  الوضوء  المتوضئ  غير  أما  المصحف، 
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اإلباحة »  واألعيان  األشياء  في  «األصل  قاعدة:  من  الفقهاء   اسـتثنى  وقد  هذا 
منها: القواعد  بعض 

ـ  ١ التحريم» .  األبضاع  في  «األصل 
ـ  ٢ الحظر» .  األموال  في  «األصل 
ـ  ٣ الحرمة» .  الدماء  في  «األصل 
ـ  ٤ التحريم»(١) .  الذبائح  في  «األصل 

كان  لما  أنه  اإلباحة »،  األشـياء  في  «األصل  قاعدة:  من  اسـتثنائها  ووجه 
اإلثبات،  في  االبتدائية  المرجحات  من  فهو  اإلثبات  أدلة  من  دليل  (األصل) 
المعتبرة  القواعـد  من  كثيـر  لمعرفة  والزمـًا  واجبًا  أصـل  إلـى  الرجـوع  كان 
في  و«األصل  اإلباحـة »  األشـياء  فـي  «األصل  لقولهـم:  الشـرع  فـي  أصـوًال 
بدليل  إال  أصله  عن  منها  شـيء  وال يخرج  العدم»  ...إلخ  العارضة  األشـياء 
الوجه  هذا  ومن  به(٢).  يستدل  الذي  المعين  الموضع  في  ذلك  يقتضي  خاص 
التحريم »  األبضـاع  فـي  «األصـل  كقاعـدة:  القواعـد  بعـض  اسـتثناء  أمكـن 
إلى  ذهب  وممن  المنع ».  الدماء  في  و«األصل  الحظر »  األموال  في  و«األصل 
«واسـتثنى  فقال:  السـالمي   الشـيخ  عنه  نقل  فقـد  السـبكي   ابن  القـول:  هـذا 
فيها  األصل  أن  والظاهر  المنافـع،  من  فإنها  أموالنا  القـول  هذا  من  السـبكي  

.٢٠/١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
.١٠٦١/٢ العام،  الفقهي  المدخل  الزرقا:   (٢)
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حـرام»(١)،  عليكم  وأعراضكم  وأموالكـم  دمائكـم  «إن  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  التحريـم 
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ وهـي:  السـابقة»(٢)  اآليـة  عمـوم  به  فيخـص 

(الجاثية: ١٣).  ﴾ ß  Þ  Ý

تحت  فقال  الراشـدي   سـفيان  اإلباضية   من  القول  هـذا  إلى  جنـح  وقـد  ـ 
لمالك  مملوكة  ألنها  الحظـر ؛  األموال  في  «األصل  السادسـة:  القاعدة  عنـوان 
المأذون  فذلك  ِحله  علمنا  فما  بإذن،  إال  الغير  ملك  في  نتصرف  أن  لنا  وليس 
فاألمور  شـبهات،  فتلك  أشـكل  وما  اجتنابه،  وجـب  ِحرمته  علمنـا  ومـا  فيـه، 
أشكل عليك  وأمر  فاجتنبه،  غيه  بان لك  وأمر  فاتبعه،  بان لك رشده  أمر  ثالثة: 

عنه...»(٣). فقف 
أنه  مذهبه  ذهـب  ومن  السـبكي   ابن  علـى  وغيـره  السـالمي   رّد  وقـد  هـذا  ـ 
لإلنسـان  اهللا  أباحها  التي  المنافع  من  فهي  اإلباحة  قاعدة  من  األموال  ال تسـتثنى 
في  وللكالم  أصلها،  عـن  فال يخرجها  عارض  التحريـم  «إن  فيقول:  بهـا  لينتفـع 
من  لذاتها  بالنظر  فاألموال  لها،  عرض  ال لما  ذاتها،  إلى  بالنظر  والمضار  المنافع 
على  السـالمي   واسـتدرك  السـتثنائها».  فال وجه  الحل  فيها  األصل  التي  المنافع 
المستثنيات  في  كذلك  يقال  أن  ينبغي  األموال  في  ما قيل  أن  وغيره  السبكي   ابن 
على  مقتصـرًا  الحكم  فليـس  والفـروج،  كالدماء  اإلباحـة  قاعـدة  مـن  األخـرى 

سـامع»،  من  أوعى  مبلغ  «رب  النبـي:  قـول  باب  العلـم،  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
الدماء  تحريم  تغليظ  باب  والديات،  والقصاص  والمحاربين  القسامة  كتاب  ومسلم،  رقم ٦٧، 
جامع  باب  الجهاد،  كتـاب  الربيع،  ورواه  بكرة،  أبي  عن  رقـم ١٦٧٩،  واألموال،  واألعـراض 

رقم ٤٦٤. اهللا،  سبيل  في  الغزو 
محمد بن  الجالل بـن  شـرح  علـى  الحاشـية  البنانـي:  ـ   .١٩٠/٢ الشـمس،  طلعـة  السـالمي:   (٢)
تقرير  وبهامشها  السبكي،  عبد الوهاب بن  الدين  لتاج  الجوامع  جمع  متن  على  المحلي  أحمد 

.٣٥٤/٢ ١٤١٥هـ/١٩٩٥م،  لبنان،  بيروت،  الفكر،  دار  ط  الشربيني،  عبد الرحمٰن 
االسـتقامة،  مكتبة  نشـر  ط ١،  الراشـدي،  يحيى  محمد بن  تحقيق  القواعد،  جواهر  الراشـدي:   (٣)

ص ٩٢. ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م،  ُعمان 
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في  مثله  يجري  األموال  في  (السـبكي )  ما ذكره  أن  «على  فيقول:  فقط،  األمـوال 
زها»(١). ما يجوِّ لها  إذ قد يعرض  المضار  استثناؤها من  فينبغي  الدماء واألعراض 
عليها  اإلباضية   اعتمـاد  ومدى  المسـتثناة،  القواعد  هذه  أهمية  ندرك  وحتـى 
قاعدة:  وهي  لها  كنموذج  منها  واحدة  دراسة  نحاول  الفقهية،  الفروع  تخريج  في 

التحريم ». األبضاع  في  «األصل 

z ºjôëàdG  ´É°†HC’G  »a  π°UC’G{  :IóYÉb  á≤«≤M  :k’qhCG
وما  ودليلها  مدلولها  نوضـح  أن  المناسـب  من  رأينا  القاعدة  هـذه  وألهميـة 

يلي: كما  الفقهية  الفروع  من  عليها  يتخرج 

القاعدة: تعريف  ـ   ١
وأساسه. الشيء  أسفل  هو  اللغة:  في  األصل 

غيره(٢).  على  هو  وال يبنى  غيره،  عليه  ما يبنى  هو  االصطالح:  في  واألصـل 
ُمْرعى  قانون  بمثابة  هـي  التي  العامة  الحالة  هو  اإلثبات،  قواعـد  اصطالح  وفـي 

بنفسه(٣). مسلَّما  يعتبر  بل  عليه،  خاص  دليل  إلى  حاجة  بال  ابتداء 
والنكاح. النساء  عن  كناية  الفرج،  وهو  ُبضع  جمع  الفروج،  باألبضاع:  والمراد 

الحرمة  النكاح  في  األصل  أي:  التحريم »  األبضاع  في  «األصل  أن  ومعنى  ـ 
بإحدى  إال  اهللا 4  يبحـه  لـم  ولذلك  النسـل ،  حفظ  لضـرورة  وأبيـح  والحظـر 
أهل  قال  ولذلك  محظور،  فهو  عداهما  وما  اليمين  وملك  العقد  هما:  طريقتين، 
امرأة  رأينا  لـو  أي  الحرمة »(٤)،  ُغّلبت  وحرمـة  َحّل  المرأة  في  تقابل  «لـو  العلـم: 

.١٩٠/٢ - ١٩١ نفسه،  السالمي:   (١)
ص ٣٤. التعريفات،  الجرجاني:   (٢)

.١٠٦/٢ المدخل،  الزرقا:   (٣)
ص ٩٢. القواعد،  جواهر  الراشدي:  ـ  ص ١٩٩.  الوجيز،  البورنو:   (٤)
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مقدم،  والمنـع  الحظر  ولكـن  اإلباحـة ،  فاألصل  وتحريـم،  حـل  فيهـا  تعـارض 
األبضاع »(١). في  مغلب  «التحريم  بصيغة  العلماء  بعض  ويوردها 

إال  فال يحل  الحيوان،  ولحوم  كاألبضـاع  الحظر  أصله  «وما  السـالمي :  قال 
آخر  سبب  كظهور  ذلك  من  شيء  في  تردد  فإن  والعقد،  التذكية  من  حله،  بتيقن 

التحريم...»(٢). على  الحرمة  أصله  فما  عليه،  فيبني  األصل  إلى  رجع 

القاعدة: دليل  ـ   ٢
 6  ❁  4   3  2  1 ﴿ تعالى:  قوله  إلى  القاعدة  هذه  تستند  ـ  أ 
 ❁  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7
باآلية  االستدالل  ووجه  (المؤمنون: ٤ - ٧).   ﴾ L  K  J  I  H  G  F
 ﴾ =  <  ; ﴿ قولـه:  فـي  واالسـتثناء  لفروجهـم،  ممسـكون  هـؤالء  «أّن 
أحد  على  ال يرسلونها  أي  الحفظ:  عنه  ينبئ  الذي  اإلرسال  نفي  من  (المؤمنون: ٦)، 

منه...»(٣). تعد  فهو  ذلك  عدا  وما  ممتلكاتهم،  أو  أزواجهم  على  إال 
السماوية،  الشرائع  جميع  عليه  اتفقت  عظيم  أصل  إلى  تستند  أنها  كما  ـ  ب 
ألن  النسل؛  حفظ  وهو:  اإلسالمية  للشـريعة  الضرورية  العامة  المقاصد  من  وهو 
منسجمًا،  نقّيًا  قوّيًا  اإلسـالمي  المجتمع  يجعالن  العرض  وحفظ  النسـل  سـالمة 

ربوعه(٤). في  وال شحناء  وال أحقاد  فيه  ال شذوذ 

األمم  غياث  الجويني:  الحرمين  إمـام  عن  نقال  ص ١٣٨،  الكبرى،  الفقهية  القواعـد  السـدالن:   (١)
قطر. الدوحة  ـ ،  ١٤٠١ه ط ٢،  الظلم،  التياث  في 

.٢٠/١ الكمال،  مدارج  على  اآلمال  معارج  السالمي:   (٢)
الكريم،  القرآن  مزايا  إلى  السليم  العقل  (إرشاد  المسمى  السعود  ابن  تفسير  الحنفي،  السعود  أبو   (٣)

.٤٨/٤ - ٤٩  ،١٤٠١ بالسعودية  لإلفتاء  العامة  الرئاسة  ونشر  توزيع  عطا،  عبد القادر  تحقيق 
ابن بركة،  ـ  قواعد اإلسالم، ٤٢/١.  إسماعيل:  الجيطالي  ـ  الشمس، ١٢٠/٢.  السالمي: طلعة   (٤)
عند  االجتهاد  منهـج  باجـو:  ـ  ص ١٧٧.  النـور،  األصـم:  عثمـان  ـ   .١٢٨  ،١٢٧/٢ الجامـع، 

ص ٧٢١. اإلباضية، 
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عليها: المتخرجة  الفقهية  الفروع  ـ   ٣
ما يلي: التحريم »  األبضاع  في  «األصل  قاعدة:  على  التطبيقية  األمثلة  ومن 

منهن  واحدة  وطء  للزوج  يجز  لم  واشتبهت،  بنساء  زوجته  اختلطت  إذا  ١ ـ 
األصل  ألن  محصورات؛  غير  أو  محصـورات  كن  سـواء  خالف،  بال  باالجتهـاد 
في  الراشـدي   قال  االحتياط.  خالف  واالجتهاد  لها،  يحتاط  واألبضاع  التحريم، 
امتنع  ولهـذا  جانبها ،  غلِّـب  وحرمة  حـل  المرأة  فـي  تقابل  «فـإذا  الصـدد:  هـذا 
األصل  ليس  ألنه  محصـورات؛  قرية  بنسـاء  محرمة  اختلطت  إذا  فيمـا  االجتهـاد 

االجتهاد»(١). يتأيد  حتى  اإلباحة  فيهن 
منها  الفقهاء   موقف  وبيَّن  «جامعه»  في  المسألة  لهذه  مثاًال  الكدمي   نقل  وقد 
أّم  أو  أخت  له  كان  «ومن  فقال:  القاعدة  بهذه  عمالً  األقوال  أحد  واختار  وأدلتهم 
أو  بيت  فدخلت  لـه،  ال تحل  الالتي  النسـاء  إحدى  أو  خالة  أو  عمـة  أو  ابنـة  أو 

القول: بعض  ففي  غيرها،  من  يعرفها  ولم  قرية، 
حتى  القرية  تلك  أو  البيـت،  ذلك  أهل  من  امـرأة  يتزوج  أن  له  يجـوز  أنـه  ـ 
فهو  هي  وافقها  إن  القـول:  هـذا  وعلى  فيتجنبها،  بعينهـا  له  ال تحل  التـي  يعلـم 

آثم. فهو  غيرها  وافق  وإن  هالك، 
تلك  أو  البيت  ذلك  أهل  مـن  امرأة  يتزوج  أن  له  ال يجوز  بعضهـم:  وقـال  ـ 
التي تحرم عليه»(٢). ويستدل  المرأة  أنها غير تلك  التي تزوجها  القرية، حتى يعلم 

بوجوه: ذلك  على 
ِسّنًا،  منها  أكبر  هو  فيتزوج  صغيرة،  عليه  المحرمة  المرأة  تكون  أن  منها:  ـ  أ 
اسـمها  المحرمة  تكون  أو  المحرمـة،  هي  تكـون  أن  ال يمكن  أنـه  معـه  ويصـح 

زينب. اسمها  امرأة  هو  فتزوج  َعْمرة، 

ص ٩٢. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)
.٣١/٣ - ٣٢ المفيد،  الجامع  الكدمي:   (٢)
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تكون  أن  يمكـن  مما  بناتها  فال تحـل  كبيرة  المحرمـة  كانـت  إن  وأمـا  ـ  ب 
مثل  كانت  إذا  نسـلها،  من  تكون  أن  يمكن  َمن  تزويج  لـه  فال يحل  هـي،  ولدتـه 

نسلها. له  ال يحل  من  أو  واالبنة،  األخت 
بتزويج  فال بأس  كانت شبهها،  وما  العمة،  أو  الخالة  مثل  كانت  إن  وأما  ـ  ج 
يعرف  لم  وإذا  له.  ال تحل  التي  سـن  عرف  إذا  سـنها  من  واألقل  منها،  األصغر 
البيت  ذلك  أهل  جميع  فيترك  معرفتها،  عليه  والتبس  حكمها،  عليه  واشتبه  ذلك، 
القول أشبه بأصول أصحابنا  (اإلباضية )  الكدمي : «وهذا  قال  القرية.  أو أهل تلك 

بيقين»(١). إال  له  ما أبيح  غير  إلى  وال يتعدى 
القرية  تلك  مـن  فال يتزوج  عليـه،  وخفيت  بامرأة  قريـة  في  زنـى  ومـن  ـ   ٢
الحاصلة؛  للشبهة  بها  زنى  التي  غير  أنها  يعلم  حتى  إمائها،  من  وال يتسرى  امرأة 
ولم  قرية  فـي  برجل  زنـت  من  وكذلك  التحريـم »،  األبضـاع  فـي  «األصـل  ألن 
نقل  بها.  زنى  الذي  غير  أنه  عندها  يتأكد  حتى  القرية  تلك  من  فال تتزوج  تعرفه، 
بتحريم  لم يصرح  أنه  إال  إلى حكمها،  وأشار  في مصنفه،  المسألة  الجناوني  هذه 
جعل  بل  الشـقصي (٢)،  إليه  ذهب  لما  خالفًا  منهما  لكل  القرية  تلك  مـن  الـزواج 
من  ألنه  المحرم؛  فـي  الوقوع  من  خوفًا  واالحتياط  االسـتحباب  باب  مـن  ذلـك 
«وإذا  الصدد:  هذا  في  يقول  األبضاع.  مسـألة  فيها:  يحتاط  أن  يجب  التي  األمور 
دخل الرجل في قرية بَِلْيل أو نهار فزنى فيها بامرأة ولم يكن يعرفها، فال يستحب 
أو  بها،  زنى  التي  المرأة  تلك  يوافق  لئال  القرية،  تلك  في  ذلك  بعد  يتزوج  أن  له 
بتلك  القرية  بتلك  زنى  إذا  النسـاء،  من  نكاحه  عليه  يحرم  مـن  أو  ابنتهـا  أو  أمهـا 
مثل  يوافق  لئال  القريـة؛  تلك  إماء  من  يتسـرى  أن  أيضًا  له  وال يسـتحب  المـرأة، 
من  أو  نسلها  من  كان  أو من  بها  زنى  التي  إال  عليه  فال يحرم  التحريم  وأما  ذلك، 

.٣٢/٣ المفيد،  الكدمي:   (١)
.٣٧/١٥ الراغبين،  وبالغ  الطالبين  منهج  خميس:  الشقصي   (٢)
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إلى  ما يريبه  لِيَدع  ولكنه  زنى،  إذا  النسـاء  من  نكاحها  عليه  يحرم  من  أو  أمهاتها 
ما ال يريبه ...»(١).

«... وكذلك المرأة إذا دخلت في قرية فزنى بها رجل لم تعرفه، فال يستحب 
بها  زنى  الذي  الرجل  ذلك  توافق  لئال  ذلك؛  بعد  القرية  تلك  فـي  تتزوج  أن  لهـا 
التحريم،  جهة  من  وأما  بها،  زنى  إذا  نكاحه  عليها  يحرم  َمن  أو  آبائه  من  شيئًا  أو 
إذا  نكاحه  عليها  يحرم  أومن  ابنه  أو  أبـوه  أو  بها  زنى  الذي  إال  عليهـا  فال يحـرم 

بها»(٢). زنى 
والزانية،  الزانـي  بين  الحرمـة  ينشـر  الزنى  أن  عبارته  مـن  يسـتخلص  وممـا 
خالفًا  اإلباضية   فقهـاء  عليه  ما أجمـع  وهذا  ومحارمهـا،  محارمه  بيـن  وكذلـك 

للجمهور(٣).
الطريق: في  وجد  إذا  المنبوذ  حكم  ـ   ٣

طفال  وجد  ما لو  المسـتطاع،  قدر  فيها  االحتياط  ينبغي  التي  المسـائل  ومن 
فالعلماء  زنى؟  من  لقيط  أم  معروف  نسب  له  هل  حاله،  وجهل  طريق  في  منبوذًا 
زواج  عدم  استحسـنوا  أنهم  عبارتهم  من  ُيفهم  والذي  المسـألة،  هذه  حكم  بيَّنوا 
محارمه،  بإحدى  زواجه  ال يقع  حتى  فيها  وجد  التي  القرية  تلك  من  الولد  ذلك 
ذلك  من  تزوج  أن  حدث  لو  ولكن  الفروج،  في  االحتياط  باب  من  الحكم  وهذا 
بالفسـخ؛  عليه  ويحكم  ذلك،  من  يمنعه  العلم  أهل  من  أحدًا  أن  فال أظـن  البلـد 

اليقين. درجة  إلى  ال تصل  شبهة  هذه  ألن 
كان  غالمًا  ـ  المولود  ُوجد  «وإن  ما نصه:  للجناونـي   النكاح  كتاب  في  جـاء 

تخريجه. تقدم  ما ال يريبك»  إلى  ما يريبك  «دع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  المشهور  الحديث  إلى  يشير   (١)
ص ٤٢. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (٢)

الوضعية،  والقوانين  اإلسـالمية  بالمذاهب  مقارنة  اإلباضـي  المذهب  في  النكاح  كتابنـا  ينظـر:   (٣)
الزانية  نـكاح  حكم  مسـألة  ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م،  األولى  الطبعة  ُعمـان  سـلطنة  النهضة،  مطبعـة 

ص ٢٤٠. والزاني، 
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تلك  في  يتزوج  أن  لـه  فال يسـتحب  الحلم،  وبلغ  كبر  حتى  فعـاش  ـ  جاريـة  أو 
من  أو  عمته،  أو  خالته  أو  أخته  على  أو  أمه  على  يقع  لئال  فيها  ُوجد  التي  القرية 
أو  أبيها  علـى  ـ  جارية  كانت  إن  ـ  هـي  تقع  أو  النسـاء،  من  نكاحـه  عليـه  يحـرم 
ألنهما  الرجال؛  مـن  نكاحه  عليها  يحرم  كان  من  أو  خالهـا،  أو  عمهـا  أو  أخيهـا 
من  نسلهما  من  كان  من  إال  عليها  ال يحرم  فإنه  التحريم  وأما  نسبهما،  ال يعرفان 

المحارم»(١). ذوي 
األطفال: واختطاف  السبي  عن  المترتبة  األحكام  ـ   ٤

في  بلدة  من  خطف  أو  سـبي  أو  مميز  غير  طفل  أُِسـر  لو  أنه  العلم  أهل  ذكر 
فال ينبغي  الطفل  ذلك  كُبر  ولما  له،  حصل  مما  شيئًا  يدرك  ولم  سلم،  أو  حرب 
كله  وهذا  منه،  محرم  ذات  على  اختياره  يقع  أن  خشية  البلد  ذلك  من  يتزوج  أن 
قوله:  في  الجناوني   عبـارة  إليه  ما تشـير  وهذا  الشـبهة.  ودفع  االحتياط  باب  من 
نسبه،  من  شيئًا  وال يعرف  شيئًا،  ال يعقل  صغير  وهو  بلدة  من  الرجل  ُسبَي  «وإذا 
عليه  يحرم  من  على  يقع  لئال  ذلك؛  بعد  ذلك  بلده  في  يتزوج  أن  له  فال يستحب 
أو  خالتك  أو  أختـك  أو  أمك  أنـا  امرأة:  له  قالت  إن  وأمـا  نسـله...  مـن  نكاحـه 

كذلك»(٢). الحاصلة  للشبهة  نفسها؛  بت  كذَّ ولو  ذلك  بعد  فال يتزوجها  عمتك، 
مذهب  وذهب  كعادتـه،  مركزة  عبارة  فـي  الصور  هذه  الثميني   أجمـل  وقـد 
فيها  حدثت  التي  القرية  تلك  من  بالزواج  اسـتحبابه  عدم  في  وغيره(٣)  الجناوني  
الشبهة، وذلك احتياطًا من الوقوع في الحرام. جاء في النيل ما نصه: «واستحسن 

عبارة  هامـش  على  معمر  يحيـى  علي  الشـيخ  علق  وقـد  ص ٤٢.  النـكاح،  كتـاب  الجناونـي:   (١)
يعرف  ولم  مدينة  أو  قريـة  في  لقيط  وجد  إن  أنـه  «يقصد  فقال:  التوضيح  فـي  زيـادة  المصنـف 
إن  محرم  ذات  على  يقع  لئال  فيها؛  وجد  التي  المدينة  أو  القرية  في  يتزوج  أال  فيستحسن  أهله، 

ص ٤٢. أنثى»،  كانت  إن  محرم  ذي  على  تقع  أو  ذكرًا  كان 
ص ٤٣. نفسه،  الجناوني:   (٢)

ص ٩٣ - ٩٤. القواعد،  جواهر  الراشدي:  سفيان   (٣)
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مصر  من  صغيـر  ولمسـبي(٢)  كالقـرى،  وذلك  مِص ـر،  غير  فـي  وجـد  لمنبـوذ(١) 
فيه  وزانية  يعرفها،  ولم  ليالً،  بامرأة  فيه  ولزان  إليه؛  رجع  إن  فيه  نسـبه  ال يعرف 

عليهم»(٣). يحرم  بمن  يقعوا  أن  َحْوطًة  فيه؛  ال يتزوجوا  أن  كذلك  برجل 

:z ºjôëàdG  AÉeódG  »a  π°UC’G{  :IóYÉb  :kÉ«fÉK
التحريم »: الدماء  في  «األصل  قاعدة:  تطبيقات  ومن 

الدماء في مسألة اختالف  أبو العباس أحمد  في كتابه السيرة في  ما ذكره  ـ   ١
رجالً  قتل  رجل  «وأما  فقال:  القصاص؟  لـه  يحق  هل  المقتول  ولي  في  العلمـاء 
ليس  آخرون:  وقال  ولي،  هذا  بعضهم:  فقال  المقتول  ولي  في  العلماء  فاختلـف 
يتخاصما  حتى  قتله  إلى  وال يتقدم  ال يقتله  وليه  أنه  ادعى  من  فإن  له،  بولي  ذلك 
فلينظر  بينهما  القاضي  يكن  لم  وإن  به،  أخـذًا  بينهما  به  حكم  فما  القاضـي،  إلـى 
لهما  يتبين  لم  إن  وأمـا  والعفو،  القتل  مسـألة  في  ما ذكرنا  مثل  به  المأخـوذ  إلـى 
ألن  بّين؛  أمـر  على  إال  الدماء  إراقـة  إلى  وال يتقدمان  يكفـان  فإنهمـا  ذلـك  أمـر 
َحْوطة  فيها  القتل  وال يكـون  العفو  أو  الدية  أو  عنها  الكف  الدمـاء  في  الَحوطـة 
اختلفوا  أو  أو حر،  أنه عبد  المقتول  العلماء في  إن اختلف  مثل األموال، وكذلك 
ذكرنا  فيما  كالجواب  فيها  الجواب  عبد،  أو  حر  أنه  الجاني  يقتل  الذي  الولي  في 
لم  فيما  والكف  والتقدم،  والعفو  الجناية  في  به  المأخوذ  والقول  الحكومـة،  مـن 

المنبوذ  وقيل:  الطريق،  على  يطرح  ألنه  كذلك  سمي  الزنا،  ولد  هو  والمنبوذ  الطرح،  هو  النبذ:   (١)
ابن  (ينظر:  بشـأنه،  فيقوم  المسـلمين  أحد  فيلتقطه  والدته  عند  الطريق  في  أمه  تطرحه  الذي  هو 

بتصرف).  ،٥١١/٣ اللسان،  منظور، 
اللسـان،  منظور  ابـن  (ينظـر):  األسـر  وقع  الـذي  هو  والمسـبي  األسـير  هـو  والسـباء  السـبي   (٢)

بتصرف.  ،٣٦٧/١٤
للشـيخ  شـرحه  وكذلك   ،٣٢٤/٢ - ٣٢٦ العليـل،  وشـفاء  النيـل  كتـاب  عبد العزيـز:  الثمينـي   (٣)
 ٥٠/٦ ١٣٩٢هـ/١٩٢٧م،  ط ٢،  السـعودية)  العربية  المملكة  (جـدة  اإلرشـاد  مكتبة  أطفيش، 

بتصرف.
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ما لم  أو  فيه،  ما اختلـف  أو  غيره،  مـن  به  المأخوذ  يعرف  ولـم  حكم  فيـه  يكـن 
عنه»(١). والكف  به،  التقدم  من  معلوم  وال مأخوذ  بَِقَود،  ُحْكم  فيه  يكن 

المظلوم  إلى  الظالم  إرشاد  تحريم  في  أحمد   أبو العباس  ما ذكره  ومنها  ـ   ٢
الصدد  هذا  في  يقول  حق،  بغير  عرضه  أو  نفسه  على  واالعتداء  حرمته،  النتهاك 
عليه  دّل  إن  الداللة  «وأما  والجـرح:  الضرب  على  الداللة  حكم  بيان  سـياق  فـي 
في  الداللة  وال تجـوز  هالك،  وهو  بذلـك،  ال يعذر  فإنه  والجـرح  الضرب  فـي 
وكذلك  هالك،  فهو  ذلك  على  دل  أو  إليهـا  أذن  فمن  الفروج،  وال فـي  األنفـس 
الدماء  إباحتـه  في  النكال  وعليـه  هالك،  فهـو  ذلك  لهما  يجـوز  والـذي  القتـل، 

حلها»(٢). غير  من  والفروج 
المحافظة  على  اإلباضية   حرص  مدى  األمثلة  هـذه  خالل  من  يتبين  وهكـذا 
وذلك  حق،  بغير  عليهـا  االعتداء  وتحريم  واألمـوال،  واألعراض  األنفس  علـى 
وعمالً  والمال،  والعرض  النفس  حفظ  إلى  تدعو  التي  الشـريعة  لمقاصد  مراعاة 
األبضاع  فـي  و«األصل  التحريم »  الدمـاء  في  «األصـل  وهي:  الفقهيـة  بالقواعـد 
موجب  بدليل  إال  إباحتها  وال يجـوز  الحرمة»،  األموال  في  و«األصل  التحريـم » 
على  الرجم  بحّد  الزناة  ومعاقبة  المتعمـد،  القاتل  على  القصاص  كتنفيذ  لذلـك ، 
األجانب  النسـاء  فروج  وإباحة  المحصن،  غير  الزانـي  على  والجلد  المحصـن، 

وغيرها. والهبة  والميراث  بالشراء  الغير  مال  وإباحة  الزواج،  بعقد 

إبراهيم  عبد الرحمٰن بن  تحقيـق  الدماء،  في  السـيرة  الفرسـطائي:  محمد  أحمد بن  العباس  أبو   (١)
ص ١٦٣ - ١٦٤. منشورة،  غير  مرقونة  نسخة  طباخ، 

ص ١٢٦. نفسه،  المصدر  أحمد:  أبو العباس   (٢)





الثالثة:  الكبرى  الكلية  القاعدة 
التيسير » تجلب  «المشقة 

عنها تفرع  وما 

الثالث الفصل 

القاعدة. حقيقة   :∫hC’G  åëÑªdG

وضوابطها. المشاق  أنواع   :»fÉãdG  åëÑªdG

القاعدة. تأصيل   :ådÉãdG  åëÑªdG

والتخفيف. التيسير  أسباب   :™HGôdG  åëÑªdG

ومجاالتها. التيسيرات  أنواع   :¢ùeÉîdG  åëÑªdG

اإلباضية . عند  القاعدة  وفروع  تطبيقات   :¢SOÉ°ùdG  åëÑªdG

«المشقة قاعدة:  عن  المتفرعة  القواعد   :™HÉ°ùdG  åëÑªdG

التيسير ». تجلب 
المحظورات ». تبيح  «الضرورات  قاعدة:  األول:  المطلب  ـ 

أو ما أبيح  الثاني: قاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها .  المطلب  ـ 
بقدرها ». يقدر  للضرورة 

بزواله ». بطل  لعذر  جاز  «ما  قاعدة:  الثالث:  المطلب  ـ 
الضرورة   منـزلة  تنــزل  «الحاجة  قاعدة:  الرابـع:  المطلـب  ـ 

خاصة ». أو  كانت  عامة 
الغير ». «االضطرار ال يبطل حق  قاعدة:  الخامس:  المطلب  ـ 
إلى  يصار  األصـل  تعذر  «إذا  قاعـدة:  السـادس:  المطلـب  ـ 

البدل ».
بالمعسور ». ال يسقط  «الميسور  قاعدة:  السابع:  المطلب  ـ 

يأتي. فيما  ذلك  تفصيل  في  اهللا  بإذن  ونشرع 
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وأوسـعها  فروعًا،  وأكثرها  الفقهية  القواعد  أهـم  من  التيسـير»   تجلب  «المشـقة  قاعدة: 
حقيقتها،  حيـث  من  دراسـتها  نتناول  وسـوف  ذلك،  وألجل  الفقه،  ألبـواب  وأشـملها 
ومجاالته،  وأنواعه  التيسير  وأسباب  وضوابطها،  المشقات  وأنواع  الشـرعي،  وتأصيلها 
بعض  بذكر  الفصل  هذا  ونختم  اإلباضيـة ،  عند  وتطبيقاتها  القاعدة  لفـروع  نتعرض  ثـم 
ذلك  وكل  عليها،  المتخرجة  والفروع  مدلولها  وبيان  تحتها،  المندرجة  الفرعية  القواعد 

التالية. والمطالب  المباحث  في  الً  مفصَّ سيأتي 



القاعدة حقيقة 

األول المبحث 

في  التيسـير »  تجلب  «المشـقة  القاعدة:  هذه  أهمية  بيان  المبحث  هذا  يتناول 
واالصطالح،  اللغة  في  مدلولها  وشرح  اإلباضية ،  عند  ومكانتها  اإلسالمي  الفقه 
ويكون  للقاعدة،  اإلجمالي  المعنى  لتحديد  الفقهاء ،  عند  المشقة  أوجه  وتوضيح 

التالية: المطالب  في  ذلك 



∫hC’G  Ö∏£ªdG
 á«°VÉHE’G  óæY  É¡àfÉμeh  IóYÉ≤dG  á«ªgCG

عنها،  منبثقة  الرخص  ومعظـم  الشـرع  أصول  من  عظيم  أصل  القاعدة  هـذه 
عليها  وأجمعت  منزلتها،  وبيـان  قدرها  تعظيم  في  العلماء  عن  النقـل  تواتر  وقـد 
الفقه  صرح  عليها  يقوم  التي  واألسـس  الدعائم  من  وهي  الفقهية،  القواعد  كتب 

عامة. وأصولية  فقهية  قاعدة  فهي  وأصوله،  اإلسالمي 
األحكام  تعالى  اهللا  جعل  فقد  ويسرها،  الشريعة  سماحة  القاعدة  هذه  وتمثل 
فإن  المشقة،  أسباب  بدت  ومهما  ميسـرة،  سـهلة  المحمدية  األمة  بها  كلف  التي 
المكلفين.  عن  والمشـقة  الحرج  لرفع  والتيسـير  التخفيف  بأحكام  يأتي  الشـارع 
هذه  في  الحرج  رفع  على  األدلة  «إن  الحقيقـة:  هذه  مؤكدًا  الشـاطبي   اإلمام  قال 

القطع»(١). مبلغ  بلغت  األمة 
في  جلّيًا  واضحًا  ذلك  يجد  وفروعها  أصولها  في  الغراء  الشـريعة  تتبَع  وَمن 
مما  ذلك  وغير  الشخصية،  واألحوال  والقضاء  والحقوق  والمعامالت،  العبادات 
في  سـعادتهم  يضمن  بما  ببعض  بعضهم  وعالقة  بخالقهم،  الخلق  بعالقة  يتصل 

واآلخرة. الدنيا 
عن  الحرج  رفع  دائمًا  تتوخى  السمحة  اإلسالمية  الشريعة  أن  يتبيَّن  هنا  ومن 

الضعيفة. اإلنسان  قوى  ما يجاوز  أحكامها  في  وليس  الناس، 
بمثابة  وجعلوها  القاعـدة  هذه  الفقهـاء   اسـتنبط  األسـاس  هذا  من  وانطالقـًا 
من  كثيرًا  أساسـها  على  ويعالجون  والوقائع  النـوازل  عند  به  يسـتضيئون  نبـراس 
أحكام  عـن  كالمه  سـياق  فـي  بركـة   ابـن  قـال  المسـتجدة.  والقضايـا  المسـائل 
أن  عندي  يوجـب  «والنظر  القاعـدة:  هـذه  إلـى  مشـيرًا  المسـتحاضة  المرعـوف 

.٢٣١/١ األحكام،  أصول  في  الموافقات  الشاطبي:   (١)
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المستحاضة  على  قياسًا  يجزيه  للصالتين  الجمع  أن  دمه  ال يرقأ  ومن  المرعوف 
وكان  بالمشـقة  الجمع  لها  جاز  المسـتحاضة  ألن  أصحابنا ؛  بأصول  أشـبه  وهذا 

ورخصة»(١). عليها  تخفيفًا  لها  اهللا  من  الجمع 
في  القاعدة  هـذه  على  اإلباضية   اعتمـاد  مدى  يظهر  النـص  هذا  خـالل  مـن 
التيسير »  تجلب  «المشقة  قاعدة:  إلى  إشارة  بركة   ابن  عبارة  ففي  الفقهية،  فروعهم 
الفقهية،  القواعد  نشـوء  بداية  في  جاءت  ألنها  والتدقيق؛  الصقل  ينقصها  ولكـن 
أما  الشـماخي   عند  أيضًا  ذلك  ويالحظ  العصر،  ذلك  إلى  ينتمي  بركة   ابن  وألّن 

والبكري . السالمي   منهم  المعروفة  بالصيغة  صرحوا  الذين 
قاعدة:  علـى  فروعهم  فـي  اإلباضية   اعتمـاد  ما يفيـد  «اإليضـاح»  فـي  جـاء 
األسباب  عن  حديثه  معرض  في  الشـماخي   ذكر  فقد  التيسـير »،  تجلب  «المشـقة 
وال يعرضها  مخوفة  حالة  على  نفسه  يحمل  أن  للمكلف  «وليس  للتيمم:  المبيحة 
لطيفًا»(٢).  الحمد  وهللا  بهم  وكان  تخفيفًا،  عباده  على  اهللا  يسـر  وقد  متلفة،  لخطة 
عند  لألمة  واليسر  التخفيف  إباحة  على  دليل  هذا  «وفي  آخر:  موضع  في  ويقول 

المشقة »(٣). وجود 
فيقول:  الحيض  باب  في  التيسير »  تجلب  «المشـقة  قاعدة:  إلى  الكدمي   ويشـير 
أيام.  عشرة  والطهر  أيام  عشرة  الحيض  جعلتم  إذ  بينهما  ساويتم  فقد  قائل:  قال  «فإن 
فلم  أيام ،  عشـرة  الطهر  أقل  وجعلنا  عشـرًا،  وأكثره  ثالثًا  الحيض  أقـل  جعلنـا  قلنـا: 
أيام  في  تلزم  التي  والمحنة  فللكلفة  بينهما  سـاوينا  فإن  والطهر،  الحيض  بين  نسـاوِ 
في  المرأة  على  والعسـر  المشـقة  فيه  تحدث  الذي  الصالة  في  االغتسـال  في  الطهر 
والحرج»(٤). وللضيق  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  دين  من  العسر  زوال  وبصحة  دينها،  أمر 

.٣١٧/١ - ٣١٨ جامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢٧٦/١ السابق،  المرجع  الشماخي:   (٢)
.٢٧٦/١ - ٢٧٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)

.٦٢/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٤)
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القضاء  أحـكام  عن  كالمـه  سـياق  في  بها  صرح  فقـد  السـالمي   اإلمـام  أمـا 
فإذا  أمره،  في  يتحرز  أن  للقاضي  وينبغي  التيسـير »،  تجلب  «المشـقة  «و  فيقول: 
يسـتطيع  أنه  له  وبيَّن  العذر،  لـه  وأظهر  القول  لـه  أالَن  نوطيـس  بـدون  آت  أتـاه 
لنفس  أطيب  ذلـك  يكون  حتـى  لفعل  اسـتطاع  لو  وأنـه  نوطيـس،  دون  الحكـم 

والمدعي»(١). للقاضي  تخفيف  فيه  وهذا  بعذره،  ويعلم  الشاكي، 
في  مجسدة  فنجدها  فتاويه،  في  القاعدة  هذه  على  بيوض   الشيخ  اعتمد  كما 
سننه ملسو هيلع هللا ىلص  من  علمنا  «وقد  الميقات:  من  بالحج  اإلحرام  باب  في  فيقول  جواباته، 
وشهد  سـبيال،  ذلك  إلى  ما اسـتطاع  المشـقة  عنهم  ويخفف  بالمؤمنين  يرفق  أنه 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ وتعالى:  تبارك  بقوله  بذلك  له  اهللا 
فجعـل  اآلفـاق  بحجـاج  َرَفـق  وقـد  ( التوبـة: ١٢٨)،   ﴾ ª  ©  ¨
حجاج  من  أولى  ومن  المدينة  ،  أهل  ميقات  من  بكثير  مكة   إلى  أقـرب  مواقيتهـم 
من  مثلهم  ومـن  المغاربة،  حجـاج  من  المشـقة  من  والتخفيـف  بالرفـق  اآلفـاق 

البعيدة»(٢). األماكن  من  والجو  البحر  حجاج 
هذه  على  اإلباضية   فقهاء  اعتماد  مدى  يتبن  المختلفة  النصوص  هذه  خالل  ومن 
اإلباضي،  الفقه  في  أهميتها ومكانتها  تأكيدًا على  الفقهية،  فروعهم  الكلية في  القاعدة 
تشريع  في  الشـارع  مقاصد  من  المشـقة  ورفع  والتيسـير  التخفيف  أن  يدركون  ألنهم 

وأجوبتهم. فتاويهم  من  كثير  في  أثره  يظهر  المقصد  لهذا  ومراعاتهم  األحكام ، 
ينبغي  الفقه اإلسالمي،  الجليلة وأبعادها في  القاعدة  ندرك مكانة هذه  ولكي 
وضوابطها،  أدلتها  ونذكر  حقيقتهـا،  لتحديد  واصطالحًا  لغة  مدلولهـا  نشـرح  أن 
للتيسير، وبالنظر في تطبيقاتها  الفقهاء  منها، ونبحث األسباب الشرعية  لبيان مراد 
عنها  المتفرعة  والقواعد  نظائرها،  معرفة  وتتيسـر  سـماتها،  وتبرز  معالمها  تتضح 

تحتها. المندرجة  أو 

.٣٣٤/٤ - ٣٣٥ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
.٣٢٠/١ بيوض،  الشيخ  اإلمام  فتاوي  إبراهيم:  بيوض   (٢)
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واالنكسـار،  والشـدة  والعناء،  والجهد  التعب  اللغـة:  أصل  في  المشـقة 
تعالى:  قولـه  ومنـه  أتبعه،  إذا  ومشـقة  شـّقًا  يشـق  الشـيء  عليـه  شـق  يقـال: 
( النحل: ٧).   ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
ذهب  قد  كأنه  الشـيء،  نصف  وهو  بالكسـرـ  ـ  الشـق  من  وأصله  تعبها،  أي 
قوة  من  ينقـص  الجهد  ألن  المقصـود؛  األمـر  بلغتـم  حتى  أنفسـكم  نصـف 
على  الكسر  فيكون  قوته،  من  بالنصف  ذهب  قد  يجعله  حتى  ونفسـه  الرجل 
ـ :  بالفتح  ـ  ـق  والشَّ والجانـب(٢).  الناحية  الشـق:  وكذلك  كالنصـف(١).  أنـه 
حائط  أو  عود  في  الصدع  أيضًا  وهو  الجبل،  في  كالشـق  الشـيء  في  الفصل 

زجاجة. أو 
تعالى:  قوله  فـي  كما  البعيدة  والمسـافة  الطويل،  السـفر  بالضـم:  ـ  ة  ـقَّ والشُّ
أو  المحسوسات،  في  اللفظ  ويستعمل  ( التوبة: ٤٢).   ﴾ <  ;  :  9 ﴿
من  ِشـقٍّ  في  وهم  كذلك:  ويقال  صعب  أي  األمر:  عليه  شـق  فيقال  المعنويات، 

وجهد. صعوبة  في  كانوا  إذا  ـ  الشين  بكسر  ـ  العيش 
وفي  والتصدع،  التخرق  معنـى  تفيد  اللفظ  هذا  اسـتعماالت  أكثر  أن  ويبـدو 
وأّن  ـ ،  والقاف  الشين  ـ  في  األصل  هو  المعنى  هذا  أن  ما يفيد  فارس   ابن  كالم 
الجماعة  وتصدع  الخالف  وهو  الشقاق،  الباب  ومن  عليه،  تحمل  المعاني  سائر 
والشـواّق  طلع.  البعير  أو  الصبي  ناب  وشـق  شـقوق،  رجله  أو  يده  في  وقولهم: 

.١٧٠/٣ - ١٧١ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
.١٨١/١٠ - ١٨٤ العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٢)
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أمتي  على  أشق  أن  «لوال  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  ذلك  ومن  األكمام(١)،  تشق  ألنها  الطلع،  في 
على  أثقل  أن  لـوال  يعني  األثير :  ابـن  قال  صالة»(٢)   كل  عنـد  بالسـواك  ألمرتهـم 

الشدة(٣). وهي  المشقة  من  أمتي، 
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على  أنها  وبّيـن  معناه  الشـاطبي   حدد  فقد  االصطالح:  فـي  المشـقة  مفهوم  أمـا 
فيقول:  عنه  الحديث  صدد  في  نحن  لما  ومناسبتها  ألهميتها  ملخصة،  نذكرها  وجوه 
أربعة أوجه. اقتضى ذلك  اللغوي  الوضع  إلى  المشقة من غير نظر  «وإذا أطلق معنى 

المقدور عليه وغيره، فتكليف  المشقة عاّمًا في  أن يكون معنى  الوجه األول: 
سـيوقع  فإنه  ما ال يطاق  فعل  حاول  لو  المكلف  ألن  مشـقة؛  يسـمى  ما ال يطاق 
إذا  واإلنسان  القيام،  تكلف  إذا  كالمقَعد  منهما،  ال جدوى  وتعب  عناء  في  نفسه 
المشـاق  من  إليه  انضاف  إذا  عليه  المقدور  وكذلك  الهواء،  في  الطيـران  تكلـف 
التي  المحتملة  غيـر  العظيمة  المشـقة  حيز  إلى  االسـتطاعة  حّيز  عـن  ما يخرجـه 
كل  الحج  وإيجـاب  الصيام،  فـي  بالوصـال(٤)  كاألمر  بمثلهـا،  الشـارع  ال يأتـي 

الشارع(٦). وال يقصده  به،  التكليف  ال يحصل  الوجه  وهذا  عام(٥). 

نفسه. المصدر  فارس:  ابن   (١)
باب  الطهارة،  كتاب  ومسـلم،   ،٨٤٧ رقم  الجمعة،  يوم  السـواك  باب  الجمعة،  كتاب  البخاري  رواه   (٢)
متفق  صحيح  حديث  أمتي.  بـدل:  والمؤمنين،  الناس،  بلفظ:  هريرة.  أبي  عن   ،٢٥٢ رقـم  السـواك، 
ومسلم  مالك،  حديث  من  البخاري  ورواه  هريرة،  أبي  عن  األعرج  عن  الزناد  أبي  حديث  من  عليه 
الحبير البن حجر ٦٢/١). تلخيص  (ينظر:  الباب روايات وطرق أخرى  ابن عيينة، وفي  من حديث 

.٤٩١/٢ الحديث  غريب  في  النهاية  األثير:  ابن   (٣)
ابن  ينظر:  بينهما.  فطـر  دون  بالصوم  الصوم  فيصل  أيامـًا،  أو  يومين  ال يفطر  أن  هـو  الوصـال:   (٤)

.١٩٣/٥ الحديث،  غريب  في  النهاية  األثير: 
.١١٩/٢ - ١٢٠ الموافقات،  الشاطبي:   (٥)

.١٢١/٢ نفسه،  المصدر   (٦)
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خارج  أنه  إال  عليه،  بالمقدور  خاّصًا  المشـقة  معنى  يكون  أن  الثاني:  الوجه 
تصرفها  فـي  النفوس  علـى  يشـّوش  بحيث  العادية،  األعمـال  فـي  المعتـاد  عـن 

ضربين: على  الوجه  وهذا  المشقة،  تلك  فيه  بما  القيام  في  ويقلقها 
وقع  لو  بحيث  به،  المكلَّف  الفعل  نفس  في  موجودة  المشـقة  تكون  أن  ـ  أ 
وإتمام  السفر،  وفي  المرض  في  كالصوم  فيه  المشقة  لوجدت  واحدة  مرة  الفعل 
في  به  المكلف  نفس  عن  ناشئة  المشقة  فهنا  ذلك،  أشبه  وما  السفر،  في  الصالة 
في  المشـهورة  الرخص  له  وضعت  الذي  الموضع  هـو  وهذا  الحال،  هـذه  مثـل 

الفقهاء . اصطالح 
من  تنشـأ  ولكنها  مجردًا،  الفعـل  في  موجـودة  المشـقة  ال تكـون  أن  ـ  ب 
إليه،  أخـرى  أعمال  إضافـة  أو  عليـه  كالمداومـة  للفعـل،  المكلـف  أداء  صفـة 
لالجتهاد  وال مجال  محدودة،  الفرائـض  ألن  خاصة؛  النوافل  في  هذا  ويوجـد 
يتعبه،  الدوام  فـي  أنه  إال  عادة،  ما يحمله  فوق  منهـا  اإلنسـان  تحمل  إذا  فيهـا، 
مع  والصيام  أبـدًا،  كله  الليل  وقيـام  الصوم،  فـي  الوصال  في  الحال  هـو  كمـا 

قصدًا. الشمس  في  الوقوف 
والتكلف،  والتنطع(٢)،  الوصال(١)،  عـن  نهى  كما  عنه  الشـارع  نهى  قد  وهذا 
لهم  يحصل  ال  ما  األعمال  من  يأخذوا  وأن  أنفسهم  على  بالرفق  المكلفين  وأمر 
حتى  ال يمل  اهللا  فإنـه  ما تطيقـون  األعمال  مـن  «خذوا  قـال ملسو هيلع هللا ىلص :  إذ  ملـل،  معـه 

عن  نهى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  أن   3 عمـر  بن  عبـد اهللا  حديث  فـي  جاء  الوصـال  عـن  النهـي   (١)
متفق  وأسـقى»  أطعم  إني  كهيئتكم  لسـت  «إني  قـال:  تواصل،  إنـك  فقالـوا:  الوصـال، 
الصوم  في  الوصـال  عن  النهي  بـاب  الصيام  كتـاب  في  أخرجه  لمسـلم  واللفـظ  عليـه 
إيجاب...  غير  من  السحور  بركة  باب  الصوم  كتاب  في  البخاري  وأخرجه   .(٧٧٤/٢)

الفتح. مع   (١٣٩/٤)
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قـال:   3 مسـعود  عبد اهللا بـن  حديـث  فـي  التنطـع  ذم  فـي  جـاء   (٢)
المتنطعون  هلك  بـاب  العلم،  كتاب  في  مسـلم  أخرجه  ثالثًا،  قالها  المتنطعـون»  «هلـك 

.(٢٠٥٥/٤)
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مجموع  من  ناشـئة  مشـقة  فهذه   ...» تبلغوا»(٢)،   القصد  «القصد  وقال:  تملوا»(١)، 
األعمال»(٣).

والعنت  _ المشـقة  منه  يقصد  ولم  به  التكليف  الشـارع  قصد  الوجه  وهـذا 
المكلف(٤). على 

من  فيه  وليس  عليه،  بالمقدور  خاّصًا  المشقة  معنى  يكون  أن  الثالث:  الوجه 
نفس  وألن  العاديـة،  األعمال  فـي  المعتاد  عن  خـروج  النفس  تعـب  فـي  التأثيـر 
على  شـاق  التكليف،  قبل  العـادات  به  ما جرت  علـى  زيادة  يعتبـر  بـه  التكليـف 
يسـمى  هذا  فمثل  التكليف،  لفظ  عليه  أطلق  ولذلك  بعدمه،  ما ُقوِرن  إذا  النفس 
مشقة بهذا االعتبار؛ ألنه إلقاء بالمقاليد، ودخول في أعمال زائدة على ما اقتضته 

الدنيا(٥). الحياة 
ومشـقة،  كلفة  من  ما فيه  مع  به  التكليف  إلى  الشـارع  قصد  قد  الوجه  وهذا 
ال يسمى  كما  مشقة،  المستمرة  العادة  في  ال تسمى  والمشـقة  الكلفة  هذه  ولكن 
الذي  المعتاد  الممكـن  من  هذا  ألن  مشـقة؛  والصناعة  بالحرفة  المعـاش  طلـب 
المنقطع  يِعّدون  العادات  وأرباب  العقول  أهل  إن  بل  به،  القيام  مشـقته  ال تمنع 

المعتاد(٦). التكليف  وكذلك  بتركه،  ويذمونه  كسالن،  عنه 

متفـق عليه، رواه البخاري، أبواب التهجد، باب ما يكره من التشـديد فـي العبادة، رقم ١١٠٠، عن   (١)
عائشـة أم المؤمنين عائشـة # واللفظ للبخاري، وأخرجه في كتـاب، اللباس، باب الجلوس على 
الحصير ونحوه (٣١٤/١٠) مع الفتح. وأخرجه مسلم، كتاب صالة المسافرين، باب فضيلة العمل 
الدائم، رقم ٧٨٢، ٥٤٠/١، وفي كتاب الصيام، باب صيام النبي ملسو هيلع هللا ىلص في غير رمضان. (٨١١/٢).

على  والمداومة  القصـد  باب  الرقاق  كتاب  فـي  هريرة 3  أبي  حديث  مـن  البخـاري  أخرجـه   (٢)
الفتح. مع   (٢٩٤/١١) العمل 

.(١٢٠/٢) الموافقات،  الشاطبي:   (٣)
نفسه. المرجع   (٤)

.١٢١/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٥)
.١٢٣/٢ المصدر،  الشاطبي:   (٦)
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والحد الفاصل بين المشـقة التي ال تعد مشقة عادة، والتي تعد مشقة أنه: إن كان 
العمل يؤدي الدوام عليه إلى االنقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في صاحبه 
في نفسـه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشـقة هنا خارجة عـن المعتاد، وإن لم يكن 

فيها شيء من ذلك من الغالب، فال يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة(١).
بالمقارنة  المكلف  يلزمه  بما  خاّصًا،  المشـقة  معنى  يكون  أن  الرابع:  الوجه 
ومخالفة  نفسـه،  هوى  عن  للمكلف  إخراج  التكليف  فإن  التزامه،  قبل  حاله  مع 
وعناء،  تعب  بسـببها  اإلنسـان  ويلحق  مطلقًا،  الهوى  صاحب  على  شـاقة  الهوى 
قصد  إنما  الشارع  أن  علم  وإذا  الخلق(٢).  في  الجارية  العادات  في  معلوم  وذلك 
فال تكون  هللا،  عبدًا  يكون  حتى  هواه  اتباع  عن  المكلف  إخراج  الشـريعة  بوضع 
في  شـاقة  كانت  وان  التكليف،  في  المعتبرة  المشـقات  من  حينئذ  الهوى  مخالفة 
لكان  ذلك،  ألجل  التخفيف  يشـرع  حتى  معتبرة  كانت  لو  إذا  العادات،  مجاري 

باطل(٣). وذلك  له  الشريعة  وضعت  لما  نقضًا  ذلك 
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العسر،  ضد  واليسر  والليونة  السـهولة  من  وهو  اليسر،  من  اللغة:  في  التيسـير 
ومادة  وَالَن،  سهل(٤)  إذا  األمر  يسـر  يقال:  سّهله،  ويّسره:  سهل  واستيسـر:  وتيسـر 
على  أحدهما  يـدل  فارس .  ابن  قـال  كما  أصالن  والـراء)  والسـين  (البـاء  الكلمـة 
العسر(٥). اليسر ضد  انفتاح شيء وخفته، واآلخر على عضو من األعضاء، فاألول 

.١٢٣/٢ نفسه،  المصدر   (١)
.١٢١/٢ نفسه:   (٢)
.١٥٣/٢ نفسه:   (٣)

 .١٨١/١٠ - ١٨٤ العرب،  لسـان  منظور،  ابن  ـ  ص ٦٤٣.  المحيط،  القاموس  الفيروزآبـادي:   (٤)
ص ١٥٢. الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي،  جي  قلعة 

.١٥٥/٦ - ١٥٦ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (٥)
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حالة  في  اإلنسـان  عليه  ما يقدر  هـو  االصطالح:  فـي  التيسـير  مدلول  وأمـا 
المقياس  هو  ليس  القدرة  وعدم  والشّدة(١).  الضيق  حال  ال في  والسهولة،  السعة 
سمح  سهل  أي  يسر»(٣).   الدين  «إن  الحديث:  وفي  الشرعي(٢)،  للعسـر  والضابط 

التشدد. قليل 
 «  ª  ©  ¨  § ﴿ تعالـى:  قولـه  تفسـير  عنـد  القاسـمي (٤)  يقـول 
وال يثقل  النفـس  ال يجهد  عمـل  هـو  واليسـر  ( البقـرة: ١٨٥).   ﴾ ̄  ®  ¬
﴿ ے  تعالى:  قولـه  في  كمـا  والشـر،  الخير  في  اليسـر  ويكـون  الجسـم(٥). 
( الليـل: ١٠).   ﴾ ¬  « ﴿ قولـه:  وفي  الخير،  فـي  وهـذا  ( الليـل: ٧).   ﴾ ¡

الشر(٦). في  وهذا 

.٧٩/١٤ الغيب،  مفاتيح  الّدين:  فخر  الرازي   (١)
ص ٢٤٠. الفقهية،  والقواعد  األصول  في  الشرعية  الرخصة  كامل:  عبد اهللا  عمر   (٢)

هريرة. أبي  عن   ،٣٩ رقم  يسر،  الدين  باب  اإليمان،  كتاب  البخاري،  رواه   (٣)
الحالق،  قاسـم  سـعيد بن  محمد  الدين) بـن  جمـال  محمـد  (أو  القاسـمي  الديـن  جمـال   (٤)
وتضلعًا  بالديـن،  علمًا  عصـره،  فـي  الشـام  إمـام  ١٨٦٦ - ١٩١٤م):  (١٢٨٣ - ١٣٣٢هـ/ 
في  جديد  مذهب  بتأسـيس  اتهم  بالتقليد.  ال يقـول  العقيدة  سـلفي  كان  األدب.  فنـون  مـن 
فرد  وسـألته،  ١٣١٣هـ)  (سـنة  الحكومة  عليه  فقبضت  الجمالي)  (المذهب  سـموه  الدين، 
الدروس  وإلقاء  للتصنيف  منزله  في  فانقطع  دمشق،  والي  إليه  واعتذر  سبيله،  فأخلي  التهمة 
في  كثيرة  بحوثًا  نشـر  واألدب،  اإلسـالمية  الشـريعة  وعلوم  التفسـير  في  والعامة،  الخاصة 
ط،  ـ  المؤمنين  وموعظـة  ط.  ـ  اإلسـالم  في  الفتوى  مؤلفاتـه:  من  والصحـف.  المجـالت 
ط.  ـ  والواجب  الفرض  معرفة  إلى  الطالـب  وتنبيه  للغزالي.  الدين  علوم  إحياء  بـه  اختصـر 
مجلدًا   ١٧ في  ط،  ـ  التأويل  ومحاسن  ط.  ـ  الحديث  مصطلح  فنون  من  التحديث  وقواعد 

الكريم. القرآن  تفسير  في 
.٤٢٧/٣ التأويل،  محاسن  القاسمي:   (٥)

.٢٩٥/٥ - ٢٩٧ العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٦)
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والتخفيف  للتسـهيل  سـببًا  تصبح  الصعوبة  أن  للقاعدة  اإلجمالي  والمعنـى 
الشرعية،  األحكام  في  والتخفيف  للتيسـير  سبب  المشـقة  أّن  أي  المكلف،  على 
التي  والعناء  فالصعوبة  فيه؛  سـببًا  تصير  أنها  للتيسـير  المشـقة  بجلب  والمقصود 
للتسهيل  صحيحًا  شرعّيًا  سـببًا  تصير  الشـرعي  الحكم  تنفيذ  في  المكلف  يجدها 

ما(١). بوجه  عنه  والتخفيف 
تطبيقها  عن  ينشـأ  التي  األحكام  «إن  البورنو :  يقول  المعنى  هـذا  من  وقريبـًا 
تحت  يقع  بما  تخففها  فالشريعة  ماله،  أو  نفسـه  في  ومشـقة  المكلف  على  حرج 

إحراج»(٢). أو  عسر  دون  المكلف  قدرة 

نص  في  جاء  كالمه  في  جاء  وما  ص ٢٧،  العدلية،  األحكام  مجلة  شـرح  باز:  رسـتم  سـليم   (١)
الصعوبة  يعنـي  التيسـير»  تجلب  «المشـقة  أن  على  نصت  حيث  المجلـة  مـن   (١٧) المـادة 
من  كثير  األصل  هذا  على  يتفرع  الضيق  الوقت  في  التوسـيع  ويلزم  للتسـهيل،  سـببًا  تصير 
الرخص  من  الفقهاء  جّوزه  وما  ذلـك،  وغير  والحجر  والحوالة  كالقرض  الفقهيـة  األحـكام 
 (١٧) المادة  شـرح  أيضًا  وينظر:  القاعدة،  هذه  من  هو  الشـرعية  األحكام  في  والتخفيفات 

لألتاسي. المجلة  شرح  في 
ص ٢١٨. الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  صدقي:  محمد  البورنو   (٢)





وضوابطها المشاق  أنواع 

الثاني المبحث 

عن  سـؤال  يتبادر  السـابق  المبحث  في  والتيسـير  المشـقة  معنى  بينَّا  أن  بعد 
ماهية المشقة المعتبرة في جلب التيسير، هل كل مشقة معتبرة في جلب التيسير؟ 

القاعدة؟ هذه  في  المعتبر  التيسير  ضابط  وما  المشقة؟  هذه  ضابط  وما 
عن  تنفصل  أن  ال يمكن  التكاليف  كل  إن  نقول:  األسئلة  هذه  عن  وللجواب 
الشـديد  البرد  أيام  في  والوضوء  والحج،  والصيام  فالصالة  المشـقة،  ما من  نوع 
إن  بل  مشـقة،  فيها  التكاليـف  مـن  وغيرها  ذلـك  كل  الكفـار،  وغـزو  والجهـاد 
التكاليف  من  فال يخلو  ومشقة  كلفة  ما فيه  طلب  ألنه  إال  بهذا  ما ُسمَي  التكليف 

المشقة. عن 
وهي  جانبها،  إلى  الرخص  شرعت  التي  المشقة  بين  التمييز  وجب  هنا  فمن 
تكليف.  أي  عن  تنفصل  ال تكاد  التي  المعتادة  والمشـقة  المعتادة،  غير  المشـقة 

التفصيل: من  بشيء  سنبينهما  المشقة  من  نوعان  هنا  فيكون  هذا  وعلى 
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والتكليف  بالتكاليـف،  ِفعلها  العبـاد  من  المطلوب  األعمال  الشـارع  سـّمى 
الهوى  مخالفة  إال  فيه  يكن  لم  «لو  الشـاطبي :  يقول  وكما  مشـقة،  ما فيه  هو  لغة: 

كافيًا»(١). لكان 

.١١٢/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (١)
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وهذا النوع من المشـقة ال تنفـك عنها العبـادة غالبًا ويسـتلزمها أداء الواجبات 
والقيـام بالمسـاعي التي تقتضيهـا الحياة الصالحـة، كما ال يمكن انفـكاك التكاليف 
المشـروعية عنها؛ ألن كل واجب ال يخلو عن مشـقة، كمشـقة الوضوء والغسل في 
شدة البرد، وكمشقة صالة الفجر في هجر المضجع، وكمشقة الصوم في شدة الحر 
وطول النهار، وكالمشقة الحاصلة في السفر التي ال يخلو منها الحج والجهاد غالبًا، 
فال بـد منهـا ألداء هاتيـن الفريضتين، فال تبيـح ترك الحـج والجهاد لمجرد مشـقة 
السـفر، وكاأللـم الحاصل للمقـام عليه الحـد، كحد الجلـد والرجم والقطـع، فإنه 
يحصل للجناة من سـرقة وزنى وقذف، وال سـيما في حق اآلبـاء واألمهات والبنين 
والبنـات، وقتال البغاة في حال الصحة والقدرة مشـقة وألم عظيم، وال يسـقط ذلك 
الحد عنهم لعدم إمكان انفكاكهم عنها(١)، فهذه مشـقة عظيمة ولكنها غير معتبرة في 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ تعالـى:  قـال  الشـارع،  نظـر 

«لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (٢). ( النور: ٢)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص :   ﴾ @
الكتساب  العمل  ومشـقة  فيه،  والرحلة  العلم،  طلب  في  االجتهاد  وكمشـقة 
طبيعته، وتختلف  تستلزمها  نوع مشقة،  والواجبات  التكاليف  فكل هذه  المعيشة، 
العقوبات  إسقاط  وال في  العبادات  إسـقاط  في  لها  ال أثر  فهذه  درجتها،  بحسـبه 
مصالح  لفاتت  أثرت  لو  ألنها  منها؛  وال مانع  األوقات،  كل  في  تخفيفها  وال في 
ولفاتت  األوقـات،  غالـب  في  أو  األوقـات،  جميـع  فـي  والطاعـات  العبـادات 
بالمشـقة  عنه  يعبر  المشـقة  من  الضرب  وهذا  العقوبات،  مشـروعية  من  الحكمة 

العادية. الحدود  في  الطبيعية 

ـ  ص ١١٠.  والنظائـر،  األشـباه  السـيوطي،  ـ  بعدها.  وما  ص ٨٧  نفسـه،  المصـدر  الشـاطبي:   (١)
.١٠٧/٢ األحكام،  قواعد  عبد السالم،  العز بن  ـ  ص ١٢٨.  القواعد،  جواهر  الراشدي، 

حديث:  ٣٣٠٦  عن  ـ  الغار  حديـث  باب  األنبياء  أحاديث  كتاب  ـ  البخـاري  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
ـ  مسـلم  ورواه  الزبير.  عروة بن  عن  حديث:  ٤٠٦٤ .  ـ  بـاب:  المغازي  كتاب  ـ  وفـي  عائشـة. 

عائشة. عن  عروة  عن  حديث:  ٣٢٨٢ .  ـ  وغيره  الشريف  السارق  قطع  باب  الحدود،  كتاب 
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ألن  التخفيف؛  وال توجـب  التكليف  ال تنافي  المشـقة  هذه  أن  والحاصـل: 
النوع  هذا  عن  عبد السـالم   العز بن  يقول  وتفريط(١).  إهمال  عندئذ  فيه  التخفيف 
في  والطاعات  العبادات  إسقاط  في  لها  ال أثر  كلها  المشـاق  «فهذه  المشـقة:  من 
المثوبات  من  عليهـا  ما رتب  ولفات  األوقات،  غالـب  في  أو  األوقـات،  جميـع 
وما  تبوك   غزوة  أن  الشـاطبي   وذكر  والسـماوات»(٢).  األرض  ما دامت  الباقيات 
ال تخرج  واألحباب،  األهل  وترك  المسافة،  وُبعد  الحّر،  في  متاعب  من  صاحبها 
عبارة  في  المعنـى  لهذا  تأكيدًا  القيـم   ابن  وزاد  المعتـادة(٣)،  المشـقة  حدود  عـن 
منوطة  كلها  واآلخرة  الدنيا  فمصالح  تعب  مشـقة  المشـقة  كانت  «إن  فقال:  بليغة 

الراحة»(٤). تكون  التعب  قدر  على  بل  له،  ال تعب  لمن  وال راحة  بالتعب، 
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كما  معتادة  غير  أو  مألوفة  غير  مشقة  ألنها  العبادات؛  عنها  تنفك  مشقة  وهي 
التـي  الطاقـة  عـن  الزائـدة  المشـقة  المصطلـح:  بهـذا  ونعنـي  العلمـاء،  سـماها 
حياتهم،  ونظام  أعمالهـم  الناس  على  فتفسـد  اإلنسـان،  يتحملها  أن  ال يسـتطيع 
شـرعت  هنا  فمن  ومنافعها،  الحيـاة  بأعبـاء  القيام  عـن  وتعوقهـم  ومعامالتهـم، 
التكاليف  التخفيفات والتيسيرات بجانب هذه األنواع من المشقات، ووقوع هذه 
النوع  هذا  ألن  العباد؛  على  التيسير  من  الشـارع  قصد  ـ  سـابقًا  ذكرنا  كما  ـ  يضاد 
أداء  في  يتعـب  أو  العمل،  في  االسـتمرار  إمكانية  عـدم  إلى  يؤدي  المشـقة  مـن 

خلل(٥). فيه  فيحدث  ينبغي  كما  العمل 

ص ٢٢٩. المشقة،  قاعدة  السدالن،  ـ  ص ٢٢٤.  الوجيز،  البورنو:   (١)
.٧/٢ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  العز بن   (٢)

.١٢٢/٢٠ الموافقات،  الشاطبي:   (٣)
.١١٢/٢ الموقعين،  إعالم  القيم:  ابن   (٤)

ص ٤٩ - ٥٢. المشقة،  قاعدة  شرح  في  التحرير  عامر:  الزيباري   (٥)
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بقوله:  عنها  وعّبـر  بالمشـاق  التكليف  عدم  من  الحكمة  الشـاطبي   بيَّن  وقـد 
لوجهين: المكلفين   على  مرفوع  والمشقة  الحرج  أن  «ِاعلم 

التكليف،  وكراهية  العبـادة،  وُبغض  الطريق،  من  االنقطاع  خـوف  أحدهمـا: 
جسمه،  في  المكلف  على  الفساد  إدخال  من  الخوف  المعنى:  هذا  تحت  وينتظم 
سـمحة  حنيفة  الشـريعة  هذه  وضع  اهللا  ألن  وذلك  حاله؛  أو  مالـه،  أو  عقلـه،  أو 
كما  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال  فقد  هنا  ومن  مصالحهم،  الناس  على  فيها  حفظ  سـهلة، 
حتى  ال يمـل  اهللا  فـإن  ما تطيقـون  األعمـال  مـن  «خـذوا  الصحيحيـن:  فـي  ورد 

تملوا» (١).
المختلفة  بالعبـد  المتعلقة  الوظائـف  مزاحمة  عنـد  التقصير  خـوف  الثانـي: 
فربما  الطريق،  في  تأتي  أخـر  تكاليف  إلى  وولده  أهله  على  قيامه  مثـل:  األنـواع 
وربما  دونها،  بالمكلـف  وقاطعًا  عنها،  شـاغالً  األعمال  بعض  فـي  التوغـل  كان 

عنهما(٢). فانقطع  االستقصاء،  في  المبالغة  على  للطرفين  الحمل  أراد 
إلى  العبادات  عنها  ال تنفك  التي  المعتادة  غير  المشـقة  العلماء  قسـم  وقد  ـ 

مراتب:(٣). ثالث 
البشـرية  والطاقة  العاديـة  الحـدود  تتجاوز  فادحـة:  عظيمـة  مشـقة  األولـى: 
بعضه،  عن  أو  عنه  االنقطاع  إلى  عليه  الدوام  يؤدي  العمل  كان  إذا  كما  السـوية، 
النفوس  على  الخوف  كمشـقة  ماله،  أو  نفسـه  في  صاحبه  في  خلل  إلى  يؤدي  أو 
للتخفيف  وموجبة  المعتاد  عن  خارجة  هنا  فالمشقة  األعضاء،  ومنافع  واألطراف 
من  أْولى  الدين  مصالح  إلقامة  واألطراف  النفوس  حفظ  ألن  قطعًا؛  والترخيص 
هي  المشـقة  فهذه  أمثالها،  تفـوت  ثم  عبـادات  أو  عبادة  فـي  للفـوات  تعريضهـا 

 ،١١٠٠ رقم  العبادة،  في  التشديد  من  ما يكره  باب  التهجد،  أبواب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (١)
عائشة. عن   ،٥٤٠/١  ،٧٨٢ رقم  الدائم،  العمل  فضيلة  باب  المسافرين،  صالة  كتاب  ومسلم، 

.١٣٦/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)
.١١٩/١ الفروق،  القرافي:  ـ   .١٢/٢ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  العز بن   (٣)
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التي  القاعدة  بمقتضى  والتخفيـف  الترخيص  إلى  والداعيـة  بالنصوص،  المنفيـة 
التيسير ». تجلب  «المشقة  معنا: 

ال يجد  بأن  البـرد،  شـدة  من  للجنابة  االغتسـال  من  الخوف  أمثلتهـا:  ومـن 
التيمم. له  فيجوز  وال حمامًا،  مسخنًا،  وال ماء  به،  يتدفأ  وال ثوبًا  يؤويه،  مكانًا 

من  طريقًا  إال  للحـج  يجـد  ولم  آمن،  غيـر  الحـج  طريـق  كان  إذا  وكـذا 
بذلك  يمر  مـن  على  الحج  فال يجـب  السـالمة،  عدم  الغالـب  وكان  البحـر، 

الطريق(١).
أو  الرأس،  في  صداع  أدنى  أو  أصبع،  في  وجع  كأدنى  خفيفة:  مشقة  الثانية: 
الترخيص؛  في  له  وال اعتبـار  إليه  ال التفات  وأمثالها  فهـذه  خفيف،  مزاج  سـوء 
التي  الخفيفة  المشـقة  هذه  مثل  دفع  مـن  أولى  العبادات  مصلحـة  تحصيـل  ألن 

والتيسير. التخفيف  في  لها،  ال أثر 
وضابطها  الخفة والشدة:  المشقتين مختلفة في  بين هاتين  الثالثة: مشقة واقعة 
كمريض  التخفيف،  وأوجبت  بهـا  ألحقت  العظيمة  المشـقة  من  اقتربت  إن  أنهـا 
له  فيجوز  تأخيره،  أو  البـرء  بطء  أو  مرض  زيادة  الصوم  من  يخاف  رمضـان  فـي 

للتيمم. المبيح  المرض  في  وكذلك  ذلك،  ظنه  على  غلب  إذا  الفطر 
كحمى  وذلك  التخفيـف،  فال توجب  الخفيفـة  المشـقة  من  اقتربت  إذا  أمـا 
المناسـبين  والراحلة  الزاد  الحج  في  واعتبروا  يسـير(٢)،  ضرس  وجع  أو  خفيفة، 

بدنه. معه  ما يصح  إنسان  حق  في  يعتبر  قالوا:  حتى  للشخص، 
التوقف،  يحصلـه  المرتبتين  بإحـدى  إلحاقها  مـن  التمكن  عدم  حالـة  وفـي 
العلماء وبين المكلفين، ألن مقياس اعتبارها ملحقة  وربما حصل االختالف بين 

ظني. أمر  وهو  نفسه،  المكلف  قناعة  هو  الثاني،  أو  األول  بالنوع 

البورنو:  ـ  ص ١٢٨.  القواعـد،  جواهـر  الراشـدي:  ـ  ص ٨٢.  والنظائـر،  األشـباه  نجيـم:  ابـن   (١)
ص ٢٢٥. الوجيز، 

ص ١١١. والنظائر،  األشباه  السيوطي:  ـ  ص ١٢٨.  نفسه،  المرجع  الراشدي:   (٢)
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في  شـرعًا  المعتبرة  المعتادة  غير  المشـقة  لضبط  ضوابط  عدة  العلماء  وضع 

ذلك: ومن  والمعامالت  العبادات  مجال 
فإن  العبادة،  تلك  في  المعتبرة  المشـاق  بأدنى  عبادة  كل  مشـقة  تضبط  أن  ـ   ١
التي هي في مشقة  فاألمراض  بها وإال فال،  الرخصة  ثبتت  منها  أزيد  أو  مثلها  كانت 

بها. أصيب  إذا  للمْحِرم  الحلق  فتبيح  بها  تلحق  األذى  في  بالُقّمل،  الرأس  إصابة 
في  اشترط  األمور،  من  بأمر  أو  بتكليف  الشـارع  اهتمام  اشـتد  كلما  أنه  ـ   ٢
فإنه  أقل،  بالتكليف  االهتمام  كان  إذا  أما  شديدة،  مشاق  فيه  الترخيص  أو  تخفيفه 
العبادات مشاق متشددة، بخالف  يخفف ويرخص بالمشاق الخفيفة، فيطلب في 
المعامالت،  من  أكثر  بالعبـادات  الشـارع  اهتمام  ألن  المعامالت؛  في  ما يطلـب 
مع  بالمشـقة  العبادة  إهمال  فال ينبغي  والدنيا،  الدين  مصالح  العبادات  في  وألن 
أن  عائشــة  #  عن  الحديث  فـي  ورد  فقـد  ذلك،  وألجـل  احتمالهـا،  إمكانيـة 

َنَصبِك»(١).  قدر  على  «أجركِ  لها:  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أفضل  مـن  هي  التي  الصـالة  فـي  الشـرع  ترخيـص  العبـادات:  فـي  مثالـه  ـ 
حق  في  الحـدث  ومع  منـه،  االحتراز  سـبق  الذي  الُجنـب  مـع  تقـام  األعمـال، 

والمستحاضة. المتيمم 
كبيع  اجتنابه،  ما يعسـر  فمنـه  البيوع،  فـي  الغرر  المعامـالت:  فـي  ومثالـه  ـ 
ما ال يعسـر  ومنه  عنه،  فيعفى  قشـورها،  في  والبطيخ  والرمان  والبنـدق  الفسـتق 
في  األخضر  الجـوز  كبيع  المرتبتين،  بيـن  ما يقع  ومنـه  عنه،  فال يعفـى  اجتنابـه 
الحاجة  لمسيس  فيه  العسـر  يخف  وتارة  عنه،  وال يعفى  كسـر،  غرر  فيه  قشـرته، 

قشرته(٢). في  األخضر  الباقالء  كبيع  جوازه،  األصح  فيكون  بيعه،  إلى 

 ،  ١٦٩٥ رقم  النصب،  قدر  على  العمرة  أجر  باب  العمرة،  أبواب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
عائشة. عن   ،١٢١١ رقم  اإلحرام،  بوجوه  بيان  باب  الحج،  كتاب  ومسلم، 

نفسه. عبد السالم:  العز بن   (٢)
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وذلك  األوامر؛  من  ما يطلب  بخالف  مشـددة،  مشـاق  النواهي  في  ويطلب 
«دعونـي  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  باألوامـر  اهتمامـه  أشـد  بالنواهـي  الشـارع  اهتمـام  ألن 
فإذا  أنبيائهم،  علـى  واختالفهم  بسـؤالهم  قبلكم  كان  من  هلك  إنما  ما تركتكـم، 
فالنواهي  ما استطعتم»(١).   منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  وإذا  فاجتنبوه،  شيء  عن  نهيتكم 

البشرية. والطاقة  الحاجة  بقدر  تفعل  واألوامر  بإطالق،  عنها  يبتعد 
الفعل  إلى  فينظر  الوسـائل،  في  ما يراعى  أكثر  المقاصد  في  يراعـى  أنـه  ـ   ٣
إلى  وسـيلة  هو  أو  كالصالة،  ذاته  في  مقصود  هو  هل  المكلـف،  من  المطلـوب 
يتطلب وجود مشاق أخف،  ذاته  فالمقصود في  الصالة،  غيره كالوضوء من أجل 
فـي  ما ال يغفـر  الوسـائل  فـي  «يغفـر  الفقهيـة  القاعـدة  السـيوطي   قـرر  ولهـذا 

المقاصد »(٢).
الدرجة  هذه  تحديد  فـي  يسـاعد  مقياس  وضع  العلماء  بعض  حاول  وقـد  ـ 
األول  النوع  من  دنا  فما  ذاته،  المكلف  اإلنسـان  قناعة  وهو  أساسـه،  على  وتقوم 
موجب  هو  بما  ألحقها  قلبـه  لذلك  واطمأن  حرجًا  رأى  فإن  التخفيـف،  أوجـب 
حيث  الثانية،  بالدرجة  فيجعلها  الثاني  النوع  مـن  دنا  وما  والترخيص،  للتخفيـف 

وتخفيف. تسهيل  عليها  ال يترتب 
العبادات: أن تضبط مشقة  العز بن عبد السالم : «األَْولى في ضبط مشاق  قال 
منها  أزيد  أو  مثلها  كانت  فإن  العبادة،  تلك  في  المعتبرة  المشاق  بأدنى  عبادة  كل 
البشـر  قدرة  في  ليس  إذ  بالزيـادة؛  إال  التماثـل  يعلـم  ولن  بهـا،  الرخصـة  ثبتـت 

حديث:  ـ  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بسـنن  االقتداء  باب  ـنَّة  والسُّ بالكتاب  االعتصام  كتاب  البخاري،  رواه   (١)
ابن  وفي  حديث:  ٤٤٥٢ .  ـ  توقيـره ملسو هيلع هللا ىلص  باب  الفضائل  كتاب  ـ  مسـلم  وفـي   .١٤٢/٨  ،٦٨٧٩ 
في  الربيع  وأخرجه  هريرة.  أبي  عن  حديث:  ٢٠ .  الحتم  سبيلها  النواهي  بأن  البيان  ذكر  ـ  حبان 
 .١٠٥/٢ - ١٠٦ مالك،  أنس بن  عن   .٣٩٤ رقم  الحج،  فرض  في  باب  الحج،  كتاب  المسند، 

اللفظ. في  اختالف  مع 
ص ١٥٨. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)
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علمنا  األخرى،  المشقتين على  إحدى  زادت  فإذا  المشاق،  تساوي  الوقوف على 
التخفيف  ثبوت  وكان  منهما،  الدنيا  المشقة  عليه  اشتملت  فيما  استويتا  قد  أنهما 

ذلك: مثال  الزيادة  بسبب  والترخيص 
تأذيه  يعتبر  أن  فينبغـي  الناسـك،  حق  في  للحلـق  مبيـح  بالقمـل  التـأذِّي  إن 
والطيب  لّلبس  المبيحـة  المشـاق  سـائر  وكذلك  القمل،  مشـقة  بمثل  باألمراض 

المحظورات»(١). من  ذلك  وغير 

.١٢/٢ - ٦٣ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  العز بن   (١)



التيسير » تجلب  «المشقة  قاعدة:  تأصيل 

الثالث المبحث 

المطهرة  ـنَّة  والسُّ الكريم  القـرآن  مـن  كثيرة  بأدلة  القاعـدة  هذه  أصـل  تبـث 
عمومات  ومـن  األعمـال،  من  بالشـاق  التكليـف  عـدم  علـى  الـدال  واإلجمـاع 
تؤكد  األدلة  هذه  وكل  العقل،  ومن  الرخص،  ومشروعية  للحرج،  النافية  الشريعة 
الشريعة  فيه، وتبيَّن أن أصل  بالشاق واإلعنات  التكليف  إلى  الشارع لم يقصد  أن 
لهذه  اإلباضية   استدل  وقد  والعسـر.  اإلعنات  دون  واليسـر  السـماحة  على  مبني 

ذلك: من  كثيرة  بأدلة  القاعدة 

:ºjôμdG  ¿BGô≤dG  øe  : k’hCG
̄ ﴾ ( البقرة: ١٨٥).   ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ :١ ـ قال تعالى
أهل  «وأن  الوارجالني :  وقال  لكم»(١).  يشـرعه  وما  دينه  في  «أي:  الراشـدي :  قال 
اليسر  وهو  الجانبين،  أحد  إلى  تميل  فرأوها  الشريعة،  أنفاس  إلى  نظروا  التفسير 
فيما  العسر  بكم  يرد  ولم  اليسر،  بكم  أراد  تعالى  اهللا  أن  والمعنى  العسر»(٢).  دون 
وال يثقل  النفس  ال يجهـد  عمل  هو  واليسـر  للصيام،  الرخص  مـن  لكم  شـرعه 

الجسم. ويضر  النفس  ما يجهد  هو  والعسر  الجسم، 
ذلك،  من  أعّم  أنها  إال  الصيام،  رخصة  شـأن  في  واردة  كانت  وإن  والجملة 

ص ١٠٥. القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (١)
ص ٢٢٣. األبدالني،  جواب  الوارجالني:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢١٨

وابن  علي   عن  ما روي  وأمـا  الراشـدي ،  بيان  من  تقدم  كما  اللفظ  بعموم  عمـالً 
الصوم  هو  والعسر  السفر،  في  الفطر  هو  اليسر  أن  من  والضحاك   ومجاهد   عباس  

العموم(١). أفراد  من  بفرد  التمثيل  على  محمول  تفسير  فهو  فيه، 
يكون  حينئذ  حـرج،  فيه  بما  تكليف  أيَّ  ألن  بيِّـن،  اآلية  فـي  الداللـة  ووجـه 

باطل(٢). وهو  به  تعالى  اهللا  أخبر  لما  تكذيبًا 
 ﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿ تعالى:  وقولـه  ـ   ٢
عدم  عند  األمة  نكاح  إباحة  أثر  في  غيرها  مع  جاءت  اآلية  وهذه  ( النساء: ٢٨). 
من  المـراد  أن  إلـى  العلماء  بعـض  ذهـب  ذلك  أجـل  ومـن  الحـرة،  َطـْول 
عن  المـروي  هو  كما  الضـرورة،  عنـد  اإلماء  نـكاح  إباحـة  هـو:  التخفيـف 

ومقاتل . مجاهد  
جميع  وفي  الشـرع،  أحكام  كل  في  عام  ذلك  أن  على  العلماء  أغلب  ولكن 
األحكام  من  جملة  ذكر  أن  بعد  بركة   ابن  يقول  وسـهله(٣).  لنا  الشـارع  ما يسـره 
الدين  أنَّ  بيِّن،  واحد  معنى  إلـى  يؤول  ذلك  «وجميع  الشـارع:  فيها  رخص  التـي 
كلفهم  بل  وتعالى،  تبارك  عنه  ما يعجزون  يكلفهم  ولم  عباده،  على  اهللا  يسره  قد 
رحيم  ولكنه  فعلـه،  وإضعـاف  فعله  وقّدرهم  والجـروح،  إصابتـه  وسـع  ما فـي 
 5  43  2  1  0  / ﴿  : اهللا 8  قال  وقد  عباده،  على  متفضل  بخلقه، 
وسـاء  عقله،  ضُعف  من  عندي  الناس  وأضعـف  ( النسـاء: ٢٨).   ﴾ 7  6
عليه،  اهللا  ما وضعـه  غير  نفسـه  وإلزامه  ما ال يبلغـه،  وتعاطـى  لنفسـه،  اختيـاره 
يأذن  ما لم  في  رّبه  يدي  بين  لتقدمه  توبة،  تحديد  إلى  واحتاج  فعله،  عنه  وأسقط 
( النسـاء: ٢٨).   ﴾ 7  6  5 ﴿ تعالـى:  قوله  أن  وال شـك  به...»(٤)  لـه 

.٤٢/٢ المحيط،  البحر  أبو حيان،  وينظر:  ـ   .٤٢٧/٣ التأويل،  محاسن  القاسمي:   (١)
ص ٢١٣. التيسير،  تجلب  المشقة  قاعدة  يعقوب:  الباحسين   (٢)

.٢٠٣/٣ الغيب،  مفاتيح  الّدين:  فخر  الرازي  ـ   .٣٨٧/١ الكشاف،  الزمخشري:   (٣)
ص ٤٠ - ٤١. التعارف،  كتاب  البهلوي:  بركة  ابن   (٤)
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التكاليف  يه، فإخباره تعالى بضعف اإلنسان، يشعر بعدم احتماله  يعزز ذلك ويقوِّ
معينة. أفراد  خصوص  ال في  عام  بوصف  الشاقة 

فيه  بما  التكليـف  ألن  واضـح؛  الحرج  رفـع  على  اآلية  فـي  الداللـة  ووجـه 
باطالً(١). فيكون  الباري 4 ،  خبر  ويكذب  التخفيف،  إرادة  يناقض  الحرج 

قوله:  تعالى  اهللا  أنزل  عليهـم  وحرصه  عليهم  ورحمته  بعبـاده  اهللا  ولِرأفـة  ـ   ٣
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
مبينًا  اآلية  هـذه  معاني  الوارجالني   فّسـر  (التوبـة: ١٢٨) .   ﴾ ª  ©  ¨
العالَم  العالِم  «أن  جعفر :  ابن  قـرر  كما  الكريم(٢).  النبي  سـيرة  في  الرحمة  صفات 

اهللا»(٣). رحمة  من  وال يؤيسهم  اهللا،  معصية  في  للعباد  يرخص  الذي 
إحدى  بلغت  األمـة  عن  الحرج  بنفـي  صرحـت  عديـدة  آيـات  ووردت  ـ   ٤
بنفي  أي  التكليف،  مـن  نوع  ذكر  بعد  كانت  أو  عامة  كانـت  سـواء  آية(٤)،  عشـرة 

ذلك: فمن  جزئية،  قضايا  عن  ذلك 
بأن  ضْيق  أي:  ( الحج: ٧٨)،   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ تعالى:  قولـه 
للمريـض  والفطـر  الميتـة،  وأكل  والتيمـم،  كالقصـر  الضـرورات  عنـد  سـّهَله 

والمسافر(٥).
نكرة  به  وجاء  الدين،  عن  الحـرج  نفى  اهللا  أن  اآلية:  هذه  في  الداللـة  ووجـه 
تكسـبه  التي  الزائدة  بمن  العموم  ذلك  أكد  وقد  عامة،  فتكون  النفي،  سـياق  في 

ص ٢١٤. نفسه،  المرجع  يعقوب:  الباحسين   (١)
ص ٢٢٣. األبدالني،  جواب  الوارجالني:   (٢)

.٤٠/١ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
واألعراف   ،١٢٥ آية:  واألنعام   ،٦ آية:  والمائدة:   ،٦٥ آية:  النساء  سورة  في  اآليات  هذه  وردت   (٤)
و٥٠،  و٣٨   ٣٧ آية:  واألحـزاب   ،٦١ آية:  والنور   ،٧٨ آية:  والحـج   ،٩١ آية:  والتوبـة   ،٢ آيـة: 

.١٧ آية:  والفتح 
السـيوطي:  الدين  وجالل  المحلي  الدين  جالل  وينظر:  ص ١٠٥.  القواعد،  جواهر  الراشـدي:   (٥)

تصرف. ص ٤٥٠  الجاللين،  تفسير 
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لذلك  مناقضًا  حرجي  تكليف  أيُّ  فيكون  األخبار،  وجه  علـى  بذلك  وجاء  قـّوة، 
باطل(١). وذلك  اهللا 4 ،  ألخبار  ومكذبًا 

الحرج  تفسـير  في  العلماء  أقوال  ذكر  أن  بعد  تفسـيره  في  الشـوكاني   ويقول 
ما فيه  سبحانه  حطَّ  فقد  كله،  هذا  من  أعم  اآلية  أن  «والظاهر  عنا:  اهللا  رفعه  الذي 
بها  التكليف  وعـدم  األصل،  من  بإسـقاطها  إما  عباده  على  التكاليف  مـن  مشـقَه 
أو  فيه،  ال مشـقة  بدل  إلى  العدول  وتجويز  بالتخفيف،  أو  غيرهم  به  كلَّـف  كمـا 
اآلية  هذه  أنفع  ومـا  اهللا،  شـرعه  الذي  بالوجه  الذنب  عن  التخلـص  بمشـروعية 

فائدتها...»(٢). وأعظم  موقعها  وأجل 
 ª  ©  ¨  § ﴿ تعالى:  بقوله  القاعدة  لهذه  الوارجالني   واستدل  ـ   ٥
 ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «
 Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
في  ليس  بمـا  للتكليـف  النفـي  تفيـد  اآليـة  فهـذه  ( البقـرة: ٢٨٦).   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï
أن  والمعنى  فيه،  وال يحرج  عليه  وال يضيق  اإلنسـان  ما يسع  والوسـع  الوسـع، 
يبلغ  ال ما  ميسوره،  وفي  طاقته  حدود  في  ما هو  إال  اإلنسان  ال يكلف  تعالى  اهللا 

والمجهود. الطاقة  مدى 
مما  عليها  المقدور  األمور  من  عليهم  يسـهل  بما  تكليفهم  المراد  إن  وقيل: 

طاقته(٣). دون  هي 
ما جاء  فكل  ورحمته،  تعالـى  اهللا  عدل  عن  إخبار  أنها  فيهـا:  الداللة  ووجـه 

باطل. وهو  له 4  تكذيبًا  يكون  لذلك  مخالفًا 

ص ٥١. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   (١)
ـ /١٩٩٨م،  القدير، تصحيح سمير خالد رجب، ط ١، ١٤١٨ه فتح  الشوكاني محمد بن علي:   (٢)

.٥٠٤/٣ لبنان،  بيروت  العربي،  التراث  إحياء  دار 
القـرآن،  ألحـكام  الجامـع  أبو عبـد اهللا،  القرطبـي  ـ   .٢٥٤/١ الكشـاف،  الزمخشـري:   (٣)

.١٤٥/٣ المنار،  تفسير  رضا،  رشيد  ـ   .٤٢٩/٣
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قدر  فإن  اإلنسان،  تعالى  اهللا  كلفه  فرض  «كل  (ت: ٤٥٦هـ):  حزم   ابن  وقال 
عن  وعجز  بعضه  على  قوي  وإن  عنـه،  سـقط  جميعه  عن  عجز  وإن  لزمه،  عليـه 
برهان  أكثره،  أو  أقله  سـواء  عليه ،  ما قدر  ولزمه  عنه،  ما عجز  عنه  سـقط  بعضه 
وقـول  ( البقـرة: ٢٨٦).   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿  : اهللا 8  قـول  ذلـك 

ما استطعتم»(١) »(٢). منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  «إذا  رسول ملسو هيلع هللا ىلص : 
 `  _  ^  ]  \  [ ﴿ تعالـى:  قولـه  ومنـه  ـ   ٦
ذلك  ذكر  كما  العهد  هـو  الكريمة:  اآلية  في  واإلصـر  ( األعـراف: ١٥٧).   ﴾ ba
أمة  على  امتـن  اهللا 8  أن  الـكالم:  ومعنى  تفسـيره،  فـي  الطبري   جريـر  ابـن 
وضع  خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص  من  والذي  األُمِّي،  النبي  هذا  إليهم  أرسل  بأن  اإلسـالم، 
والعمل  التوراة،  إقامة  من  إسـرائيل،  بني  على  أخذه  قد  اهللا  كان  الذي  العهـد 
الغنائم،  وتحريـم  البول،  من  الجلـد  كقطع  الشـديدة،  األعمال  من  فيهـا  بمـا 
 b  a  `  _  ^ ﴿  : قوله 8  في  كما  التوبة،  لقبول  النفس  وقتل 
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
فكانـت  ( البقـرة: ٥٤).   ﴾ x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n
فجعل  السمحاء،  بشريعته  الشدة  هذه  اهللا 8  نسخ  وقد  أنفسهم،  بقتل  توبتهم 
والعـزم على عدم  واالسـتغفار،  والنـدم  الذنـب،  باإلقـالع عـن  التوبـة  فيهـا 

العودة(٣).

أبي  عن  البخاري  ونص   3 هريرة  أبي  عن  ومسـلم  البخاري  رواه  حديث  من  جزء  أورده  ما   (١)
واختالفهم  سـؤالكم  قبلكم  كان  من  أهلك  فإنما  ما تركتكم  «دعوني  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  هريرة 
ما اسـتطعتم».  منه  فأتوا  بشـيء  أمرتكم  وإذا  فاجتنبوه،  شـيء  عن  نهيتكم  فـإذا  أنبيائهـم،  علـى 
بسـنن  اإلقتداء  باب  االعتصام  كتاب  حجر،  البن  البـاري  فتح  بشـرح  البخاري  صحيح  ينظـر: 
 ١٠١/٩ العمر،  في  مرة  الحج  فرض  باب  النووي  بشرح  مسلم  وصحيح   ٢٥١/٣ رسول اهللا، 

اللفظ. في  اختالف  مع 
.٦٩  ،٦٨/١ المحلى،  حزم:  ابن   (٢)

.٢٢٨/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:  ـ   .٨٥/٩ البيان،  جامع  جرير:  ابن  الطبري   (٣)
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 {  z ﴿ تعالى:  قوله  جزئيـة  مناسـبات  في  النفي  يفيد  وممـا  ـ   ٧
 «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |
 ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬
 Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿
 Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

( البقرة: ٢٣٣).  ﴾ ä  ã  â  á  à  ß
الوالدات أوالدهن، وإنفاق األزواج  فهذه اآلية الكريمة وردت بشأن إرضاع 
االتسـاع،  وجه  على  وقدرته  طاقتـه  في  هـو  بمـا  كلٌّ  عليهـن،  األوالد  أصحـاب 
على  اهللا  يوجب  «ال  (ت: ٣١٠هــ):  الطبري   قال  منهما،  بـأي  الضرر  فال يلحـق 
ما أطاقوه  إال  منهم،  البائنات  نسـائهم  من  أوالدهم  أرضع  من  نفقة  مـن  الرجـال 

السبيل»(١). إليه  ووجدوا 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالـى:  قولـه  ومنهـا  ـ   ٨
 ﴾ 6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,+  *

( األنعام: ١٥٢).

من  اإلنسـان  يصيب  أن  ما يمكن  بشـأن  كذلك  جاءت  الكريمة  اآلية  وهـذه 
من  شابهها  وما  والمكاييل،  الموازين  ضبط  في  االمتثال  على  قدرته  بعدم  حرج، 
أن  على  وقدرته،  المكلف  وسع  في  بما  يكون  إنما  ذلك  أن  فبينت  بدقة،  األمور 
ال يمنع  جزئية،  مناسـبات  في  واردًا  كان  وإن  وأمثالها،  اآليات  هذه  فـي  المنفـي 
السـابقة  اآليات  لمضمون  تأكيدًا  الجزئيات  هذه  وتعتبر  العموم،  به  يـراد  أن  مـن 

العامة(٢).

.٤٥/٥ نفسه،  المصدر  الطبري:   (١)
.١٩٠/٨ المنار،  تفسير  رضا،  رشيد   (٢)
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:ájƒÑædG  á sæ t°ùdG  øe  :kÉ«fÉK
يلي: كما  فهي  القاعدة  هذه  على  الدالة  النبوية  نَّة  السُّ من  األدلة  أما 

السـمحة»(١)،  بالحنيفية  «بعثت  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عبد اهللا   جابر  بـن  عـن  ـ   ١
إبراهيم  0 ،  مّلة  على  وأطلقت  الحق،  إلى  الباطـل  عن  المائلة  هي:  والحنفيـة  
من  فيها  لمـا  بالحنفية  ين  الدِّ أي  «وسـمي  الشـاطبي :  قال  السـهلة(٢).  والسـمحة 

والتسهيل»(٣). التيسير 
تكن  لم  الشـرع  في  المشـقة  وجود  ثبت  لو  أنه  الحديث:  فـي  الداللـة  وجـه 
خبر  لتكذيب  باطـل،  وهذا  َعِسـرة،  حرِجية  كانـت  بل  سـمحة؛  حنفيـة  الشـريعة 

الشرع(٤). في  وال مشقة  ال حرج  أن  وثبت  إليه  ما أدى  فبطل  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، 
فجعله  الدين  شـرع  اهللا  «أن  مرفوعًا:  عباس   ابن  عن  الطبراني   رواه  وما  ـ   ٢
هذه  على  بأنه  للديـن  ووصف  إخبار  وهذا  ضيقـًا»(٥)،  يجعله  ولم  سـمحًا  سـهالً 
فال حرج  النقيضان،  وال يجتمع  والمشـقة  للحرج  معارضة  كيفية  وهي  الكيفية، 

الدين. في  وال مشقة 

وفي  والديلمي،  أمامة  أبي  طريق  وعـن  عبد اهللا،  جابر بن  طريق  عن  مسـنده  في  أحمد  أخرجـه   (١)
في  والطبراني   (٢١١٢/٢ (رقم  مسنده  في  أحمد  أخرج  كما  عائشـة #  عن  الفردوس  مسـند 
األديان  أي  ُسئل:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباس:  ابن  عن  وغيرهما  والبزار   (١١٥٧٢ (رقم  الكبير  معجم 
كما  اإلسالم)  (أي  بلفظ  إخراجه  في  آخر  وجه  وللبزار  السمحة»  «الحنفية  قال:  اهللا؟  إلى  أحب 
المتن.  في  المذكور  باللفظ  هريرة  أبـي  حديث  من   (٣٧٥١ (رقم:  األوسـط  في  الطبرانـي  رواه 
ُسنَّتي  خالف  «من  بزيادة  جابر  عن  الخطيب  ورواه  ص ٨٤،  للسيوطي،  والنظائر  األشباه  ينظر: 
.٢٥١/١ للعجلوني،  اإللباس  ومزيل  الخفاء  الكشف  في  أيضًا  وطرقه  ذلك  ينظر:  مني»  فليس 

.٧٨/١ الباري،  فتح  حجر:  ابن   (٢)

.٢٣٢/١ الموافقات،  الشاطبي:   (٣)
ص ٢١٧. التيسير،  تجلب  المشقة  قاعدة  الباحسين:   (٤)

العباس، رقم ١١٥٣٢، وأبو  العين، أحاديث عبد اهللا بن  الكبير، باب  المعجم  الطبراني في  رواه   (٥)
الهيثمي:  قال  عباس.  ابن  عن   ،٣٤٣/٤  ،٢٤٥٨ رقم  عباس،  ابن  مسند  أول  مسنده،  في  يعلى 

.٤١٧/١ الزوائد،  مجمع  الحديث».  متروك  وهو  بحنش  الملقب  قيس  حسين بن  «فيه 
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الدين  يشاد  ولن  يسر  الدين  «إن  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرة  3  أبي  عن  ـ   ٣
من  وشيء  والرْوحة  بالغدوة  واستعينوا  وأبشروا،  وقاربوا  فسددوا  غلبه،  إال  أحد 

الدلجة»(١).(٢).
يسر  اإلسالم  دين  «أي:  الحديث:  معنى  مبينًا  «جواهره»  في  الراشدي   قال 
والمشاّدة:  اليسـر،  نفس  الدين  لجعله  مبالغة؛  العبارة  وفي  غيره،  إلى  بالنسـبة 
إال  طاقته  فوق  القربات  مـن  نفسـه  ويكلف  أحد،  الدين  يقاوم  ولن  المبالغـة، 
المنبت  «إن  المقصـد  دون  ووقـف  جّله،  أو  كلـه  العمل  عـن  وانقطـع  غلبـه، 
إلى  يسـير  ألنه  بالمسـافر؛  العامل  شـبه  أبقى»(٣).  فقد  وال ظهرًا  قطع  ال أرضًا 
فـي  وبالرخصـة  موضعهـا،  فـي  بالَعْزمـة  فيأخـذ  العمـل،  طريـق  فـي  اهللا 

موضعها...»(٤).

رقم  يسـر  الدين  باب  األيمان  كتاب  الصحيح،  الجامع  في  رواه  للبخـاري  واللفظ  عليـه  متفـق   (١)
ـ حديث:  يسـر  الدين  اإليمان وشـرائعه  كتاب  ـ  الصغرى  السـنن  فـي  النسـائي  وأخرجـه   .٣٩
في  ما جاء  باب  واإلحسـان  البر  كتاب  ـ  صحيحـه  في  حبان  ابـن  رواه  صحيـح.  وهـو    ٤٩٧٢ 
حديث:  فيها  المقاربة  عند  الطاعات  في  والدلجة  والرواح  بالغدو  األمر  ذكر  ـ  وثوابها  الطاعات 

هذا» «إن  بزيادة   . ٣٥٢ 
تسـتطيعوا  لم  إن  (قاربوا)  وال تفريط.  إفـراط  غير  من  الصواب  وهو  السـداد  الزمـوا  (سـددوا)   (٢)
ينظر:  قّل،  وإن  الدائم  العمل  على  بالثواب  (أبشروا)  منه.  يقترب  بما  فاعملوا  باألكمل،  األخذ 

.٧٨/١ الباري  فتح 
 .٤٧٤٢ حديـث:   ،٢٧/٣ - ٢٨ عبـد اهللا،  جابر بـن  عن  الكبـرى  السـنن  فـي  البيهقـي  رواه   (٣)
(١٤١٤هـ/  ط ١  لبنـان،  بيـروت  العلميـة،  الكتـب  دار  عطـا،  عبد القـادر  محمـد  تحقيـق: 
الصالة  كتاب  وفي  ـ   والمداومة،  والجهد  العبادة  فـي  القصد  باب  الصالة  كتـاب  ١٩٩٤م) 
في  الحديث  ونص  حديث:  ٤٤٠٤ .  العبـادة  في  القصد  باب  ـ  التطوع  صالة  أبـواب  جمـاع 
فيه  فأوغل  متين  الدين  هذا  «إن  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عبد اهللا  جابر بن  عن  كاآلتي:  السـنن 
وهو  أبقى».  وال ظهـرًا  قطع  ال أرضًا  المنبـت  فإن  اهللا،  عبادة  نفسـك  إلى  وال تبغـض  برفـق 
 3 مالك  أنس بن  مسند  هاشم  بني  مسند  ومن  ـ  المسند  حنبل  أحمد بن  وأخرجه  حسـن. 

حسن. وهو  حديث:  ١٢٨٢٣. 
ص ١٠٧ - ١٠٨. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٤)
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ألن  قبله؛  األديان  إلى  بالنسبة  مبالغة  يسـرًا  الدين  «ويسـمى  حجر :  ابن  وقال 
أن  له  األمثلة  أوضـح  ومن  قبلهـم،  كان  الـذي  اإلصر  األمة  هـذه  عـن  رفـع  اهللا 

والندم»(١). والعزم  باإلقالع  األمة  وتوبة  أنفسهم،  بقتل  كانت  توبتهم 
فكل  يسـر،  اهللا  دين  أن  أخبـر  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  بالحديـث:  االسـتدالل  وجـه  ـ 
ال حرج  أن  فثبت  باطل،  وذلـك  اإلخبار،  لذلك  مكذبًا  يكون  حرج  فيـه  ما جـاء 

ْير. السَّ في  األوقات  ألْرَوح  بيان  الحديث  تتمة  في  جاء  وما  الشرع،  في 
إلى  هه  ونبَّ مسـافرًا،  بذلـك  خاطب  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  «ويبـدو  حجـر :  ابـن  قـال 
وأَْمُر  ينقطع»(٢)  وأن  سيره  يواصل  أن  المسافر  فيها  يستطيع  التي  النشـاط  أوقات 

واضح. هو  كما  له  تطبيقي  مثٌل  يسر،  اهللا  دين  أّن  على  بذلك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
دينكم  خير  إن  أيسـره  دينكم  خير  «إن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الحديث  هذا  وبمعنى  ـ   ٤

أيسره»(٣). 
أيسـرهما  فانظر  أمران  عليك  اختلف  «إذا  قال:  أنه  الشـعبي   عن  وروي  ـ   ٥

العسر»(٤).  بهم  يرد  ولم  اليسر،  األمة  بهذه  أراد  اهللا  إن  الحق،  إلى  أقرب  فإنه 
حيث  من  السـابق  الحديث  في  ورد  كالذي  الحديث  هذا  في  الداللة  وجه  ـ 

والمشقة. الحرج  بتشريع  تكذيبه  فيلزم  خبر،  إنه 
بين  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُخيِّر  «مـا  قالـت:  عائشـة  #  المؤمنيـن  أم  حديـث  ـ   ٦

اإليمان. كتاب  من   ٣٩٠ رقم  حديث   ،٩٤  ،٩٣/١ الباري،  فتح  حجر:  ابن   (١)
.٧٩/١ الباري  فتح  حجر:  ابن   (٢)

حديث:  ـ  األدرع  محجن بن  حديث  الكوفيين  مسـند  أول  ـ  حنبل  أحمد بن  مسـند  أحمد  رواه   (٣)
كتاب  ـ  العالية  المطالب  في  العسـقالني  حجر  ابن  الحافظ  وأخرجه  صحيح.  بسـند    ١٨٦٠٨ 
مسـند  أول  ـ  حنبل  أحمد بن  مسـند  حديـث:  ٢٩٦٨ .  ـ  يسـر  الدين  بـاب  والتوحيـد  اإليمـان 

حديث:  ١٨٦٠٨ . ـ  األدرع  محجن بن  حديث  الكوفيين 
الجامع  حديـث:  ١٦٨٠   ـ  اليسـر  بكم  اهللا  يريـد  قوله:  البقـرة  سـورة  ـ  حاتم  أبـي  ابـن  تفسـير   (٤)

النبوي. للحديث 
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أبعد  كان  إثمـًا  كان  فإن  أيسـرهما،  اختار  إال  اآلخر،  مـن  أيسـر  أحدهما  أمَرْيـن 
منه»(١) . الناس 

اهللا 8 ،  دين  سـماحة  فيه  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  بيَّن  بالحديث:  االسـتدالل  وجـه  ـ 
المشقة  تكن  فلم  إثمًا،  يكن  ما لم  األيسر  يختار  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  هْديِ  من  كان  وأنه 
اليهودية   فـي  الرهبانيـة  حـال  هـو  كمـا  ومقصـودًا،  مطلوبـًا  شـيئًا  النفـس  علـى 
تعذيب  إلـى  يعمدون  إذ  المسـلمين؛  مـن  بهم  وتشـبه  تأثـر  وحـال  والنصرانيـة ، 
ذلك  أن  بدعوى  الرزق،  من  الطيبات  من  لهم  اهللا  أحل  مما  بحرمانهما  أنفسـهم 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص (٢). نبينا  هدي  الهدي  خير  أن  الصحيح  ولكن  اهللا 8 ،  إلى  أحب 
أيضًا: القاعدة  هذه  تأصيل  في  اإلباضية   اعتمدها  التي  األحاديث  ومن  ـ 

المصلي  يجد  لم  إذا  للعذر،  التيمم  جواز  على  الشـماخي   به  ما اسـتدل  ـ   ٧
ابن  طريق  من  ما روي  على  اعتمادًا  للمرض،  اسـتعماله  على  ال يقدر  أو  الماء، 
أمير  وهو  السالسـل  ذات  غزوة  في  العاص   عمرو بن  «خـرج  قال:  عبـاس  3 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخبره  على  قدم  فلمـا  فتيمم،  الماء  شـدة  من  وخاف  فأجنب  الجيـش، 
فقال  علمته؟  أين  ومن  ذلك،  فعلت   َِ ولم عمرو  يا   : فقال 0  فعل  بما  أصحابه 
 P  O  N  M  LK  J  I ﴿ يقـول:  اهللا  وجدت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يا  لـه: 

شيئًا»(٣)  (٤). عليه  يرد  ولم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فضحك  ( النساء: ٢٩).   ﴾ Q

لآلثـام  مباعدتـه ملسو هيلع هللا ىلص  بـاب  الفضائـل،  (ك)  فـي  مسـلم  أخرجـه  لمسـلم،  واللفـظ  عليـه  متفـق   (١)
صفة  باب  المناقب،  (ك)  فـي  البخاري  وأخرجه   ،(١٨١٣/٤) أسـهله...  المباح  من  واختيـاره 
ـروا»  وال تعسِّ ـروا  «يسِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  باب  األدب،  (ك)  وفي  الفتح  مـع  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص (٥٦٦/٦) 
باب  الحدود،  (ك)  وفـي  الفتح  مع   (٥٢٥/١٠) الناس  على  والتسـري  التخفيـف  يحـب  وكان 

الفتح. مع   (٨٦/١٢) اهللا،  لحرمات  واالنتقام  الحدود  إقامة 
ص ٢٣٧ - ٢٣٨. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  حسن،  إسماعيل بن  علوان   (٢)

رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم ٣٣٤، وأحمد في مسـنده، مسند   (٣)
الشاميين، حديث عمرو بن العاص، رقم ١٧٨٤٥، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم ٦٢٩، 

عن عمرو بن العاص، الزيلعي: «الحاصل أن الحديث حسن أو صحيح». نصب الراية، ١٣٩/١.
.٢٧٦/١ - ٢٧٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٤)
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يترك  ما كان  كثيـرًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  بـل  الحد،  هذا  عند  األمـر  يقف  ولـم  هـذا 
بالتخفيف،  يأمر  ما كان ملسو هيلع هللا ىلص  وكثيرًا  أمتـه،  على  مشـقة  فيه  يكون  أن  مخافة  األمر 

والتشدد. الغلو  عن  الناس  وينهى 
المعنى: هذا  في  الجلية  األحاديث  فمن 

رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قال:  جابر  3  عن  صحيحه  في  البخاري   ما رواه  ـ   ٨
قال:  فقالوا صائم،  «ما هذا»؟  فقال:  عليه،  ُظلل  قد  فرأى زحامًا ورُجالً  في سفر، 

السفر»(١).  في  الصوم  البِرِّ  من  «ليس 
كان  إذا  الصوم  البر  من  ليس  «أنه  الحديث:  مدلول  بيان  في  أطفيش   القطب  قال 
عليه»(٢) كان ال يشتد  إذا  إحسان  بل  إحسانًا مطلقًا  ليس  أي  الشدة،  أو  المضرة  تلحقه 
رخَّص  التـي  اهللا  برخصة  «وعليكـم  قـال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أخـرى  روايـة  وفـي 
برخصة  «عليكم  وقوله:   ...» الحديث:  هذا  في شرح  العيد   دقيق  ابن  لكم»(٣).  قال 
الحاجة  دعت  إذا  بالرخصة  التمسك  يستحب  أنه  على  دليل  لكم»  رخص  التي  اهللا 

والتعمق»(٤). والتنطع  النفس  على  التشديد  وجه  على  وال تترك  إليها، 
على  رواية:  وفـي  ـ  المؤمنين   على  أشـق  أن  «لـوال  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  وكذلـك  ـ   ٩
في  الدهلوي   اهللا  ولـي  الشـاه  قال  صالة»(٥).  كل  عند  بالسـواك  ألمرتهـم  أمتـي ـ 

كتاب  ومسـلم،   ،١٨٤٤ رقم  النبي...،  قـول  باب  الصوم،  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
ورواه  جابر.  عن   ،١١١٥ رقم  للمسافر،  رمضان  شهر  في  واإلفطار  الصوم  جواز  باب  الصيام، 

حديث:  ٢٠٦٨ . ـ  الفطر  اختيار  باب  الصوم  كتاب  ـ  السنن  في  أبو داود 
.٣٥٦/٣ النيل،  شرح  أطفيش:   (٢)

 ،  ١١١٥ رقم  للمسـافر،  رمضان  شـهر  في  واإلفطار  الصوم  جواز  باب  الصيام،  كتاب  مسـلم:   (٣)
ـ  السـفر  في  الصوم  أبواب  جماع  الصيام  كتاب  ـ  صحيحه  في  خزيمة  ابن  وأخرجه  جابر.  عن 
في  حبان  ابن  وأخرجه  حديث:  ١٨٨٧ .  ال حتمـًا  رخصة  السـفر  في  الفطر  أن  البيان  ذكر  بـاب 
على  بأن  اإلخبار  ذكـر  ـ  وثوابها  الطاعات  في  ما جـاء  باب  واإلحسـان  البر  كتاب  ـ  صحيحـه 

صحيح. وهو  حديث:  ٣٥٦ .  طاعته،  في  له  اهللا  رخصة  قبول  المرء 
بمصر. المنيرية  المطابع  ط   .٢٢٥/٢ األحكام،  إحكام  العيد،  دقيق  ابن   (٤)

تخريجه. سبق   .١٤٣/٣ النووي،  بشرح  مسلم  صحيح   (٥)
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للصالة  شـرطًا  السـواك  لجعلت  الحرج  خوف  لوال  «معناه  الحديث:  هذا  شـرح 
واضحة  دالئل  وكلها  جّدًا،  كثيرة  أحاديـث  األسـلوب  بهذا  ورد  وقد  كالوضوء، 
بالمقاصد،  منوطة  وأنها  الشرعية،  الحدود  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص مدخالً  أن الجتهاد  على 

الشرائع»(١). عليها  بنيت  التي  األصول  من  الحرج  رفع  وأن 
ما ذكره  القاعدة،  هذه  على  اإلباضية   بها  استدل  التي  األحاديث  ومن  ـ   ١٠
لظروف  مراعاة  الصـالة،  في  اإلمام  تخفيـف  مسـألة  في  «جامعه»  في  بركـة  ابـن 
صلى  إذا  بأصحابه  يخفف  أن  لإلمام  «والمسـتحب  فيقول:  المأمومين،  وأحوال 
فيكم  فإن  فليخفف،  أحدكـم  صّلى  «إذا  قال:  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  لمـا  بهـم، 

ما شاء»(٢)» (٣). فليطل  وحده  صّلى  وإذا  الحاجة،  وذا  الضعيف 
ابن بركة  بحديث يدل على مراعاة اإلمام لألحوال  _ السياق نفسه استدل  وفي 

روي  لما  يحدث،  أمر  عند  يخفف  أن  أيضًا  لإلمام  «وجائز  فيقول:  الطارئـة، 
فأسـمع  فيها  أطيل  أن  أريد  وأنا  الصالة  إلـى  ألقوم  «إني  قال:  أنـه  عنـه ملسو هيلع هللا ىلص 

أمه»(٤)» (٥). على  أشق  أن  مخافة  فأوجز  الصبي  بكاء 
اختالف  _ على  جوانب  ثالثة  انتظمت  قد  يجدها  األحاديث  هذه  في  والناظر 

فيها: وردت  التي  والمناسبات  موضوعاتها 
ـ   العباد.أ  عن  الحرج  ورفع  وسماحته  الدين  هذا  يسر  يتناول  فبعضها 

القاهرة. الجيل،  دار   ،١٨٢/١ البالغة،  اهللا  حجة  اهللا،  ولي  الدهلوي   (١)
ما شـاء،  فليطول  لنفسـه  صلى  إذا  باب  واإلمامة،  الجماعة  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
أبي   ،٤٦٧ رقم  تمام،  في  الصالة  بتخفيف  األئمة  أمر  باب  الصالة،  كتاب  ومسلم،   ،٦٧١ رقم 

هريرة.
.٥٠٩/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

 ،٦٧٥ رقم  الصبي،  بكاء  عند  الصالة  أخف  من  باب  واإلمامة،  الجماعة  كتاب  البخاري،  رواه   (٤)
باب  ـ  الصالة  استفتاح  تفريع  أبواب  الصالة  كتاب  ـ  داود  أبي  سنن  األنصاري.  قتادة  أبي  عن 

صحيح. وهو  حديث:  ٦٧٧ .  يحدث  لألمر  الصالة  تخفيف 
.٥١٠/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٥)



٢٢٩ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

ـ   عن ب  الناس  ونهـي  بالتخفيف  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ألوامـر  يتعـرض  منهـا  وقسـم 
والتشديد. التعمق 

ـ   على ج  المشقة  خشية  القرب  بعض  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ما ترك  بيان  في  وباقيها 
فيها  وتجلى  ومغزاهـا  معناهـا  في  متحـدة  مجموعها  فـي  وكلهـا  أمتـه 

األمة(١). عن  الحرج  وضع  إلى  القصد 

والحاصل:
على  أنزله  الذي  اهللا 8 ،  دين  سـماحة  تبيِّن  بمجموعها  األحاديث  هذه  أن 
التيسير  رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص  َهْدي  مِن  وأن  يسر،  اهللا  دين  وأن   ، 1 ورسله  أنبيائه  خاتم 
اهللا 8 ،  دعـوة  الناس  لقبول  أدعـى  وهذا  األمـة،  عن  الحـرج  ورفـع  والتبشـير 
رهبانية  دين  ديننا  وليس  إثمًا،  يكن  ما لم  األمور  من  األيسر  يختار  كان  وأنه ملسو هيلع هللا ىلص 

األمم. من  َقْبلنا  من  حال  هو  كما 

:¢üNôdG  á«Yhô°ûe  :kÉãdÉK
أمر  وهذا  الرخـص،  مشـروعية  من  ما ثبت  القاعدة  هـذه  على  األدلـة  ومـن 
القصر والفطر والجمع،  به، ومما ُعلم من دين األمة بالضرورة، كرخص  مقطوع 
يتخرج  مما  وتخفيفاته  الشرع  رخص  وجميع  االضطرار،  في  المحرمات  وتناول 
في  واليسـر  السـماحة،  مبدأ  التزام  على  قطعًا  يدّل  نمط  وهذا  القاعدة،  هذه  على 
والتكلُّف  التعمق  عـن  النهي  في  ما جـاء  وكذلك  الشـرعية،  باألحكام  المطالبـة 
كان  ولو  األعمـال،  دوام  عن  االنقطـاع  ما يسـبب  كل  وعن  الدين،  فـي  والغلـو 

وال تخفيف(٢). ترخص  ثمَّ  كان  لما  التكليف  في  للمشقة  قاصدًا  الشارع 

ص ٢٧٠. الفقهية،  القواعد  علي:  الندوي   (١)
الكبرى،  الفقهيـة  القواعد  السـدالن،  ـ  ص ٢٢٠.  الفقـه،  قواعد  إيضاح  فـي  الوجيـز  البورنـو:   (٢)

ص ٢٢٨.
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ينص  الذي  الحديث  فذكـر  الحقيقة  هذه  «جواهره»  في  الراشـدي   أكد  وقـد 
قال:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنس  3  عن  روي  لما  الثابتة،  الرخص  مشروعية  على 
مخافة  صالتي  في  ز  فأَتجوَّ يبكي  الصبي  صوت  فأسـمع  الصالة  في  ألكون  «إني 

أمه»(١).  على  أشق  أن 
«المشقة  قاعدة:  على  فروعهم  في  اإلباضية   اعتماد  ما يفيد  الشـماخي   وذكر 
عن  حديثه  معرض  في  فقال  القاعدة،  لتأصيل  وهذا  والتخفيف»،  التيسير   تجلب 
مخوفة،  حالة  على  نفسـه  يحمل  أن  للمكلف  «وليس  للتيمم:  المبيحة  األسـباب 
الحمد  بهم وهللا  متلفة، وقد يسر اهللا على عباده تخفيفًا، وكان  وال يعرضها لخطة 

لطيفًا»(٢).

:´ÉªLE’G  øe  :kÉ©HGQ
المشـقة  ودفع  والتخفيف  التيسـير  على  الغراء  الشـريعة  بناء  على  يدل  ومما 
هذا  الناس  يوم  إلى  الصحابة   عهد  منذ  المسلمين  علماء  آراء  استقرار  العباد،  عن 
عائد  فهو  خالف  هناك  كان  ولئن  لذلك،  مخالف  يوجد  أن  دون  الحقيقـة،  علـى 

الشرع؟ أو  العقل  هو  فهل  والمشقة،  الحرج  نفي  مصدر  إلى 
كما  عقالً  الشـرع،  في  ال حرج  أنه  وشـرحه»  الثبوت  «مسـلم  صاحب  ذكر 
عدم  على  اإلجماع  أن  الشاطبي   أكد  وقد  عندنا(٣)،  كما  شرعًا  أو  المعتزلة ،  عند 
إليه،  الشارع  قصد  عدم  على  يدل  وهو  وحاصل،  واقع  بالشاق  التكليف  وقوع 
عنها،  منفي  وذلك  واالختالف،  التناقـض  الشـريعة  في  لحصل  واقعًا  كان  ولو 
أنها  ثبت  وقـد  والمشـقة،  اإلعنات  قصد  على  الشـريعة  وضع  فـرض  إذا  فإنـه 

الصبي  لبـكاء  الصالة  يخفف  كان  مـن  الصالة  كتـاب  ـ  المصنف  فـي  شـيبة  أبي  ابـن  أخرجـه   (١)
كراهية). (فأوجز  بلفظ  قتادة  أبي  برواية  تخريجه  تقدم  حديث:  ٤٦١٦ .  ـ  يسمعه 

.٢٧٦/١ سابق،  مرجع  الشماخي:   (٢)
.١٦٨/١ الرحموت،  فواتح  بشرح  الثبوت  مسلم  األنصاري:   (٣)
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وهي  واختالفًا،  تناقضًا  بينها  الجمع  كان  والتيسير،  الرفق  قصد  على  موضوعة 
ذلك(١). عن  منـزهة 

راعت  أنها  هو  االستقراء،  بحسب  الشريعة  واقع  فإن  أمر  من  يكن  ومهما 
األحكام  أن  كمـا  األعـذار،  وجـود  عند  عنهـم  وخففـت  المكلفيـن،  جانـب 
ويعزز  للمعتاد،  مجاوزة  مشـقة  أي  ال تتضمن  العزائم،  في  حتى  أي:  أساسـًا، 
التبليغ،  فـي  وسـيرته  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أحاديث  من  ما ذكرناه  جانـب  إلى  ذلـك 
على  باإلنكار  المتحقق  اإلجمـاع،  لدليل  المؤكد  والتابعين   الصحابة   ومنهـج 
استقر  لما  ما أنكر  مخالفة  على  يدل  واإلنكار  العبادة،  في  ُيباَلغ  أو  د،  ما ُيتشدَّ
وسنكتفي  المشقة،  ودفع  التيسير  على  الشريعة  هذه  ابتناء  من  األمة  ضمير  في 
على  الدالة  الكثيـرة  والتابعين   الصحابـة   تصرفات  مـن  محدودة  أمثلـة  بإيـراد 

األمثلة: هذه  ومن  ذلك، 
معه  كان  رجـل  سـأل  حينما  الخطـاب  3  عمر بـن  عـن  مـا روي  ـ   ١
قال  السباع؟  حوضك  ترد  هل  الحوض  صاحب  يا  له:  وقال  حوض  صاحب 
السـباع  نرد  فإنا  ال تخبرنا،  الحـوض  صاحب  «يـا   : الخطـاب  3  عمر بـن 

علينا»(٢).  وترد 
الميزاب  من  ماء  عليهما  فسـقط  العاص   عمرو بن  مع  كان  إنه  روايـة:  وفـي 
قال:  الخطاب  3  عمر بن  ولكـن  الميزاب،  صاحب  العاص   عمرو بن  فسـأل 

ال تخبرنا»(٣) . الميزاب  صاحب  «يا 

.٨٢/٢ الموافقات،  الشاطبي   (١)
في  والبيهقي   ،٤٣ رقـم  للوضـوء،  الطهور  بـاب  الطهارة،  كتـاب  الموطـأ،  فـي  مالـك  رواه   (٢)
 ،١١١٤ رقم  والخنزير،  الكلب  سوى  الحيوانات  سـائر  سـؤر  باب  الطهارة،  كتاب  الكبرى، 
القرآن،  أحكام  العربـي،  ابن  ـ   .٣٢٠/٤ نفسـه،  المصدر  الشـاطبي،  ينظر:  سـلمة.  أبي  عـن 

.١٧٤/١ اللهفان،  إغاثة  القيم:  ابن  ـ   .١٤١١/٣
نفسه. اللهفان،  إغاثة  القيم:  ابن   (٣)
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أمور: فيه  ما نحن  على  النصين  هذين  داللة  ووجه  ـ 
مطالبته  ذاته؛ ألن  السؤال  مبدأ  رفض  الخطاب  3  أن عمر بن  األول:  األمر 
الميزاب  لصاحب  السـؤال  توجيه  يصّوب  لم  أنه  على  دليل  اإلجابة  بعدم  الرجل 
أو الحوض، وامتثاالً ألوامر اهللا تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص باالمتناع عن األسئلة والتعمق 

المواضع. هذه  أمثال  في  بالعفو  يأخذ  أنه  يعني  هذا  التشّدد،  إلى  المؤدي 
السـباع  نرد  «إنا  بقوله:  الحوض  لصاحب  طلبه  علل  عمر   أن  الثاني:  واألمر 
البلوى،  به  ما تعم  أو  الضرورة  مواضع  من  هذا  أن  إلى  يشـير  وهذا  علينا»  وترد 
تخفيفًا  تقتضـي  المواضع  هـذه  أمثال  بأن  إيمانـه  يعني  بذلـك  عمـر   تعليـل  وإن 
الحرج والمشقة، وهذا مبدأ عام يمكن أن يستخلص  فيها من  يترتب  لما  وتيسيرًا 
مما  التوجه  هذا  لمثل  مخالفتهم  ما يفيد  الصحابة   عن  يرد  ولم  الرواية،  هذه  من 

األمة(١). هذه  سلف  عليه  اتفق  مما  المعنى  هذا  أن  على  يدل 
عباده،  إلى  اهللا  تبغضوا  «ال  قال:  أنه  الخطاب  3  عمر بن  عن  ما روي  ـ   ٢
يطّول أحدكم في صالته حتى يشق على من خلفه»(٢).  وهذا القول من عمر  3 
عن  نهى  عمر  3  أّن  فيه  الداللة  ووجه  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،  أقوال  من  الكثير  فيه  ورد 
على  المشـقة  إحداث  في  أنه  التبغيض  ذلك  وجه  وبيَّن  عبـاده،  إلى  اهللا  تبغيـض 
من  هي  التي  الصـالة  في  شـأنه  هذا  كان  وإذا  الصالة.  تطويل  بسـبب  المصليـن 

أْولى. األخرى  األمور  في  منهجه  هو  ذلك  يكون  فألن  الدين  أركان 
أن  عبد البر (٣)(ت: ٤٦٣هــ)  ابـن  عـن  (ت: ١٢٥٠هــ)  الشـوكاني   ونقـل 

ص ٢١٩ - ٢٢٠. التيسير،  تجلب  المشقة  قاعدة  الباحسين:   (١)
واإلقبال  للناس  الحديـث  في  بالكراريس،  الحديث  كتـاب  المصنف،  في  شـيبة  أبي  ابـن  رواه   (٢)
في  فصل  الخلق،  حسن  في  والخمسون  السـابع  الشـعب،  في  والبيهقي   ،٢٦٥١٧ رقم  عليهم، 

.١٣٧/٣ األوطار،  نيل  الشوكاني:  ينظر:  عدي.  اهللا بن  عبيد  عن   ،٨١٣٩ رقم  التواضع، 
يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: (٣٦٨ - ٤٦٣هـ/   (٣)
ولد  المغرب.  حافظ  له  يقال  بحاثة.  أديب،  مؤرخ،  الحديث،  حفاظ  كبار  من  =٩٧٨ - ١٠٧١م) 
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في  العلم  أهل  بين  خالفًا  ال يعلم  أنه  وذكر  عليه،  مجمع  أمر  إمام  لكل  التخفيف 
قومًا(١). أَمَّ  من  لكل  التخفيف  استحباب 

:∫ƒ≤©ªdG  øe  :kkÉ°ùeÉN
الحرج  نفي  أي  التيسـير »  تجلب  «المشـقة  قاعدة:  على  العقلية  األدلـة  وأمـا 
فإن ذلك  احتمال وقوعه،  التيسير والتخفيف عند  الشريعة، وترتيب  والمشقة عن 

وجوه: من 
ـ  ١ تناقض   اإلسالمية  الشريعة  في  لحصل  واقعًا  بالمشقة  التكليف  كان  فلو 

الشـريعة  وضع  كان  إذا  فإنه  عنها،  منفي  وذلك  بّين،  واختالف  واضح 
تدل  التي  نصوصهـا  يناقض  ذلـك  فإن  والمشـقة  اإلعنات  قصـد  علـى 

والتيسير. الرفق  على 
ـ  ٢ ترخيص   الشـرع  في  كان  لما  للشـارع  مقصود  غيـر  المشـقة  دفع  كان  لـو 

لألعذار  الشرعية  الرخص  لثبوت  باطل  التالي  لكن  لألعذار،  وال تخفيف 
ذلك. ما استلزم  بطالن  عليه  يترتب  مما  األحكام،  من  كثير  في 

ـ  ٣ التناقض في أحكام الشارع   ولو لم يكن دفع المشقة مقصودًا للشارع للزم 
عقالً. الشارع  على  ما يستحيل  وهو  الرخص،  إثبات  عند 

ـ  ٤ إليه   ما أدى  فبطل  باطل،  التالي  لكن  ثابتًا،  لكان  منفّيًا  الحرج  يكن  لم  ولو 
بيان  المطلوب،  وهـو  الشـرع  عن  منفي  الحرج  أن  وهو  نقيضـه،  فصـدق 

وشـنترين.  لشـبونة  قضاء  وولي  وشـرقيها.  األندلس  غربي  في  طويلة  رحالت  ورحل  بقرطبة. 
في  مجلدان،  و«االسـتيعاب»  والسـير»  المغازي  اختصار  في  «الدرر  كتبه:  من  بشـاطبة.  وتوفي 
في  لما  و«التمهيد  القـراءات،  في  و«المدخل»  وفضلـه»  العلم  بيان  و«جامع  الصحابـة،  تراجـم 
و«اإلنصاف  األمصار»  علماء  مذاهب  شرح  في  «االسـتذكار  و  واألسـانيد»  المعاني  من  الموطأ 

الفقه. في  و«الكافي»  االختالف»   من  العلماء  بين  فيما 
نفسه. الشوكاني:   (١)

=
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إذ  واإلثبات،  النفـي  حالتي  عـن  ال يخرج  معنـا  فيما  األمـر  أن  المالزمـة 
بطالن  وأما  ال محالـة،  اآلخر  ثبت  أحدهما  انتفـى  فإذا  بينهمـا  ال واسـطة 
أن  على  العلماء  وإجمـاع  الشـريعة  ألحكام  التام  االسـتقراء  فدليله  التالي 
أعظم  حرج  به  مدفوعًا  ما كان  إال  حرج،  ما فيه  الشـريعة  أحكام  في  ليس 

حرجًا(١). ليس  التحقيق  على  وهو 
والتسبب  _ الدين،  في  والغلو  والتكلف  التعمق  عن  النهي  في  ما جاء  وكذلك 

في  للمشـقة  قاصـدًا  الشـارع  كان  ولـو  األعمـال،  دوام  عـن  االنقطـاع  فـي 
وال تخفيف(٢). ترخيص  ثم  كان  لما  التكليف، 

وينظر:  ـ  ص ٢٤٢.  سـابق،  مرجع  كامل،  عبد اهللا  عمر  د  ـ   .١٢٢/٢ سـابق،  مرجع  الشـاطبي:   (١)
ص ٢٢١ - ٢٢٢. سابق،  مرجع  الباحسين،  يعقوب 

سابق،  مرجع  علوان،  إسـماعيل  كذلك  وينظر:   .(٢)  ١٧ هامش  في  السـابقة  المصادر  يراجع:   (٢)
ص ٢٤٣.



الرابع المبحث 

والتخفيف التيسير  أسباب 

والتسهيل  التيسير  بوجودها  يكون  التي  والحاالت  الظروف  عن  عبارة  وهي 
التيسـير  وحـاالت  أسـباب  أهـم  واألصوليـون    الفقهـاء   ذكـر  وقـد  والتخفيـف، 
والمرض،  السفر،  وهي:  ثمان  في  وحصروها  المشقة،  مظنة  هي  التي  والتخفيف 
والنقص  البلـوى،  وعمـوم  والعسـر  والجهـل،  والنسـيان،  والخطـأ،  واإلكـراه، 

يلي: كما  األسباب  هذه  وتفصيل  الطبيعي، 



∫hC’G  Ö∏£ªdG
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الكشـف  (السـفر):  مادة  وأصل  مطلقًا،  المسـافة  قطـع  اللغة:  فـي  السـفر  ـ 
السفر  تسمية  في  وقيل:  أظهرته،  إذا  وجهها  عن  المرأة  سـفرت  فيقال:  واإلظهار 
خافيًا  ما كان  ويظهر  وأخالقهم،  المسافرين  وجوده  عن  سـفر  ألنه  االسـم؛  بهذا 

فيها(١).
يتعدى  أن  قاصـدًا  وطنـه  من  المكلـف  يخـرج  أن  االصطـالح:  فـي  والسـفر  ـ 
الفرسخين(٢). وقيل: هو االنتقال من موضع اإلقامة مع ربط القصد بقصد معلوم(٣).
أسباب  من  سببًا  الشارع  جعله  المشـقة،  وقوع  معه  يغلب  السـفر  كان  ولما 
تعالـى: قـال  المشـقة(٤)،  انتظـار  دون  حدوثـه  بمجـرد  والتخفيـف،  التيسـير 
وقال  ( النساء: ١٠١).   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿

( البقرة: ١٨٤)  ﴾ O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ تعالى: 

:ôØ°ùdG  •hô°T  :kÉ«fÉK
شروط،  عدة  التيسـير  أحكام  عليه  تترتب  الذي  السـفر  في  الفقهاء   ويشـترط 

وهي:

ص ٢٧٨. المنير،  المصباح  الفيومي،  ـ   .١٥٤/٢ العرب،  لسان  منظور:  ابن   (١)
يكون  هذا  وعلـى  ١٨٤٨ متر  يسـاوي  الواحد  والميل  أميـال  ثالثة  يسـاوي  الواحـد  الفرسـخ:   (٢)
الرفعة،  ابـن  ينظر:  تقريبـًا.  ١٢ كم  ما يسـاوي  أي  متر   ١١٠٨٨ يسـاوي  أميـال  سـتة  الفرسـان 

ص ٣٧. والميزان،  المكيال  معرفة  في  والبيان  اإليضاح 
.٢٦٠/٢ الدين،  علوم  إحياء  أبو حامد:  الغزالي   (٣)

.٦١٥/٤ األسرار  كشف  البزدوي:   (٤)
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يبدأ  السـفر  حد  اإلباضية   جعل  وقد  شـرعًا،  معقولة  مسـافته  تكون  أن  األول: 
الفقهاء   واعتبر  تقريبًا،  كيلومتر  باثني عشر  رت  وُقدِّ للجمهور(١).  بالفرسخين خالفًا 

كثيرة. رخصًا  السفر  ذلك  على  ورتبوا  مسافرًا،  أكثرها  أو  المسافة  تلك  قطع  من 
فذهب  القصر،  فيها  يجوز  التي  المسافة  في  العلماء  «اختلف  الجيطالي :  قال 
أنها  إلـى  الظاهر   وأهـل  (الحنفيـة )  العـراق    أهـل  وبعـض  (اإلباضيـة )  أصحابنـا  
أن  مالك   أنس بـن  عن  مروي  وذلك  أميـال،  سـتة  التقدير  في  وهمـا  فرسـخان، 
فسـئل  رجع  ثم  ركعتين،  بهم  فصلى  الحليفة   ذي  إلى  بأصحابه  خرج  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال  وبه  السفر»(٢)،  صالة  قال  أو  السفر،  حد  أعلمكم  أن  «أردت  فقال:  ذلك  عن 
زيد   وجابر بن  مسـلم ،  عبيـدة  وأبو  عبـاس ،  وعبد اهللا بن  طالـب ،  أبـي  علي بـن 

بينهم...»(٣). أجده  خالف  بال  أصحابنا   من  وغيرهم 

المسير  قصد  على  الموطن  من  الخروج  وهو  طويل:  سفر  ـ  أ  نوعين:  على  اإلباضية  غير  عند  السفر   (١)
ساعة  بعشرين  وتقدر  القصر  بمسـافة  عنها  المعبر  المسـافة  وهي  مرحلتين  في  عادة  ما يقطع  وأدناه 
هو  وقيل:  الشـافعية  رأي  في  كيلومتر   (٩٦) أو  الحنفية  رأي  في  متر  كيلو   (٨٦) بمسـافة  أو  وثلث 
ومشـي  اإلبل  بسـير  فوق  فما  ولياليها  أيام  ثالثـة  مسـيرة  قصد  على  المصر  بيـوت  عـن  الخـروج 
بآراء  تتصل  مختلفـة  بتعريفات  منه  الطويل  وعـّرف  ص ١٠٥.  التعريفـات،  الجرجانـي،  األقـدام. 
أنه  كثيرة  وجماعة  وأحمد  والشافعي  مالك  فعند  التخفيفات  بعض  تسوغ  التي  المسافة  في  العلماء 
الحنفية  وعند  الوسط،  بالسير  يوم  مسيرة  وذلك  ُبُرد  أربعة  مسيرة  بقصد  اإلقامة  محل  عن  خروج 
ابن  ينظر:  المحـل.  ذلك  من  وسـط  بسـير  أيام  ثالثة  مسـيرة  بقصد  اإلقامة  محل  عن  خـروج  هـو 
والبريد  بريد  جمع  الُبرد:   .٧٨/١ القرآن،  أحكام  العربي،  ابن  ـ   .١٦٧/١ المجتهد،  بداية  رشـد، 
البريد  يكون  هذا  وعلى  مترًا   ١٨٤٨ يسـاوي  والميل  أميال  ثالثة  والفرسـخ  فراسـخ  بأربعة  يقدر 
المكيال  معرفة  في  والبيان  اإليضاح  ينظر:  كم.   ٨٨,٧٠٤ البرد  أربعة  فتكون  كم   ٢٢,١٧٩ مساوي 

نفسها. الصفحة  في   ٥  ،٤  ،٣ المحقق  وهوامش  ص ٣٧.  الرفعة،  البن  والميزان 
الصالة،  يقصـر  كم  فـي  بـاب  الصـالة،  قصـر  أبـواب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق  الحديـث   (٢)
المسافرين وقصرها، رقم ٦٩٠، عن  المسافرين، باب صالة  رقم  ١٠٣٩، ومسلم، كتاب صالة 
ركعتين».  الحليفة  بذي  العصر  وصلى  أربعًا  بالمدينة  الظهر  صلى  رسـول ملسو هيلع هللا ىلص  «أن  بلفظ:  أنس 

السفر. حد  أعلمكم  أن  أردت  لفظ:  دون 
.٢٥٧/١ اإلسالم  قواعد  الجيطالي:   (٣)
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حد  أول  الفرسـخين  جعلنا  «وإنما  الشـمس»(١):  «طلعة  فـي  السـالمي   وقال 
الحليفة   ذي  إلى  بأصحابه  يومًا  خرج  والسـالم  الصالة  عليه  أنه  روي  لما  السـفر 
فصلى بهم، ثم رجع فُسئل عن ذلك، فقال: «أردت أن أعلمكم صالة السفر»(٢)». 

مذهب  وهو  ومزارع،  أبنية  من  به  يتصل  وما  إقامته،  مكان  يجاوز  أن  الثاني: 
كان  حيث  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ،  بُسـّنة  عمالً  وغيرهم(٣)،  اإلباضية   من  الفقهاء   جمهـور 

المدينة(٤) . من  خروجه  بعد  إال  السفر  في  القصر  ال يبتدئ 
على  هام  إذا  أمـا  معّينًا،  موضعـًا  يقصد  بأن  وذلك  السـفر،  قصـد  الثالـث: 
الجمهور  عند  فال يترخـص  يذهب،  أين  وال يدري  صحـراء  في  تاه  أو  وجهـه 
قطع  إذا  الحالة  تلـك  على  وهو  الترخص،  لـه  أجاز  الذي  حنيفة   ألبـي  خالفـًا 
«األمـور  الكليـة  بالقاعـدة  عمـالً  الجمهـور،  قـول  واألولـى  القصـر،  مسـافر 
ضعيف  غريـب  شـاذ  حنيفة   أبي  عـن  ُحكـي  «مـا  النـووي :  قـال  بمقاصدهـا ». 
خرج  منذ  العبادات  في  التخفيف  له  شرع  القصد  هذا  على  خرج  فإذا  جّدًا»(٥). 
برخص  ترخصـوا  وأصحابه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  روي  لمـا  بلـده،  عمـران  مـن 

العمران. من  الخروج  بعد  المسافر 

بركة  ابن  ـ   .٢٥٧/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  وينظر:  ـ   .٢٦٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.٥٧٥/١

السابق. الحديث  في  تخريجه  سبق   (٢)
جزئ:  ابن  ـ   .٢٩٠/١ الصنائـع،  بدائـع  الكاسـاني،  ـ   .٢٥٧/١ اإلسـالم،  قواعد  الجيطالـي:   (٣)

.٢٥٩/٢ المغني،  قدامة:  ابن  ـ   .٢٠٢/٤ المجموع،  النووي:  ـ  ص ٩٣.  األحكام،  قوانين 
حديث:  السفر،  في  الصالة  قصر  باب  النوافل،  كتاب  العالية،  المطالب  العسـقالني،  حجر  ابن   (٤)
فسافر  المدينة  من  خرج  إذا  كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «إن  بلفظ:   3 الخدري  سعيد  أبي  عن   ، ٧٧١ 
متفرقة  وأبواب  واإلمامة  التطوع  صالة  كتاب  المصنف،  شـيبة،  أبي  ابن  الصالة»  قصر  فرسـخًا 
«كان  قال:  الشـعبي،  شـراحيل  عامر بن  عن  حديث:  ٧٩٩٦ .  ـ  الصـالة  يقصر  كم  مسـيرة  فـي 
ـ  الصالة  يقصر  كم  مسيرة  في  باب  الحليفة».  ذي  من  الصالة  قصر  مسافرًا  خرج  إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

حديث:  ٧٩٩٦ 
.١٩٤/٤ المجموع،  النووي:   (٥)
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األحكام  فـي  للعاصي  فال يرخـص  طاعـة،  سـفر  السـفر  يكون  أن  الرابـع: 
في  الفقهاء   اختلـف  الترخيص؟  يبيح  فهـل  معصية  ألجل  سـافر  فمن  الشـرعية، 

مذهبين: إلى  المسألة  هذه 

مطلقًا: السفر  في  الرخصة  جواز  األول:  المذهب 
في  الرخص  جواز  إلى  ذهبوا  فقد  والحنفية (١).  اإلباضيـة   جمهور  قول  وهـو 
والمعصية  قائم،  الرخص  المعصية؛ ألن سبب  أو  للطاعة  كان  مطلقًا سواء  السفر 
 H  G  F  E ﴿ تعالى:  كقوله  الرخص،  نصوص  وإلطالق  خارج،  أمر 
بقوله:  بركة   ابن  بذلك  وقـد صرح  ( البقـرة: ١٨٤).   ﴾ O  N  M  L  K  J  I
الصالة  كانت  إذا  عاصيـًا،  أو  طائعًا  المسـافر  كان  سـفر  أّي  في  الصالة  «وقصـر 
حال  في  التمام  عليه  والوجـوب  عاصيًا،  أو  كان  مطيعًا  أحواله  جميـع  في  عليـه 

دليل»(٢). إلى  محتاج  عاصيًا  خرج  إذا  السفر، 
بين مسافر ومسافر،  الدليل  ُيفّصل  «لم  أنه  فيرى  الحكم  السالمي  هذا  ويؤكد 
الطائع،  المسـافر  وبين  بسـفره  العاصي  المسـافر  بين  الدليل  يفرق  لـم  وكذلـك 
معتديًا  أو  اإلمام،  على  باغيًا  خرج  لمن  واإلفطار  بالقصر  الترخص  عندنا  فيصح 

األنام»(٣). على 

المعصية: سفر  في  بالرخص  االنتفاع  تحريم  الثاني:  المذهب 
سـفر  أن  إلى  اإلباضية   وبعـض  والشـافعية   المالكيـة   مـن  الجمهـور  ذهـب 
المعصيـة،  علـى  إعانـة  الرخـص  جـواز  فـي  ألن  الرخـص،  ال يبيـح  المعصيـة 
قاعدة  لذلـك  ووضعوا  بالمعصيـة ،  ال تنـاط  الرخـص  ألن  ال يعـان،  والعاصـي 

.٢٥٨/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)
.٥٧٥/١ - ٥٧٦ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

تبيين  (ت: ٧٤٣هـ)،  علي  عثمان بن  الدين  فخر  الزيلعي  ـ   .٢٦٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)
١٣١٣هـ. مصر  بوالق  مطبعة   ،٢١٥/١ الدقائق،  كنـز  شرح  الحقائق 
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أن  بسـفره:  العاصي  بالمسـافر  والمراد  بالمعاصي »،  ال تناط  الرخص  «إن  فقهية: 
المعصية، كقاطع طريق، وناشزة، وعاق، ومسافر  نفس  السفر  الحافز على  يكون 
القول  هذا  السـالمي   ونسـب  غريمة(١).  غير  من  وفائه  على  قادر  حال  َدْين  عليه 
بسـفره،  العاصي  المسـافر  عن  الرخص  منـع  إلى  ذهـب  حيـث  الشـافعي ،  إلـى 
 t  s  r  q  p ﴿ تعالى:  بقوله  مستدّالً  والصوم،  اإلتمام  عليه  فأوجب 
مـن  نـوع  الترخـص  فـإن  وأيضـًا  ( النحـل: ١١٥).   ﴾ y  x  w  v  u
والتضييق. عليه  التشديد  يناسبه  وإنما  العصيان،  ال يناسب  والتخفيف  التخفيف، 
فهي  بها  اسـتدلوا  التي  اآلية  هذه  «أما  بقولهم:  الجمهور  على  اإلباضية   ورد 
أي  أكله،  في  باغ  غير  أي:  َعـادٍ»،  َوالَ  َباغٍ  «َغْيَر  ومعنى  مضطّرًا،  الميتـة  أكل  فـي 
في  الضرورة  حد  وال متعـد  فيها،  األكل  له  رخـص  التي  الحالة  بمتجـاوز  ليـس 
يحيي  الذي  الحد  وال يتعدى  اضطرار،  غير  من  متشهيًا  الميتة  ال يأكل  أي  أكله، 

النفس»(٢). به 
فيها  الفقهاء   اختالف  إلى  وأشـار  «قواعده»  في  المسـألة  هذه  الجيطالي   نقل 
الصالة،  فيـه  تقصر  الذي  السـفر  أنواع  أّي  فـي  الناس  «اختلـف  فقـال:  وسـببه، 
وأشباه  والجهاد  كالحج  به،  المتقرب  السفر  أنه مقصور على  إلى  بعضهم  فذهب 
فقد  به،  متقرب  سفر  في  إال  قط  الصالة  يقصر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم  بأن  واحتجوا  ذلك، 

يرجع»(٣) . حتى  قصر  سافر  إذا  «كان ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  عنه  روي 
المعصية،  دون سفر  المباح  السفر  في  إنما هو  القصر  أن  إلى  آخرون  وذهب 
وبعضهم  والشـافعي ،  مالـك   عن  مـروي  وهو  أصحابنـا ،  بأصـول  األليـق  وهـو 

ص ١٥٦. والنظائر،  األشباه  السيوطي:  ـ   .٣٣/٢ الفروق  القرافي:   .٣٥٤/٣ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
.٢٦٩/٢ - ٢٧٠ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)

السنن  في  والبيهقي   ،٥٧٥٠ رقم  عمر،  ابن  حديث  الصحابة،  من  المكثرين  مسند  أحمد،  رواه   (٣)
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  بلفظ:  عباس  ابن  عن   ،٥٢٧٠ رقم  المسافر،  صالة  أبواب  جماع  الكبرى، 

يرجع». حتى  ركعتين  ركعتين  صلى  مسافرًا  بيته  من  خرج  إذا 
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وأصحابه. حنيفة   أبي  عن  ذلك  ذكر  معصية،  أو  كان  مباحًا  سفر،  كل  في  أجازوه 
وسـفر،  سـفر  بين  اللفظ  وظاهر  المعقول  المعنى  تعارض  التنـازع:  وسـبب 
كالحج  به،  المتقرب  السفر  في  إال  القصر  يجز  لم  الرسول 0  فعل  اعتبر  ومن 
التغليظ،  جهة  فعلـى  والمعصية،  المباح  بيـن  فّرق  من  أما  قدمنا،  كمـا  والجهـاد 

ال؟»(١). أم  للعصاة  الرخصة  يجوز  هل  فيه:  واألصل 
الرخص  جواز  في  الجمهور  رأي  إلى  يميل  أنه  الجيطالـي   عبارة  من  ويبـدو 
ما يفهم  وهذا  المعصية،  سـفر  في  وتمنع  الطاعة،  بقصـد  أو  المباح،  السـفر  فـي 
جمهور  خالف  قـد  يكون  وبذلك  أصحابنـا »،  بأصول  األليق  «وهـو  كالمه:  مـن 
ما ينسـجم  هو  المذهب  بهذا  األخذ  أن  إلى  ويشـير  القول،  بهذا  وتفّرد  اإلباضية  
اإلباضي،  الفقه  قواعد  مع  يتعارض  فإنـه  اآلخر  القول  أما  المذهب،  قواعد  مـع 

المسألة. هذه  في  مخالفتهم  الجيطالي   اختار  ولذلك 

المختار: الرأي 
هو  والحنفية   اإلباضيـة   جمهور  إليـه  ما ذهب  إن  القـول:  يمكن  تتقـدم  ممـا 
يستطيع  فبواسطته  الحياة،  ضرورات  من  أصبح  السفر  ألن  عندنا؛  الراجح  الرأي 
وطلب  الـرزق،  جلب  من  الكريم،  العيـش  مسـتلزمات  لنفسـه  يوفر  أن  اإلنسـان 
لم  إذا  السفر  من  يمنع  أن  فال يمكن  والتجارة،  األرحام،  وصلة  والعالج،  العلم، 
وظروف  وصعوبات  مشـاق  إلى  السـفر  في  المرء  يتعرض  فقد  الطاعة،  به  يقصد 
الطاعة،  على  نشـجعه  أن  فينبغي  المعصية،  فـي  ويسـقط  أمامها  فيضعف  قاهـرة، 
قصرنا  فلو  الرخصـة،  من  وال يحرم  التوبـة،  إلى  نرشـده  المعصية  في  وقـع  فـإن 
َلَلِحق  ونحوهـا،  والتجارة  العلـم  وطلب  والجهاد  كالحـج  الطاعة،  علـى  السـفر 
رخص  له  تباح  أن  عنه  الحرج  ورفع  عليه  التيسـير  فمن  وعنت،  مشـقة  بالمسـافر 
النصوص  ألن  المعصية؛  أو  بالطاعـة  وال يقّيد  مطلقًا،  واإلفطار  كالقصـر  السـفر، 

.٢٥٨/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)
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يثبت  حتى  إطالقها  علـى  فتبقى  ما يقّيدها،  الشـارع  من  يرد  ولم  مطلقـة،  وردت 
المعصية،  على  العصاة  إصرار  حالـة  في  اآلخر  بالقول  يؤخذ  وقد  ذلك،  خـالف 
لغيرهم واهللا أعلم. الرخص زجرًا لهم، وردعًا  المناسب أن يحرموا من هذه  فمن 

:ôØ°ùdG  ¢üNQ  øe  :kkÉãdÉK

التيمم: في  ـ   ١
في  والخلف  بإجماع،  ماء  ُعدِم  ومسافر  لمريض  التيمم  «أبيح  النيل  في  جاء 
فات؟  وإن  يطلبه  أو  ويصلـي،  الوقت  َفـْوت  خاف  إن  يتمم  هل  عدِمـه،  حاضـر 
العلماء  «اتفق  فقال:  الحكم  هذا  على  اإلجماع  الشـماخي   حكى  وقد  قوالن»(١). 
الحاضر  في  واختلفوا  المـاء،  عدم  الذي  والمسـافر  للمريض  التيمم  جواز  علـى 

الماء»(٢). بعدم 
واختلفوا  الماء،  يجد  لم  إن  للمسافر  التيمم  إباحة  على  اتفقوا  اإلباضية   أن  فنجد 
في  يسـعى  أم  الوقت؟  فوات  خاف  إن  ويصلي  يتيمم  هل  الماء،  فقـد  إذا  المقيـم  فـي 
النيل(٣)،  صاحب  أشار  كما  قوالن،  المسألة  هذه  ففي  الصالة؟  وقت  خرج  وإن  طلبه 
الجنابة وتوضأ، وال يعيد ما مضى من الصالة(٤). الماء بعد ذلك اغتسل من  فإن وجد 

الصالة: بين  والجمع  القصر  في  ـ   ٢
فيصلِّي  الرباعيات،  الصلوات  قصر  أيضًا:  للمسافر  المشروع  التخفيف  ومن 
والعصر،  الظهر  بين  الجمع  له  وجّوز  ركعتين،  ركعتين  والعشـاء  والعصر  الظهر 
قال  تأخير،  أو  تقديم  جْمَع  شاء  وقتهما  من  وقت  أي  في  والعشاء  المغرب  وبين 

.٣٧٢/١ أطفيش،  القطب  شرح  مع  العليل  وشفاء  النيل  كتاب  عبد العزيز:  الثميني   (١)

ص ٧٨. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   .٢٧٠/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
القواعد،  جواهر  الراشـدي:  ـ   .٣٧٢/١ أمحمد،  أطفيش  ـ  نفسـه.  المرجع  عبد العزيز:  الثميني   (٣)

ص ١١٠.
ص ٩٣ - ٩٤. الصافية،  الدينونة  النفوسي:  فتح  عمروس بن   (٤)
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األخيرة  يضم  سفره،  حال  في  صالتين  بين  يجمع  أن  للمسافر  «وجاز  بركة :  ابن 
فيصلهما  اآلخـرة  وقت  في  واألولـى  األولى،  وقـت  في  فيصلهما  األولـى  إلـى 
جبل  3 ،  معاذ بن  روى  لما  والعشـاء،  المغرب  صالة  في  وكذلك  فيه،  جمعًا 
ارتحل  وإذا  جمع،  الشـمس  زالت  وقد  ارتحل  إذا  رسـول ملسو هيلع هللا ىلص  مع  «غزونا  قال: 
وقت  يمضي  أن  قبـل  العصر  مـع  وصالها  الظهر  أخـر  الشـمس  تـزول  أن  قبـل 

والعشاء»(١).  المغرب  وكذلك  العصر، 
التخفيف،  وهي  السفر،  في  الجمع  جواز  من  العلة  إلى  الشماخي   أشار  وقد 
المسـافر»(٢).  تلحق  التي  المشـقة  من  التخفيف  السـفر  في  الجمع  «وعلة  فقال: 
من  رخصة  للمسـافر  الجمع  «وكذلك  بقوله:  شـرعية  رخصة  أنها  بركة   ابن  وأكد 

السفر»(٣). لمشقة  له  اهللا 
بين  الجمع  حكم  عن  سـئل  فقد  العلة،  بهذه  بكلي   عبد الرحمٰن  صرح  كمـا 
مظنة  السفر  أن  عنك  يخفى  «ال  فأجاب:  فرادى،  أو  جماعة  السفر  في  الصالتين 
كتقصير  بهم،  رحمة  مشـقة  ما فيه  فيه  عباده  عن  اهللا  خفف  ذلك  وألجل  المشـقة 
التيسير »، قال ملسو هيلع هللا ىلص :  الصالة، وإفطار رمضان، وجمع الصالتين، و«المشقة تجلب 
أن  ثبت  وقد  عزائمـه»(٤)،  تؤتـى  أن  يحب  كمـا  رخصـه  تؤتـى  أن  يحـب  اهللا  «إن 

الصالة،  الصالتين، رقم ٥٥٣، وأبو داود، كتاب  بين  الجمع  باب  السفر،  أبواب  الترمذي،  رواه   (١)
قتيبة. به  تفرد  غريب  حسن  الترمذي:  وقال   ،١٢٠٨ رقم  الصالتين،  بين  الجمع  باب 

ُعمـان  مسـقط  مكتبـة  نشـر  ط ٥،  السدويكشـي  حاشـية  مـع  اإليضـاح  الشـماخي:  ينظـر:   (٢)
.٩/٢ ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، 

.٤١٨  ،٤١٧/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
عن   ،٣٥٤ رقم  الطاعات،  في  ما جاء  باب  واإلحسان،  البر  كتاب  صحيحه،  في  حبان  ابن  رواه   (٤)
رغبة  التقصير  ترك  كراهية  باب  المسافر،  صالة  أبواب  جماع  الكبرى،  في  والبيهقي  عباس،  ابن 
عبد اهللا بن  أحاديث  العين،  باب  الكبير،  في  والطبراني  عمر،  ابن  عن   ،٥١٩٩ رقم  ـنَّة،  السُّ في 
ثقات  البزار  ورجال  والبـزار  الكبير  في  الطبراني  «رواه  الهيثمي:  قـال   ،١١٨٨٠ رقم  العبـاس، 

.٣٨٢/٣ الزوائد،  مجمع  الطبراني».  رجال  وكذلك 
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السفر  في  والعشاء  المغرب  وبين  والعصر،  الظهر  بين  يجمع  كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
حينئذ  فال فرق  عنه  ذلك  ثبت  فإذا  وانفرادًا(١)،  جماعة  تأخير  جمع  ونازالً،  سائرًا 
طول  يكون  أن  وال يشـترط  غيره  أو  المسـجد  في  فرادى  أو  جماعـة  تصلـى  أن 
السفر  في  عندنا  فالفطر  وعليه  وكفى،  مشروعًا  ذلك  يكون  أن  حسـبنا  عمره ملسو هيلع هللا ىلص 

أفضل»(٢). واإلفراد  رخصة،  والجمع  فرض 

األعذار: ألصحاب  الجمعة  ترك  جواز  في  ـ   ٣
ما نصه:  «اإليضاح»  فـي  جاء  وغيرهم،  والمـرأة  والمسـافر  كالمريض  وهم 
مسافر  من  بعذره  الدليل  قام  من  إال  كافة،  الناس  على  واجبة  الجمعة  صالة  «إن 
«الجمعة   : قال 0  أنه  ما روي  والدليل:  صبي،  أو  امرأة  أو  مريـض  أو  عبـد  أو 

صبي»(٣)»(٤) . أو  مسافر  أو  مريض  أو  امرأة  على  إال  واجبة 

رمضان: في  الفطر  في  ـ   ٤
أخر،  أيام  في  القضاء  عليه  لكن  رمضان،  في  اإلفطار  للمسـافر  ُرخِّص  وقد 
لم  أو  أيامه  بعض  الشـهر  من  صام  كان  سـواء  مطلقا،  له  ثابتة  اإلفطـار  ورخصـة 

المغرب  بيـن  السـفر  في  الجمع  بـاب  ـ  الصالة  تقصيـر  أبـواب  صحيحـه  فـي  البخـاري  رواه   (١)
حديث:  ١٠٦٩ . والعشاء 

غرداية،  العربية  المطبعة  ـ /١٩٨٢م.  ط ١٤٠٢هـ البكري،  فتاوى  عمر،  عبد الرحمٰن بن  بكلـي   (٢)
.١٣٢/١ - ١٣٣ الجزائر، 

حديث:  ١٢٤٥ بلفظ:  ـ  الداري  تميم  ما أسـند  التاء  باب  ـ  الكبير  المعجم  في  الطبراني  أخرجه   (٣)
أوس  تميم بن  عن  مسـافر»  أو  عبد،  أو  مريض،  أو  صبي،  أو  امرأة،  على  إال  واجبة،  «الجمعة 
عليه  تجب  من  باب  الجمعة  كتـاب  أول  ـ  سـننه  في  الدارقطني  ورواه  صحيح.  وهـو  الـداري، 
من  باب  الجمعة  كتـاب  ـ  الكبرى  السـنن  البيهقـي  ورواه  بنحـوه.  حديـث:  ١٣٧٠   ـ  الجمعـة 
كان  وإن  الحديث  هذا  البيهقي:  قال  شهاب،  طارق بن  عن  حديث:  ٥٢٥٠   ـ  الجمعة  ال تلزمه 
منه،  يسمع  لم  وإن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رأى  وممن  التابعين  خيار  من  فطارق  جيد،  مرسل  فهو  إرسال  فيه 

شواهد. هذا  ولحديثه 
.٦١٧/١ الحاشية،  مع  اإليضاح  كتاب  الشماخي:   (٤)
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المسـألة،  هذه  في  الفقهاء   خالف  الشـمس»  «طلعة  في  السـالمي   ونقل  يصـم، 
الصوم  أو  اإلفطار  أي  المسافر،  على  الحالتين  أحد  وجوب  إلى  بعضهم  فذهب 
من  ويمنع  صيامًا  شهره  يتم  أن  فيجب  سفره  في  صام  فإذا  إحداها،  في  دخل  إذا 
قال  وكذا  تمامه،  عنده  فيلزمه  فيه،  ودخل  الصوم  بنفسـه  اختار  قد  ألنه  اإلفطار؛ 
في  الفطر  بعد  الصوم  إن  قال:  حتى  فيه،  ودخـل  السـفر  في  اإلفطار  اختار  فيمن 
يجوز  ألنه  يصح؛  أنه  «والصحيح  فقال:  صحته  السالمي   ورجح  ال يصح،  السفر 
فهو  له،  الصيام  صحة  وثبوت  له  الفطر  رخص  لثبوت  يفطر  أن  الصائم  للمسافر 
في  وجاء  ومسافر»(١).  مسافر  بين  الدليل  يفصل  ولم  واإلفطار،  الصوم  بين  مخير 
كان  إن  أفضل  السفر  في  أي  فيه،  والصوم  رخصة،  هو  «واإلفطار...  النيل:  شرح 
ال تلحقه مشقة وهو قول مالك  وأبي حنيفة  ومجاهد  وأنس  وابن جبير ، وال دليل 
أن  الحتمال  ( البقرة: ١٨٤).   ﴾ b  a  `  _ ﴿ وعال:  عز  قوله  في  لذلـك 
يفطر  أن  جائـزًا  كان  قـد  ألنه  وصومه،  المسـافر  غيـر  إطار  في  هـو  إنمـا  يكـون 
عمر   وابن  عبـاس   ابن  عن  وروي  الصـوم،  ووجب  فنسـخ،  يصـوم  أو  ويطعـم، 
جبير   وابن  عمـر   ابن  عن  رواية  وفـي  أفضل،  اإلفطـار  أن  واألوزاعـي   والشـعبي  
السفر  في  الصائم  أن  عوف  3  عبد الرحمٰن بن  عن  رواية  وفي  الصوم،  كراهية 
ألصحابنا   بعضهم  ونسبه  سواء  فيه  والصوم  اإلفطار  وقيل:  الحضر ،  في  كالمفطر 

والجمهور...»(٢).
جمهور  _ فذهـب  المسـافر،  فيها  يفطر  التـي  المسـافة  حد  فـي  واختلفـوا 

قال  وبه  الصالة،  فيـه  يقصر  الذي  السـفر  في  يفطر  إنما  أنه  إلـى  العلمـاء 
اسـم  عليه  ما يطلق  كل  في  يفطر  أنه  إلى  قوم  وذهب  والشـافعي ،  عطـاء  
أنه  إلى  الجبـل (٣)  أهل  من  أصحابنا   وذهـب  الظاهر ،  أهـل  وهـو  السـفر، 

.٢٦٩  ،٢٦٨/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.٣٥٥/٣ - ٣٥٦ النيل،  شرح  أطفيش:   (٢)

ليبيا. بغرب  نفوسة  جبل  به  يقصد  الجبل:   (٣)
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أيام،  ثالثة  يسـير  أو  عندهم،  المحدودة  الحوزة(١)  يجاوز  حتـى  ال يفطـر 
فإنه  الحوزة،  طرف  في  منـزله  يكـون  أن  إال  عندهم،  النائي  السـفر  وهو 
فيما  مضطّرًا  أفطـر  وإن  قالوا:  الحوزة،  بعـد  الفرسـخين  جاوز  إذا  يفطـر 
يريد  أن  إال  منه  وال يبرأ  ُينَهر  فإنه  فرسـخين  يجاوز  أن  بعد  الحوزة  دون 

عليه. فال بأس  نائيًا  سفرًا 
من  النائي،  السفر  هو  األكل  فيه  يجوز  الذي  السفر  أن  إلى  الجناوني   وذهب 
فلينهر،  أكل  فيها، وإن  المسافر  أيام فال يأكل  الثالثة  أيام فصاعدًا، وما دون  ثالثة 
نائيًا  سفرًا  سافر  ومن  وال يضرب،  منه  وال يبرأ  شديدًا)  توبيخًا  ويوبخ  يزجر  (أي 
قريبًا  منـزله  كان  ومـن  أيام،  ثالثة  يجاوز  أو  الحـوزة  من  يخرج  حتـى  فال يـأكل 
ولو  الحوزة  من  خرج  إذا  باألكل  عليه  فال بأس  أيام،  ثالثة  أقل  على  الحوزة  من 
من  الحوزة  وجاوز  منـزله  من  خرج  فإن  أميال،  سـتة  جاوز  إذا  ثالثة،  يجاوز  لم 
لم  ولو  الصالة  وال يقصر  رمضان،  في  نهارًا  فال يأكل  أميال  ستة  يجاوز  أن  قبل 
أميال  سـتة  يتجاوز  أن  قبل  من  أكل  إذا  والمسـافر  أعلم،  واهللا  أميال  سـتة  يجاوز 

بالرخصة(٢). فيه  قيل  فقد 

ال تتجاوز  بمسافة  متقاربة  قرى  أو  مدن  عن  عبارة  هي  تعريفها:  في  النيل  صاحب  قال  الحوزة:   (١)
أطفيش:  ينظر:  األحوال.  مقتضيات  أغلب  في  بعض  إلى  بعضها  احتياج  مع  أيام  ثالثة  مسـيرة 

.٣٥٣/٣ النيل،  شرح 
وقبله  (الجناوني)  المؤلـف  عهد  في  نفوسـة  جبل  كان  «ولما  معمر:  يحيى  علي  المعلـق  وقـال 
الضواحي،  متسعة  واحدة  مدينة  يكون  أن  يشبه  المصالح  مرتبط  العمران  متصل  القرى  مختلط 
ة ال يعتبر  قارَّ أربعة حدود  لها  الحوزة جعلوا  لفظ  عليه  وأطلقوا  الواحدة،  كالمدينة  اعتبروه  فقد 
على  محافظين  الناس  أكثر  بقي  وقد  الحدود،  تلك  من  خرج  إذا  إال  مسـافرًا  داخلها  المتحرك 
األسباب  من  الحين  ذلك  في  إليه  ما استندوا  أن  واضحًا  يبدو  التأمل  عند  أنه  غير  االعتبار  هذا 
أماكن  اتخاذ  نية  على  إال  ال يسـتقيم  اليوم  حوزة  كله  الجبل  فاعتبار  ولذلك  اليوم،  متوفـر  غيـر 
الصوم  كتـاب  ينظر:  المعلـق.  كالم  انتهـى  الفقه».  ُكتـب  في  مبسـوط  هو  كمـا  وطنـًا  متعـددة 

ص ٢٨. الهامش  للجناوني، 
.٣٥٤/٣ - ٣٥٥ النيل،  شرح  أطفيش:  ينظر:  ص ٢٧ - ٢٨.  الصوم،  كتاب  الجناوني:   (٢)
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الخالف: منشأ 
في  الخالف  «وسبب  فقال:  المسألة  في  الخالف  منشـأ  إلى  الجيطالي   أشـار 
ما ينطلق  أّن  يقتضي  اللفظ  ظاهر  أن  وذلـك  للمعنى،  اللفظ  ظاهر  معارضة  هـذا 
 J  I  H  G  F  E ﴿ تعالـى:  لقولـه  يفطر  أن  فلـه  مسـافر  اسـم  عليه 
وهو  السـفر  في  الفطـر  إجـازة  مـن  المعقـول  المعنـى  وأمـا  ( البقـرة: ١٨٤)،   ﴾ K
السـفر  في  الفطر  يكون  أن  وجـب  سـفر  كل  في  ال توجد  كانت  فلمـا  المشـقة، 
ذلك  في  الحد  على  مجمعون  كلهم  الصحابة   كانت  لما  ولكن  مشـقة،  فيه  الذي 

الصالة»(١). تقصير  في  الحد  على  ذلك  يقاس  أن  وجب 
األول  القول  أصحـاب  اعتراضات  علـى  للرد  الشـماخي   تصدى  وقـد  هـذا 
ثالثة  مجاوزة  دون  الصـالة  تقصر  أال  هذا؛  على  يلزمكم  قائـل  قال  «فـإن  فقـال: 
له  اهللا  أباح  الذي  المسـافر  ألن  واحدة؛  بمثابة  والصالة  الصوم  إذ  فصاعـدًا  أيـام 
ال يلزمنا  له:  قيل  الصالة،  قصر  له  يجوز  الـذي  المسـافر  هو  الصوم  في  اإلفطار 
وال يفطر  مسـافر،  اسـم  عليه  وقع  من  كل  الصالة  يقصر  أن  ممتنع  غير  ألنه  هذا 
بإجماع  صومه  جـاز  السـفر  في  صام  لو  المسـافر  ألن  مسـافر؛  كل  رمضان  فـي 
قال: «سافرنا  أنس بن مالك   بدليل ما روي عن  العمل،  األمة، إال قوًال ليس عليه 
الصائم  يعب  فلم  طائفة،  وصامت  طائفة  فأكلت  رمضان  في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع 

الصائم»(٢)»(٣) . على  وال المفطر  المفطر  على 

.٩٨/١ - ٩٩ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)
 ،٢٧٣٣ رقم  الغزو،  في  الخدمة  فضل  باب  والسـير،  الجهاد  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (٢)
أنس  عن   ،١١١٩ رقم  العمل،  تولـى  إذا  السـفر  في  المفطر  أجر  باب  الصيام،  كتـاب  ومسـلم، 
حار  يوم  في  منزالً  فنزلنا  قال:  المفطـر،  ومِّنا  الصائم  فِمّنا  السـفر  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مع  «كنا  بلفـظ: 
المفطرون  وقام  الصوام  فسـقط  قال  بيده  الشـمس  يتقي  من  ومنا  الكسـاء،  صاحب  ظّالً  أكثرنا 

باألجر». اليوم  المفطرون  ذهب  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  الركاب  وسقوا  األبنية  فضربوا 
.١٧٧/٣ - ١٧٨ اإليضاح  الشماخي:   (٣)
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أربعًا  سفره  في  المسـافر  صلى  «ولو  نفسه:  السـياق  في  الشـماخي   ويضيف 
عندنا،  العمل  عليه  ليس  قوالً  إال  غير مجزئة،  الصالة  لكانت  الصالة،  يقصر  ولم 
في  وال يلزم  البدل  فيه  يلزم  أيضًا  الصوم  وألّن  والصالة،  الصوم  بين  تفرق  فهذا 
الحائض  أن  تـرى  أال  الصالة،  فـي  يشـدد  ما لم  فيه  تعالـى  اهللا  وشـدد  الصـالة، 
بهذه  الصوم  كان  فـإذا  بإجماع،  الصـالة  وال يقضيان  الصوم  يقضيـان  والنفسـاء 

االتفاق»(١). عليه  وقع  موضع  في  إال  اإلفطار  يجوز  أال  فأحرى  الصفة، 

القول: مجمل 
أدلته  لقوة  األول  القول  إلـى  يميل  أنه  الجيطالي   عبارة  من  يظهر  تقـدم  ممـا 
يفهم  كما  الثاني  القول  يرجـح  أنه  فيبدو  الشـماخي   أما  عليه،  الصحابة   وإجمـاع 
من  للمسـافر  اإلفطار  أباح  تعالـى  اهللا  ألن  وذلك  أصـح؛  «وعندي  عبارتـه:  مـن 
ولذلك  سـفر،  كل  في  موجودة  غير  والمشـقة  السـفر،  في  المشـقة  من  ما يلحقه 

فصاعدًا»(٢). أيام  ثالثة  خصوا 
فّرق  حيث  األقوال،  هذه  في  تناقضًا  هنـاك  وكأن  الخالف،  هذا  من  ويظهـر 
يعتبر  صاحبها  أن  رغم  السـفر  في  اإلفطار  ورخصة  القصر  رخصة  بيـن  بعضهـم 
في  الحق  فللمسـافر  السـفر،  في  الحكم  يسـتوي  أن  واألصـل  شـرعّيًا،  معـذورًا 
متر  كيلو  عشـر  اثنا  وأقله  السـفر،  حد  تجـاوز  مسـافرًا  ما دام  واإلفطـار  القصـر 
كذلك  بلده  عمران  تجاوز  إذا  القصر  للمسافر  أبيح  وكما  اإلباضية ،  رأي  حسب 
تجاوز  وال يشـرط  بعيدًا،  سـفرًا  قصد  إذا  الموضـع  ذلك  مـن  اإلفطار  لـه  يبـاح 

المحددة. المسافة 
الفقهاء   بين  الخالف  سبب  أن  يبدو  المتقدمة  األقوال  في  النظر  بعد  ولكن 
على  اعتمد  فمن  الترجيح،  في  المعتمدة  األدلة  تعارض  مرده  المسألة  هذه  في 

نفسه. المصدر  الشماخي:   (١)
نفسه. الشماخي:   (٢)
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جعل  تكن  لم  أو  مشـقة  فيه  كان  سـواء  السـفر  أصل  اعتبر  المأثورة  النصوص 
للمسافر  رمضان  في  واإلفطار  الصالتين،  بين  والجمع  الصالة  قصر  في  العلة 
بحث  المعقول  إلى  نظر  من  أما  يباشره،  يقصده  أن  بشرط  السفر  وهي  واحدة 
الترخيـص  علـة  فجعـل  مظنتهـا،  أو  المشـقة  فوجـده  الرخصـة،  سـبب  عـن 
اإلفطار،  له  يبـاح  وجدت  فإذا  وعليه  المشـقة،  هي  المسـافر  على  والتخفيـف 
على  فرضًا  ليس  اإلفطار  حكم  ألن  اإلفطار؛  فال يجوز  المشـقة  انعدمت  وإذا 
السـفر  في  الصالة  قصر  بخالف  الصوم،  في  الشـارع  ترغيب  بدليل  المسـافر، 
للصوم،  خالفًا  صالته  تصح  لم  تركه  فمن  وعزيمة،  فرض  اإلباضية   عند  فهـو 
نفسه  على  وخاف  الشديدين،  الجوع  أو  العطش  إلى  المسافر  تعرض  لو  لكن 
الفرق  ندرك  هنا  ومن  اختيـارًا،  وليس  اضطرارًا  اإلفطار  عليه  وجـب  الهـالك، 

أعلم. واهللا  الُحْكمين  بين 
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بالفعل،  ضارة  الطبـع  عن  خارجة  حالة  وهـو  ـقم،  السُّ اللغة:  في  المـرض  ـ 
الصحة  حد  عن  اإلنسـان  به  ما خرج  كل  المرض  (ت: ٣٩٥هـ):  فارس   ابن  قال 
ينشأ  قد  الصحة  حالة  عن  تحّول  إنه  وقيل:  أمر(١).  في  تقصير  أو  نفاق  أو  علة  من 
أو  العضوية  األمراض  تنجـم  ذلك  ومن  األنسـجة،  تركيب  على  تغير  طروء  مـن 

الوظيفية(٢). األمراض  تنشأ  ذلك  ومن  وظيفتها،  على 
أنه  ـ  منها:  كثيرة  تعريفات  فيه  وردت  واألصوليين :  الفقهاء   اصطالح  وفي  ـ 
بدن  في  طبيعية  غير  هيئـة  أو  الخاص،  االعتدال  عن  فيخرجه  للبـدن  ما يعـرض 

سليمة(٣). غير  والحيوانية  والنفسانية  الطبيعية  األفعال  بسببها  تكون  اإلنسان 
طبيعته  مألـوف  يفقـده  اعتالل  مـن  الجسـم  يدخل  عمـا  عبـارة  هـو  وقيـل: 

منه(٤). المطلوب  القيام  عن  فيضعف  واعتداله، 
قوله  والتخفيف  لليسـر  الموجبة  للمشـقة  سـببًا  المرض  اعتبار  علـى  ويـدل 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ تعالـى: 

.٣١١/٥ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
الميسـرة،  العربية  الموسـوعة  األسـاتذة  مـن  مجموعة  مـع  باالشـتراك  شـفيق  محمـد  غربـال   (٢)

.١٦٨٣/٣ لبنان  ـ  بيروت  والنشر  للطبع  لبناء  نهضة  دار  نشر  ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، 
تحقيق:  التعاريف،  مهمـات  على  التوقيف  (١٠٢١هـ):  العارفين،  تـاج  عبد الرؤوف:  المنـاوي   (٣)
الحاج  أمير  ابن  ١٤١٠هـ/١٩٩٠م  ط ٢،  مصر  الكتب  عالم  نشـر  حمدان،  صالح  عبد الحميد 
الكبرى  المطبعة   ١٨٦/٢ والتحبير  التقريـر  (ت: ٨٧٩هـ)  الحنفي  حسـن  محمد بن  محمد بن 

١٣١٧هـ. مصر  ببوالق  األميرية 
ص ١٢٦ - ١٢٧. ـ  الفقهية  والقواعد  األصول  في  الشرعية  الرخصة  كامل:  عبد اهللا  عمر   (٤)
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 Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ تعالـى  وقولـه  ( النسـاء: ٤٣)،   ﴾ Ç  Æ  Å

( البقرة: ١٩٦).  ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
والزكام  كالصداع  الخفيف  المـرض  فمنها  ذاتها،  في  مختلفـة  واألمـراض  ـ 
أنها  كما  والسـكري،  كالسـرطان  والمزمنة  والخطيرة  الشـديدة  ومنها  الخفيفين، 
مرض  على  الخفيف  الزكام  ينقلب  فقد  بها،  تصاب  التي  األبدان  بحسب  مختلفة 
فاألمر  الهزيل،  الرضيع  أو  الفاني  الشيخ  به  أصيب  إذا  الحياة  على  وخطير  شديد 
شخص  كل  بواقع  العبرة  وإنما  مطردة،  وال قاعدة  ثابت  مقياس  فيه  وليس  نسبي 

تحمله. وقوة  وبطاقته 

:ô«°ù«à∏d  ÖLƒªdG  ¢VôªdG  ójóëJ  :kÉ«fÉK  `` 
هالك  إلى  يـؤدي  شـديدًا  يكون  أن  للتيسـير  الموجب  المرض  فـي  يشـترط 
يؤد  لم  إذا  أما  البدن،  بإضعاف  منافعها،  فوات  أو  األعضاء  بعض  تلف  أو  النفس 
أو  الجسـم  في  يسـير  كالتهاب  والتيسـير،  للترخيص  موجب  فال يعتبر  ذلك  إلى 

خفيف(١). صداع 
عرف  إذا  نفسه  اإلنسان  إلى  شـدته  وعدم  المرض  شـدة  تقدير  في  ويرجع  ـ 
الظن  على  يغلب  بحيث  العدول  األطباء  من  الخبرة  أهل  إلى  يرجع  وإال  ذلـك، 
من  واحد  بقـول  الشـافعية   واكتفى  البدن،  علـى  ويؤثر  شـديد  المـرض  هـذا  أن 
الرأي  وهذا  ثِقتْين(٣)،  طبيبين  قول  إال  ال يقبل  أنه  إلى  الحنابلة   وذهب  األطباء(٢)، 
أحدهم  كان  إذا  خاصة  الظن،  وغلبة  االطمئنان  إلى  أدعى  ألنه  النفس؛  إليه  تميل 

مغني  الشـربيني،  ـ  ص ١٣٧.  األحـكام،  قوانين  جزي،  ابـن   .١١٦/٢ الحاشـية  عابدين:  ابـن   (١)
٢٨٤/٣ اإلنصاف،  المرداوي:  ـ   .٤٣٧/١ المحتاج، 

.٢٩٠/٢ المجموع،  النووي:   (٢)
.٨٢/٦ المغني،  قدامة:  ابن   (٣)
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الكشف  خالل  من  خبرته  على  ويعتمد  كشفه،  في  الطبية  الوسائل  على  ال يعتمد 
قبل  الفحص  في  التسـرع  بسـبب  طبية  أخطاء  الواقع  في  تحدث  فقد  الظاهري، 

المرض. أعراض  من  والتحقق  التثبت 
كان  فـإذا  الترخيص،  وجـوه  باعتبار  المسـألة  هـذه  في  الترجيـح  ويختلـف 
أرجح  االحتياط  كان  جنين؛  كإسـقاط  عظيم  محظور  بارتكاب  يتعلق  الترخيص 
يتعلق  الترخيص  كان  وإذا  طبيـة،  لجنة  من  ال بد  بـل  واحد،  بطبيـب  فال ُيكتفـى 
طبيب  بقول  ُيكتفى  أن  فيمكن  المسجد،  في  الجماعة  صالة  كترك  خفيف،  بأمر 

واحد(١).
عليه،  أو  له  الحقوق  فتثبت  األهلية  ال ينافي  المرض  فإن  أخرى  جهة  ومن  ـ 
الحكم  أهلية  ال ينافـي  الجسـم  مرض  أن  «ِاعلم  الشـأن:  هذا  في  السـالمي   قـال 
العبـاد،  حقـوق  مـن  أو  والـزكاة،  كالصـالة  تعالـى  اهللا  حقـوق  مـن  كان  سـواء 
العبادة؛  أهلية  ال ينافـي  وكذلك  والعبيـد،  واألوالد  األزواج  ونفقـة  كالقصـاص 
المريض  نـكاح  يصح  أنه  حتى  اسـتعماله،  من  وال يمنعه  بالقـول  ال يخـل  ألنـه 

بالعبادة»(٢). ما يتعلق  وسائر  وإسالمه  وطالقه 
العجز  يورث  الذي  البدنية  القـدرة  في  خلل  من  المرض  في  لمـا  ونظـرًا 
في  عباده  على  ـر  ويسَّ ذلك  راعى  الحكيم  الشـارع  فإن  األفعال،  بعـض  عـن 
بحسب  فجعلها  عندها،  المشقة  في  سببًا  المرض  يكون  التي  األحكام  بعض 
أدائها،  من  فيه  يتمكن  الذي  الوقت  إلى  ُيؤّجلها  أو  وإمكانه،  المريـض  قـدرة 
بأحاديث  وبعضها  الكريـم،  القرآن  بنصـوص  ثبت  التخفيفات  هـذه  وبعـض 
السالمي   يشير  المعنى  هذا  وإلى  الفقهاء ،  باجتهادات  وبعضها  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ، 
لحّط  سـببًا  كان  للعجز  موجبًا  المـرض  كان  لما  لكـن   ...» فيقـول:  بعبارتـه 

ص ١٩٩. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   (١)
.٢٥٤/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)
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ازداد  فكلما  العبادة،  من  عليه  ما يشـق  المريض  عن  فيحط  العبادات،  بعض 
الصالة  فـي  ذلـك  ظهر  كمـا  درجـة،  العبـادة  مـن  عنـه  حـّط  قـوة  المـرض 

والصيام...»(١).
بعضها  يقتضي  قد  ومتنوعة،  كثيرة  اإلنسان  تصيب  التي  األمراض  أّن  كما  ـ 
التخفيف،  تخفيفات في مجال محدود، وقد يقتضي بعضها توسعًا في مجاالت 
أو  السـكري،  الداء  أو  األمعـاء،  أو  المعـدة  قـرح  شـاكلة  من  التـي  فاألمـراض 
بالعظام  تتعلق  التي  واألمراض  الصـوم،  في  التخفيف  يناسـبها  الدموي  الضغط 
يناسـبها  الكلـى  أو  الجزئـي  والشـلل  كالروماتيـزم  والعضـالت،  والمفاصـل 
أعمال  أو  الصالة،  حركات  في  كالتخفيف  الجسم،  حركة  مجال  في  التخفيفات 

شابهها. وما  الجهاد  أو  الحج، 
في  الفقهاء   اختلف  وقد  عام،  بوجه  األمراض  إلى  ينظر  أن  ينبغـي  وهكـذا  ـ 
يسيرًا،  كان  ولو  حتى  المرض،  بمطلق  اعتد  فبعضهم  للتخفيف،  المبيح  المرض 
بل  ذلك،  يرتض  لم  وبعضهم  الخفيف،  الصداع  أو  األصبع  أو  الضرس  كوجـع 
به  لحق  أو  مشقة،  به  حلت  بالرخصة  يأخذ  لم  لو  من  على  التخفيف  في  اقتصر 

الفقه(٢). كتب  من  مواضعه  في  يعلم  ذلك  وتفصيل  ضرر، 
في  المكلف  على  المؤثر  المرض  هو  للرخص،  المبيح  فالمرض  وبالجملة، 
تأخر  أو  المرض  زيادة  من  خوف  حالة  في  أو  جزئّيًا،  ولو  عجز  حالة  فـي  جعلـه 
برأي  يسترشـد  أن  للمريض  فينبغـي  األمر  هـذا  في  ال يتسـاهل  وحتـى  الشـفاء، 
الرخصة ومتى  له  تباح  قلبه، ويعلم متى  الملتزمين حتى يطمئن  الحاذقين  األطباء 

منها. يمنع 
أن يحددوا  المرض دون  بسبب  التخفيفات  العلماء عن طائفة من  تكلم  وقد 

نفسه. السالمي:   (١)
المشـقة،  قاعـدة  الباحسـين،  ـ  ص ٧٨.  الخصـال،  مختصـر  أبو إسـحاق:  الحضرمـي   (٢)

ص ١٢٧. الشرعية،  الرخصة  كامل:  عبد اهللا  ـ عمر  ص ١١٣. 
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الحمـى  حتـى  يشـمل  ـ  يبـدو  فيمـا  ـ  وكالمهـم  وطبيعتهـا،  األمـراض  أنـواع 
أورده  ممـا  محدودة  طائفـة  بذكر  يأتـي  فيمـا  وسـنكتفي  وغيرهـا،  والجراحـات 

غيرها. في  أو  العبادات  في  كانت  سواء  التيسيرات  من  العلماء 
على  تعقيبًا  الحمـى  أنـواع  عن  «شـامله»  في  أطفيـش   الشـيخ  تحـدث  وقـد 
البارد،  بالماء  فأطفئوها  جهنم  فْيح  مـن  الحمى  «أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  عن  ورد  حديـث 

سنة»(١).  ذنوب  كفارة  ليلة  أو  يوم  وحمى  شهر،  ذنوب  كفارة  ساعة  وحّمى 
الصيف  في  تتنفس  ألنها  َنَفسها،  من  «أنها  جهنم:  فْيح  من  أنها  كونها  ومعنى 
الحاصل  فاللهب  بَنَفسـين،  لها  أذن  اهللا  أن  ُروي  كما  الحيوان،  كتنفس  والشـتاء 
بأسـباب  ظهورها  اهللا 8  قدر  حقيقـة،  جهنم  مـن  قطعة  المحموم  الجسـم  فـي 
في  أظهرها  الجنة،  نعيم  من  واللـذة  الفرح  أنواع  أن  كما  العباد،  ليعتبـر  تقتضيهـا 
عليه  فليرش  أحدكم  ُحـمَّ  «إذا   : أنس  3  وعـن  وداللة...»(٢)  عبرة  الـدار  هـذه 

السحر»(٣) . من  ليال  ثالث  البارد  الماء 
في  تشـتعل  غريزية  الحمى  «إذ  فقال:  أنواعها  وبيَّن  الحمى  القطـب   وعـّرف 
وهي  البدن،  جميـع  إلى  العروق  في  والدم  الـروح  بتوسـط  منه  وتنتشـر  القلب، 
أو  الشمس،  حرارة  إصابة  أو  حركة،  أو  ورم،  عن  الحادثة  وهي  عرضية:  قسمان 

ذلك. ونحو  الشديد  القيظ 
يوم  حّمى  فهـي  بالروح  تعلقها  مبـدأ  كان  فـإن  مادة،  عـن  تكـون  ومرضيـة: 

ومسـلم،   ،٥٣٩١ رقم  جهنم،  فيح  من  الحمى  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
سـاعة  «وحّمى  الزيادة:  دون  عمر،  ابن  عن   ،٢٢٠٩ رقـم  دواء،  داء  لكل  بـاب  السـالم،  كتـاب 
البيهقي،  الـدرداء،  ألبي  سـنة».  ذنوب  كفارة  ليلة  أو  يوم  «حمى  وعبـارة:  شـهر»  ذنوب  كفـارة 

.١٦٧/٧ الشعب، 
.١٢٨/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش،  يوسف  أمحمد بن   (٢)

 ،٧٦١٢ رقم  بالمـاء،  الحمى  تبريد  وقت  ذكـر  باب  الطب،  كتاب  الكبـرى،  فـي  النسـائي  رواه   (٣)
أنس، وقال: صحيح على شرط مسلم  الطب، رقم ٧٤٣٨، عن  المستدرك، كتاب  في  والحاكم 

الذهبي. ووافقه 
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فهي  األصلية  باألعضاء  تعلقت  وإن  ثالث،  إلى  ونهايتها  يوم،  في  غالبًا  ال تقلـع 
بعدد  وهي  عفنيـة،  سـميت  باألخالط  تعلقت  وإن  أخطرهـا؛  وهـي  دّق،  حمـى 
أصناف  ذلك  وتحـت  ودموية،  وبلغمية  وسـوداوية  صفراوية  األربعـة  األخـالط 

والتركيب»(١). اإلفراد  بسبب 
وقد وردت في المصنفات اإلباضية  فروعًا كثيرة في رخص المرض، أغلبها 

يلي: كما  بعضها  نذكر  والحج،  والصوم  والصالة  الطهارات  أبواب  في 

:IQÉ¡£dG  »a  äGô«°ù«àdG  :kÉãdÉK

التيمم: في  ـ  أ 
الخوف  عند  الصالة  أجل  من  بالتراب  التيمم  في  له  رخص  الطهارة  ففـي 
قبيح  شيء  حدوث  أو  شفائه  بطء  أو  المرض  زيادة  أو  العضو  أو  النفس  على 
ما يغطـي  أو  الجبيـرة  علـى  المسـح  جـواز  ذلـك  ومـن  ظاهـر،  العضـو  فـي 

الجروح(٢).
الشـقصي   فذكر  الماء،  اسـتعمال  عن  عجز  من  لكل  التيمم  اهللا  أباح  وقد 
فقال:  الحكم  هـذا  وعلل  المرض  منهـا:  ذلك  من  تمنع  التـي  األمـور  بعـض 
أو  مرض،  من  منه  يمنعه  بما  (الماء)  إليه  الوصول  تعذر  فهو  الُبنية  عجز  «وأما 
هذا،  وأمثال  كالحيـات  منه،  يخاف  ممـا  ذلك  غير  أو  سـبع،  أو  عدو  خـوف 
يكلفهـا  وال أن  المخـاوف،  علـى  نفسـه  يحمـل  أن  اإلنسـان  علـى  وليـس 
لهم  منه  تخفيفًا  لعباده  دينه  اهللا  يسـر  وقد  للمتالف،  وال يعرضها  المشـقات، 

عليهم»(٣). وتفّضالً  ورحمة 

نفسه. المصدر  أطفيش:   (١)
منهج  الشقصي:  ـ   .١٤٠  ،١٣٩/٤ المعتبر،  الكدمي،  ـ  ص ١١٢.  القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)

عذر. له  ومن  والعاجز  العلل  لذوي  الوضوء  في  مسائل  بعدها  وما   ٤٣٢/٣ الطالبين، 
٣٤٦/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (٣)
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التيمم للمريض:  إباحة  الفقهاء  على  الشماخي  في «اإليضاح» إجماع  وحكى 
له  يجوز  الذي  والمريـض  للمريض...  التيمم  جـواز  على  العلماء  «اتفـق  فقـال: 
عليه  ويشق  الماء،  تناول  ال يستطيع  األعضاء  َواِهي  ُمِظنًّا  كان  من  عندهم  التيمم 
أو  المرض،  تأخر  أو  المرض،  زيادة  الماء  استعمال  من  يخاف  كان  ومن  أخذه، 
الماء  يضرهم  الدماميل،  صاحب  أو  مجدورًا،  أو  جريحًا  أو  مريضًا  البرء،  تأخـر 
إلى  متوجه  فالخطاب  بعضها،  مريضًا  األعضاء  سـالم  كان  وإن  ذلك،  أشـبه  وما 

لها»(١). الزم  والغرض  السالمة  األعضاء 
الشـماخي   نص  على  تعليقـًا  «اإليضـاح»  علـى  الحاشـية  صاحـب  ذكـر 
ُجعل  قلت:  الماء؛  ألجل  ُتنتف  لحيته  كانت  أو  «الديوان»:  في  «قال  ما نصه: 
بماء  الرجل  اغتسـل  إذا  وقيل:  للتيمـم،  مبيحًا  مـرض  الزكام  «الديـوان»  فـي 
كان  إن  أي  يتيمم،  أنه  حمـرة،  إلى  أو  سـواد  إلى  كان  بياض  من  لونه  وتغيـر 

الماء. أجل  من 
ناشئًا  كان  سواء  ظاهره  إلخ.  الماء...  استعمال  من  يخاف  كان  ومن  قوله: 
بالماء  يغسـل  أن  للرجل  وال يجوز  الديوان:  وعبارة  ال،  أو  الطب  معرفـة  عـن 
أجل  من  المـوت  خاف  أو  أعضائـه  مـن  بعضو  المـاء  يذهـب  أن  خـوف  مـع 

الماء»(٢).

المرض: في  الداخلة  األعذار  بعض  أصحاب  وضوء  في  ـ  ب 
قبيل  مـن  تعد  التـي  األعـذار  أصحاب  مـن  طائفـة  العلمـاء  ذكـر  وقـد 
في  عنهم  فخّفف  الطهـارة  مجال  في  واحدًا  حكمـًا  أُعطيت  وقـد  المـرض، 
ويقاس  بعضها  نذكر  لعذرهم  مراعاة  صالة  كل  في  به  يلزمهم  ولم  الوضوء 

غيرها. عليها 

.٢٧٠/١ - ٢٧١ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٢٧٠/١ - ٢٧١ للسدويكشي،  الحاشية  مع  اإليضاح  الشماخي:   (٢)
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نوع  وهي  أوانه،  غير  في  المسـتمر  الدم  جريان  وهي  االسـتحاضة:  في  ـ   ١
«دم  الجيطالي :  قـال  الرحم.  مـن  الدم  نزيـف  وهي  خاصة،  حالـة  يمثـل  مـرض 
رقيق  أحمر  دم  وهـو  المرض،  جهة  من  الرحم  مـن  الخارج  وهـو  االسـتحاضة: 
عرق  دم  ذلك  «إنما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  الحيض  دم  لون  عن  لونه  يتميز  له  ال رائحة 

بحيض»(١) »(٢). وليس 
أوصافه  بعض  فذكر  لـه  بيانًا  الجيطالي   تعريـف  على  أطفيـش   القطـب  وزاد 
الدم  تميِّز  لم  فما  تيبس،  أو  ضعف  إذا  الصفرة  إلى  يرجع  عرق  دم  «وهـو  فقـال: 

قبل»(٣). ما حل  عنها  وال يحرم  ال يقين  فرضا  فال تدع  حيض  دم  أنه 
عضالت  ضعف  أو  ارتخـاء  عـن  ناتج  مرض  وهـو  البـول:  سـلس  فـي  ـ   ٢

البول(٤). إمساك  على  السيطرة  على  القدرة  عدم  عليه  يترتب  مما  المثانة، 
التي  العضـالت  ارتخاء  عـن  ناتج  مـرض  وهو  البطـن:  اسـتطالق  فـي  ـ   ٣
ابن  قال  الصالتين  بين  الجمـع  له  يجوز  عليه  وتخفيفًا  الغائط،  بخـروج  تتحكـم 
عند  الطهارة  في  عليه  للمشقة  الصالتين  يجمع  المبطون  إن  أصحابنا   «قال  بركة : 

ومسلم،   ،٩١/١  ،٢٢٦ رقم  الدم،  غسل  باب  الوضوء،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (١)
كتاب  الربيع،  ورواه   ،٢٦٢/١  ،  ٣٣٣ رقـم  وغسـلها،  المسـتحاضة  باب  الحيض،  كتـاب 
عن  الحديث  ولفـظ  عائشـة.  عن  ص ١٤٩،   ،٥٥٢ رقم  المسـتحاضة،  في  بـاب  النـكاح، 
فقال  الصالة؟  أفدع  ال أطهر  لرسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  حبيش  أبي  بنت  فاطمة  قالت  قالت:  عائشـة 
الصالة،  لهـا  فاتركي  الحيضة  أقبلـت  فإذا  بحيضـة  ليس  نجس  عـرق  دم  ذلـك  «إنمـا  لهـا: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سـئل  أخرى:  رواية  وفي  وصلي»  عنك  الدم  فاغسـلي  قذرها  وذهب  أدبرت  وإذا 
صالة  كل  عند  وتتوضأ  تغتسل  ثم  فيها  تحيض  كانت  التي  أقرائها  أيام  الصالة  «تدع  فقال: 

وتصلي». وتصوم 
.٢٥٦/١ اآلمال  معارج  السالمي،   ،٢٠٦/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٢)

خميس:  الشـقصي  ـ   .٢٨/٣ المعتبر،  الكدمي،  ـ   .٢٣٥/١ األصـل،  شـامل  أمحمد:  أطفيـش   (٣)
.٢٧٤/٣ الطالبين،  منهج 

اإليضاح،  على  الحاشية  في  السدويكشي  المحشي  كالم  ينظر:   .٢٦٣/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٤)
.٢٥٦/١٠ المعارج،  السالمي:  ينظر:  وكذلك  ـ  نفسه.  المصدر 
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المسترسـل  «والمبطون  الشـقصي :  وقال  يلحقـه»(١).  الـذي  والتعـب  صـالة  كل 
التيمم»(٢). يجزيه  البطن 

على  الشـخص  قدرة  عدم  عـن  ناتج  مرض  وهـو  الريـح:  انفـالت  فـي  ـ   ٤
مقعدته(٣). في  السترخاء  الريح؛  خروج  على  السيطرة 

لهم  َتعـِرض  من  أن  المسـتحاضة  عـدا  مـا  األربـع  الحـاالت  هـذه  وحكـم 
الوقت  خرج  فإذا  والفوائت،  والنفل  الفرض  بها  يؤدون  فرض،  لكل  يتوضـؤون 
عنهم  تخفيف  فيه  النجاسـة،  وجود  مع  هؤالء  عبادة  وتجويز  طهارتهـم،  بطلـت 

عليها. هي  التي  الحاالت  في  عنها  االحتراز  لمشقة 
لكل  تغتسـل  هل  طهارتها،  حكم  في  الفقهاء   اختلف  فقـد  المسـتحاضة  أما 
للصالة؟  وتتوضـأ  الدم  تغسـل  أم  وتتوضـأ؟  صالتين  لـكل  تغتسـل  أم  صـالة؟ 
لكل  تغتسـل  جعلها  وبعضهم  صـالة،  لكل  تغتسـل  أنها  يرى  اإلباضيـة   فبعـض 
الجنابة،  غسل  وليس  الدم  غسل  به  يراد  الغسل  أن  فهم  بعضهم  ولعل  صالتين، 
هذا  إلى  وغيرهم  والسالمي   والشـماخي   بركة   ابن  أشـار  وقد  أدلته،  فريق  ولكل 
ثم  الدم  بغسل  تكتفي  المستحاضة  أن  يرى  من  ولعل  مصنفاتهم(٤).  في  الخالف 

عنها. والمشقة  الحرج  رفع  من  فيه  لما  األيسر؛  القول  هو  فقط  تتوضأ 

بعد  الجيطالي  قال   .٢٣٨/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي،  ـ   .٥٧٧  ،٥٧٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
المشقة  فيه  يلحق  مما  يشبه  «وفيما  فقال:  للمعذورين  الصالتين  بين  الجمع  جواز  إلى  أشار  أن 
الصالة  أوقات  عليه  ولمـن  عليه،  يغشـى  أن  يخاف  الذي  والمريض  والمبطون  كالمسـتحاضة 
السفر  وفي  والمزدلفة،  عرفة  في  الجمع  من  عليه  المتفق  على  قياسـًا  ذلك  وأشباه  بالسـحاب، 

نفسه. المصدر  المشقة».  ألجل  الرخصة  وهي  الجميع  في  العلة  الستواء 
و٤٣٤.  ٣٥١/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (٢)

الحضرمي أبو إسحاق: مختصر الخصال، ص ٧٨. ـ الحصكفي عالء الدين محمد بن علي الحصني   (٣)
(ت: ١٢٥٢هـ)  عمر  أمين بن  محمد  عابدين  البن  المحتار  رد  بحاشية  المختار  الدر  (ت: ١٠٨٨هـ): 

.٥٤١/٢ المجموع،  النووي:  ـ   .٣٠٥/١ ـ /١٩٦٦م،  ١٣٨٦ه مصر  الحلبي  البابي  مطبعة 
اآلمال،  معارج  السالمي:  ـ   .٢٦٣  ،٢٦٢/١ اإليضاح،  الشماخي،  ـ   .٢٣٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)

المسألة. هذه  في  رأيه  وبسط  والشماخي  بركة  ابن  قول  خالف  وقد  وما بعدها،   ١٠١/٤
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أو من رعاف  كان من جرح ال يرقأ،  المنقطع: سواء  غير  الدم  نزيف  في  ـ   ٥
قال  ما تقدم(١)،  معنى  في  مما  ذلك،  غير  أو  ناسـور،  أو  باسـور  من  أو  مسـتمر، 
أن  دمه  يرقأ  لـم  ومن  المرعوف  أن  عنـدي  يوجب  «النظر  بركـة :  بـن  أبو محمـد 
أصحابنا ؛  بأصول  أشبه  وهذا  المستحاضة،  على  قياسـا  يجزيه  للصالتين  الجمع 
عليها  تخفيفًا  لها  اهللا  من  الجمع  وكان  للمشقة  الجمع  لها  جاز  المستحاضة  ألن 
العبادة  تجويز  هـو  السـابقة  الصور  في  والتيسـير  التخفيف  ووجـه  ورخصـة»(٢). 

النجاسة(٣). وجود  مع  الطهارة  فيها  المشترط 
االسـتحاضة،  كصورة  الصور،  بعض  في  فعله  ما ينبغي  الشـارع  عن  ورد  قـد 
قطن  على  خرقة  الفرج  على  تعصب  ثم  الدم  أثر  تغسل  أن  المرأة  على  ينبغي  ففيها 

العصر. هذا  في  المستخدمة  ـ  الحفائظ  ـ  الغرض  هذا  وتؤدي  الدم،  يستمسك 
اشـتكت  التي  ُحَبيش   بنـت  لفاطمـة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قـول  الحكـم  هـذا  وأسـاس 

صالة»(٤) . لكل  «توضئي  مستحاضة:  وهي  حالها  إليه ملسو هيلع هللا ىلص 
قالت  الكرسف»(٥)،  لك  «أَنعُت  لِحمنة :  قوله ملسو هيلع هللا ىلص  من  أخذ  ما تفعله  وأساس 

«تلجمي»(٦).  فقال:  ذلك  من  أكثر  فإنه 

.٣٨/١ - ٣٩ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
.٤١٨/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)
.٢٨١/٣ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)

هذا الحديث سبق ذكره عن عائشة في الصفات األخرى، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره،   (٤)
إني  يا رسول اهللا،  فقالت:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  حبيش  أبي  بنت  فاطمة  جاءت  قالت:  أنها   # عائشة  فعن 
بحيض،  وليس  عرق،  ذلك  إنما  «ال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  الصالة؟  أفأدع  فال أطهر  أستحاُض  امرأة 
«ثم  أبي:  وقال  قال:  صلي»،  ثم  الدم  عنك  فاغسلي  أدبرت  وإذا  الصالة،  فدعي  حيضتك  أقبلت  فإذا 
صحيح  ينظر:  الدم،  غسـل  باب  في  البخاري  رواه  الوقت».  ذلك  يجـيء  حتى  صالة  لـكل  توضئـي 

.٤٠٩/١ نفسه،  المصدر  االستحاضة،  باب  وفي   .٣٣٢  ،٣٣١/١ الباري،  فتح  بشرح  البخاري 
القطن. الكرسف:   (٥)

إذا  قال  من  بـاب  الطهارة،  كتاب  السـنن،  في  أبو داود  رواه  صحيح  حديـث  حمنـة  حديـث   (٦)
الطهارة،  أبواب  السـنن،  في  والترمذي   ،١٢٧/١  ،٢٨٧ رقم  الصـالة،  تدع  الحيضة  =أقبلـت 
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في  لالتفاق  المستحاضة؛  على  بالقياس  األخرى  األمور  سائر  ثبت  وقد  هذا 
منقطعة(١). غير  البدن  من  نجاسة  خروج  تمّثل  جميعًا  أنها 

:IÓ°üdG  »a  äGô«°ù«àdG  :kÉ©HGQ

المريض: صالة  صفة  في 
بالكيفية  أداءها  المريض  من  الرحيم  الشـارع  طلب  المفروضة  الصالة  وفي 
مشـقة  فيه  عما  التخلف  له  ز  وجوِّ مومئا،  أو  مضطجعا  أو  قاعدا  يسـتطيعها،  التي 
بين  والجمع  الفضيلـة،  حصـول  مع  والجماعة  الجمعـة  عـن  كالتخلـف  عليـه، 

الصالتين(٢).
طاقته»(٣). حسب  يصلي  أن  «وللمريض  بركة :  ابن  قال 

على  المريض  «وصـالة  فيقول:  المريـض  صالة  أحـكام  الحضرمـي   ويبّيـن 
أنواع: أربعة 

المتن،  في  المذكور  باللفـظ  ورواه   ٢٢١/١  ،١٢٨ رقـم  صالة،  لكل  تتوضـأ  المسـتحاضة 
ثوبًا»  «فاتخذي  داود:  أبي  رواية  وفي  خاصة،  الترمذي  حديـث  في  فإنه  مي)  (تلجَّ قولـه  إال 
طويل  حديث  من  جزء  وهو  واحد،  بمعنى  وهما  (ت: ٦٧٦هـ)  النووي  قال  «تلّجمي»  بدل 
هذا  عن  [البخـاري]  محمدًا  «سـألت  صحيح:  حسـن  حديث  هو  الترمذي:  قـال  مشـهور، 
ماجه  ابن  ورواه   ،٥٣٣/٢ المجمـوع،  ينظر:  صحيح».  حسـن  حديث  هو  فقال  الحديـث؟ 
حمنة  عن   ،٢٠٣/١  ،٦٢٢ رقـم  المسـتحاضة،  في  ما جاء  باب  الطهارة،  كتاب  سـننه،  في 

جحش. بنت 
عن  به  عدل  ممـا  النجاسـة،  وجود  مع  المسـتحاضة،  صالة  تصحيح  أن  العلمـاء  بعـض  يـرى   (١)
الوارد  فالنص  حكمه،  ما أخـذت  معنى  في  هي  وإنما  المواضع،  هذه  فـي  فال قياس  القيـاس، 
واردًا  جعلوه  المسـتحاضة  في  والوارد  األحداث  سـائر  في  واردًا  جعلوه  والرعاف  القـيء  فـي 

ص ٢٩١ - ٢٩٣. للخبازي،  المغني،  ينظر:  الريح.  وانفالت  البول  سلس  به  فيمن 
المعـارج،  السـالمي،  ـ   .٢٤٦ قواعـد،  الجيطالـي،  ـ  ص ١١٢.  القواعـد،  جواهـر  الراشـدي:   (٢)

.١٨٢/٣
.٥٧٨/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

=
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باإليماء. مضطجعًا  أو  قاعدًا  أو  قائمًا  طاقته  حسب  على  يصلي  أن  أحدها: 
فإنه  والتسـبيح،  والتكبير  القراءة  ويسـتطيع  اإليماء  على  ال يقدر  أن  الثانـي: 

ويجزيه. كذلك  يصلى 
أنه ال يقدر على القراءة والتكبير والتسبيح، فإنه يصلي كذلك ويجزيه. الثالث: 
لكل  ر  يكبِّ أن  يجزيه  فإنه  التكبير،  ويستطيع  القراءة  على  ال يقدر  أن  الرابع: 

تكبيرات»(١). خمس  فريضة 

:Ωƒ°üdG  »a  äGô«°ù«àdG  :kÉ°ùeÉN
من  والخـروج  رمضـان،  في  الفطـر  للمريـض  الشـارع  أبـاح  الصـوم  وفـي 
من  واالنتقال  مريضـًا،  كان  إذا  القضـاء  في  التتابع  عليـه  وال يجـب  المعتكـف، 
رمضان،  نهـار  في  المتعمد  واإلفطـار  الظهار  كفارتـي  في  اإلطعام  إلـى  الصـوم 
الفدية  وجوب  مع  الصيـام  ترك  الهرم  كالشـيخ  دائم  عجز  فيه  كان  لمـن  وأجـاز 
 PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ تعالـى:  قـال  عليـه(٢)، 

( البقرة: ١٨٤).  ﴾ V  U  T  S  R  Q

للمريض؟ اإلفطار  يباح  متى 
سـبب  إلى  وأشـار  اإلفطار،  به  يجوز  الذي  المرض  عن  الجيطالـي   تحـدث 
قوم  فذهب  الفطر،  فيه  يجوز  الذي  المرض  «أما  فقال:  شأنه  في  الفقهاء   اختالف 
هو  وقيل:  مشـقة،  معه  الصوم  من  يلحـق  الذي  وهو  الغالب،  المـرض  أنـه  إلـى 
الصوم  عن  يضعف  الذي  المرض  هو  أصحابنا   وقال  مرض،  اسم  عليه  ما ينطلق 
وقال  الليل(٣)،  إلـى  ما يبلغه  فيه  يـأكل  أن  وال يقدر  اإلفطار،  إلـى  معه  ويحتـاج 

ص ٨٨. الخصال،  مختصر  الحضرمي:   (١)
ص ٣٥٠. األول،  الكتاب  الفتاوى،  حمد:  أحمد بن  الخليلي  ـ  ص ١١٢.  الجواهر،  الراشدي:   (٢)

.٩٩/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٣)
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من  وقال  ويشرب،  ويأكل  يفطر  أن  له  جاز  الطعام  المريض  يشته  لم  إذا  آخرون: 
يصوم»(١). أن  ال يقدر  حتى  قال: 

اإلفطار  «(أُبيـح  نصه:  بمـا  وشـرحه  النيل  في  ما جـاء  المعنى  هـذا  ويؤكـد 
كان  ولو  (صومـًا)،  بذلـك  بـه)  مطيق  غير  ليـالً  مبلـغ  أكل  عـن  عجـز  لمريـض 
كان  إن  (وقيل:  وال بعض،  وال خاصية  منه  جارحة  وال تفوت  بالصوم  ال يموت 
أنه  حتى  الصوم  علـى  يقدر  لم  إن  وقيل  الصـوم،  أطاق  ولـو  طعامـًا)  ال يشـتهي 
عن  (وعجز  قـال،  كما  خاصيـة  أو  منه  عضـو  أو  جارحـة  ماتـت  أو  مـات  صـام 
إذا  وقيل:  الصوم،  أجـل  من  المشـقة  تلحقه  لمريض  إباحته  والتحقيق  الصـوم)، 

الصوم»(٢). على  قدر  ولو  عليه  المريض  إطالق  صح 
يباح  هل  أي  السـفر،  حكـم  في  بسـببه  ما اختلفوا  هـو  الخـالف:  وسـبب  ـ 
ألن  مطلقًا؟  المرض  وجود  لمجرد  يباح  أم  الشديدة  المشقة  وجود  عند  اإلفطار 
بنفسه،  يحدده  للمكلف  األمر  وتركت  أطلقته  بل  المرض  نوع  تقّيد  لم  النصوص 
دون  مطلقة  الرخصة  تـرُك  ولعل  الثقات،  األطبـاء  من  الخبرة  أصحـاب  إلـى  أو 
الموضوع  هـذا  في  األطباء  رأي  تدخـل  أن  إال  المكلـف،  على  يسـر  فيـه  تقييـد 

المحظور. في  ويقعون  دينهم  في  الناس  ال يتساهل  حتى  أفضل 
المريض  صفة  في  الفقهاء   اختالف  سبب  إلى  أيضًا  الشماخي   أشار  وقد  هذا 
أن  وذلك  والمعنى،  اللفظ  ظاهر  معارضة  سببه  أن  فذكر  اإلفطار،  له  يجوز  الذي 
لكل  األكل  يـبـيح  ( البقـرة: ١٨٤)،   ﴾ H  G  F  E ﴿ تعالـى:  قولـه  ظاهـر 
يبح اإلفطار  لم  اللفظ  المعقول من ظاهر  اعتبر  المرض، ومن  من وقع عليه اسم 
هذا  واختار  الصوم،  أجـل  من  المشـقة  تلحقه  الذي  للمريض  بل  مريض،  لـكل 

أصح»(٣). عندي  القول  «وهذا  فقال:  وصححه  القول 

.١٧٦/٣ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٣٥٣/٣ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (٢)

.١٧٦/٣ - ١٧٧ نفسه،  الشماخي:   (٣)
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الخالف  «وسبب  فيقول:  المسـألة  في  الخالف  منشأ  إلى  القطب   ويشـير 
بال  الصوم  أطاق  ولو  به  اإلفطـار  فأباح  المريض  لفظ  مطلق  راعـى  بعضـًا  أن 
يقصر  وكما  ال تلحقه،  كان  ولو  للمسـافر  اإلفطار  أُبيح  كما  وال ضر،  مشـقة 
أو  لمشقة  دفع  اإلفطار  أن  مراعاة  مع  ذلك  راعوا  والباقين  قرية،  في  لبث  ولو 

مضرة»(١).

:èëdG  »a  äGô«°ù«àdG  :kÉ°SOÉ°S
الجمار،  كرمي  أفعاله،  بعض  في  أو  فيه  االستنابة  في  له  رخص  الحج  وفي 

الفدية(٢). مع  مثالً  الرأس  حلق  أو  الثياب  كلبس  اإلحرام،  محظورات  وإباحة 
النيابة  «إن  فقال:  الحج  في  الغير  عن  النيابة  حكم  عن  بيوض   الشـيخ  سـئل 
اإلسالمية  المذاهب  من  كثير  وعند  اإلباضية ،  عند  معتبرة  عندنا  جائزة  الحج  في 
مرض  أو  هرم،  عاجز  أو  ميت  عن  إال  ال تجوز  لكنها  بذلك(٣)،  الحديث  لصحة 
منع  إن  إال  مطلقًا،  مستطيع  صحيح  عن  وال تجوز  بنفسه،  الحج  معه  ال يستطيع 

الفْوت»(٤). معه  خاف  األمد  طويل  أو  مؤبد  بسجن 

.٣٥٣/٣ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
حمو  أحمد بن  حاج  تحقيـق:  الصافية،  الدينونة  أصـول  ـ  فتح  عمرو بن  أبو حفـص  النفوسـي   (٢)
اإلسـالم،  قواعد  الجيطالـي:  ـ   .١١٣ ص ١١٢،  ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م،  األولـى،  الطبعـة  كـروم 

.١١٣ ص ١١٢،  القواعد،  جواهر  الراشدي،  ينظر:   .١٧٩ و١٧٨،   ١٢٨  ،١٢٧/٢
فريضة  إن  رسول اهللا  يا  له:  فقالت  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  جاءت  التي  الخثعمية  الحديث  إلى  يشير   (٣)
عنه؟  أفأحج  الراحلة  على  الثبوت  ال يستطيع  كبيرًا  شيخًا  أبي  أدركت  الحج  في  عباده  على  اهللا 
قال:  نعم  قالـت  عنه؟  مجزّيًا  أكان  فقضيتـه  ديـن  أبيك  على  كان  لـو  أن  «أرأيـت  لهـا:  قـال 
عن   ،٩٢٩ رقم  والميـت،  الكبير  عـن  الحج  باب  الحـج،  كتـاب  الترمـذي،  رواه  ذاك».  فـذاك 
بقضاء  الحج  قضاء  تشبيه  باب  الحج،  مناسـك  كتاب  السـنن،  في  والنسـائي  بريدة،  عبد اهللا بن 

صحيح. حديث  الترمذي:  قال  عباس،  ابن  عن  رقم  ٢٦٣٩،  الدين، 
محمد  بكير  وتخريج  وتقديـم  ترتيب  بيـوض،  الشـيخ  اإلمام  فتاوى  عمر،  إبراهيم بـن  بيـوض   (٤)

.٣٠٩/١ ط ١٩٨٨م،  العربية،  المطبعة  بالحاج،  الشيخ 
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الموت: مرض  المريض  تصرفات 
وصفان: فيه  ما اجتمع  هو  الموت  مرض 

قبل  من  يكـون  ذلك  على  والتعـرف  عـادة،  الهالك  فيـه  يغلـب  أن  أولهمـا: 
نفسه. المريض  وحالة  المرض،  وطبيعة  األطباء، 

كان  أو  ظاهرًا،  سـببه  الموت  كان  سـواء  به،  متصالً  الموت  يعقبه  أن  ثانيهما: 
أو غير ذلك(١). أو تصادم  أو حريق،  أو غرق،  الموت كقتل،  إلى  بسبب آخر أفضى 

بالورثة  ضررًا  يلحق  تصرفًا  يتصرف  قد  الموت  مرض  المريض  لِكْون  ونظرًا 
الحالة،  ما تقتضيه  أو جزئّيًا، بحسب  كلّيًا  الحجر عليه  أقر  الشارع  فإن  الدائنين،  أو 

عنهم. الضرر  أو  والمشقة  للحرج  ورفعًا  الدائنين،  أو  الورثة  لمصلحة  رعاية 
الحرج  رفع  إلى  حقيقتها  فـي  تعود  كثيرة  تفصيالت  تصرفاته  فـي  وللفقهـاء 

لمصالحهم. ورعاية  الحقوق  أصحاب  عن  المشقة  ودفع 

قسمين: إلى  المريض  تصرفات  وتنقسم 
وهذا  واإلسـهال،  والحمى  الرشـح  مثل:  عليه،  مخّوف  غيـر  مـرض  األول: 

عقوده. وتصح  ماله  في  يتصرف  أن  فيجوز  المريض،  تصرفات  ال يمنع  النوع 
والطاعون،  السـرطان  مـرض  مثل:  بالمـوت،  عليه  مخـّوف  مـرض  الثانـي: 
يحجر  النوع  وهذا  الخطيـرة،  األمراض  من  وغيره  والكوليـرا  الدائم،  والرعـاف 
الفقهاء   من  الجمهور  قال  وبهذا  الموت،  مرض  مريض  كان  من  تصرفـات  علـى 
من  المريض  بمنع  وقالوا  والحنابلة ،  والشافعية   والمالكية   والحنفية   اإلباضية   من 
األزكوي   جعفـر  ابـن  بذلك  صـرح  وقـد  الثلـث،  عـن  زاد  فيمـا  بمالِـه  تصرفـه 

والقياس(٢). نَّة  السُّ من  بأدلة  الجمهور  واحتج  والسالمي ، 

ص ١٤٧. اإلسالمي،  الشرع  في  االلتزامات  إبراهيم،  أحمد بن   (١)

.٣٥٥/٤ جعفر،  ابن  جامع  من  الهامش  في  األدلة  هذه  تراجع   (٢)
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من  الموت  مرض  المريض  ال يمنـع  وقالت:  الجمهور  الظاهريـة   وخالفـت 
ذلك. في  نصوص  لورود  العبيد  في  فقط  ويمنع  أمواله،  في  التصرف 

«والمريض  _ وتصرفاته:  المريض  إقـرارات  في  األزكوي   جعفر  ابن  يقـول 
يجوز إقراره في ماله كله ووصيته في ثلث ماله وال يجوز بيعه وال شراؤه 
ثمن  ويعطوا  ينقضـوه  أو  ذلك  يتمـوا  أن  وللورثة  وعطـاؤه،  وال قضـاؤه 

إياه. قضاه  الذي  المال  وقيمة  الثمن،  قبض  كان  إن  باعه  الذي  المال 
ثلث  في  وتجوز  الوصية  بمنزلة  إنها  قال:  من  فقال  المرض  في  العطية  وأما 

رأينا»(١). وهو  ذلك  ضعف  وبعض  ماله، 
بين  تتم  التي  العقود  في  الجمهور  وافق  أنه  جعفر   ابن  عبارة  من  ويتضح 
عليه،  زادت  إذا  ومنعها  الثلـث،  حدود  في  فأجازها  والشـراء  كالبيع  طرفيـن، 
من  تصدر  أي  المنفـردة،  اإلرادة  علـى  تقوم  التـي  التصرفات  فـي  وخالفهـم 
أو  اآلخر  الطرف  موافقة  إلـى  ال تحتاج  ألنها  والهدية؛  كالهبة  واحـد،  طـرف 

رفضه.
إلى  الموت  مرض  المريض  تصرفات  عن  حديثه  سياق  في  السالمي   ويشير 
ال يتعلق  أن  ينبغي  «وكان  فيقـول:  الحالة  تلك  فـي  تصرفاته  َحجر  مـن  الحكمـة 
علة  موته  سـبب  أّن  ظهر  إذا  لكنه  بسـببه،  عليه  الحجر  وال يثبت  الغير  حق  بماله 
الوارث  حـق  تعلق  سـبب  المرض  فكان  المـال،  في  والغريـم  الـوارث  لخالفـة 
إليه،  الناس  أقرب  فيخلفه  بالموت،  تبطل  الملك  أهلية  ألن  المال؛  في  والغريـم 
بالدين،  مشغوالً  الدين  قضاء  محل  هو  الذي  المال  فيصير  بالموت  تزول  والذمة 
حق  مقدار  في  المريض  على  الحجر  المرض  فيوجب  المال،  في  الغريم  فيخلفه 
الوارث  حق  ألن  المال؛  ثلث  عدا  فيما  التصرف  عليه  فيحجر  والغريم،  الوارث 
عليه  ويحجر  أعمالنـا،  فـي  زيادة  علينا  اهللا  مـن  صدقة  الثلـث  ولنـا  الثلثيـن  فـي 

.٣٥٥/٤ - ٣٥٦ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (١)
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أوجب  للمـال  مسـتغرقًا  الغريم  حق  كان  فـإن  الغريم،  حـق  قدر  فـي  التصـرف 
قدره...»(١). في  الحجر  فيكون  ذلك  دون  كان  وإن  كله،  المال  في  الحْجر 

المريض  نفقة  قدر  في  والغريم  للوارث  «وال حق  نفسه:  السياق  في  ويضيف 
مقدم  فإنه  منـه،  للمريض  ال بد  مما  ذلـك  ونحو  الدواء  وشـراء  الطبيب  وأجـرة 
المال  كان  وإن  ذلـك  في  المريض  تصـرف  فيثبت  والغريم،  الـوارث  حق  علـى 
للغريم،  حق  المال  يكن  لم  إن  الثلث  من  وصيته  وتصح  مثالً،  ين  بالدَّ مسـتغرقًا 

الغريم... حق  بعد  الباقي  ثلث  في  وصيته  فتصح  الغريم  حق  فيه  كان  وإن 
بلغ  ولو  الحقوق  من  ونحوها  كالزكاة  المال،  من  اهللا  حق  ينفذ  أن  له  ويصح 
للغريم  وال حق  مر،  كما  األهلية  ال ينافي  المرض  ألن  عظيمًا؛  مبلغًا  المرض  في 
من  تعالى  اهللا  حـق  إخراج  للمريـض  فيصح  تعالـى،  اهللا  حـق  فـي  وال للـوارث 

ماله...»(٢)

القول: مجمل 
منع  في  الجمهور  يوافق  أنه  السالمي   عبارة  من  يسـتنتج  أن  يمكن  وهكذا 
إذا  الثلث،  حـدود  في  إال  له  وال يسـمح  الموت،  مرض  المريـض  تصرفـات 
نفسه  على  بنفقاته  ما يتعلق  أما  والبيوع،  كالديون  العباد،  بحقوق  تتعلق  كانت 
فقد  والحج،  كالـزكاة  اهللا،  بحقـوق  ما يتعلـق  وكذلـك  والعـالج،  كالمعيشـة 
ابن  لها  يتعـرض  لم  ذكرها  هامـة  إضافة  وهـذه  تحديـد،  دون  مطلقـًا  أجازهـا 
اإلسراف  منه  ظهر  فإذا  نفسه،  على  نفقاته  في  نخالفه  قد  أنه  إال  وغيره،  جعفر  
وتعارفه  العرف  به  ما يسمح  حدود  في  وتكون  ذلك،  من  نمنعه  فإننا  والتبذير 
يجب  الذين  السفهاء  تصرفات  يشبه  بذلك  تصرفه  يصبح  ألنه  مثله؛  في  الناس 

الحْجر. عليهم 

.١١٠/٤ - ١١١ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
نفسه. المصدر  السالمي:   (٢)
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الموت،  _ المريض مرض  الحضرمي  أحكام عقود  أبو إسحاق  وقد لخص 
كلها  المريض  «وعقود  فقال:  أمور،  سبعة  منها  واسـتثنى  معظمها،  فأبطل 
الثالث:  النـكاح،  الثاني:  الوصيـة،  أحدها:  خصـال:  سـبع  في  إال  باطلـة 
الخامس:  قول،  على  الثلث  في  الزيادة  وتكون  الخلـع،  الرابع:  الطـالق، 
الثلث،  فـي  ويكون  وتدبيـره  عتقه  والسـادس:  والولـد،  بالديـن  اإلقـرار 
من  إبراءه  أن  األثر  في  وجدت  سليمان (١):  قيس بن  قال  الرجعة،  السابع: 

جائز»(٢). الوارث  وغير  للوارث  بالمال  وإقراره  الدين 
يقضيه،  ولم  عليه  وجب  لِحّق  للغير  بالمال  إقراره  في  اختلفوا  الفقهاء   ولكن 

قيمته. صْرفِ  أو  كامالً  تنفيذه  في  الخيار  حق  فللورثة  ماله،  بكل  أقر  فإن 
قولهم  «عن  نصه:  بما  عليه  ورد  سؤال  في  المسألة  هذه  السالمي   وضح  وقد 
شـاؤوا  إن  بالخيار  فالورثة  المـرض،  في  منه  بشـيء  أو  ماله  بجميـع  أقـر  فيمـن 
يثبت  فإنه  الصحة  في  اإلقرار  كان  ما إذا  المال، بخالف  القيمة وإن شاؤوا  أعطوا 

ما وجهه؟». خاصة  به  ما أقر 
في  ثابت  اإلقـرار  أن  غير  قضائـه  على  مرضـه  في  إقـراره  «قاسـوا  فأجـاب: 
القيمة  دفـع  بين  مخيرين  الورثـة  وجعلوا  نفسـه،  في  إلغـاؤه  يمكن  فلـم  نفسـه، 
حق  عن  إياه  قضاه  فكأنه  المرض  في  بماله  أحد  أقر  إذا  أنه  ذلك:  بيـان  والمـال، 
الورثة  ُخيِّر  الصورة  هذه  في  القضاء  به  شاء  وإذا  ماله،  المال  أن  علموا  لما  لزمه 
لتصرف  نقًضا  القيمـة  ُتسـلَّم  وإما  الهالك،  قضاه  لما  تمامـًا  يسـلموه  أن  إما  فيـه 
ثبت  فلذلك  الصحة،  في  اإلقرار  مع  المعنى  هذا  من  شيء  وال يوجد  المريض، 

به»(٣). ما أقر 

الحضرمي  سـليمان  قيس بن  إبراهيم بـن  إسـحاق  أبـي  والد  ولعلـه  ترجمته،  علـى  نقـف  لـم   (١)
.١١/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم  ينظر:  (ت: ق٦هـ).  الهمذاني 

ص ١٤٦. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (٢)
.١٠٩/٤ - ١١٠ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
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ابن  يذكر  كما  والياء  والسين  والنون  والحفظ،  الذكر  ضد  اللغة:  في  النسيان 
تقول  الشيء:  إغفال  على  أحدهما  يدل  صحيحان،  أصالن  (ت: ٣٩٥هـ)  فارس  
قوله  ذلك  وعلى  التـرك  على  اآلخر  ويدل  نسـيانًا،  تذكره  لم  إذا  الشـيء  نسـيت 
تعالى: ﴿ £ ¤ ¥ ﴾ ( التوبة: ٦٧). وما عدا ذلك فشاد عن هذين األصلين(١). 

الذكر(٢). وعدم  والغفلة  الذهول  هو  وقيل: 
إليه(٣). الحاجة  وقت  الشيء  استحضار  عدم  إنه  قيل  االصطالح:  وفي 

اإلنسـان  ترك  إنه  وقيل:  السـيئة،  حالة  غير  في  معلوم  عن  الغفلة  إنه  وقيـل: 
إلى تحصيل  يحتاج  القلب بحيث  الشيء عن  غيبة  إنه  ما استودع(٤)، وقيل:  ضبط 

جديد(٥).
المدلول  في  مترادفان  أنهما  والمعتمد  السهو،  وبين  بينه  الفرق  في  واختلفوا 

فرقًا(٦). بينهما  أن  زعم  لمن  خالفًا  األصوليين   عند  منهما  المراد 

.٤٢١/٥ - ٤٢٢ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
ص ١٢٠. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)

البن  والتحبير  التنوير  بشـرح  التحرير  (ت: ٨٨٥هـ):  سـلمان  علي بن  أبو الحسـن بن  المرداوي   (٣)
السراح  أحمد محمد  التحرير  الحنفي (ت: ٨٧٩هـ) حقق  الحاج محمد بن محمد بن حسن  أمير 
وعبد الرحمٰن الحبرين، ود. عوض محمد القرني، نشر مكتبة الرشد الرياض، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م 
١٣٢٢هـ. مصر،  ببوالق  األميرية  المطبعة  الثبوت،  مسلم  بشرح  واألنصاري  ـ   .١٧٦/٢ - ١٧٧

ص ٢٢٤،  التعارف،  مهمات  على  التوقيف  (ت: ١٠٣١هـ)  العارفين  تاج  عبد الرؤوف:  المنـاوي   (٤)
١٤١٠هـ/١٩٩٠م. ط ٢،  مصر،  الكتب،  عالم  نشر  حمدان،  صالح  عبد الحميد  تحقيق: 

ص ٥٠٦. الكليات،  الكفوي:   (٥)
زوال  النسـيان  إن  قالـوا:  أنهم  بينهما  فـرق  وممـا  ـ  ص ٣٠٢.  والنظائـر،  األشـباه  نجيـم:  ابـن   (٦)=
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يعد  ولكنه  منها(١)،  وال ينقص  قليل  وال فـي  كثير  في  األهلية  ال ينافي  وهـو 
للحرج  ورفعًا  بالناس  رحمة  الحاالت  بعض  في  المؤاخذة  تسقط  شرعية  معذرة 

عنهم(٢). والمشقة 
لقوله  تعالى  اهللا  حقوق  في  مخففًا  وسببًا  عذرًا  النسيان  الشريعة  جعلت  وقد 
رفع  سـبحانه  فاهللا  ( البقرة: ٢٨٦).   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ تعالـى: 
اعتبار  فـي  العلماء  ومعتمد  المقصـود،  غيـر  والخطأ  والنسـيان  السـهو  إثم  عنَّـا 
استكرهوا  والنسيان وما  الخطأ  أمتي  «رفع عن  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  للمكلف  النسيان عذرًا 
هنا  والمقصود  يطـاق(٤).  ال  ما  تكليف  من  نوع  عليـه  المحاسـبة  وألن  عليـه» (٣). 
االقتضاء؛  داللة  من  وهذا  النسـيان،  أو  الخطأ  عين  ال رفع  والعقاب،  اإلثم  رفع 
حكم  رفع  على  الحديث  دل  فقد   (٦) ـ  يرفعا(٥).  لم  وقعا  إذا  والنسيان  الخطأ  ألن 

بينهما  فرق  ومما  عنهما،  زوالهـا  والسـهو  الحافظة،  في  بقائها  مع  المدركة  القوة  عـن  الصـورة 
بعد  غرب  لمـا  والنسـيان  ال يعلمه،  ولمـا  اإلنسـان  علمه  لما  يكـون  السـهو  إن  بعضهـم  قـول 

ص ٥٠٦. الكليات،  الكفوي،  ينظر:  مترادفان.  أنهما  والمعتمد  حضوره 
عمر  مسـعود بن  اهللا بن  سـعد  التفتازاني  ـ   .١٠٦/١ البصائـر،  عيـون  غمـز  أحمـد:  الحمـوي   (١)
وطبعة  ـ ،  ١٣٢٧ه العربية،  الكتـب  دار  مطبعة  التنقيح،  حقائـق  كشـف  في  التلويح  (٧٩٢هــ): 

.١٦٩/٢ دت،  مصر  للطباعة،  الجديدة  العهد  دار 
ص ٨١٠. الهامش  العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٢)

ذر  أبي  عـن   ،٢٠٤٥ رقـم  والناسـي،  المكره  طـالق  بـاب  الطـالق،  كتـاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (٣)
كتاب  صحيحه،  في  حبان  وابن  «وضـع».  ولفظ:  أمتي...»  عن  تجاوز  اهللا  «إن  بلفـظ:  الغفـاري 
عباس.  ابن  عن   ،٢٠٢/١٦  ،٧٢١٩ رقم  األمـة،  فضل  باب  الصحابة،  مناقب  عن  إخبـاره ملسو هيلع هللا ىلص 
 .٢٨١/١ الحبير،  تلخيص  حجر،  ابن  ينظر:  حسـن».  «حديث  النووي:  قال  و«تجاوز».  بلفـظ: 
مولى  ثوبان  ـ  ثعلبة  اسمه  من  باب  الثاء  باب  ـ  للطبراني  الكبير  المعجم  في  الطبراني  وأخرجه 
طالق  باب  ـ  للبيهقي  الصغيـر  السـنن  ثوبان.  حديث:  ١٤١٦ عن  صحيح  وهو  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عامر. عقبة بن  عن  «وضع»  وبلفظ  حديث:  ٢٠٩٠ ،  ـ  المكره 
.٢٨٩/٢ الغيب،  مفاتيح  الدين:  فخر  الرازي   (٤)

ص ٦١٧. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  مصطفى:  باجو   (٥)
ص ٢٧٢. والحكم،  العلوم  جامع  رجب:  ابن   (٦)

=
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به  مراد  واألخروي  دنيوي،  وإما  أخروي  إما  ألنه  مشترك؛  الحكم  وهذا  النسيان 
وهو  األخروي  الحكم  أن  والظاهر  البطالن،  أو  الفسـاد  به  مراد  والدنيوي  اإلثم 
الحكم  هـذا  وإلى  يفعلـه،  لم  مأمـورًا  ترك  أو  واجبـًا  نسـي  عمن  مرتفـع  اإلثـم 

للحديث. الفهم  ينصرف 
وهو  الفعل،  عنـد  فينسـاه  الشـيء  ذاكر  يكون  أن  «النسـيان  رجب :  ابن  قـال 
معفوٌّ عنه بمعنى ال إثم فيه، ورفع اإلثم ال ينافي أن يترتب على نسيانه حكم»(١).
في  فليس  المنسـي،  بالواجب  يفعل  فيمـا  المتمثل  الدنيوي  الحكـم  وأمـا  ـ 
على  مبناه  اهللا  حـق  ألن  العمـوم؛  على  الواجب  هـذا  إسـقاط  ما يفيـد  الحديـث 
النسـيان  فال يكون  والمطالبة،  المشـاّحة  على  مبناها  العباد  وحقوق  المسـامحة، 
ذلك،  خالف  على  النص  ما أفاده  إال  الذمة  لتبرأ  القضاء  وجب  ولذا  فيها،  عذرًا 
اإلباضية   عنـد  عليه  فال قضـاء  ناسـيًا،  رمضـان  نهـار  فـي  شـرب  أو  أكل  كمـن 
قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  هريرة  3  أبي  عن  الحديث  في  جاء  لما  وذلـك  والحنفيـة ، 
وإطعام  اهللا وسقاه»(٢).   أطعمه  فإنما  فليتم صومه  فأكل وشرب،  أحدكم  نسي  «إذا 
يومه(٣). بّدل  الصيام فال شيء عليه، وقيل  فيه ال يفسد  للصائم  الذي ال دخل  اهللا 

نفسه. المصدر  رجب:  ابن   (١)
ص ٣٣١،  ناسـيًا،  شـرب  أو  أكل  إذا  الصائم  باب  الصوم،  كتاب  صحيحه،  فـي  البخـاري  رواه   (٢)
في  ناسـيًا  حنث  إذا  باب:  والنذور،  األيمان  كتاب  البخـاري  في  أيضًا  وجـاء   ،١٩٣٣ حديـث: 
رواه  الذي  بمعنى  صحيحه  في  مسلم  اإلمام  أيضًا  ورواه  هريرة،  أبي  عن  ص ١١٨٦،  األيمان، 
 ،١٧١ حديث:  ص ٤٨٧  ال يفطر،  وِجماُعه  وشـربه  الناسـي  أْكُل  باب:  الصوم  كتاب  البخاري، 
بنفس   ،٦٦٦٩ رقم  حديث  في  البخاري،  بلفظ  السـنن  في  ماجه  ابن  وأخرجه  هريرة.  أبي  عن 
غيرهم. ورواه   ،١٦٧٣ ر،  ح،  ص ٢٨١،  ناسيًا،  أفطر  فيمن  ما جاء  باب  الصيام،  كتاب  الطريق 
إلى  الثاني  ونسب  زيد،  جابر بن  ومنهم  والتابعين،  الصحابة  من  جماعة  إلى  األول  القول  نسب   (٣)
مدارج  على  اآلمال  معارج  السـالمي،  حميد  عبد اهللا بن  ينظر:  مالك،  رأي  وهو  اإلباضية  أكثـر 
مطابع  ـ /١٩٨٤م.  ١٤٠٤ه ُعمان  سـلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة   ،١٤٤/١٨ الكمال، 

ص ١٥٦. الوضع،  كتاب  الجناوني،  ـ  ت  د.  العرب  سجل 
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نسـتطيع  حتى  عذرًا  النسـيان  العتبـار  شـروطًا  العلماء  بعـض  ذكـر  وقـد 
فعله،  رًا في  الناسي مقصِّ أال يكون  السالمي  بشرط واحد وهو:  ضبطه، وصرح 
ما يترتب  تحمل  فيلزمه  شرعّيًا،  عذرًا  للفعل  نسيانه  فال يعتبر  مقصرًا  كان  فإن 

عليه.
لم  إذا  العباد  عن  اهللا  لحق  مسـقط  النسـيان  أن  «اعلم  المعنى:  هذا  في  يقول 
أو  الصوم  أو  الصـالة  فـْوتِ  مِن  عليه  فال إثـم  ذلك،  فـي  مقصرًا  الناسـي  يكـن 
عقوبة  نوع  الكفارات  ألن  تقصيره؛  لعدم  عليه  ال كفارة  وكذلك  نسيانًا،  نحوهما 
على  يلزمه  فإنه  الواجب  ذلك  أداء  في  قصر  لو  أما  المقصر،  غير  على  وال عقوبة 

مثاله: المقصر  ما يلزمه  تقصيره 
فإنه  _ ذلك،  نحو  أو  نائمًا  اضطجع  أو  شـرب  أو  أكل  حتى  المصلي  سـها  لو 

المحافظة  في  مقصرًا  يكن  لم  لو  إذ  مقصرًا  ونحوها  الصورة  هذه  في  يكون 
اهللا. حق  في  السهو  هذا  سها  لما  عبادته  على 

محمد بن  عـن  «جامعه»  في  جعفـر   ابن  نقل  فقـد  المعنى  لهـذا  وتأكيـدًا 
له  يخرفها  زيد  3  لجابر بن  نخلة  صعد  رجًال  أن  بلغني  قال:  أنـه  محبـوب  
ما نزلُت  لجابر  3  قـال  النخلة  من  الرجل  نـزل  فلما  ثمارهـا)  يقطـف  (أي 
ذلك،  من  عليك  ال بـأس  جابر :  له  قـال  الرطب،  من  شـبعت  وقـد  إال  إليـك 

ُرزقته». ِرزٌق 
قبل  د  تعوَّ قـد  وربما  التمر،  فـأكل  صائمًا  كونـه  نسـي  أنه  كالمه  مـن  فيفهـم 
متعمد. غير  ألنه  يومه؛  بقضاء  زيد   جابر بن  اإلمام  يأمره  ولم  ذلك،  فعل  رمضان 

موسـى بن  فعن  اليوم،  ذلك  قضاء  وجوب  إلى  اإلباضية   بعض  ذهب  ولكن 
صومه(١). من  ما مضى  بدل  فعليه  صائم  وهو  ناسيًا  أكل  من  أّن  علي  

.١٧٢/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
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كان  _ سواء  (أي  مطلقًا  غرمه  عليه  يجب  بل  بالنسيان  فال يسقط  العباد  حق  أما 
حرمة  ألن  بالنسـيان؛  أتلفه  فيما  عليـه  وال إثم  كذلك)،  يكـن  لـم  أو  مقصـرًا 

ذلك(١). حرم  الذي  هو  تعالى  أنه  بمعنى  تعالى،  اهللا  حقوق  من  اإلتالف 
به  _ يعتد  حتى  آخـر  قيدًا  التقصير  عـدم  شـرط  إلى  الحنفية   أضاف  وقـد  هـذا 

عليه  وال يترتب  التقصيـر،  معها  ينسـب  مذكرة  حالة  معـه  تكـون  «أال  وهـو 
عندهم»(٢). ال تبطل  ناسيًا  الصالة  في  المكلف  أكل  لو  ولهذا  حكمه، 

نظروا  إنهم  إذ  به؛  المحيطة  الظروف  على  النسيان  شأن  في  كالمهم  بنوا  فقد 
وإن  عذرًا،  فال يكون  المكلف  من  بتقصير  كان  فإن  النسيان،  حصول  طبيعة  إلى 

عذرًا(٣). يعتبر  فإنه  بتقصير  يكن  لم 
المذكر  وجود  مع  الفعـل  على  أقدم  إن  مقصرًا  المكلف  يكـون  عليه  وبنـاء 
من  مانعة  له  مذكرة  المصلي  هيئة  فإن  ناسيًا  الصالة  في  كاألكل  الداعي،  وانتفاء 
صالته  فتفسـد  عادة،  منتف  الصالة  في  إليه  الطبع  ودعـاء  الحظها  إذا  النسـيان، 
وجود  عدم  مع  الفعل  على  أقدم  إن  مقصرًا  غير  ويكون  عذرًا،  نسيانه  وال يكون 

توجد. لم  أم  إليه  الداعية  وجدت  سواء  المذكر 
صومه  _ حالة  في  الصائـم  أكل  المذكر:  انتفاء  مـع  الداعية  ما وجدت  فمثـال 

الطبع  تدعو  مدته  طول  أن  كما  به،  مذكرة  هيئة  الصوم  في  ليس  فإنه  ناسيًا، 
األكل. إلى 

.٢٤٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
المذهب  في  األصح  فإن  صحيح،  ال تبطل  ناسـيًا  الصالة  في  األكل  في  قوله  أن  لنـا  يبـدو  وال   (٢)
«وال  الصالة:  في  الفعل  عن  حديثه  سـياق  في  «المعارج»  في  السـالمي  قال  بطالنها،  اإلباضي 
فمه  في  تين  حبَة  كَسر  إن  ذلك:  مثال  سهوًا،  أو  عمدًا  وفعله  عمالً  كان  إذا  إصالحها  به  يقصد 
ألنه  والسهو؛  العمد  على  فسدت  وبلعها  كسرها  وإن  عليه،  فال إعادة  عمد  غير  من  يصلي  وهو 

بعدها. وما   ،٢٠٦/١١ للسالمي،  المعارج  ينظر:  عمالن». 
المرداوي:  ـ   .١٦١/٢ التلويح،  بشـرح  التوضيح  مسعود:  عبد اهللا بن  الشـريعة  صدر  البخاري   (٣)

.١٧٧/٢ والتحبير،  التقرير  بشرح  التحرير 



٢٧٣ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

ناسيًا،  _ التسمية  الذابح  ترك  المذكر:  انتفاء  إليه مع  الداعية  توجد  ما لم  ومثال 
كما  اللسان،  على  إجرائها  أو  بالبال  إحضارها  إلى  يدعو  مذكر  ال يوجد  فإنه 

ما قالوا(١). على  تركها  إلى  داع  ال يوجد  أنه 
ر، وعدمه حاصل عند عدمه، ولكن  المذكِّ فالتقصير حاصل عند وجود  إذن: 
تتم  وبذلك  عـذرًا،  ليكون  فيه  المدة  قصـر  اشـتراط  ذلك  إلى  يضـاف  أن  ينبغـي 

ذلك. في  عليها  متفق  قاعدة 
بالمنهيات  _ أولى من ربطه  التقصير  بعدم  النسيان  العذر في  إن ربط  رأينا  وفي 

أمره  على  للمغلوب  تكون  إنما  األعذار  ألن  السـالمي ؛  اختيار  وهو  مطلقًا، 
عدا  وفيما  له،  مقدور  الفعل  لكون  أو  فيه،  لعجز  الفعل  على  القـادر  غيـر  أو 

يعف. لم  شاء  وإن  عفا  شاء  إن  تعالى  اهللا  إلى  أمرها  فإن  ذلك 
رضا (٣)  _ رشـيد  محمد  وتلميـذه  عبده (٢)(ت: ١٣٢٣هــ)  محمـد  ويـرى  هـذا 

ـ   .١٠٦/١ البصائر،  عيون  غمز  الحموي:  أحمد  ـ  ص ١٠٦/١.  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (١)
ص ١٢٣ - ١٢٤. المشقة،  قاعدة  الباحسين: 

١٨٤٩ - ١٩٠٥م):  (١٢٦٦ - ١٣٢٣هـ/  التركماني  آل  من  اهللا،  خير  حسن  عبده بن  محمد   (٢)
بالجامع  تعلم  اإلسـالم.  في  والتجديد  اإلصالح  رجال  كبـار  ومن  المصرية،  الديـار  مفتـي 
في  وكتـب  التعليـم،  فـي  وعمـل  وتفلسـف.  وتصـوف  باألزهـر.  ثـم  بطنطـا،  األحمـدي. 
الفرنسـية  اللغة  وأجاد  تحريرها.  تولى  وقد  المصرية)  (الوقائع  جريدة  وال سـيما  الصحف 
جريدة  األفغاني  الدين  جمال  وأسـتاذه  صديقه  مع  فأصدر  باريس  إلى  سـافر  األربعين.  بعد 
مصر،  بدخول  له  وسـمح  والتأليف.  بالتدريس  فاشـتغل  بيروت  إلى  وعاد  الوثقى)  (العروة 
محكمة  فـي  مستشـارًا  جعل  ثم  القضاء،  منصـب  وتولـى  ١٣٠٦هــ/١٨٨٨م،  سـنة  فعـاد 
نهج  وشـرح  التوحيد.  ورسـالة  يتمه،  لم  الكريم  القرآن  تفسـير  مصنفاته:  مـن  االسـتئناف، 
واإلسـالم  منتقديه.  علـى  والرد  واإلسـالم  الهمذانـي.  البديـع  مقامـات  وشـرح  البالغـة. 

والمدنية. العلم  مع  والنصرانية 
خليفة  علي  منال  الدين بن  بهاء  محمد  الدين بن  شـمس  محمد  رضا بن  علي  رشـيد بن  محمد   (٣)
(المنار)  مجلة  صاحب  ١٨٦٥ - ١٩٣٥م):  (١٢٨٢ - ١٣٥٤هـ/  األصل،  البغدادي  القلموني، 
والتفسير.  والتاريخ  واألدب  بالحديث  العلماء  الكتاب،  من  اإلسالمي.  اإلصالح  رجال  وأحد 
ونظم  وتنسك،  طرابلس.  وفي  فيها  وتعلم  الشام)  طرابلس  أعمال  (من  القلمون  في  ونشأ  =ولد 
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من  بتقصير  يقـع  وأنه  عليـه  المؤاخذة  يصـح  ممـا  الناسـي  أن  (١٣٥٤هــ) 
كتب  بما  «فروقه»  في  القرافي   أخطأ  «وقد  رضا :  رشيد  قال  نفسه،  الشـخص 

له»(١). يغفر  أن  اهللا  ندعو  خطأ  المقام  هذا  في 
الجهل  بين  الفرق  بيان  في  كانت  «الفروق»  في  ذكرها  التي  القرافي   وعبـارة 
الخطأ  أمتي  عـن  «رفع   : لقوله 0  عنـه  فمعفّو  الناسـي  «وأما  قـال:  والنسـيان، 
فيه  عليه  ال إثم  الناسي  أن  على  األمة  وأجمعت  عليه»(٢)   استكرهوا  وما  والنسيان 
قهرًا  العبد  على  يهجم  النسيان  إن  هو:  ثان  وفرق  فرق،  فهذا  الجملة،  حيث  من 

بالتعلم»(٣). دفعه  في  حيلة  له  والجهل  عنه،  دفعه  في  له  ال حيلَة 
ليس  أنه  وبّين  وناقشهما،  رضا   ورشيد  عبده   محمد  قول  الباحسـين   وتعّقب 
بين  المقارنة  شـأن  في  كانت  فعبارتـه  التشـنيع،  إلى  ما يدعو  القرافي   قـول  فـي 
ذكر  بل  العبـاد،  حقوق  في  عنـه  معفّو  النسـيان  إن  يقل  ولـم  والنسـيان،  الجهـل 
يكن  لم  أنه  على  دليل  وهذا  الجملة،  حيث  من  اإلثم  نفي  في  ذلك  بعد  اإلجماع 

العباد. حقوق  يقصد 
العلماء  عند  السائد  الرأي  هو  بل  القرافي  وحده،  رأي  ليس  أن هذا  ثم وضح 
المؤاخذة  عدم  على  متفـق  فإنه  والنسـيان  الخطأ   ...» الشـاطبي :  قال  المتقدمين، 

عنه»(٤). عفي  مما  فهو  مخطئ  أو  ناس  أو  غافل  عن  صدر  فعل  فكل  به، 

الشـيخ  فالزم  ١٣١٥هـ  سـنة  مصر  إلى  رحل  ثم  الصحف،  بعض  في  وكتب  صباه،  في  الشـعر 
(المنار)  مجلة  أصـدر  ثم  بيروت.  في  ذلـك  قبل  به  اتصل  قد  وكان  لـه.  وتتلمذ  عبـده  محمـد 
الشـريعة  بين  التأليف  في  الفتيا،  مرجع  وأصبح  واالجتماعي.  الديني  اإلصالح  في  آرائـه  لبـث 
و(تفسير  مجلدًا،   ٣٤ منها  أصدر  (المنار)  مجلة  آثاره:  أشهر  من.  الجديدة.  العصرية  واألوضاع 

يكمله. ولم  منه،  مجلدًا  عشر  اثنا  ط)  ـ  الكريم  القرآن 
.١٥٠  ،١٤٨/٣ المنار،  تفسير  رضا:  ورشيد  عبده  محمد   (١)

تخريجه. تقدم   (٢)
.١٤٩/٢ الفروق،  القرافي:   (٣)

.١٦٤/١ - ١٦٥ الموافقات،  الشاطبي:   (٤)

=
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النسيان ال تسلَّم  استبعاد  اإلنسان في  وتعميم محمد عبده  ورشيد رضا  قدرة 
على  التخفيف  حكم  يشـمله  وهذا  تقصير،  من  ما يقع  النسـيان  من  إن  نعم:  له، 
شدَّ  حاجته  يذكر  أن  أراد  إذ  «كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  روي  وقد  سابقًا،  ما علمناه 

بذلك(٢). تذكره  يمكن  شيء  كل  ليس  ولكن  إصبعه»(١) ،  في  خيطًا 
الرازي :  _ قال  فيه.  وال نزاع  صحيٌح  عذرًا  ال يصلح  النسـيان  بعض  أن  وبيان 

ملومًا،  يكون  القـرآن  نسـي  حتى  والتكرار  الدرس  عن  تغافـل  إذا  «اإلنسـان 
معذورًا،  يكون  هنا  فهـا  نسـي  ذلك  بعد  لكنه  القراءة،  على  واظب  إذا  وأمـا 
معذورا(٣). ما ال يكون  ومنه  معذورًا  ما يكون  منه  قسمين:  النسيان  أن  فثبت 
يترتب  التي  المواضـع  في  النسـيان  هو  عذرا  يكـون  الـذي  فالنسـيان  وإَذن، 
فيها  ال تقتصر  التـي  المواضع  وهـي  بالمكلف،  مشـقة  فيها  اعتبـاره  عـدم  علـى 

ذلك. روعي  إن  بغيره  مشقة  عليها  وال يترتب 
عذرًا  _ يكون  حتى  النسيان  لضبط  آخرين  شـرطين  الشـافعية   أضاف  وقد  هذا 

وهما: شرعًا  معتبرًا 
ـ  ١ وكذا   الصالة،  في  الكالم  في  كما  نسـيانًا،  المرتكب  الفعل  ال يكثر  أن 

العلماء. بعض  عند  الصوم  في  األكل 
فاعتبروا  والحنابلة ،  الشـافعية   إليه  ما ذهب  والحنفيـة   اإلباضية   خالف  وقـد 

اإلعادة. وعليه  صالته  فسدت  كثيرًا  أو  قليالً  الصالة  في  سهوًا  تكلم  من 
سـاهيًا،  تكلم  من  «في  فقال:  «المعـارج»  في  األقـوال  هذه  السـالمي   ونقـل 

 .٤٤٢/١  ،٥٨١ - ٥٨٣ رقم  عمر،  ابن  عن  ومنسـوخه،  الحديث  ناسـخ  في  شـاهين  ابن  ذكره   (١)
تخريج  العراقي: سنده ضعيف.  رواية».  منها  أنه يصح  منكرة وال أعلم  «أسانيدها جميعًا  وقال: 
كشـف  باطل.  الحديث  هذا  قال:  حاتم  أبي  عـن  العجلوني  نقـل   .٣٠٤/٢ اإلحيـاء،  أحاديـث 

.٣٨٩/٢ الغيب،  مفاتح  الرازي،  ينظر:   ..٣٣٨/٢ الخفاء، 
ص ١٢٦. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   (٢)

.٣٨٩/٢ نفسه،  المصدر  الرازي:   (٣)
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أنه  إلى  وأصحابه  أبو حنيفة   منهم  قومنا  من  وطائفة  ـ  اإلباضية   ـ  أصحابنا  فذهب 
يفرق  لم  المنع  ودليل  والنسيان،  العمد  على  مفسدة  الكالم  ألن  صالته؛  يستقبل 

العمد»(١). وحال  النسيان  حال  بين 
الشافعي   يبني على صالته وال إعادة عليه، وهو قول  وقالت طائفة من قومنا 
ابن عباس  وروي  قال: وَصّوبه  الزبير ،  إلى عروة بن  المنذر (٢)  ابن  وأحمد ، ونسبه 

مسعود . ابن  عن  ذلك 
وإذا  الخطأ،  مثل  والسهو  والنسـيان»،  الخطأ  أمتي  عن  «رفع  حجتهم:  ولعل 

به. عليه  فال نقض  ذلك  عنه  رفع 
جميـع  ال رفـع  والنسـيان  الخطـأ  عـن  اإلثـم  رفـع  المـراد  أن  والجـواب: 
إجماعًا  عليه  ال إثم  أنه  مع  الخطأ  قتل  أحكام  تلزمه  خطأ  القاتل  فإن  أحكامهما، 

هنا. ها  فكذلك 
األسـباب  وأن  للصالة  النقض  أسـباب  من  الكالم  إن  الجـواب:  وتوضيـح 
ما كان  كيف  ينقض  السبيلين  من  كالخارج  فهو  والنسـيان؛  العمد  فيها  ال يراعى 

النسيان. أو  العمد  على 
أو  _ أكل  «فإن  المرغينانـي :  قال  الحنفية ،  عنـد  وجهًا  الشـرط  لهذا  أن  ويبـدو 

شرب عامدًا أو ناسيًا فسدت صالته، أنه عمل كثير وحالة الصالة مذكرة»(٣)، 

الناس  كالم  من  شيء  فيها  ال يصلح  هذه  صالتنا  «إن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  الذي  الحديث  إلى  يشير   (١)
معاوية بن  حديث  من  مسـلم  رواه  صحيح  حديث  القرآن»  وقراءة  والتهليل  التسـبيح  هي  وإنما 
النووي، ٢٠/٥، والشوكاني،  السلمي، وللحديث قصة تراجع في صحيح مسلم بشرح  الحكم 

.٢٨١/١ القدير،  فتح 
فقيه  ٨٥٦ - ٩٣١م):  (٢٤٢ - ٣١٩هــ/  أبو بكـر  النيسـابوري،  المنذر  إبراهيم بـن  محمد بـن   (٢)
التي  الكتب  صاحب  المنـذر  ابن  الذهبي:  قال  بمكة.  الحرم  شـيخ  كان  الحفاظ.  مـن  مجتهـد، 
واالختالف»  واإلجماع  السـنن  في  و«األوسـط  الفقه،  في  «المبسـوط»  منها  مثلها.  يصنـف  لـم 

القرآن». و«تفسير  العلماء».  و«اختالف  العلم»،  أهل  مذاهب  على  و«اإلشراف 
.٦٤/١ الهداية،  المرغيناني:   (٣)
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الصالة  الكالم في  أما  العمل في حالة مذكرة،  بكثرة  الصالة  لفساد  فقد علل 
في  وعمدتهم  للشافعية   خالفًا  كثيرًا،  يكن  لم  ولو  الحنفية ،  عند  مفسدة  فهو 
كالم  من  شـيء  فيها  ال يصلح  هذه  صالتنا  «إن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  وهو  النص  ذلك 

القرآن»(١).  وقراءة  والتهليل  التسبيح  هي  وإنما  الناس 
على  وال يستمر  أمده  ما يقصر  هو  النسيان  من  الغالب  على  مبني  الشرط  وهذا 
الشرط،  لهذا  قيدًا  فجعله  الجانب  هذا  السالمي   الحظ  وقد  ما نذر،  إال  الزمن  طول 
أو  مرة  فعله  فـإن  فيه،  ينظر  الصـالة  في  زائدًا  فعالً  فعـل  أو  اسـتمع  أو  تكلـم  فمـن 
لذلك  ووضع  صالتـه،  فسـدت  أمده  وطـال  تكرر  وإن  صالتـه،  فال تفسـد  مرتيـن 
غير  على  اإلنسـان  على  ما طرأ  كل  أن  وهـو  الجزئيات،  هذه  يضبـط  فقهّيـًا  ضابطـًا 
العمد فإنه ال ينقض إال إذا طال ، ومثل لذلك بقوله: «فلو أشغل نظره بغير ما يخص 

يتطاول. حتى  عليه  فال نقض  ناسيًا  ذلك  فعل  وإن  عليه،  نقض  متعمدًا  الصالة 
وإن  متعمـدًا،  الصالة  أمـر  غير  من  الشـيء  إلى  بأذنه  يسـتمع  مـن  وكذلـك 
صالته  عن  قلبه  اشتغل  من  وكذلك  سمعه.  يطول  حتى  فال ينقض  ناسيًا  استمع 
فإنه  لصالته  صالحًا  يكن  لم  فعل  كل  وكذلك  طال،  إن  إال  ال ينقض  فإنه  ساهيًا 

يطول»(٢). فحتى  ناسيًا  كان  وإن  صالته،  انتقضت  عامدًا  فعله  إن 
ا،  _ حدًّ له  يجعل  لم  بعضهم  أن  السـالمي   فذكر  الطول،  قدر  في  اختلفـوا  ثـم 

أبو سـعيد  ولعله  ـ  بعضهم  وسـئل  تسـبيحات،  ثالث  بقدر  آخرون  وحـدده 
عشـر  قدر  توقف  إذا  لالسـتماع  القراءة  عن  المصلي  توقف  عن  ـ  الكدمـي  
ثالث  قدر  قال:  يعجبك؟  فكم  له:  قيل  ويتباعد،  يكثر  «هذا  قال:  تسـبيحات 

ما يكون»(٣). أكثر  وهو  تسبيحات 

عن   ،٥٣٧ رقم  الصالة،  في  الكالم  تحريم  باب  الصالة،  ومواضع  المساجد  كتاب  مسلم،  رواه   (١)
السلمي. الحكم  معاوية بن 

.١٩٤/١١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)
.٢٠٢/١١ - ٢٠٣ نفسه،  السالمي:   (٣)
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ـ  ٢ النسيان عذرًا   الشافعية  العتبار  علماء  بعض  أضافه  الذي  اآلخر  الشرط  أما 
واهللا  قـال:  لو  كما  حكمـه،  بالتـزام  تصريـح  ال يسـبقه  أن  وهـو:  شـرعّيًا، 

ناسيًا. فدخلها  وال ناسيًا  عامدًا  الدار  ال أدخل 
التيسير  النصوص ومبادئ  له لمخالفته  الشرط ال وجه  الباحسين : «وهذا  قال 
يستشـكل  قد  أنه:  وهو  قوله  ما يؤيـد  حسـين   القاضي  عن  ونقـل  الشـريعة،  فـي 
يتضّيق؟  فهل  نفسه،  على  المكلف  فضيقه  الشارع  ه  ما وسعَّ أن  السـابقة  بالقاعدة 

ال يتضيق»(١). ألنه  ال؛  واألصح  السفر،  في  والصوم  قائمًا  النفل  نذر  لو  كما 
في  الباحسـين   ما ذكره  ولعل  الشـرط،  بهذا  يأخذوا  لم  اإلباضيـة   أن  ويبـدو 

أعلم. واهللا  اعتماده،  وعدم  عنه  االستغناء  إلى  ما دعاهم  هو  الشرط  هذا  فساد 
الجانب،  هـذا  على  الضوء  ما يلقي  المتقدمـة  الشـروط  في  أن  والحاصـل: 
من  عليه  يترتب  وما  غيره،  من  عذرًا  يعتبر  الذي  النسيان  بين  نفرق  حتى  ويضبطه 

العباد. بحقوق  أو  اهللا  بحقوق  تتعلق  أحكام 

ص ١٢٢ - ١٢٣. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   .٢٧٤/٣ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (١)
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اللغة  في  وأصله  كرهًا،  أكرهه  الشـيء  كرهت  من  اسـم  اللغة:  في  اإلكراه  ـ 
وهو  كارهًا،  فتعملـه  الشـيء  تكلف  أن  والكـره  والمحبة،  الرضـا  خـالف  علـى 

قهرًا(١). األمر  على  الحمل 
بحيث  فعل  أو  قـول  من  ما ال يرضاه  على  الغير  حمـل  االصطـالح:  وفـي  ـ 
ما يكرهه  على  الغير  حمل  أخرى  وبعبارة  ونفسـه(٢)،  خّلي  لو  مباشـرته  ال يختار 
على  فيقدم  شـرعًا  أو  طبعًا  اإلنسـان  ما يكره  على  واإلجبار  واإللزام  بالوعيد(٣)، 

أضر. ما هو  ليرفع  الرضا  عدم 
«الجبر  وهو:  توضيحًا  وزاده  المعنى  هذا  من  قريب  بتعريف  السالمي   وعرفه 
مباشرته  ويختار  ما ال يرضاه  يفعل  أن  على  الغير  حمل  وهو  باإلكراه،  عنه  ويعّبر 
باختياره  الفعل يصدر عنه  إذ  للرضى ال لالختيار،  فيكون معدمًا  لو خّلي ونفسه، 

األشق»(٤). الجانب  على  األسهل  الجانب  آثر  حيث 
هو  االختيار  وأما  إليه،  واالرتياح  الشـيء  في  الرغبة  هو  بالرضا:  والمقصود 
اآلخر،  على  جانبيه  أحد  بترجيح  والعدم  الوجود  بين  متـردد  مقدور  إلى  القصـد 
فاسد(٥). فاختياره  يستقل  لم  وإن  فاختياره صحيح،  في قصده  الفاعل  استقل  فإن 
واإلكراه ال ينافي أهلية الوجوب وال الخطاب باألداء لبقاء الذمة والعقل والبلوغ.

.١٧٣/٥ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
التحرير  المرداوي:  ـ   .١٦٩/٢ التلويح،  بشـرح  التوضيح  (٧٩٢هـ):  الشـريعة  صدر  البخاري   (٢)

.٢٠٦/٢ والتحبير،  التقرير  بشرح 
ص ٣٧. التعريفات،  الجرجاني:   (٣)

.٢٧١/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٤)
.١٩٦/٢ نفسه،  المصدر  الشريعة:  صدر  البخاري   (٥)
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للخطاب،  مناف  غير  الجبر  كان  «ولذا  اإلكراه:  معنى  بيان  بعد  السالمي :  قال 
لكن  حقه،  في  الشـرعية  األحكام  فتثبت  للمجبور  متوجه  الشـرعي  الخطاب  فإن 

اإلكراه»(١). بسبب  عليه  خفف 
بالقتل،  الخمر  شـرب  على  كاإلكراه  فرضًا  يكون  أن  إما  عليه  ما أكره  وألن 
على  كاإلكراه  رخصـة  أو  رمضـان،  شـهر  في  اإلفطار  علـى  كاإلكـراه  مباحـًا  أو 
حق،  بغير  مسـلم   قتل  على  كاإلكراه  حرامًا  أو  اللسـان،  على  الكفر  كلمة  إجراء 

الخطاب(٢). آثار  من  ذلك  وكل 
من  كثير  فـي  عـذرًا  اعتبره  الشـارع  لكـن  األهليـة  ينـاف  لـم  وإن  واإلكـراه 
بالقدر  الناس  على  وتيسـيرًا  للحرج  رفعًا  التخفيف  أسـباب  من  وسـببًا  الحاالت 

وممتلكاتهم(٣). اآلخرين  إضرار  إلى  ال يؤدي  الذي 
تعالى:  قوله  للتيسير  الموجبة  المشقة  أسباب  من  سببًا  اإلكراه  اعتبار  على  ويدل 
أي  (النحل : ١٠٦).   ﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M﴿

عقيدته. تتغير  لم 
نقل  إجماعًا.  شركًا  ولو  القول  ـ  الراء  بفتح  ـ  للمكَره  يجوز  أنه  الداللة:  وجه 
الكفر  على  أكره  من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  أنه:  قوله  القرطبي   عن  الشوكاني  
باإليمان،  مطمئن  وقلبـه  كفر  إن  عليـه  ال إثم  أنه  القتل  نفسـه  على  خشـي  حتـى 
«إن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  عليه  ويدل  الكفر(٤).  بحكم  عليه  وال يحكم  زوجته  منه  وال َتبِيـن 

عليه»(٥).  استكرهوا  وما  والنسيان  الخطأ  أمتي  عن  تجاوز  اهللا 

.٢٧١/٢ نفسه،  المصدر  السالمي:   (١)
كتاب  الجناوني،  ـ   .٢٠٦/٢ نفسـه،  والمرداوي،  ـ   .١٩٦/٢ نفسـه،  الشـريعة،  صدر  البخاري   (٢)

ص ١٥٧. والفقه،  األصول  في  مختصر  الوضع، 
نفسه. المصدر  الجناوني:  ـ  نفسه.  المرداوي:  ـ  نفسه.  الشريعة،  صدر  البخاري   (٣)

الجامع  أحمد:  محمد بـن  عبد اهللا  بن  القرطبي  عـن  نقالً   ،٢١٢/٣ سـابق،  مرجـع  الشـوكاني:   (٤)
ج ١٨٢/١٠. القرآن،  ألحكام 

الحديث. تخريج  سبق   (٥)
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ويشترط لتحقيق اإلكراه الذي تبنى عليه األحكام عدة شروط يمكن استخراجها 
يهدد  أن  اإلكراه  «وحدُّ  «مشارقه»:  في  السالمي   نقلها  التي  العلقمي (١)  عبارة  نص  من 
ما أُكره  اإلقدام على  العاقل ألجله  ُيْؤثر  العقوبات  أنواع  بعاجل من  اإلكراه  قادر على 
وعجز  عليه،  أكرهه  مما  امتنع  إن  به  ما هدده  به  يفعل  أنه  ظنه  على  غلب  وقد  عليه، 

الدفع»(٢). أنواع  من  ونحوها  بغيره،  واالستغاثة  والمقاومة  الهرب،  عن 
يلي: فيما  الشروط  هذه  نلخص  أن  ويمكن 

ـ  ١ غيره   أو  َقْتل  من  به  ما هدد  تنفيـذ  على  قادرًا  (الحامل)  المكـِره  يكـون  أن 
أو  مقاومة  أو  بهروب  به،  ُهدد  مما  التخلص  عن  عاجز  (الفاعل)  والمكَره 
(الفاعل)  المكـره  وكان  ذلك  من  متمكنـًا  المكِره  يكـن  لم  فـإن  اسـتغاثة، 

به. ال عبرة  لغوًا  تهديده  كان  عليه  الحامل  قدرة  بعدم  عالمًا 
ـ  ٢ (الحامل) سيوقع   المكِره  أن  يغلب على ظنه  أو  (الفاعل)  المكَره  يتيقن  أن 

تأثير  تحت  عليه  ما أكِره  فيفعل  إليه  ما دعي  إلى  يجب  لم  ولو  به،  ما هدد 
الخوف. هذا 

ـ  ٣ عضو   إتالف  أو  بإتالفها  بالنفس،  ضرر  يلحق  بما  واقعًا  التهديد  يكون  أن 
ذلك،  دون  بما  أو  شـديد  ضرب  أو  عضو  قطع  أو  بقتل  يهـدد  كأن  منهـا، 
اإلكراه  وهـو  تحمله  المكـَره  علـى  يشـق  ممـا  والقْيـد  المديـد  كالحبـس 

الفقهاء . عند  تفاصيل  ففيه  المال  بإتالف  التهديد  أما  الملجئ، 

(٨٩٧ - ٩٦٩هـ/  الديـن  شـمس  العلقمي:  بكر  أبي  علي بن  عبد الرحمٰن بن  محمد بـن   (١)
كان  القاهرة.  في  العلم  بيوتـات  من  بالحديث.  عارف  شـافعي،  فقيـه  ١٤٩١ - ١٥٦١م): 
المنير  الكوكب  مصنفاتـه:  من  باألزهر.  المدرسـين  ومن  السـيوطي،  الجالل  تالميذ  مـن 
المهرة  إتحاف  ومختصر  الجالليـن.  تفسـير  على  النيرين  وقبس  الصغير.  الجامـع  بشـرح 

العشرة. بأطراف 
الخليلي،  حمد  أحمد بن  الشـيخ  سـماحة  تعليق  العقول،  أنوار  مشـارق  الدين:  نور  السـالمي   (٢)

بتصرف. ص ٥٧٣،  ١٤١٦هـ/١٩٩٥م،  ط،  الحكمة،  دار  العاني،  عبد المنعم  تحقيق: 
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ـ  ٤ غرض   إلى  الوصـول  منه  ما ال يقصد  وهـو  حق،  بغيـر  اإلكـراه  يكـون  أن 
بدينه،  للوفـاء  ماله  بيع  على  المديـن  كإجبار  بحـق  كان  إذا  أمـا  مشـروع، 
إخالء  أو  العام،  الطريق  لتوسـيع  للدولة  أرضه  بيع  على  المالـك  وإجبـار 

معتبرًا. إكراهًا  فال يعد  المدة،  انقضاء  بعد  المستأجر  المحل 
ـ  ٥ أنه سينفذ   إذا هدد  أما  الحال،  بتنفيذه في  بأن يهدد  أن يكون اإلكراه عاجالً 

إكراهًا. فال يعتبر  الغد  في 
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من  موفـورًا  نصيبًا  ونـال  اإلكراه،  موضـوع  واألصول  الفقـه  علمـاء  تنـاول 
الفقه اإلسالمي، تجلَّت تطبيقاتها  لنا نظرية كاملة في  البحث والتحليل، مما أفرز 

المعامالت. مجال  في  وبخاصة  الفقهية،  الفروع  معظم  في 
عدمه،  أو  الفعـل  علـى  اإلقـدام  حيث  مـن  عليـه  ما أكـره  حكـم  ويختلـف 

ثالثة: إليه  بالنسبة  فاألفعال  ملجئًا،  كان  إذا  اإلكراه  أن  ذلك  وخالصة 

الخمر: وشرب  الخنزير  ولحم  والدم  الميتة  كأكل  باإلكراه:  ما يباح  ـ   ١
بها  ويرد  التقية،  فيها  تجوز  كثيرة  صورًا  الفرسـطائي   أحمد  أبو العباس  د  عدَّ
الحق،  وإبطال  الباطل  وتحقيق  اثنيـن،  إلٰهين  قول  على  كاإلكراه  الموت،  غائلـة 
النسب  وإثبات  القلب،  دون  باللسـان  المسـلمين  من  والبراءة  الكافرين،  ووالية 
المال لغير صاحبه،  الزوجة وإثباتها، وإثبات  نفيه عن أهله، وإنكار  أو  لغير أهله، 

صاحبه. عن  وإنكاره 
وأما  أبطله،  من  ومنهم  زه  جوَّ من  فمنهم  اختالف،  رمضان  في  الجماع  وفي 
فيها  فهو  ذكرناهـا،  التي  الوجـوه  فهذه  التقيـة،  على  فجائـز  رمضـان  فـي  األكل 

فمأجور...(١). دينه  على  مات  فإن  معذور،  فهو  اهللا  برخصة  أخذ  إن  مخير، 

ص ١٤٣. مسألة،  أبي  كتاب  العباس:  أبو   (١)
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أكلها  جّوز  من  منهم  الخنزير  ولحم  والدم  الميتة  أكل  فـي  كذلك  واختلفـوا 
لقوله:  كتابه  في  اهللا  ذكر  التي  بالمخمصة  إال  أكلها  ز  يجوِّ لم  من  ومنهـم  بالتقيـة، 

(المائدة: ٣).  ﴾ ̂]  \  [  ZY  X  W ﴿
الموت  إلى  أدت  ولو  التقية،  فيها  ال يجوز  التي  الوجوه  أبو العباس   د  وحدَّ ـ 
دون  وما  ما كان،  كائنًا  كلها  آدم  بني  مـن  قتلها  اهللا  حرم  التي  النفس  قتـل  وهـي: 
أمواتًا،  أو  كانوا  أحياء  كلها  األنفس  في  والفسـاد  والضرب،  الجروح  من  النفس 
في  والتجسـس  حله،  غير  من  فيها  والفسـاد  كله،  بالتعديـة  النـاس  أمـوال  وأكل 
الحق،  بغير  والفتوى  بالـزور،  والشـهادة  المحصنات  وقذف  واألموال،  األنفـس 
آدم،  بني  أقذار  وأكل  الخمر،  وشرب  إياه،  لباسـه  وإعطاء  للعدو  السـالح  وإلقاء 
يموت  فإنه  نجسـه،  فـي  العلماء  اختـالف  فيه  يكـن  لم  الـذي  النجـس  وجميـع 

كله(١). هذا  من  شيئًا  وال يفعل 
المقاصد  من  النفس  فحفظ  األولويات،  لترتيب  ضوابط  النماذج  هذه  وفي  ـ 
وهو  بريئة،  بنفـس  بالتضحية  نفسـه  ينجي  أن  ال يجوز  ولكن  للشـارع،  الكبـرى 

القاتل»(٢).  عبد اهللا  وال تكن  المقتول  عبد اهللا  «كن  بقوله:  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ما حدده 
وتقوية  الحـق،  بغير  الفتوى  وحرمـة  المحصنات،  أعـراض  حفـظ  وكذلـك 
مقدمة  ألنها  اإلنسان؛  نفس  حفظ  بحجة  ال تسـتباح  كلها  فهذه  بالسـالح،  العدو 
يهدد  واحد  إنسان  مصلحة  من  أولى  وهذا  العام،  بالصالح  لمساسها  االعتبار  في 

شهيدًا(٣). ربه  إلى  ويذهب  فيصبر  بالقتل، 
يكون  حيث  الصـور  هذه  بعض  في  الترخيـص  إلى  بركة   ابن  ذهـب  وقـد  ـ 

ص ١٤٣ - ١٤٤. نفسه،  المصدر  العباس:  أبو   (١)
باقي مسند األنصار، حديث خالد بن عرفطة، رقم ٢٢٥٥٢، والحاكم في مستدركه،  رواه أحمد،   (٢)
الخاء،  باب  الكبير،  في  والطبراني   ،  ٥٢٢٣ رقم  عرفطة،  خالد بن  مناقب  الصحابة،  معرفة  كتاب 

.٨٤/٤ الحبير،  تلخيص  اعتضد».  لكن  «ضعيف  حجر:  ابن   ،٤٠٩٩ رقم  عرفطة،  خالد بن 
ص ٧٥٦ - ٧٥٧. االجتهاد،  منهج  باجو:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٨٤

إذ ليس لإلنسان  القتل متفق على عدم جوازه،  القتل؛ ألن  اإلكراه على فعل دون 
شرب  أجاز  ولذلك  دونها،  بما  يفديها  ولكن  غيره،  نفس  بإزهاق  نفسه  يفدي  أن 
الضرب  أو  القتل  نفسـه  على  خاف  إن  المحصنات؛  وقذف  الميتة  وأكل  الخمـر 

الهالك. إلى  المؤدي  الشديد 

المختار: الرأي 
الرأي  أن  يظهـر  المسـألة  هذه  في  اإلباضيـة   فقهاء  آراء  عـرض  خـالل  مـن 
التي  للعلة  مطلقًا؛  بالغيـر  المضر  الفعل  تحريم  هو  للصـواب  واألقرب  األعـدل 
اهللا  حقوق  إذ  العباد،  حق  في  ما ال يتسامح  اهللا  حق  في  ُيتسـامح  وألنه  ذكرناها، 
قياس  الكفر  على  فالقياس  المشاححة،  مبناها  العباد  وحقوق  المسـامحة،  مبناها 

أعلم. واهللا  الفارق(١)  مع 
فإن  قال:  «فـإن  بديع:  حواري  أسـلوب  في  الشـأن  هذا  في  بركة   ابـن  يقـول 
نعم  له:  قيل  ذلك؟  فعل  له  هل  يأكلها  أن  الميتة  أو  الخمر  بشرب  الجبار  أكرهه 
 : بقوله 8  االضطرار  في  ذلك  أباح  قد  ذكره  جل  اهللا  ألن  نفسه؛  على  خاف  إذا 
 ª  ©  ¨ ﴿ (المائـدة: ٣)،   ﴾ ̂]  \  [  ZY  X  W ﴿

(األنعام: ١٤٥).  ﴾ ®  ¬  «
المسـلمين  أحد  في  يقـول  أو  المحصنات  يقـذف  أن  كلفـه  فـإن  قـال:  فـإن 
أو  القتل  نفسـه  على  خـاف  إذا  نعم  له،  قيـل  ذلك؟  له  يجـوز  هـل  فيـه  ما ليـس 

الهالك. إلى  المؤدي  الشديد  الضرب 
في  والقـدح  االضطـرار  عنـد  المحصنـات  قـذف  أجزتـم  ولـم  قـال:  فـإن 
في  القول  وكذلك  عليهن،  كذب  هو  المحصنات  قذف  إن  له:  قيل  المسلمين؟ 
عند  ذكـره  جل  اهللا  أبـاح  وقـد  كذب،  هـو  وال يشـبهه  فيـه  ليـس  بمـا  المؤمـن 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ لقولـه:  الكذب  االضطـرار 

ص ٧٥٧. السابق،  المرجع  باجو:   (١)
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اهللا  إن  يقول:  وهو  الحال  هذا  في  فَعَذره  ( النحل: ١٠٦)،   ﴾ X  W  V
على  فالكذب  تعالـى،  اهللا  علـى  كذب  ألنه  الكـذب؛  أعظم  وهذا  ثالثـة  ثالـث 
محمدًا  إن  يقول:  أن  المعاريض  ومن  المعاريض،  يعرف  لم  إذا  أيسر  المسلمين 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص »(١). وليس  محمد  اسمه  شخصًا  يقصد  وهو  اهللا،  على  يكذب 
بفعل  الترخص  للمجبور  يجوز  «وكذلك  السالمي :  يقول  تقدم  لما  وتأكيدًا  ـ 
عند  بفعله  الترخـص  ما ال يصح  منها  المحرمـات  أن  اعلم  المحرمـات:  بعـض 
فكأكل  به،  التقية  يصح  الذي  المحـرم  وأما  به...  التقية  ما يصح  ومنها  اإلكـراه، 
من  نوع  اإلكراه  ألن  الضرورة؛  في  ما أبيح  وجميع  الخنزير  ولحم  والـدم  الميتـة 
المجبور  كان  لما  لكن  الترخص،  صحة  في  أحكامه  يعطى  أال  فينبغي  االضطرار 
حمله  وإنما  ونحوها،  الميتـة  أكل  من  التقية  بترك  الهلكـة  على  نفسـه  يحمل  لـم 
لم  إن  فإنه  الجوع  ضرورة  بخـالف  الترخص،  ترك  له  جوزنا  الجبار  ذلـك  علـى 
هنالك»(٢). الترخص  عليه  فيجب  الهالك،  على  لنفسه  حامالً  يكون  فيها  يترخص 
في  بالرخصة  األخذ  بين  المكَره  يخّير  أنه  السـالمي   عبارة  من  نفهمه  والذي 
ويمتنع  والتقية  الرخصة  يترك  أن  وله  الحاكم،  جبر  من  تقية  ونحوها  الميتة  أكل 
وسـعد  الرازي   الفخر  وذهب  بركـة ،  البن  موافق  وهو  عزيمـة  الحـرام  أكل  مـن 
عند  الميتة  أكل  فـي  بالرخصة  األخـذ  وجوب  إلـى  وغيرهمـا  التفتازانـي   الديـن 
اإلكراه، وجعلوه كضرورة الجوع. وعقب عليهم بقوله: «والفرق بينهما واضح».

حالة  في  ونحوها  الميتة  بأكل  الترخص  منع  إلى  اإلباضية   بعض  ذهب  كمـا 
أبي  اختيار  وهـو  المخمصة  حالة  في  بذلـك  الترخص  جواز  وقصـروا  اإلكـراه، 
 \  [  ZY  X  W ﴿ تعالى:  قوله  بمفهوم  عمالً  أحمد  العباس 

(المائدة: ٣).  ﴾ b  a  `  _  ^]

.١٩١/١ - ١٩٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢٧٢/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)
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ألنها  اآلية؛  في  للمخمصـة  ال مفهوم  أنه  بقوله:  السـالمي   عليهم  واعتـرض 
غالبًا  ال يضطر  أنه  العادة  ففي  المضطر،  حاالت  من  األغلب  لكونها  ذكرت  إنما 

الشديد. الجوع  إال  ونحوها  الميتة  أكل  إلى 
أو  بالرخصة  أخـذ  شـاء  إن  للمكَره،  الخيار  ُيتـَرك  بأنه  القول  إلـى  وخُلـص 
ذلك  ترك  أو  مؤمـن،  وهو  بالكفر  ـظ  تلفَّ بمن  قياسـًا  بينهما  وال فـرق  بالعزيمـة، 
بالعزيمة  لكنه تمسك  األمور،  بالرخصة في شيء من هذه  يأخذ  لم  فيقول: «ومن 
ال يلزمه  إذ  األكمـل،  المقـام  اهللا  مـن  بذلك  حـاز  ب،  عـذِّ أو  عليهـا  قتـل  حتـى 
أوجب  لمن  خالفًا  فقـط  جائز  كلها  فيها  الترخص  بـل  منها  شـيء  في  الترخـص 
األخذ  بين  اإلكـراه  في  ال فرق  إنـه  نقول  ونحن  وأشـباهها،  الميتة  بـأكل  التقيـة 

الميتة»(١). بأكل  الترخص  ترك  وفي  بالكفر  التلفظ  ترك  في  بالعزيمة 
والحاصل:

هو  بركة   وابن  السـالمي   إليه  ما ذهب  أن  يبدو  الفريقين  أدلة  في  النظـر  بعـد 
وميوالتهم،  الناس  لطبائـع  مراعاة  فيه  ألن  النفـس؛  إليه  وتميل  الراجـح،  الـرأي 
وماله  بنفسـه  للتضحية  ومسـتعد  اإلكراهات،  أمـام  التحمل  قـوة  له  مـن  فمنهـم 
والطغاة،  الجبابرة  أمام  يضعف  من  ومنهم  المبدأ،  على  الثبات  سبيل  في  وأهله، 

للمشقة. للحرج  ودفعًا  نفسه  على  تخفيفًا  بها  ويأخذ  الرخصة،  إلى  فيلجأ 
حرمته: يسقط  أن  غير  من  اإلكراه  فيه  ما يرخص  ـ   ٢

إلى  الصـالة  أو  القلـب،  اطمئنـان  مع  اللسـان  علـى  الكفـر  كلمـة  كإجـراء 
ولكن  إطالقًا،  ال تباح  وأمثالها  األمـور  فهذه  المسـلم،  مال  إتالف  أو  الصليـب، 
هنا  ال يباح  فالفعل  التام،  أو  الملجئ  اإلكراه  عند  الظاهر  في  فعلها  فـي  يرخـص 

والمسؤولية(٢). المؤاخذة  يمنع  ولكن 

.٢٧٢/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
ص ٨٤. اإلسالمية،  الشريعة  في  الضرورة  نظرية  وهبة:  الزحيلي   (٢)
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وفي هذا المعنى يقول السالمي : «فثبتت األحكام الشرعية في حقه (المكَره) 
حتى  األحكام  من  كثير  في  الترخص  له  جّوز  إذ  اإلكراه،  بسبب  عليه  خفف  لكن 
الشرك  بكلمة  يتلفظ  أن  الشـرك  على  المكَره  للمجبور  فيصح  الشـرك،  كلمة  في 
 W  V  U  T  S  ﴿ تعالـى:  قـال  باإليمـان  مطمئنـًا  قلبـه  كان  إذا 
أكره  إذا  البدنية  العبادات  بترك  الترخص  له  يصح  كذلك  (النحل: ١٠٦).   ﴾ X
عليه  قائمًا  وكان  مثالً،  الظهر  صـالة  ترك  على  جبار  أكرهه  لو  كما  تركهـا،  علـى 
مما  الصالة  أركان  يتـرك  أن  المجبور  لهـذا  كان  الوقت،  مضـى  حتى  ال يفارقـه 
يمكنه  لم  ولو  حتى  ما أمكنه  كيف  ويصلي  نفسـه  على  الهالك  فعله  في  يخشـى 
وكان  صدره)  فـي  ها  ُيسـرَّ بل  بها  ال يتلفظ  (أي  كيَّفها  نفسـه  في  التكييـف  (إال) 

أولى(١). هنا  وهو  الكفر  كلمة  في  صح  قد  الترخص  أن  وذلك  له،  عذرًا  ذلك 
الجبار  أَكره  فـإذا  الغير،  مـال  بإتالف  الترخص  للمجبـور  يصـح  وكذلـك  ـ 
ضمانه  بشـرط  إتالفه  له  فصحَّ  يذلك،  التقية  له  جاز  غيره  مال  إضاعة  على  أحد 
بالمال  تفدى  النفوس  ألن  إتالفـه؛  في  آثمًا  ال يكون  أنه  ذلك  ومعنـى  لصاحبـه، 

شيء(٢). غير  في  الغير  مال  يضيع  لئال  الضمان  عليه  أوجبنا  وإنما  وال عكس، 
في  اإلفطار  علـى  غيـره  أكره  من  حكـم  «جامعه»  فـي  جعفـر   ابـن  ويبيَّـن  ـ 
قال:  رمضان،  شـهر  من  يوم  إفطار  على  رجالً  أكره  رجل  «وعن  فيقول:  رمضان 
الصالة  كذلك  يومـه،  بدل  إال  المسـتكره  على  وليس  الكفارة،  أكرهه  مـن  علـى 

صالته»(٣). بدل  إال  المكَره  على  وليس  الكفارة،  المكِره  على 
على  قياسـًا  األمور،  هذه  في  بالرخصة  األخذ  جواز  على  السـالمي   واسـتدل 
لدفع  األولى  قياس  وهذا  والخوف،  والمرض  السفر  في  والصوم  الصالة  رخص 
فقد  «وأيضًا  الصدد:  هذا  في  فيقول  عنه،  وتخفيفًا  المكَره،  على  والمشقة  الحرج 

.٢٧١/٢ - ٢٧٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.٢٧٣/٢ نفسه،  السالمي:   (٢)

.١٧٥/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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كالسـفر  اإلكراه،  دون  بأعذار  ونحوهما  والصوم  الصالة  أمور  في  الترخص  ثبت 
رخص  فيـه  تثبت  أن  فينبغـي  الشـديد  الخـوف  أنـواع  من  نـوع  وهـو  والمـرض 

الخوف»(١).
مطلقًا: عليه  اإلقدام  ما يحرم  ـ   ٣

هذا  في  السـالمي   قال  وغيرها.  والزنا  الغير،  وجـرح  النفس،  كقتل  وذلـك 
بغير  المسـلم  قتل  فهو  اإلكراه،  عنـد  به  الترخص  ال يصح  الـذي  «أمـا  الصـدد: 
التقية  فإن  وأشباهه،  الزنا  مثل  ذلك  نحو  أو  جرحه  أو  منه  عضو  إتالف  أو  حق، 
يفعل  لم  فإن  مسلم،  جرح  على  أحد  الجبار  أَكره  لو  حتى  ال تصح  هذا  مثل  في 
فإنه  الزنا  وأما  غيره،  نفس  من  بالسالمة  أولى  نفسه  ألن  ال يفعل؛  أن  لزمه  قتله 
إال  ال تسـاعده  اآللة  ألن  للزنا؛  مختارًا  ُعدَّ  زنا  لو  حتى  اإلكراه،  ال يقبل  بنفسـه 

الرضى»(٢). عند 
يزني  كأن  وذلك  البعض،  عنه  يغفل  قد  دقيق  ملحظ  إلى  السالمي   انتبه  وقد 
فيرد  مكرهًا،  وَفَعلـه  تركه،  على  وال يقدر  الزنـى،  على  أُكره  أنه  عـي  ويدَّ الزانـي 
اإلكراه  حالة  في  ألن  مختـارًا؛  يكون  الرجل  من  الزنى  فعـل  أن  السـالمي :  عليـه 
في  فيفشـل  فيه،  الرغبة  لعـدم  االنتصاب  على  نفسـه  ال تطاوعه  الرضـى  وعـدم 
الجماع،  في  ورغبة  البال،  راحة  إلى  تحتاج  معقدة  العمليـة  فهذه  الوِقاع،  عمليـة 
الجزاء،  يـوم  وعذابه  اهللا  تذكـر  إذا  وخاصـة  نفسـها،  على  الزانيـة  طاوعتـه  ولـو 

مؤمن...»(٣) . وهو  يزني  حين  الزاني  يزني  «ال  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
تدفعه  أن  وعليها  للمكـِره،  فال تسـتجيب  الزنى  على  أكرهت  إذا  المرأة  أمـا 
الزنى  على  أُكرهت  «وإن  بركة:  ابن  يقـول  هذا  وفي  مقاومة،  من  عليه  تقـدر  بمـا 

.٢٧٢/٢ نفسه،  المصدر  السالمي:   (١)
نفسه. السالمي:   (٢)

ومسـلم،   ،٦٧٧٢ رقم  الخمر،  وشـرب  الزنا  باب  الحدود،  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٣)
.٥٧ رقم  بالمعاصي،  اإليمان  نقصان  باب  اإليمان،  كتاب 
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جوارحها،  تمسـك  أن  وعليهـا  االضطـراب،  وتـرك  المطاوعـة،  عليهـا  فتحـرم 
فعل»(١). لها  ليس  فالمرأة  منه،  الفعل  ألن  كالرجل؛  وليست 
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المالية: معامالته  وسائر  المكره  طالق  حكم  في  ـ  أ 
هذه  السـالمي   بحث  المالية،  تصرفاته  وسـائر  وعتقه  المكره  طالق  حكم  وعن 
على  فمبني  بوقوعهما  القول  «أما  وقال:  فيها،  العلماء  اختالف  إلى  وأشـار  المسـألة 
عبده  في  ماله  بإتـالف  التقية  فتكون  عليه،  ثبتا  بهمـا  تلفظ  فإْن  بهما،  ال يتقـي  أنهمـا 
قياسـًا  اختيار  غير  عن  فلصدورهما  ال يقعان  بأنهمـا  القول  وأما  زوجته،  مـن  وحقـه 
أكره  إذا  وشـراءه  بيع  على  المكره  بيـع  فإن  الممنوعة،  التصرفات  سـائر  علـى  لهمـا 
القول»(٢). العتق والطالق مثله على هذا  فإن  العصمة،  الشراء ال يثبتان، وكذلك  على 

وتخفيف  يسـر  من  فيه  لما  غيره،  من  واألرفق  األعدل  هو  الرأي  هذا  ولعل 
عنه. والمشقة  الحرج  ورفع  المكَره،  على 

اليمين: على  اإلكراه  في  ـ  ب 
علـى حال عمار بن  قياسـًا  فيها،  ال حنث  الجبابرة  أيمـان  أن  الفقهـاء   يـرى 
عليه  ال شيء  تبعة،  ذلك  في  اهللا  ُيلِزمه  فلم  باهللا،  الكفر  على  أجبر  لما  ياسر  3 

بذلك(٣). أذاهم  يتقي  ألنه  اإلكراه،  تحت  األيمان  من  يعطيهم  فيما 
كمن  بريء،  مسلم  روح  إلنقاذ  األحيان،  بعض  في  واجبًا  ذلك  يكون  قد  بل 
ـ ،  ليقتلوه  أسروه  لرجل  ـ  بفالن  ليس  هذا  أن  لنا  احلف  له:  وقالوا  الظلمة  أخذه 
اإلباضية   بعض  ذهب  فقد  عندهـم،  المأسـور  الرجل  قتلوا  اليمين،  عن  أَبى  فـإن 

القتل. لدية  وضامن  هالك،  أنه  إلى 

ص ١١٦. القواعد،  جواهر  الراشدي،  ـ   .١٩٣/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.١٧٠/٣ - ١٧١ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

.٥٠٢/٣ - ٥٠٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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فهو  أخطأ  من  اسـم  وهو  الصواب،  ما قابل  على  اللغة:  فـي  الخطأ  يطلـق  ـ 
الصواب،  تعـدى  بمعنى  أخطأ  ومنـه  الشـيء،  تعدي  اللغة  في  وأصلـه  مخطـئ، 
لم  إذا  الرامـي  أخطأ  ويقـال  الخّير،  الوجـه  يترك  ألنه  أذنـب  إذا  يخطـأ  وخطـئ 

أخرى(١). طريق  إلى  عنها  عدل  إذا  طريقه  أخطأ  للماشي:  يقال  كما  يصب، 
 * ﴿ تعالى:  قوله  في  كما  العمد،  ما يقابل  به  ويراد  كذلـك  الخطأ  ويطلـق 
 x  w ﴿ تعالـى:  وقولـه  (النسـاء: ٩٢).   ﴾ /  .  -  ,  +
الحديـث  وفـي  (األحـزاب: ٥).   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
هو  اإلطالق  وهذا  جذعة»(٢)،  وعشرون  ِحقة  عشرون  دِيته  الخطأ  «قتل  الشريف: 

الخطأ. كلمة  من  الشرع  مراد 
قصد(٣). فيه  لإلنسان  ما ليس  هو  االصطالح:  في  والخطأ  ـ 

تامًا،  قصدًا  يقصـد  أن  غير  من  فعالً  يفعل  أن  «هـو  بقوله:  السـالمي   وعرفـه 
قصد  دون  الفعل  قصد  يوجد  الخطـأ  وفي  محله،  يقصد  الفعل  إتمـام  أن  وذلـك 

المحل»(٤).
مقصود  أمر  مباشـرة  عند  إليه  قصد  بال  يصدر  فعٌل  «أنه  قال:  من  مراد  وهذا 

الشـرعية،  الرخصة  كامل:  عبد اهللا  عمر  وينظر:  ـ  ص ٢٠٥.  الفقهية،  القواعد  محمد:  شـبير   (١)
.١٣١ ص ١٣٠، 

كتاب  أبو داود،  ورواه   ،١٣٨٧ رقم  اإلبل،  من  هـي  كم  الدية  باب  الديات،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (٢)
غريب. حسن  الترمذي:  قال  العاص،  عمرو بن  ابن  عن  رقم ٤٥٤١،  هي،  كم  الدية  باب  الديات، 

ص ١١٢. التعريفات،  علي:،  الجرجاني   (٣)
.٢٧٠/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٤)
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به  يقصد  لم  لكن  الرمي  قصد  فإنه  إنسانًا،  فأصاب  صيدًا  رمى  إذا  كما  سواه»(١)، 
تام(٢). غير  الحالة  هذه  في  المتحقق  فالقصد  اإلنسان، 

القائل:  أو  الفاعل  ما يريد  القول على خالف  أو  الفعل  وبعبارة أخرى: وقوع 
حلقه. إلى  الماء  فيسبق  صائم  وهو  الوضوء،  في  تمضمض  كمن 

ثبوت  «هو  فقال:  وأحكامه  أنواعـه  وبيَّن  الخطأ،  الكفوي   أبو البقـاء  ف  وعـرَّ
الجهة،  عن  العدول  هو  وقيل:  سـرعة،  ال يزول  بحيث  للحق،  المضادة  الصورة 

أضرب: وذلك 
المأخوذ  التام  الخطأ  هو  وهذا  فتفعله،  إرادته  ما يحسن  غير  تريد  أن  أحدها: 

بالمد. وخطاء  خطأ  يخطأ  خطأ  فيه:  يقال  اإلنسان،  به 
فيقال  ما تريده،  بخـالف  عنه  يقع  ولكن  فعله،  ما يحسـن  تريد  أن  والثانـي: 
في  وأخطأ  اإلرادة  فـي  أصاب  قـد  وهذا  مخطئ،  فهـو  خطأ  يخطئ  أخطـأ  فيـه: 
الخطأ  أمتـي  عـن  «رفـع  والسـالم:  الصـالة  عليـه  بقولـه  المعنـى  وهـو  الفعـل، 

أجر»(٤).  فله  وأخطأ  اجتهد  «من  وبقوله:  والنسيان»(٣).  

نفسه. السالمي:   (١)
التوضيح في حل غوامض  البخاري (ت: ٧٤٧هـ):  صدر الشريعة عبد اهللا بن مسعود المحبوبي   (٢)
التوقيف  المناوي:  الحق من غير قصد مع عزم اإلصابة.  الزلل عن  أنه  التنقيح، ١٩٥/١، وقيل 

ص ١٥٦. التعاريف،  مهمات  على 
التقية، ٣٠١/٣،  الربيع بن حبيب بنحوه، وفيه زيادة في مسنده في باب ما جاء في  أخرجه اإلمام   (٣)
«رفع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  فقال:  التقية،  عن  عباس  ابن  سئل  جابر:  قال  فيه:  جاء  وقد   ،٧٩٤ حديث: 
بمعناه  ماجه  ابن  أيضًا  ورواه  اهـ.  عليه»  أكرهوا  وما  يسـتطيعوا  لم  وما  والنسـيان  الخطأ  أمتي  عن 
 ،٢٠٤٣ حديث:  ص ٣٤٢،  الناسـي،  المكره  طالق  باب  الطالق  كتاب  في  سـننه  في  زيادة  وفيه 
في  جاء  وقد   ^ عباس  ابن  عن   ،٢٠٤٥ حديث  ص ٣٤٣،  وضعفه،   3 الغفـاري  ذر  أبي  عـن 
أمتي  عن  تجـاوز  اهللا  «إن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  الغفاري  ذر  أبـي  عن   ،٢٠٤٣ رقـم  حديـث 
عن  عباس  ابن  عن  فيه  جاء  فقد   ،٢٠٤٥ رقم  حديث  وأما  عليه»  استكرهوا  وما  والنسيان  الخطأ 

اهـ. عليه»  استكرهوا  وما  والنسيان  الخطأ  أمتي  عن  وضع  اهللا  «إن  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الحاكم  أجر  باب  االعتصام  كتاب  في  زيادة في صحيحه  وفيه  بمعناه،  البخاري  اإلمام  أخرجه   (٤)=
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في  مخطئ  فهـذا  خالفه:  منه  ويتفق  فعلـه،  ما ال يحسـن  تريد  أن  والثالـث: 
فعله»(١). على  محمود  غير  بقصده،  مذموم  الفعل،  في  مصيب  اإلرادة، 

:¿É«°ùædGh  CÉ£îdG  ø«H  ¥ôØdG  ¿É«H  :kÉ«fÉK
عطف  عليه  يـدل  التحقيـق،  أهـل  عليه  مـا درج  علـى  مختلـف  الخطـأ 
المغايرة  يقتضـي  العطف  إذا  المتقـدم،  الحديـث  في  اآلخـر  علـى  أحدهمـا 
والنسـيان  الخطأ  بين  فالفـرق  وعليه،  نفسـه.  على  ذاتـه  الشـيء  فال يعطـف 
بخالف  والتثبت،  بالتوقف  منـه  االحتراز  يمكن  الخطأ  أن  إذ  وبيِّـن،  واضـح 
فأصاب  فريسـة  رمى  لصياد  فال يقال  الناسـي  طاقة  عن  خارج  فهو  النسـيان 
ناسيا  أكل  من  كل  على  يطلق  قد  ذلك  بخالف  أخطأ،  يقال  بل  نسي،  إنسانًا 

مخطأ. أكل  أنه  صيامه 
الخطأ  بيـن  الفرق  أن  إذ  تقصيـر،  شـائبة  عـن  ال يخلـو  الخطـأ  فـإن  ولهـذا 

أحيانًا(٢). الناسي  على  المخطئ  بإطالق  موجود  والتداخل  قائم،  والنسيان 
ولكن  الخطأ،  مع  قائم  العقل  ألن  بنوعيها؛  األهليـة  ال ينافي  والخطـأ  ـ 

جاء  وقد  العاص،  عمرو بن  عن   ،٧٣٥٢ حديـث:   ١٣٠٤ ص  أخطأ،  أو  فأصـاب  اجتهـد  إذا 
ثم  فاجتهد  الحاكـم  حكم  «إذا  يقـول:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـمع  أنه  العاص  عمرو بـن  عـن  فيـه 
أيضًا  ورواه  بنصه.  منه  المراد  هـ.  أ.  أجر»  فله  أخطأ  ثم  فاجتهد  حكم  وإذا  أجران،  فله  أصاب 
اجتهد  إذا  الحاكم  أجر  بيان  باب  األعطية  كتاب  صحيحه  في  زيادة  وفيه  بمعناه  مسلم  اإلمام 
البخاري،  في  كما  ولفظه  العاص،  عمرو بن  عـن   ١٥ حديث:  ص ٧٧١،  أخطأ،  أو  فأصـاب 
يخطئ،  القاضي  في  بـاب  األقضية  كتاب  في  سـننه  في  زيادة  وفيه  بمعناه  أبـو داود  وأخرجـه 
قال  قال:  العاص  عمرو بن  «عـن  ونصه:  العاص  عمرو بن  عـن   ،٣٥٧١ حديـث:  ص ٦٠٥، 
فله  فأخطأ  فاجتهد  حكم  وإذا  أجران  فله  فأصاب  فاجتهد  الحاكم  حكم  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

غيرهم». ورواه  أجر» 
بتصرف. ص ٤٢٤.  الكليات،  الكفوي:  البقاء  أبو   (١)

ص ١٥٧. الشقة،  قاعدة  الباحسين،  وينظر:  ـ  ص ١٣١.  الشرعية،  الرخصة  كامل:  عمر   (٢)

=
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المشقة  أسباب  من  وسـببًا  الحاالت،  بعض  في  شـرعّيًا  عذرًا  جعله  الشـارع 
¹  ¸  ¶ ﴿ تعالى:  قولـه  ذلك  ويؤيد  والتخفيف،  للتيسـير  الموجبـة 
الخطـأ  أمتـي  عـن  «رفـع  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  (البقـرة: ٢٨٦).   ﴾ ½  ¼  »  º

والنسيان...»(١) .
الخطأ...»  أمتي  عن  «رفع  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الوزر  يسقط  عذر  «وهو  السالمي :  قال 
بين  الحديث  هذا  في  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  جمع  وقد  اإلثم»(٣).  رفع  والمـراد  الحديـث(٢)، 
الذي  هو  المرفوع  الخطأ  ولكن  أصحابهما،  عن  اإلثم  رفع  في  والنسـيان  الخطأ 

غيره(٤). فيأتي  الحق  يقصد  بأن  ال الفعل  القصد  في  يكون 
الترخيص  أسـباب  من  العلماء  ه  عدَّ القصد  أو  الفعـل  في  كان  سـواء  ولكـن 
 y  x  w ﴿ تعالى:  لقوله  تعالى  اهللا  بحقوق  يتعلق  فيمـا  والتخفيـف 

(األحزاب: ٥).  ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z
متعلقًا  يكون  أن  التيسـير  أسـباب  من  سـببًا  الخطأ  العتبار  العلماء  ويشـترط 
عن  ينتج  الذي  كالخطأ  المسامحة،  على  مبنية  ألنها  تعالى؛  اهللا  حقوق  من  بحق 
وغير  والفتوى  القضائـي  الحكم  في  االجتهاد  فـي  والخطأ  القبلة،  عـن  التعـرف 
حقوق  ألن  عـذرًا؛  الخطأ  فال يعتبر  العباد  بحقـوق  متعلقًا  كان  إذا  أمـا  ذلـك(٥). 
غيره،  مال  أتلف  من  على  الضمان  فيجب  والمقاضاة،  ة  المشاحَّ على  مبنية  العباد 
في  أخطأ  من  فيلزم  الخلق،  حقوق  من  شـيئًا  الخطأ  يسـقط  «وال  السـالمي :  قال 

ضمانه»(٦). الغير  مال 

تخريجه. سبق   (١)

تخريجه. تقدم   (٢)
.٢٧٠/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)

ص ٦١٩. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  باجو:   (٤)
ص ١١٢. التعريفات،  الجرجاني:   (٥)

.٢٧١/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٦)
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يلي: كما  يكون  الخطأ  مع  األحكام  وتفصيل 

تعالى: اهللا  حقوق  في  الخطأ  ـ   ١
أداء  في  كالخطأ  لإلثـم،  مسـقطًا  عذرًا  يصلح  تعالى  اهللا  حقـوق  في  الخطـأ 
العبادات، وكخطأ المجتهد أو المفتي أو الحاكم، للحديث الذي سبقت اإلشارة 
كالقصـاص  تعالـى،  هللا  حّقـًا  المقـررة،  للعقوبـات  دارئـة  شـبهة  ويصلـح  إليـه، 

والحدود.

العبادات: في  ـ  أ 
المأمورات  تداركه من  ما أمكن  يتدارك  أن  المكلف، وعليه  اإلثم عن  يسقط 

الترك. أو  المخالفة  في  متعمد  غير  دام  ما  الكفارة  أو  اإلعادة  أو  بالقضاء 
بقاء  يظن  أكل  من  على  الكفارة  تجب  لم  فيه  القصد  ولعدم  الصوم:  في  ـ   ١
أن  له  تبين  ثـم  الشـمس،  غروب  يظن  أكل  أو  الفجـر،  طلع  أنه  تبيَّـن  ثـم  الليـل 
وال شيء  ر  مقصِّ ألنه  العلماء  بعض  عند  القضاء  عليه  فيجب  تغرب،  لم  الشمس 

آخرين(١). عند  عليه 
تبين  ثم  وشرب،  فأكل  اإلفطار،  وقت  وحل  الشمس  غابت  قد  أنه  ظن  ومن 
كفارة  ولزمتـه  صومه  انهـدم  فقد  الشـمس،  غـروب  قبل  شـرب  أو  أكل  أنـه  لـه 
اليوم،  ذلك  أو  الشـهر  من  ما فـات  صوم  يعيد  أن  يرخـص  من  ومنهـم  مغلظـة، 
القضاء  أوجبوا  َثـّم  «ومن  فقال:  القـول  هذا  الثميني   ورجح  صومـه،  وال ينهـدم 
يعيد  هـل  ثم  تغب،  لـم  هي  فـإذا  فأكل،  غابت  قـد  الشـمس  أن  ظـن  مـن  علـى 
صومه  انهدم  وقيل:  قـوالن؛  األكثر  وعليه  األصح  وهو  فقط،  يومـه  أو  ما مضـى 

المغلظة...»(٢). ولزمته 

.٢٠٣/١ المجتهد  بداية  رشد:  ابن  ـ   .٤١٩/٣ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
.٣٣٣/٣ النيل،  شرح  أطفيش:   (٢)
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الرجل  ويحتـاط  أمورهـم،  جميع  فـي  االحتيـاط  شـأنهم  مـن  والمسـلمون 
فمن  شبهة،  في  ال يقع  حتى  أموره  جميع  وفي  سحوره،  وفي  إفطاره  في  لصومه 
يطلع  أن  قبل  األكل  عن  فْلَيُكفَّ  الفجر،  طلوع  عن  سـاتر  مطمئن  مكان  في  كان 
ألنها  الفجر؛  يطلع  حتى  والشـراب  باألكل  وال بأس  عليه،  شـبه  إذا  الفجر  عليه 

بعدهما(١). تبقى  تباعة  لهما  ليست 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  عليه  ال شـيء  العلماء  أكثر  فقال  ناسـيًا  أكل  فيمن  واختلفوا 
أبي  علي بن  عن  ذلك  وروي  وسقاه»(٢).   اهللا  «أطعمه  ناسـيًا:  شـرب  أو  أكل  لمن 
وهو  وغيرهم،  زيد   وجابر بـن  وطاووس   وعطاء   عمر   وابـن  هريرة   وأبي  طالـب  
وأبي  األوزاعي   عـن  مثله  وروي  اإلباضيـة ،  فقهاء  من  والعامة  عبيـدة   أبـي  قـول 
عليه  قاال  أنهما  وروي  ومالـك ،  ربيعة   إال  الرأي  وأصحاب  والشـافعي   ذؤيـب (٣) 

ص ٥٣. الصوم،  كتاب  الجناوني:   (١)
رقم  ناسـيا،  شـرب  أو  أكل  إذا  الصائم  بـاب  الصيام،  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
رقم  ١١٥٥.  ال يفطر،  وجماعة  وشـربه  الناسي  أكل  باب  الصيام،  كتاب  ومسـلم،   ،١٨٣١
ونص  حديـث:  ١٧٢٧   ـ  ناسـيًا  أكل  فيمن  باب  الصالة  كتاب  ـ  سـننه  فـي  الدارمـي  ورواه 
فأكل  صائـم،  وهو  نسـي  «من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  هريـرة 3 ،  أبـي  عـن  الحديـث 
على  المسـتدرك  في  الحاكم  وأخرجه  وسـقاه».  اهللا  أطعمه  فإنما  صومـه،  فليتـم  شـرب،  أو 
في  أفطر  «مـن  بلفظ:  حديـث:  ١٥٠٥   ـ  شـعبة  حديث  وأما  الصـوم،  كتـاب  ـ  الصحيحيـن 
شـرط  على  صحيح  حديث  «هذا  الحاكم:  قال  وال كفارة».  عليـه  فال قضاء  ناسـيًا  رمضـان 

السياقة». بهذه  يخرجاه  ولم  مسلم، 
السـعدية،  حليمة  زوج  هـوازن:  مـن  السـعدي،  رفاعـة  عبد العزى بـن  الحارث بـن  لعلـه   (٣)
تحدثوا  إذا  قريش  كفار  وكان  كبشة)  (أبو  له  قيل  وربما  أبو ذؤيب،  كنيته  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مرضعة 
ووفد  البادية.  في  قبيلته  مع  إقامته  وكانت  إليه.  نسبة  كبشة،  أبي  ابن  قالوا:  محمد ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
ابنك  ما يقول  تسمع  أال  قريش:  من  رجال  له  فقال  الهجرة)  (قبل  مكة  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على 
ذلك  كان  لو  نعم،  قال:  تقول؟  الذي  ما هذا  بني  أي  فقال:  الموت؟  بعد  يبعثون  الناس  إن 
ابني  أخذ  لو  يقـول:  وكان  ذلك.  بعد  الحارث  وأسـلم  أعرفك.  حتى  بيدك  أخـذت  اليـوم 
الزركلي:  الرقم ١٤٣٨ و٥٦٠.  ابن حجر: اإلصابة:  الجنة.  يدخلني  يرسلني حتى  لم  بيدي 

.١٥٦/٢ األعالم، 
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أو  أكل  «ومن  النيل:  شرح  في  جاء  اإلباضية (١).  بعض  قول  ذهب  وإليه  القضاء، 
يومه»(٢). بدل  عليه  وقيل  هللا،  والحمد  عليه  فال بدل  ناسيًا  شرب 

عليه. وال إثم  فال حّد  فأسكره،  بحموضته  يعلم  لم  لبنا  شرب  ومن  ـ 
القبلة  لغير  ما ُذبح  بذبيحة  بأسـًا  زيد   جابر بن  اإلمام  ير  لم  الـذكاة:  فـي  ـ   ٢
أبو العباس  وقال  عليه(٣)،  وال إثم  حالل  فذبحه  ذلك،  مخالفـة  يقصد  ولم  خطـأ 
إال  بها،  القبلة  واستقبال  التسمية  بذكر  إال  الذبيحة  تجوز  «وال  الذبائح:  في  أحمد  
عليها  اهللا  اسـم  يذكر  لم  إذا  أي  فيهما،  يعذر  فإنه  والنسـيان  الضرورة  حال  على 

ذلك»(٤). من  ُمنع  أو  نسيانًا 

والعقوبات: الجنايات  في  ـ  ب 
ال إلٰه  فقال:  اهللا،  إال  ال إلٰه  يقول  أن  أراد  من  على  ال حدَّ  أنه  العلم  أهل  يرى 
أهل  من  بأنهم  فيقـول:  الجنة  أهل  مـن  المسـلمين  أن  القول:  يريـد  أو  فسـكت، 
قول  قصد  ألنـه  فيه؛  وال إثم  بـه،  معتد  غير  فيه  الخطـأ  مرفوع  كلـه  فهـذا  النـار، 
به  يكفر  بما  للناس  ذلك  ظهر  إن  التوبة  بإظهار  مأمور  أنه  إال  بغيره،  فجاء  الحق 

بالضرورة(٥). الدين  من  معلومًا  ينكر  أو  بالكفر  ينطق  كأن  األمر،  ظاهر  في 
الكفارة  وعليه  للضرر،  جبرًا  الدية  وعليه  عليه،  فال قصاص  خطأ  قتل  ومـن 
ظن  على  خطأ  فوطأها  زوجته  غير  إليـه  ُزفَّت  من  على  وال حد  للتقصيـر،  جـزاء 
يسـقط  وكذلك   ...» فيقول:  التوضيـح  مع  السـالمي   ذلك  ويؤكـد  امرأتـه،  أنهـا 
لشـبهة  القصاص  فيه  وال ينفذ  الحد  عليه  فال يقام  القصاص  على  الحد  بالخطـأ 

كتاب  وفي  ص ١٥٦،  الوضع،  كتاب  في  الجناوني  وينظر:   .٨٧/٢ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)
ص ٥٤. الصوم، 

.٤٢١/٣ النيل،  شرح  أطفيش:   (٢)
.٥٧٨/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)

ص ١٧٨. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٤)
ص ٦١٩. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  باجو:   (٥)
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فسبق  إنسان  مدح  إلى  إنسان  قصد  لو  فكما  الحد،  موجب  في  الخطأ  أما  الخطأ، 
القصاص  موجب  في  الخطـأ  وأما  قصده،  صحة  على  القرائن  مـع  بقذفه  لسـانه 
خطأ  مؤمنًا  قتـل  من  يلزم  لكن  فعلـه،  الذي  الفعل  غيـر  إلى  قصـده  فإلخـالص 
إلى  مسـلَّمة  عاقلته  على  ودية  شـهرين،  فصيام  يجد  لم  فإن  مؤمنة،  رقبة  تحريـر 
المؤمن،  دم  فجبر  الدية  أما  منه،  التثبت  عدم  فعقوبة  الكفـارة  أما  المقتول،  أهـل 

قتله»(١). إلى  يقصد  لم  حيث  له  تخفيف  فهو  العاقلة  على  كونها  وأما 
المسـؤولية  أن  كغيرهم  يـرْون  اإلباضية   أن  السـالمي  عبـارة  مـن  ويسـتنتج 
خفف  الخطأ  شـبهة  وألجل  الخطأ،  القتل  مرتكب  على  كلّيًا  ال تسـقط  الجزائية 
الدية  وجوب  وأما  الفعل،  ذلك  من  الشرعي  المقصد  وبيَّن  العقوبة،  من  الشارع 
عشـيرته  وهي  عاقلته  على  فرضها  وأما  المقتول،  أهل  على  الواقع  الضرر  لجبر 
على  وتشـجيعًا  عليه  تخفيفًا  عليهـم  فتقسـم  عليها،  ال يقدر  قـد  ألنـه  وأقربـاءه؛ 
لمصالح  ومراعاتها  الشـريعة  يسـر  من  وهذا  الملمات،  عند  والتضامن  التكافـل 

السالمي . إليها  أشار  التي  الشريعة  مقاصد  من  هذا  وكل  وحاجاتهم،  الناس 
تعالى،  اهللا  حق  وهما  والحد،  لالثم  مسقط  الخطأ  أن  تقدم  مما  يتبيَّن  وهكذا 

الغير. حياة  على  التعدي  شبه  فيه  أن  رغم 
القتل  فـي  القول  النفوسـي   فتـح  عمروس بن  أبو حفـص  فصـل  وقـد  هـذا 
ذلك  ووضح  القاتل؟  وعلى  العاقلة  على  الدية  تجب  ومتى  أنواعه،  وبين  الخطأ، 
ثم  مثله  ال يقتل  بما  يضرب  أن  فهو:  الخطأ  من  العمد  شـبه  «وأما  فقال:  باألمثلة 
يقاد  بعضهم  وقال  وال قَِود،  دية  بعضهم  قال  الخالف،  وقع  ففيه  مكانه،  يمـوت 

العاقلة»(٢). وال تعقله  قتله،  يتعمد  لم  وإن  ضربه  د  تعمَّ ألنه  منه؛ 

.٢٧٠/٢ - ٢٧١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
فأقادني  القاتل  من  األميـر  اسـتقدت  يقال:  القصاص،  َقَود؛  مصدر  والواو  القاف  بفتـح  القـَود:   (٢)
لغة  معجم  قنيبي:  صادق  وحامد  جي  قلعة  رواس  محمد  ففعل.  يقتله  أن  منه  طلبـت  أي:  منـه، 

ص ٣٧٢. الفقهاء، 
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أو  بضربة  الرجل  َيْهوي  أن  فهـو:  العاقلة  تعقله  الذي  المحض  الخطـأ  وأمـا 
به  فيصيب  شـيء  منه  يسـقط  أو  غيره،  فيصيـب  إنسـان  أو  دابة  إلى  صيـد  رميـة 
وما  صيحته.  أجل  من  إنسان  فيقع  صائحًا  يصيح  أو  بنفسه،  هو  يسقط  أو  إنسانًا، 

بالبينة. العاقلة  تعقله  الذي  المحض  الخطأ  فهو  الوجوه  هذه  أشبه 
بمثله  ال يقتل  بمـا  حديد،  بغير  الضربة  يتعمـد  «فالذي  العمـد:  الخطأ  وأمـا 
ألنه  (خطأ)؛  له  ويقال  الضربة،  تعمد  ألنه  (عمد)  له  يقال  العمد)،  (خطأ  له  فيقال 
يقاد  بعضهم:  قال  العاقلة...  وال تعقله  الجاني،  مال  في  فيه  فالدية  القتل؛  تعمـد 

منه...»(١).

العباد: حقوق  في  الخطأ  ـ   ٢
يجب  لم  كالقصاص  عقوبـة  كان  فإن  الحق،  إلـى  ينظر  العباد  حقـوق  وفـي 
معذور،  ألنـه  المخطئ؛  علـى  فال يجب  كاملة  عقوبـة  القصـاص  ألن  بالخطـأ؛ 
ثالث  في  العاقلة  على  وتكون  المتلف،  المحل  بدل  ألنها  الدية؛  به  تجب  ولكن 

الخطأ(٢). بسبب  عنهم  تخفيفًا  سنين 

الضرر: ضمان  في  ـ  أ 
إلى  رمى  لو  كما  ضمانه،  فيجب  المالية  المتلفـات  من  العبد  حـق  كان  وإذا 
بدل  ألنه  نفسه؛  ملك  أنه  ظن  على  ماله  أكل  أو  صيد،  أنها  ظن  على  إنسان  شاة 
ورفعًا  النـاس،  على  للضرر  دفعـًا  المحل؛  عصمـة  فيعتمد  فعـل،  ال جـزاء  مـال 

ألموالهم. وحفظًا  عنهم،  للحرج 
أو  ماله،  عليه  أتلف  أو  رجالً  فقتل  أخطأ  لو  «أما  جعفر :  ابن  جامع  في  جاء 

الصافية،  الدينونة  أصول  كتـاب  (ت: ٢٨٣هـ/٨٩٦م):  النفوسـي  فتح  عمروس بن  حفص  أبـو   (١)
شـريفي،  محمد  مصطفى بن  مراجعة  كروم،  حمـو  أحمد بن  حـاج  تحقيـق:   ،١٣٣ ص ١٣٢، 

ُعمان. سلطنة  مسقط  ـ /١٩٩٢م  ١٤٢٠ه األولى،  ط  عمي،  بابا  موسى  ومحمد بن 
.١٩٠/١ التلويح،  بشرح  التوضيح  عبيد اهللا،  الشريعة  صدر  البخاري   (٢)
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األبدان،  فـي  الخطأ  وقـع  إن  أرًشـا  أو  كانت  ديـة  الضمـان؛  يسـقط  لـم  جرحـه 
األموال»(١). في  وقع  إن  القيمة  أو  للمثل  وتعويضًا 

الخطأ  من  فيلزم  الَخْلق،  حقوق  من  شيئًا  الخطأ  يسقط  «وال  السالمي :  وقال 
الضمان »،  ال يسـقط  «الخطأ  قولهـم:  معنى  وهـذا  ضمانـه...»(٢)  الغير  مـال  فـي 

سواء »(٣). الناس  أموال  في  والخطأ  «العمد  وقولهم: 

المعامالت: في  ـ  ب 
عند  فيه  عـذرًا  الخطأ  ال يعتبـر  فإنه  المعامـالت:  فـي  العبـد  حـق  كان  وإن 
امرأته  طلق  فلو  وغيرهم،  كالشافعية   الفقهاء ،  لجمهور  خالفًا  والحنفية ،  اإلباضية  
عند  الطالق  وقع  طالق،  أنت  فيقول:  ة  بارَّ أنتِ  لزوجته:  يقول  أن  يريد  كأن  خطأ، 
عند  ديانة  ال يقع  زوجته  طالق  فحكم  غيرهم.  عند  يقع  ولم  والحنفية ،  اإلباضية  

والقضاء(٤). الحكم  ظاهر  في  وقع  وإن  اهللا، 
بارة  هي  لزوجته:  يقول  أن  يريد  أو   ...» جعفر :  ابن  يقول  المعنى  هـذا  وفـي 
به  معتد  وغير  فيه  الخطأ  مرفوع  هذا  فكل  غيره،  في  وكذلك  طالق،  إنهـا  فيقـول: 
زوجته  على  وال طالق  عليـه،  فال إثم  اهللا  وبين  بينه  فيمـا  وأما  به...  الخطـأ  فـي 
ذلك  لفظه  صح  إذا  للحق،  يستسلم  لم  وإن  عليه  وجب  حاكماه  فإن  وال ِعتاق، 
الظاهر  الحق  يخالف  أن  له  فليس  بالعدل،  عليه  وحكموا  العدل،  أهل  حكام  مع 

لغيره»(٥). فيه  الحكم  ألن  عدله؛  عليه 

.١٣٦/١ - ١٣٧ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.٢٧١/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)

ال ضرر  وقاعدة  يـزال،  الضرر  قاعدة:  شـرح  في   ١٢٥ الفقهية،  القواعـد  شـرح  أحمد:  الزرقـا   (٣)
بعد  عشر  الحادي  الفرق  في  األموال  في  الضمان  وجوه  القرافي  اإلمام  فصل  وقد  وال ضرار، 

.٢٠٦/٢ الفروق  القرافي  ينظر:  الفروق،  كتابه  من  المائة 
ص ٦١٩. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  مصطفى:  باجو   (٤)

.١٣٦/١ الجامع،  جعفر:  ابن   (٥)
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يحكم  القاضي  ألن  ذلك؛  يقصد  لم  ولو  خطأ  الطالق  وقع  الحالة  هذه  ففي 
عدم  تؤكد  أخرى  قرائن  ظهرت  إذا  إال  النفوس،  مكنون  عن  وال يبحث  بالظاهر 

السرائر. يتولى  واهللا  بالظاهر  نحكم  فنحن  للطالق،  قصده 
ال يوجد  وهو  الصحيح،  بالقصد  هو  إنما  الكالم  اعتبار  أن  الجمهور  وحجة 
لعدم  عليه  والمغمى  النائـم  أقوال  ال تعتبر  كما  أقواله،  فال تعتبـر  المخطئ،  فـي 
رفع  في  إليه  اإلشـارة  سـبقت  الذي  الحديث  ذلك  ويؤكد  منهم،  كل  في  القصد 

واإلكراه. والنسيان  الخطأ  عن  اإلثم 
أخرى،  زاوية  من  المسألة  إلى  نظروا  فقد  والحنفية   اإلباضية   نظر  وجهة  أما 
عليها  الوقوف  يتعذر  التي  الخفية  األمور  من  المخطئ  طالق  في  القصد  أّن  وهي 
النائم  بخالف  الطالق،  قصد  مقام  العقل  مع  البلوغ  تمييز  فأقيم  مشقة،  دون  من 
حرج  بال  المعلومـة  الظاهـرة  األمور  مـن  قصدهما  عـدم  فـإن  عليـه،  والمغمـى 
ينعقد  بأنه  قالوا  الحنفية   فـإن  المخطئ  بيع  ذلك  ومثل  مقامهما،  شـيء  فال يقـام 

الرضا(١). وانعدام  االختيار  لوجود  نظرًا  فاسدًا 
الفتوى: في  الخطأ  ـ   ٣

المترتبة  األضرار  كل  يتحمل  وهل  الفتوى؟  في  الخطأ  المفتـي  يضمن  متـى 
عليه؟

بيان  إلى  الكدمـي   تعرض  وقد  المسـألة،  هذه  حكـم  في  اإلباضيـة   اختلـف 
فهل  له،  بالمفتى  ضرر  من  فتـواه  على  يترتب  وما  فأخطأ،  برأيه  أفتى  مـن  حكـم 
وهو  أفتى؛  من  على  الضمـان  «أما  فقال:  الجتهاده؟  عنـه  يعفى  أم  ذلـك  يضمـن 

وجهين: على  يخرج  معنا  هذا  فخطأ  فأخطأ،  بالرأي  القول  له  ال يجوز  ممن 

والتحبير  التقرير  الحاج،  أمير  ابن  ـ   .١٩٥/١ التلويح  بشرح  التوضيح  الشريعة:  صدر  البخاري   (١)
فواتـح  (ت: ١١٨٠هــ):  اللكنـوي  محمـد  محمد بـن  عبد العلي بـن  األنصـاري  ـ   .٢٠٥/٢
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م،  ط ١  عمر،  محمد  حمود  عبد اهللا  ضبطه  الثبوت،  مسـلم  شـرح  الرحموت 

بعدها. وما   ١١٤/١ لبنان،  ـ  بيروت  العلمية،  الكتب  دار 
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أو  دراسـة،  أو  حفظ  من  علمـًا  به  أحـاط  قـد  لمـا  العبـادة  أراد  إن  األول: 
من  بغيره  فأخطأ  وال ريب  فيه  شـك  بال  معه  يصح  مما  علمه  في  ما ال يشـك 
به  فقال  بالـرأي؛  يقـول  أن  ال يجوز  الـذي  العالم  خطـأ  بمنزلـة  فهـذا  لفظـه؛ 
بعينه  معـروف  إلى  قصد  ألنه  حجـة؛  وأثبت  عـذرًا  أبين  عندي  فهـو  فأخطـأ، 
أن  علم  من  مثل  وذلك  عليـه،  فال إثم  ين  الدِّ ذلك  خالف  وإن  بغيـره،  فأخطـأ 
فتيا  أو  حكم،  به  فنزل  الثلث،  لها  األوالد  غير  ومع  السدس،  األوالد  مع  لألم 
وإلى  السـدس،  إلى  منه  قصدًا  الثلث  لها  فيجعل  السـدس،  لألم  به  يجب  مما 

فيه. ال شك  الذي  علمه 
من  مـا أراد  بغير  بالكالم  لسـانه  وأخطأ  بـه  ما خوطب  ـ  معنـا  ـ  نسـي  ولـو 
معنى  المخطئ  على  وإنما  وال ضمان،  عليه  وال إثم  سالم،  معذور  فهذا  اللفظ، 
في  نفسه  بخطأ  إذا علم  أفتاه  من  يعلم  أن  فيه، وعليه  السعة  له  يكون  الذي  الخطأ 
معنا  هذا  مثل  في  عليه  وليس  بذلك،  ما أفتاه  على  قدر  إن  بخطئه  يعلم  أن  الفتيا 

ذلك. على  قدر  إن  إليه  ويكتب  إليه  يرسل  ولكن  طلبه،  في  يخرج  أن 
الضمان  فيه، ويجب عليه  الذي ال يعذر  العالم  مِْن خطأ  الثاني:  الوجه  أما 
الدين  خالف  من  «وأما  بقوله:  حكمه  الكدمي   فبّيـن  بفتواه،  ين  الدِّ خالـف  إذا 
طلب  في  الخروج  عليه  أن  فمعنا  فيه،  وال يعذر  ال يسـعه  بما  حكم  أو  بُفْتيا، 
كما  الخروج  على  قدر  إذا  ضمانه  ومن  ذلك،  إعالم  من  يلزمه  ممـا  المخـرج 
والـزاد  الطريـق  وأمـان  البـدن،  صحـة  مـن  الحـج  عليـه  وجـب  مـن  يقـدر 

والراحلة»(١).

االجتهاد: في  الخطأ  ـ   ٤
مأجور  وصوابه  إثمه  عنه  مرفـوع  العالم  خطأ  أن  إلى  وغيره  الكدمـي   ذهـب 
مرفوع  بالرأي  يقول  أن  له  يجوز  الذي  العالم  خطـأ  أن  «المعتبر»  في  جاء  عليـه، 

.٢٧/٣ - ٢٨ المعتبر،  الكدمي:   (١)
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اهللا  كتاب  ما في  علم  من  إال  يفتي  أن  أحد  وال يسع  عليه،  مأجور  وصوابه  عنه، 
بذلك  صرح  كما  اإلباضية   عند  العمل  ما عليه  وهذا  العدل،  أئمة  وآثار  نبيه  وُسنَّة 

عندنا»(١). الصحيح  «فهو  بقوله:  الكدمي  
الرأي  فيه  ال يجـوز  فيما  خطـأ  نوعان:  العالم  خطـأ  أن  الكدمـي   ويبيِّـن 
فيه  يجوز  فيمـا  وخطأ  عنـه،  معفّو  غير  آثـم  ضال  وصاحبـه  النـص،  لوجـود 
ومعفّو  الحق،  أصاب  إذا  مأجور  صاحبـه  النص،  عدم  عند  بالرأي  االجتهـاد 
في  الخطأ  أن  «فمعنا  يقول:  المعنى  هذا  وفي  معذورًا.  كان  ألنه  أخطأ  إذا  عنه 
مما  الرأي  فيه  ال يجوز  فيما  بالرأي  يقول  أن  وهو  ضالل،  خطأ  خطآن:  هذا 
أشـبه  أو  األمة  إجماع  من  أو  رسـوله  ُسـّنة  أو  اهللا  كتاب  من  الحكم  فيه  جاء 
له  يجوز  ممن  كان  ولو  يخالفه  ممـا  رأيه  من  بشـيء  هذا  في  قال  فإذا  ذلـك، 
غير  في  بالرأي  قال  ألنه  قال؛  فيما  ضال  هالك  فهو  فيه،  فأخطأ  بالرأي  القول 
ذلك  في  آثم  بل  َعين،  وال َنِعمْت  خطؤه،  عنه  مرفوعًا  وليس  الرأي،  موضع 

ظالم.
بالرأي  القـول  له  يجوز  ممـن  وهو  الرأي،  موضـع  فـي  بالـرأي  قـال  وإذا  ـ 
الصواب  خالف  وإن  مصيبـًا،  مأجـورًا  كان  الصـواب  فوافق  بالـرأي،  باجتهـاده 
بينه  ال فرق  قريبـًا،  الحق  ومن  معـذورًا،  كان  ذلك  أهل  من  وهـو  رأيـه  باجتهـاد 
القبلة  تحري  بين  ال فرق  كما  طلبه،  الذي  الحقيقة  على  الحق  أصاب  مـن  وبيـن 
الزمه  وأدى  القبلة  فتحرى  عليها،  الدالة  بالشـواهد  أو  بالعين  معرفتها  عدم  عند 
فأصاب  برأيه،  يجتهد  منهم  كل  كان  مثله،  ذلك  ْون  يتحرَّ غيره  ومعه  الصالة  من 
ففي  ذلك،  علـى  الصالة  وصلوا  بعضهـم  وأخطأ  باجتهـاده،  القبلة  وجـه  بعـض 

مختلفين»(٢). غير  متفقون  مسلمون  أنهم  اإلجماع 

.٢٦/٣ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (١)
.٢٨/٣ نفسه،  المصدر   (٢)
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القول: مجمل 
القواعد  المشقة، ومن  التيسير ورفع  إلى منهج  أقرب  الجمهور  أّن رأي  يبدو 
يقع  إنما  المخطـئ  طالق  إن  والحنفية :  اإلباضيـة   بعض  عنـد  المقـررة  القياسـية 
وقوع  بعدم  إقرار  ذلك  امرأته(١)،  وفي  فهي  تعالى  اهللا  وبين  بينه  فيما  وأما  قضاء، 

عدمه. أو  القصد  وجود  انضباط  بعدم  يتعلق  فاألمر  وعليه،  فيه،  ما ال قصد 

.٢٠٥/٢ والتحبير،  التقرير  الحاج:  أمير  ابن   .١٣٤/١ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
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العلم(١). ضد  اللغة:  في  الجهل  ـ 
اعتقاد  هو  وقيل:  يعلم،  أن  شأنه  من  عّما  العلم  عدم  هو  االصطالح:  وفي  ـ 
أسبابها  أو  الشرعية  باألحكام  العلم  عدم  وقيل:  عليه،  ما هو  خالف  على  الشيء 

العلم(٢). شأنه  ممن 
صاحبه: شعور  بحسب  قسمين  على  والجهل 

الواقع. في  ما هو  يخالف  بشيء  صاحبه  ال يشعر  بسيط:  جهل  ـ  أ 
الواقع(٣). في  عليه  ما هو  بنقيض  شعور  صاحبه  يقارن  مركب:  جهل  ـ  ب 

«وصاحب  البسـيط:  الجهل  حّد  على  كالمه  بعد  «البهجة»  في  السـالمي   قال 
التكليف  وال يكون  ما جهله،  بعلم  عليه  تقم  لم  الحجة  ألن  معذور؛  القسم  هذا 

الحجة»(٤). قيام  بعد  إال 
الذمة  األهلية هو  متعلق  منها شيئًا؛ ألن  األهلية وال ينقص  والجهل ال ينافي 
أن  إال  لألهليـة،  المقّومات  هـذه  على  لـه  ال تأثيـر  والجهـل  والتمييـز،  والعقـل 

ص ١٣١. العقول،  أنوار  مشارق  السالمي:   (١)
في  رسالة  (ت: ٧٩٢هـ):  عمر  مسـعود بن  الدين  سـعد  التفتازاني،   .٩٣ التعريفات  الجرجاني:   (٢)
الشـريعة،  أضواء  مجلة  من  ١٤٠٤هـ   ،١٥ العدد  أبو غدة،  عبد الفتاح  الشـيخ  تحقيق  الحدود، 
كامل:  عبد اهللا  عمـر  ص ١٣٣.  التعاريف،  مهمات  علـى  التوقيف  المنـاوي:  ينظـر:  ـ  ص ١٦. 

ص ١٣٣. الشرعية،  الرخصة 
ص ١٢٢. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)

ط ٢  التوحيد،  فـي  العقول  أنوار  شـرح  األنوار  بهجة  حميـد:  عبد اهللا بن  أبو محمـد  السـالمي   (٤)
ص ٥٣. ُعمان،  سلطنة  النهضة،  مطابع  ١٩٩١م)  (١٤١١هـ/ 
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المكلف، ومن أسباب  الشارع عذرًا من األعذار في حق  اعتبرها  للجهل حاالت 
تسـقط  وبالتالي  عنهم،  والمشـقة  للحرج  ورفعًا  بالناس،  رحمة  وذلك  التيسـير، 
األحكام  في  متحققًا  كان  لما  شـامل  وهو  جهل،  عن  فعلوا  بما  المؤاخذة  عنهم 

الحرب. دار  في  أو  اإلسالم،  دار  في  أو  الوقائع،  أو  الشرعية، 
ذلك،  ضبط  حاولوا  العلماء  بعض  فـإن  عذرًا  جهل  كل  يكن  لم  لما  ولكـن 
الضوابط  هذه  أهـم  يأتي  فيما  وسـنذكر  الفروع،  مختلف  مقاييسـهم  إلـى  وردوا 

والشروط.
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كأبي  ثالثة،  جعلهـا  فبعضهم  متعددة،  ضـروب  إلى  الجهل  اإلباضيـة   قّسـم 
إلى  قسـمها  من  ومنهم  بعده،  جاؤوا  ممن  وغيره  النفوسـي (١)،  عمروس  حفص 
القسم األول يشتمل  القسمين خالف ظاهر؛ ألن  بين  أربعة(٢)، كالسالمي ، وليس 
على أصناف بعضها دون بعض في الدرجة، والقسم الثاني نظر إلى الموضوعات 
والجيطالي   الحضرمي   أبو إسحاق  أما  جهلها،  ال يسـع  والتي  جهلها  يسـع  التي 
أقسام،  عدة  إلى  وقسموه  غيره،  دون  ين  الدِّ في  الجهل  على  كالمهما  قصرا  فقد 
لنا أوجه االتفاق  يتبين  يأتي، حتى  فيما  التقسيمات  إلى هذه  نتعرض  أن  وال بأس 

الفقهية. الفروع  على  ذلك  وأثر  فيها،  االختالف  وأوجه 

الحضرمي : إسحاق  أبي  عند  الجهل  أقسام  ـ  أ 
فعل  كما  وجـوه  ثالثة  إلى  ين  الدِّ فـي  الجهل  الحضرمي   أبو إسـحاق  قسـم 

يلي: كما  ونلخصها  الجيطالي ، 
أوجه: ثالثة  أحد  من  ال تخلو  الدين  في  الجهالة  «وصفة  الحضرمي :  قال 

.٧٩ - ٨٣ الصافية،  الدينونة  أصول  النفوسي:  فتح  عمروس بن   (١)
.٢٥٨/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)
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حال  أي  على  ذكرنا  مما  بشيء  جحد  فمن  الجحود،  بمعنى  الجهالة  أحدها: 
اهللا  كالم  من  شيء  أو  نبي،  أو  بَمَلك  يجحد  أن  وهو  واحدة،  خصلة  في  إال  كان 
القاطعة،  عليه  الحجة  فيه  تقم  لم  إذا  العربي،  كتابه  في  تعالى  اهللا  يذكره  لـم  ممـا 

تقدم. فيما  ذلك  بيّنا  وقد 
كان  ذلك  من  شـيء  في  شـك  فمن  الشـك،  بمعنى  الجهالة  الثاني:  والوجه 
وقد  فيه،  عليه  الحجة  تقوم  حتى  معذورًا  بعضٍ  وفي  األحوال،  بعض  فـي  ضـاّالً 

تقدم. فيما  هذا  ما يوضح  فسرنا 
من  شـيء  معرفة  عن  غفل  فمن  الغفلة،  سـبيل  على  الجهالة  الثالث:  والوجه 
وقد  خصال  ثـالث  في  إال  بمعرفته،  فيـه  الحجة  تقوم  حتـى  معـذورًا  كان  ذلـك 

ذكرها...»(١). قدمنا 
إال  معرفتها،  وال يلزم  أبدًا،  جهلها  يسع  مما  أخرى  أمور  إلى  كذلك  وأشار 
وتحريم  الجراحات،  وقصاص  المواريث،  كقسمة  فيها،  وقع  أو  إليها  احتاج  إذا 

الّرباوِيات(٢).

وغيره: النفوسي   فتح  عمروس بن  عند  الجهل  أقسام  ـ  ب 
قسـموا  فقد  أطفيش   والقطب  والجيطالي   والجناوني   فتـح   عمروس بن  أمـا 
عين،  طرفة  جهلـه  النـاس  يسـع  ال  ما  معرفة  وهـي:  أقسـام،  ثالثة  إلـى  الجهـل 
يسـع  وما  معرفته،  فعله  ووقت  الحجة،  قيام  إلـى  جهله  الناس  ما يسـع  ومعرفـة 

ب. يكذِّ ما لم  أبدًا  جهله 
معرفة  • وهو  عيـن،  طرفة  جهله  النـاس  ما ال يسـع  معرفة  األول:  القسـم  أما 

التوحيد، فوجبت معرفتهما  يعلم  لم  الشرك  والشرك؛ ألن من جهل  التوحيد 
رّبًا  باهللا  اإلقرار  ما يلزمهم  أول  أن  «وذلـك  عمروس :  قال  البلـوغ،  أول  مـع 

ص ٣٢. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (١)
.٢٩٨/١ نفسه،  الجيطالي  ـ  ص ٢٧.  الوضع،  كتاب  الجناوني:   (٢)
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وقال  عين»(١)  طرفة  جهله  ما ال يسـع  وهذا  حق،  به  جاء  وبما  نبيًّا  وبمحمد 
األشـباه  ونفي  ذكره  جل  اهللا  معرفة  من  «وذلك  المعنى:  هذا  فـي  الجيطالـي  

ذلك»(٢) وغير  الرسول  ومعرفة  عنه، 
فقال:  األمر  لهذا  توضيحًا  التوحيد»  عقيدة  «شـرح  في  أطفيش   القطب  وزاد 
وشـرك،  وكفر  معصية  اثنين  إلٰهين  قول  أن  وكمعرفة  وبراءتها،  الجملة  «وكوالية 
طاعة  اهللا»  إال  إلٰه  «ال  قول:  أن  معرفة  لزمه  كما  ثواب،  تركه  وعلى  عقاب،  وعليه 
رسـول اهللا»،  «محمد  وكذا  عقاب،  تركه  وعلى  ثواب،  وعليه  وتوحيـد،  وفـرض 
أنه طاعة وفرض، وعليه  يعلم  أن  عليه  «محمد رسول اهللا» يجب  قولنا:  في  وقيل 

يأخذ. حتى  توحيد  أنه  يعلم  أن  وال يلزمه  ثواب، 
وعلى  ثواب،  وعليها  وفرض،  طاعة  أنها  يعلم  أن  التوحيد  خصال  في  ولزم 

يأخذ. حتى  توحيد  أنها  يعلم  أن  وال يلزم  عقاب،  تركها 
ولزم في سائر الفرائض أن يعلم أنها طاعة وفريضة، وعليها ثواب، وال يلزم 

يأخذ. حتى  عقابًا  تركها  على  أن  يعلم  أن 
ومنها  عقاب،  وعليها  وكفر،  معصية  أنهـا  يعلم  أن  الشـرك  خصال  في  ولزم 
سـائر  في  ولزم  يأخذ.  حتى  شـرك  أنها  يعلم  أن  وال يلزم  التوحيد،  خصال  ترك 

عقاب»(٣). وعليها  وكفر،  معصية  أنها  يعلم  أن  الكبائر 
والمالئكة  والحسـاب  والبعث  والنار  الجنة  ذكر  من  اهللا  ما أخبـر  وكذلـك 
الجملة  في  وال يدعى  التوحيد،  تفسـير  من  وأشـباهه  فهذا  والرسـل،  والكتب 

.٢٩٥/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  ص ١٧٩.  الصافية،  الدينونة  أصول  فتح:  عمروس بن   (١)
وتعليق  تحقيق  أبي ستة،  وبن  عبد اهللا محمد عمر  أبي  بحاشية  مذيالً  اإلسالم  قواعد  الجيطالي:   (٢)

.٢٩٥/١ بشير،  موسى  الحاج  ونشر: 
تحقيق:  التوحيد،  يوسف (١٢٢٨ - ١٣٣٢ - ١٨١٨ - ١٩١٤): شرح عقيدة  أمحمد بن  أطفيش   (٣)
غرداية  العربية  المطبعة  القرارة  التراث  جمعية  نشر  ـ  ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م  ط ١،  ونتن،  مصطفى 

ص ١٩٣ - ١٩٤. الجزائر، 
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منِكر  التوحيد  لتفسـير  والمنِكـر  التوحيد،  فـي  داخل  وهـو  التفسـير،  هذا  إلـى 
بتفسيره  الكفر  وكذلك  بتفسيره،  إيمان  بجملته  اإليمان  أن  كما  التوحيد،  لجملة 
اهللا؛  لتوحيد  منكر  اهللا  إلى  يضيفه  أن  هذا  من  لشـيء  المنكر  ألن  بجملته؛  كفر 
ومرسـل  ومعاقب  وباعـث  مثيـب  بذلـك:  يوصـف  واهللا  لصفتـه،  منكـر  ألنـه 

ومنـزل(١).
فهذه  مشـرك،  فهو  اهللا  أنكر  ومن  اهللا،  أنكر  اهللا  صفات  من  شـيئًا  أنكر  ومن 
يجهلها،  أن  للمسلم  ال يجوز  التي  األمور  من  إليها  أشرنا  التي  االعتقادية  األمور 

جاهلها. فال يعذر  الكافر،  من  المؤمن  تميز  التي  فهي 
الحجة. • قيام  إلى  جهله  ما يسع  معرفة  الثاني:  القسم 

عليه  وتقوم  فعلـه،  وقت  يأتيهم  حتـى  جهله  الناس  يسـع  الذي  العلـم  وأمـا 
وجهين: على  فهو  الحجة، 

ومحمد  آدم  ما خال  األنبياء  من  نبي  أو  تعالى  اهللا  كصفـات  وذلـك  األول:  ـ 
أول  آدم  ألن  مشركًا؛  كان  جهلهما  ومن  جهلهما،  ال يسـع  فإنه  السـالم،  عليهما 
المالئكة،  وكذلك  النبيين،  وخاتم  األمة  هذه  رسول  ومحمد  البشر،  وأبو  الرسل 
من  جهله  يسـع  الذي  «وأما  المعنى:  هذا  في  عمروس   قـال  الحجة،  تقوم  حتـى 
الحدود  إنفاذ  مثل:  التوحيد  تفسـير  من  كان  فما  تفسـيره،  له  يحل  حتى  اإليمان 
يضاف  أن  والحدث  الصنع  وجميع  والعلم،  له  القدرة  وإثبات  واألقطار،  اهللا  عن 
أو  كائن  هو  عمـا  خبر  من  عنه  ما جـاء  كل  وتصديق  ومحدثه،  صانعـه  أنـه  إليـه 

إليه»(٢). شيء  كل  وإضافة  يكون، 
تفسـيرها  نعلم  حتى  دقائقها  بمعرفـة  ملزميـن  غير  العقيـدة  أمـور  فتفاصيـل 

كافر. فهو  أنكرها  ومن  بها،  والتسليم  بها  اإليمان  فيجب  وحقيقتها، 

ص ٣٠ - ٣١. الوضع،  كتاب  الجناوني:  ص ٨٠.  الدينونة،  أصول  فتح:  عمروس بن   (١)
اإلسالم  قواعد  الجيطالي:  ـ   .٢٦ نفسه،  المصدر  الجناوني:  ص ٨١.  نفسه،  فتح:  عمروس بن   (٢)

.٢٩٦/١
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يدخل  ما لم  جهلها  يسع  والصوم  كالصالة  المعلومات،  الفرائض  الثاني:  ـ 
حتى  جهله  يسـعهم  الذي  العلم  أن  فذكـر  عمروس ،  ذلـك  وّضح  وقـد  وقتهـا، 
قبل  الصالة  من  عليهم  اهللا  يرضى  وما  فعله،  وقت  يأتيهم  حتى  عليهم  ال يجب 
في  ومحضره  مجيئـه  قبل  رمضان  شـهر  وصيام  وجوبها،  قبـل  والـزكاة  وقتهـا، 
وما  الجـوار،  وحق  الرحم،  وصلـة  بالوالدين،  والبـر  والعمـرة،  والحـج  أهلـه، 
عليه  وقع  لمن  والعداوة  اهللا،  طاعة  ألهل  والوالية  الِقبلة،  وشأن  اليمين،  ملكت 
السـبيل،  وحق  الحديث،  وصدق  الفروج،  وحفظ  البصـر،  وغض  الكفر،  اسـم 
عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  البيوت،  في  واالستئذان  الجنابة،  من  واالغتسال 
اهللا  اسم  وذكر  بالعهد،  والوفاء  األمانة،  وأداء  والقول،  العمل  في  والنية  المنكر، 
سبيل  في  والجهاد  اإليمان،  وحق  به،  اهللا  أمر  مما  ذلك  أشبه  وما  الذبيحة،  على 
جهله  الناس  يسـع  بفعله،  اهللا  أمر  مما  ونحوها  فهذه  الذنوب،  مـن  والتوبـة  اهللا، 

به(١). والعمل  العلم  لزمهم  فعله  وقت  جاء  فإذا  فعله،  وقت  يأت  ما لم 
اهللا  أعداء  مواالة  عليه:  الحجة  قيـام  بعد  جاهلها  ال يعذر  التي  األمـور  ومـن 
نصوص  مخالفة  أو  ُسـّنة،  أو  كتاب  من  علم  بغير  واإلفتاء  أوليائه،  مـن  والبـراءة 
نَّة، واالحتكام إلى الرأي. يقول ابن جعفر  في هذا الصدد: «وكذلك  الكتاب والسُّ
فخالف  وجهها،  بغير  مسألة  في  أفتى  أو  اهللا،  ولي  من  برئ  أو  اهللا  عدّو  تولَّى  لو 
متدينًا  ذلك  فـي  يكن  ولم  ارتكابه،  حيـن  في  ذلك  بجهل  ـنَّة  والسُّ الكتـاب  فيهـا 
بخطئه،  هالك  فهو  الحق،  سـبيل  على  الحق  إصابة  في  مجتهد  هو  وإنما  بخطأ، 
بذلك  عالم  وهو  ذنوبه،  جميع  من  اهللا  إلى  تاب  فإن  جهالته،  في  عليـه  وال عـذر 
ذلك؛  في  له  فال عذر  فيه،  لزمـه  فيما  الجهالة  حد  على  كان  ولو  ارتكبـه،  الـذي 

بعينه»(٢). فيه  يتاب  أن  إال  مجزية،  بالذنب  العلم  مع  التوبة  ال تكون  ألنه 

.٢٩٧/١ نفسه،  الجيطالي:  ـ  ص ٨٠.  نفسه،  عمروس   (١)
.١٣٤/١ - ١٣٥ جعفر،  ابن  جامع  جعفر:  ابن   (٢)
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فهو ظالم  الحق،  ولو أصاب  الناس عن جهل  يفتي  الكدمي  حكم من  ويبيِّن 
يعرف  الذي  الجاهل  في  قيل  قد  أنه  «ومعنى  فيقول:  التوبة،  عليه  وتجـب  وآثـم، 
بما  أفتى  إذا  أهلـه،  من  وال هـو  العلم،  على  يؤتمـن  ممن  هـو  وليـس  بالجهـل، 
فيه  فقال  الدين،  ألحكام  مخالف  وهو  الرأي،  في  ال يجوز  مما  الحق  فيه  خالف 
الحق؛  بخالف  بقوله  آثم  ظالم  فهو  الحق،  من  شيئًا  ذلك  في  يتعمد  لم  لو  بجهل 
على  األدلة  من  ليس  ألنه  ضمانًا؛  ـ  التوبة  بعد  ـ  عليه  وال أعلم  بعلم،  أو  بجهل 
واسـع  أنه  ما يظن  على  الحق  إلى  منه  قصدًا  بجهله؛  ذلك  في  قـال  وإن  الحـق، 
وال إثم  سـالم  أنه  فمعي  الرأي،  فيه  يسـع  فيما  رأي  أو  دين  في  الحق  فوافق  له، 

علمه»(١). لمن  القول  فيه  يجوز  الذي  الحق  وافق  إذا  عليه، 
أصول  في  فرائض  من  المكلفين،  عبـاده  بها  اهللا  أمر  التي  المأمـورات  فهـذه 
فعلها،  وقت  يحين  حتى  معرفتها  ال يلزمهـم  واألخالق،  والمعامالت  العبـادات 
حتى  بها  والعمل  العلـم  عليهم  فيجب  جهلهـا،  فال يسـعهم  عليهم  وجبت  فـإذا 
في  معذورون  فهم  ذلك  وقبل  بجهله،  ال يعذر  آثم  فهو  ضيَّعها  ومن  ذمتهم،  تبرأ 

لهم(٢). فال عذر  لزمتهم  فإذا  جهلها، 
ما لم  جهلها  يسع  التي  لألمور  عديدة  صورًا  الحضرمي   أبو إسـحاق  ويقدم 

ذلك: من  باله،  على  يخطر  أو  فيه،  الشك  أو  بالسمع  الحجة  تقم 
يعرف  لم  أو  الصالة،  فرض  أو  الزنـا،  حرمة  معرفة  جهل  رجـالً  أن  لـو  ـ   ١
فإذا  معـذورًا،  كان  الرسـول 0 ،  جحد  من  وكفر  اهللا 8 ،  جحـد  مـن  بشـرك 
فقال  ذلك،  منهم  فقبل  غيرهم،  من  أو  المسـلمين  من  ذكرنا  مما  أحد  من  سـمعه 
أو  مشـركًا،  كان  اهللا  جحـد  من  وأن  فريضـة،  الصـالة  وأن  حـرام،  الزنـا  إن  لـه: 
ما أقامها  بمثل  الحجة  أقام  ألنه  ذلك؛  في  الشـك  يسـعه  لم  كافر،  فهو  بالرسـول 

السير. بعض  في  وجدته  هكذا  اهللا، 

.٢٩/٣ المعتبر،  الكدمي:   (١)
بعدها. وما   ،٢٩ الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (٢)
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وتسمية  المتعة،  نكاح  وِحرمة  الجماع،  غسـل  معرفة  جهل  رجالً  أن  لو  ـ   ٢
معذورًا،  كان  بالكفر  الكبائر  أهـل  من  مين  والمحرِّ التأويل  أهل  من  المسـتحلين 
نكاح  وحرم  الجماع،  غسـل  فرض  اهللا  إن  له:  فقال  المسـلمين  أحد  أسـمعه  فإذا 
والشارب  والزاني  كافرًا،  التأويل  أهل  من  والمحرم  المسـتحيل  وسـمى  المتعة، 
فقبل  قه،  فَصدَّ شيئًا  الكالم  هذا  على  يزده  لم  أو  كفارًا،  القبلة  أهل  من  ونحوهم 
الحجة  إليه  تنتهي  حتى  ذلك  وسعه  وشك،  يقبل  لم  فإن  الشك،  يسعه  لم  ذلك، 

ذلك(١). في 
يكّذب. • ما لم  أبدًا  جهله  ما يسع  الثالث:  القسم 

ـ  جهلهم  حال  في  ـ  اهللا  على  لوا  يتقوَّ ما لم  أبدًا  جهله  يسع  الذي  العلم  أما 
أو  ما يضلهم،  فعل  ُيواقعوا  أو  حالالً،  يحرمون  أو  حرامـًا  فيحلون  الكذب،  فيـه 
عليهم  اهللا  حرم  فما  وال يصدقونها،  بها  فال يؤمنون  بها،  فتخبرهم  الحجـة  يلقـوا 
إال  اهللا  حرم  التي  النفـس  وقتل  والربا  والزنـا  الخنزير،  ولحم  والـدم  الميتـة  مـن 
في  والفسـاد  عليهـم،  ما حـرم  وكل  والسـرقة،  الحـرام  األمـوال  وأكل  بالحـق، 
إلى  والنظر  إذن،  بغير  البيوت  ودخول  والبغي،  والظلم  بالمنكر،  واألمر  األرض، 
عليهم  إنما  عنه،  ونهى  اهللا  ما حرم  وكل  الحيض،  في  النساء  وإتيان  اهللا،  ما حرم 
جهل  يسـعهم  فهم  حرمه،  اهللا  أن  وال معرفة  معرفتـه  عليهم  وليس  عنـه،  الكـف 

جهلهم. حال  في  اهللا  على  يكذبوا  ما لم  أبدًا  ذلك 
معرفتها  في  ويعذر  أبدًا،  جهلها  يسع  مما  كلها  والمحرمات  المنهيات  فهذه 
معصية،  منها  اقتـرف  أو  اهللا،  علـى  كذب  فإذا  بحرمتهـا،  مؤمن  المسـلم  مـا دام 
حيث  الجناوني   ما أكده  وهـذا  فعله،  على  ويحاسـب  الحالة،  هذه  في  فال يعذر 
اهللا  ل على  يتقوَّ ما لم  يسع جهلها  الشرك  ما خال  المحرمات  أن جميع  نص على 

ذلك. من  الحرام  يقارف  لم  وما  الكذب، 

ص ٢٩ - ٣٠. نفسه،  المصدر  الحضرمي:   (١)
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والحاصل:
قسـم  أقسـام:  ثالثة  إلى  العلم  أو  المعرفة  يقسـمون  القول  هذا  أصحاب  أن 
طرفة  جهله  ال يسع  مما  فهذا  والشـرك،  التوحيد  كمعرفة  العقيدة،  بأصول  يتعلق 
اهللا  بصفات  كاإليمـان  بذلك،  الحجـة  تقم  ما لم  جهلـه  يسـع  مما  وقسـم  عينٍ، 
والمعامـالت:  والـزكاة،  كالصـالة  العبـادات:  وأصـول  والمالئكـة،  والرسـل 
وجوب  حين  إلى  جهلهـا  يسـع  فهذا  والناس،  اهللا  نحو  وااللتزامـات  كالحقـوق 
فهو  الثالث:  القسـم  أما  فيها،  قصر  إن  ويأثم  جاهلها،  ذلك  بعد  فال يعذر  فعلها، 
في  وذلك  عليه،  ل  فيتقوَّ اهللا  على  بها  الجاهل  يتعدى  ما لم  أبدًا  جهله  يسـع  مما 
المواريث،  كقسـمة  الكفائية،  الفروض  وبعـض  والمنهيات،  المحرمات  جميـع 

الجراحات. وقصاص 

السالمي : عند  الجهل  أقسام  ـ  ج 
حال  إلى  بالنظـر  أقسـام  أربعة  إلى  ينقسـم  الجهل  أن  فيرى  السـالمي   وأمـا 

يلي: كما  الجاهلين 
عبادته  • فإن  األصنام،  يعبد  من  كجهل  للديانة،  قابل  غير  جهل  األول:  القسم 

فالمتمسك  دينًا،  العقل جعلها  الشرائع، وال يقبل  دينًا في شيء من  ال تكون 
على  السـاطعة  والبراهين  القاطعة  األدلة  لظهور  ظاهر،  بضالل  متمسـك  بها 
عليهم،  الشـرع  حكم  إجـراء  القسـم  هذا  أهل  حكـم  كان  ولهـذا  بطالنهـا، 
يتمتعون  مسلمين  أصبحوا  استجابوا  فإن  اإلسالم،  عليهم  يعرض  بأن  وذلك 
ُصْلحًا  معهم  يعقد  أو  إليه،  يذعنوا  امتنعوا حوربوا حتى  وإن  اإلسالم،  بمزايا 
ألنه  وال شـبهة؛  عذرًا  ال يصلح  الجهل  وهذا  ذلك،  المصلحـة  اقتضـت  إذا 

جهله(١). ال يسع  مما 
من  • السابقة  الكتب  أهل  جهل  مثل  للديانة،  قابالً  يكون  جهل  الثاني:  القسـم 

.٢٥٨/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
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كانوا  سـواء  والسـالم،  الصالة  عليه  نبينا  شـريعة  وغيرهم  والنصارى  اليهود 
جاهلين  كانوا  وسواء  ال السبب،  الديانة  هنا  ها  المعتبر  ألن  عربًا؛  أو  عجمًا 
السـالمي   ذكر  أحكامًا  القسـم  هذا  وألهل  بهـا،  متجاهليـن  أم  نبينـا  بَِحّقيـة 

ذمة. وأهل  حرب،  أهل  صنفين  أنهم  وبين  بعضها، 
عليهم  وتطبق  الحرب،  يناَصبون  أنهم  فالحكم  منهم:  الحرب  أهـل  فأمـا  ـ  أ 
في  يدخلوا  حتى  مقاتلتهم،  وتقتل  أموالهم،  وتغنم  ذراريهم،  وُتسـبى  المسـالك، 

المسلمون. ما يرى  على  الصلح  أو  بالجزية،  يذعنوا  أو  اإلسالم، 
أو  (الحاكم)  اإلمام  أعطاهم  الذين  وهم  منهم:  الذمة  أهل  أحكام  وأما  ـ  ب 
فهي  والمسـلمين،  بينهم  فيما  الصلح  أو  الجزيـة،  ألدائهم  ذمة  مقامـه  يقوم  مـن 
شيء  في  عليهم  التعرض  لنا  وال يصح  بها،  دانوا  التي  ديانتهم  على  ُيَقّرون  أنهم 

ذلك(١). من 
البغاة  • وجهـل  المسـلمين،  مـن  الضاليـن  المتأّوليـن  جهـل  الثالـث:  القسـم 

طاعة  عن  الخروج  أو  العقيدة،  في  انحراف  سـببه  الجهل  وهذا  المتمردين، 
ولكنهم  باإلسالم  اعترفوا  قد  القسم  هذا  أّن  السالمي   وبّين  المسلم،  الحاكم 

أنواع: ثالثة  وفيه  انتهاكًا،  أو  استحالالً  أو  تأويالً  أحكامه،  بعض  جهلوا 
المولى 4 ،  صفات  بجهل  الهـوى  دينه  في  اعتقد  من  جهـل  األول:  النـوع 
قائمة  حقيقية  معانٍ  الذات  أن صفات  يعتقد  اآلخرة؛ كمن  في  اهللا  أو بجهل حكم 
ألهل  ستكون  الشـفاعة  وأن  اآلخرة،  في  ترى  أن  يصح  تعالى  ذاته  وأن  بالذات، 
السالمي   ويعتبر  النار،  من  الفاسق  خروج  واعتقادهم  محمد ملسو هيلع هللا ىلص ،  أمة  من  الكبائر 
تأولوا  لكنهم  القطعية،  والبراهيـن  الشـرعية  األدلة  عليه  تدل  لما  جهل  كله  هـذا 
بالباطل، والضالل  الحق  فالتبس عليهم  بالشبهات،  القواطع  وقابلوا  األدلة،  تلك 
فإن  الحق،  لهم  ويوضح  معتقدهـم،  فسـاد  لهم  يبين  أن  هؤالء  وحكم  بالهـدى، 
الدخول  إلى  اإلمام  دعاهم  رأيهم  في  تمادوا  وإن  الدين،  في  إخواننا  كانوا  قبلوه 

.٢٥٩/٢ نفسه،  السالمي:   (١)
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األحكام  من  َلنا  مـا  لهم  كان  بذلك،  أذعنوا  فإن  لحكمـه،  واالنقياد  طاعتـه،  فـي 
لم  فإن  اهللا؛  إلى  الدعوة  من  يمنعون  لكن  ومعتقدهم،  ويتركون  ما علينا،  وعليهم 
ال يعذر  النوع  فهذا  ذلـك،  في  العقوبة  من  ما يرى  بقدر  اإلمام  عاقبهـم  يمتنعـوا 

ذلك. من  يتب  لم  إن  آثم  وهو  صاحبه، 
الطاعة،  وخلعـوا  اإلمـام،  خالفوا  الذيـن  وهم  البغـاة،  جهل  الثانـي:  النـوع 
أنهم  ويعتقدون  العبـاد،  على  وتمردوا  البـالد،  في  وأفسـدوا  الجماعة،  وفارقـوا 
الجهل  فهذا  فاسد،  بتأويل  بذلك  متمسكًا  الباطل،  على  الحاكم  وأن  الحق،  على 
مستحلون  وهم  ذلك  يفعلوا  أن  إما  ألنهم  صنفان؛  وهؤالء  أيضًا،  عذرًا  ال يصلح 
في  الدخول  إلى  اإلمام  يدعوهم  أن  هؤالء  فحكم  انتهاكًا،  يفعلوه  أن  وإما  لفعله، 
استحاللهم،  في  وخطأهم  ضاللهم  لهم  ويبين  األرض،  في  الفساد  وترك  طاعته، 
امتنعوا  وإن  ما عليهم،  وعليهـم  ما للمسـلمين،  لهم  كان  ذلك،  إلى  أجابوا  فـإن 
ذراريهم،  وال ُتسـبى  أموالهم،  وال تحل  بالطاعة،  يذعنوا  حتى  الحرب  ناصبهـم 
البغاة  فهؤالء  وأموالهـم(١)،  المسـلمين  دماء  من  ما أتلفوه  غرم  في  وال يطالبـون 
منهم  صدر  مما  التوبة  وعليهم  الحق،  لهـم  تبيَّن  أن  بعد  جهلهم  في  ال يعـذرون 

فساد. من 
والكفارة. للحد  دارئة  شبهة  يصلح  الذي  الجهل  الثالث:  النوع 

من  غيره  دون  الحـد  بها  يـدرأ  شـبهة  يكون  الجهل  هـذا  أن  السـالمي   ذكـر 
هذا  فإن  أََمته،  مثل  ذمته  في  له  أنها  يظن  زوجته  أمة  ى  تسرَّ َكمن  وذلك  األحكام، 
ومثله:  بالشـبهات »،  تدرأ  «الحدود  ألن  فال يرجم؛  قضيته،  في  اهللا  بحكم  جاهل 
أو  بعفوه،  جاهالً  اآلخر،  الولّي  عْفوِ  بعد  عدوانـًا  عمدًا  القاتل  الَولَيْين  أحد  قتـل 
وذلك  تعديـًا  القتل  هـذا  كان  وإذا  منـه،  ال يقتـص  فإنـه  بعفـوه،  الَقـَود  بسـقوط 
فشرب  فأسلم،  اإلسـالم  دخل  وكحربي  االجتهاد،  مواضيع  من  هو  إذ  للشـبهة، 

.٢٦١/٢ - ٢٦٢ نفسه،  المرجع   (١)
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فأورث  األديان،  بقية  فـي  بحرام  ليسـت  ألنها  ال ُيَحّد؛  بالحرمة،  جاهالً  الخمـر 
بعدها،  فأفطر  تفطره  الحجامة  أن  ظن  إذا  وكالمحتجم  للحد،  دارئة  شـبهة  ذلك 
من  الحاصلة(١)  للشـبهة  وذلك  ال غيـر،  القضاء  عليه  إنمـا  عليه،  ال كفـارة  فإنـه 

والمحتجم»(٢).  الحاجم  «أفطر  قوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
معصية  على  ُبغض  البراءة  ألن  ذلك؛  فعل  ممن  البراءة  إلى  السالمي   وذهب 
يتوب  أن  وعليه  بذلك،  جهله  ال يسعه  فإنه  جاهالً،  كان  وإن  عصى  قد  وهو  اهللا، 
فإنه  عذره،  على  دليـالً  الكفارة  سـقوط  أو  عنه،  الحد  درء  وال يكون  فعلـه،  مـن 

ذلك(٣). في  معذور  غير 
لإلثم. • مسقطًا  عذرًا  ما يصلح  الرابع:  القسم 

كمن  بسـببه،  يلحقه  ال إثم  لصاحبه  عذرًا  ما يكون  السـالمي ،  ذكر  كما  وهو 
وعليه  عليـه،  فال إثم  صالتـه،  من  ينتهي  حتـى  بدنه  أو  ثوبـه  فـي  بحدثـه  جهـل 

إعادتها(٤).
فإن  _ بالعزل،  يعلم  ولم  الموكل  عزله  فإذا  الوكالة،  عن  عزله  الوكيل  وكجهل 

لو  أنه  قيل  حتى  ل،  الموكِّ مال  في  التصرف  في  له  عذرًا  يكون  بالعزل  جهله 
وشراؤه. بيعه  وثبت  تصرفه،  نفذ  الوكالة  مقتضى  على  اشترى  أو  باع 

شفعته  _ بيعت  فإذا  الشـفعة،  في  بحقه  أو  البيع  بوقوع  الشـفيع  جهل  وكذلك 
وال يكون  ببيعها،  العلم  بعـد  شـفعته  أخذ  له  فإن  علم،  ثم  ببيعها  يعلم  ولـم 

لحقه. مسقطًا  ببيعها  جهله 

.٣٢٦/٣ والتحبير،  التقرير  الحاج:  أمير  ابن   .٣٩٢/٢ الرحموت  فواتح  األنصاري:   (١)
الترمذي في السنن، كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، رقم ٧٧٤، عن رافع بن  رواه   (٢)
عن   ،٢٣٢٧ رقم  يحتج،  الصائم  في  ما جاء  باب  الصيام،  كتاب  السنن،  في  داود  وأبو  خديج، 

صحيح. حسن  حديث  الترمذي:  قال  ثوبان. 
.٢٦٢/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)

.٢٨٢/١ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .،٤٢١/١ الجامع،  بركه:  ابن   (٤)
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أنها  _ يعلم  ولم  منه  محـرم  ذات  تزوج  فمن  أنسـابه،  المتزوج  جهل  وكذلـك 
علم  فمتى  عنه،  الحرج  رفع  في  عذرًا  يكون  بَِنسبها  جهله  فإن  محرم،  ذات 

تركها. لزمه  محرم  ذات  أنها 
له  _ يجوز  من  يد  من  أكله  فمن  مقطعًا،  كان  إذا  الخنزير  لحم  جهـل  وكذلـك 

في  عليه  ال إثم  فإنـه  خنـزير،  لحم  أنـه  ال يعلم  وهو  يـده،  مـن  اللحـم  أكل 
مقطع  غير  الخنـزير  لحم  وجد  إذا  أما  ذلك،  في  له  عذرًا  جهله  فصار  أكله، 
تعالى، ويجب  اهللا  دين  في  لحمه؛ ألنه حرام  أكل  فال يسعه  بمظهره،  معلومًا 
توقف  ذلك  له  يتبين  لم  فإذا  ومشـربه،  مطعمه  في  يتحرى  أن  المسـلم  على 

عذرًا(١). ال يكون  األدلة،  وَنْصب  الحجة  قيام  مع  الجهل  ألن  األكل؛  عن 

القول: مجمل 
ثالثة  إلى  الجهـل  يقسـمون  عام  بوجه  اإلباضية   فـإن  ما تقدم،  علـى  وبنـاء 

أقسام:
ـ  ١ أنواع.  وهو  تبعاته،  يتحمل  وصاحبه  وال شبهة،  عذرًا  ال يصلح  جهل 
ـ  ٢ اإلثم.  لسقوط  عذرًا  وال يصلح  العقوبة،  تسقط  شبهة  يصلح  وجهل 
ـ  ٣ اإلثم.  عنه  ويسقط  صاحبه،  ويعذر  عذرًا،  يصلح  وجهل 

فعمروس بن  يذكر،  فيها  ال خالف  أنه  يبدو  المتقدمة  التقسيمات  في  وبالنظر 
فتح  ومن نهج منهجه والسالمي  قسموا الجهل بوجه عام، أما الحضرمي  فاختص 
بالدين،  الجهل  هو  المقـام  هذا  في  يهمنا  والذي  الدين،  في  الجهل  علـى  كالمـه 
الحياة  بأمـور  الجهل  أمـا  واآلخـرة،  الدنيا  فـي  مسـؤولية  من  عليـه  يترتـب  لمـا 
اإلباضية   أن  لنـا  يتبين  وهكذا  الغيـر،  إلى  يتعـدى  ما لم  اإلثم،  عليـه  فال يترتـب 
وجدنا  ولذلك  وفروعه،  تفصيالتـه  في  يختلفون  وقد  الجهل،  أصل  فـي  متفقـون 
أعلم. واهللا  أقسام  أربعة  إلى  يقسمه  من  ومنهم  أقسام،  ثالثة  إلى  منهم  يقسمه  من 

ص ٢٦٢/٢ - ٢٦٣. نفسه،  السالمي:   (١)
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منها: للتخفيف عدة شروط،  أو سببًا  الجهل العتباره عذرًا  الفقهاء  في  ويشترط 
كالجهل  األدلة،  فيه  اشـتبهت  بموضوع  الجهل  يتعلق  أن  األول:  الشـرط   •
أدلة  فيه  فيمـا  الجهل  أمـا  الشـبهة،  موضع  في  والجهل  االجتهـاد،  موضـع  فـي 
والجهل  ـنَّة،  والسُّ الكتاب  بمخالفة  كالجهل  جهال،  فال يعد  وضروريـة  واضحـة 
أو  اهللا،  ولي  مـن  برئ  أو  اهللا،  عدو  تولَّى  كمـن  بالضرورة،  الدين  مـن  علـم  بمـا 
حين  في  ذلك  بجهل  ـنَّة  والسُّ الكتاب  فيها  فخالف  وجهها،  بغير  مسـألة  في  أفتى 
فهو  الحق،  إصابة  في  مجتهد  هو  وإنما  بخطأ،  متدينًا  ذلك  في  يكن  ولم  ارتكابه، 
عمدًا  التسـمية  متروك  بحل  وكالقول  جهالته(١)،  في  عليه  وال عذر  بخطئه  هالك 
 W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ تعالـى:  لقوله  المخالف  الذبيحـة،  علـى 
وجهـة  مـن  المخالـف  ويميـن،  بشـاهد  وكالقضـاء  (األنعـام: ١٢١)،   ﴾  Y  X
 a  `  _  ^  ]\  [  ZY ﴿ تعالـى:  لقولـه  نظرهـم 
المشـهور:  وللحديـث  (البقـرة: ٢٨٢)،   ﴾ g  f  e  d  c  b

أنكر»(٢).  من  على  واليمين  المدعي  على  «البينة 
العسـيلة  لحديث  المخالف  وطء،  بال  بالتحليل  المسـيب   سـعيد بن  وكقول 

المشهور(٣).
.١٣٥  ،١٣٤/١ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)

عمرو بن  ابن  عـن   ،١٣٤١ رقم  المدعـي،  على  البينـة  باب  األحـكام،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (٢)
عباس،  ابن  عن   ،٥٩٩٤ رقم  اليمين،  من  على  القضاء،  كتاب  الكبرى،  في  والنسـائي  العاص، 
روي  وقد  الصحيحين  في  وبعضه  وغيره  البيهقي  رواه  حسن،  حديث  أربعينه:  في  النووي  قال 

.٣٤١/١ الخفاء،  كشف  العجلوني  ينظر:  أخرى  بألفاظ 
متفـق عليـه، رواه البخاري، كتاب الشـهادات، بـاب شـهادة المختبئ، رقـم ٢٤٩٦، ومسـلم، كتاب   (٣)
النكاح، باب ال تحل المطلقة ثالثًا لمطلقها إال...، رقم ١٤٣٣، عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالـت: كنت عنـد رفاعة القرظـي فطلقني فبـت طالقـي فتزوجت بعده 
بعبد  الرحمٰن بن الزبير وأنا معه مثل هدبة الثوب، فتبسـم رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وقـال: «أتريدين أن ترجعي 

إلى رفاعة؟ ال، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، ينظر: الشوكاني، نيل األوطار، ٢٥٣/٦.



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣١٨

العلم  أهل  بسـؤال  عنه  االحتراز  يمكن  فيما  ال يكون  أن  الثانـي:  الشـرط   •
بالد  في  اإلسالم  في  دخل  ممن  كان  بأن  عنه،  االحتراز  تعذر  إذا  أما  حكمه،  عن 
يعذر  فإنه  الشـرعي،  العلم  علـى  للحصول  وسـيلة  فيها  ال يوجد  إسـالمية  غيـر 
ر  يقصِّ لم  إذا  محله  فإنما  يعذر،  الجاهل  إن  قلنا  «إذا  اللحام (١):  ابـن  قال  بجهلـه، 

جزمًا»(٢). فال يعذر  ط  فرَّ أو  قصر  إذا  أما  الحكم،  تعلم  في  ويفرط 
الهجرة  يقدر على  الحرب وبقي حيث هو، ولم  دار  ومثاله: من أسلم من كفار 
فلو  عليه،  وال إثم  يعذر  فإنه  بها،  لجهله  الواجبات  من  العديد  فترك  اإلسالم،  لدار 

الحرب(٣). دار  في  الحكم  شهرة  لعدم  يعاقب،  لم  بحرمتها  جاهالً  الخمر  شرب 
كل  غزت  اإلعالم  فوسـائل  العصر،  هذا  في  يخفى  األمر  هـذا  أن  أظـن  وال 
فما  دينه  على  يتعـرف  أن  أراد  فمن  واحدة،  قريـة  كأنه  العالم  وأصبـح  البلـدان، 
ليتعرف على أحكام اإلسالم  الميسرة،  الوسائل اإلعالمية  استعمال هذه  إال  عليه 

والعقاب. اإلثم  عنه  وال يسقط  العذر،  ينتفي  وبذلك  وتشريعاته، 
الغير،  بملك  تعلق  فإذا  العباد،  بحق  الجهل  ال يتعلق  أن  الثالث:  الشـرط   •
إذا  ويضمنه  عذرًا،  ذلك  فال يعد  جاهالً،  القبض  قبل  المبيع  المشتري  يتلف  كأن 

للمبيع(٤). قبضًا  اإلتالف  ذلك  اعتبر  البائع  بيد  كان  وإذا  بيده،  كان 
في  الشـروط  بهذه  يصرحوا  لم  اإلباضية   أن  إليـه  اإلشـارة  تجدر  ومما  هـذا 
أقسـام  بيان  في  عليها  اعتمدنـا  التـي  النصوص  خـالل  مـن  ولكـن  مصنفاتهـم، 
الجهل، يمكن استنتاج هذه الشروط، وأرى أنه ال مانع من إضافتها إلى ما قدمنا 

للفائدة. تعميمًا 

١٤٠١م):  (٨٠٣هـ/  اللحام  ابن  الدين  عالء  أبو الحسن  شيبان،  عباس بن  محمد بن  علي بن   (١)
واألخبار  األصولية  «القواعد  منها:  كتبًا،  وصنف  دمشـق  سـكن  بعلبك.  من  أصله  حنبلي  فقيه 

.٧/٥ للزركلي:  األعالم  خ».  ـ  تيمية  ابن  الدين  تقي  الشيخ  اختيارات  في  العلمية 
ص ٥٨. األحكام،  من  بها  يتعلق  وما  األصولية  والفوائد  القواعد  اللحام:  ابن   (٢)

ص ١٣٥. الشرعية،  الرخصة  كامل:  عبد اهللا  عمر   (٣)
ص ٢٠٣. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   (٤)
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والمقصود  _ وشدة(١)،  صعوبة  على  يدل  وهو  اليسر،  نقيض  اللغة:  في  العسـر 

الشـيء  تجنب  في  مشـقة  يجد  فاإلنسـان  الشـيء،  تجنب  صعوبـة  هنـا:  بـه 
عنه(٢). واالحتراز 

جربه  _ إذا  وبالء،  بلوًا  يبلوه  اهللا  باله  من  اسم  والبالء:  والبلية  والبلَو  والبلوى 
البالء،  فهو شيوع  يكثر وقوعه،  بما  البلوى  وُفسَر عموم  وامتحنه(٣)،  واختبره 

عنه(٤). االبتعاد  أو  التخلص  المرء  على  يصعب  بحيث 
على  عنهما  يتكلمون  كانوا  وإنما  البلوى،  وعموم  العسـر  بين  العلماء  يميز  لم 
بينهما  أن  ويظهر  االثنين،  بين  التالزم  من  نوع  يوجد  أنه  والحق  واحد،  شيء  أنهما 
ولكن  يعسـر،  مما  هو  البلـوى  به  ما عمـت  فـكل  المطلـق،  والخصـوص  العمـوم 
العلماء  أن  البلوى. وحيث  به  تعّم  أن يكون مما  الشيء وعسره  ال يلزم من صعوبته 

بينهما. التميز  دون  دراستهما  في  ذلك  على  فسنتابعهم  واحدًا،  شيئًا  جعلوهما 
فعفا  ونادرها،  غالبها  بين  ففرق  األعـذار،  إلى  نظر  فقد  الحكيم  الشـارع  أما 
لتكرارها  غالبـة  تكون  وإنمـا  الغالبة،  المشـقة  مـن  اجتنابه  فـي  لما  غالبهـا  عـن 
نادرًا، فال يكون عذرًا النتفاء  منها  ما كان  الناس، بخالف  وكثرتها، وشيوعها في 

فيه. المشقة 

.٣١٩/٤ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
ص ٢٠٣. نفسه،  المرجع  محمد:  شبير   (٢)

العرب،  لسـان  دار  طبعة  الخياط،  يوسـف  وتصنيف  إعداد  المحيط،  العرب  لسـان  منظور:  ابن   (٣)
.٢٦٤/١ - ٢٦٥ دت،  بيروت 

ص ١٢٣. الشرعية،  الضرورة  نظرية  وهبة:  الزحيلي  ـ   .٢٣٢/٢ الروضة،  مختصر  شرح  الطوفي:   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٢٠

بين  التعامل  قضايـا  في  يكون  كما  العبـادة،  أمور  في  يكون  البلـوى  وعمـوم 
إلى  أو  والعسـر،  المشـقة  إلى  ألدى  فيها  الحكم  بأصل  أُخـذ  لو  بحيـث  النـاس، 
عذرًا  البلوى  وعموم  العسر  ويعتبر  أيضًا،  المشقة  من  نوع  وهو  المصالح،  تعطيل 
حشـيش  رعي  كحرمة  النص،  موضع  في  ال اعتبار  ألنه  فيه؛  ال نص  موضـع  فـي 

البدن. أو  الثوب  يصيب  اآلدمي  بول  عن  العفو  وعدم  اإلذخر،  وقطعه  الحرم، 
الخمر  فشـرب  والتخفيف،  التيسـير  يجلب  البلوى  به  ما عمـت  كل  وليـس 
في  وال مشـقة  وحديثًا،  قديمًا  العالمـي  النطاق  علـى  الباليا  أكبر  مـن  المعـدود 
هو  بالربا  والتعامل  الدخان،  تعاطي  وكذا  فيه،  المفسـدة  لوضوح  وتركه  حرمته، 
وال تجلب  شرعًا،  إليها  ال ينظر  بلوى  ولكنها  عالمّيًا،  البلوى  به  عمت  قد  أيضًا 

المفسدة(١). وتحقق  النص  لمعارضة  الترخيص 
اإلسـالمية،  البلدان  من  كثير  في  حديًثا  البلوى  بـه  عّمت  التي  األمور  ومـن 
من  فأصبح  والخاصة،  العامة  اإلدارات  في  والمحسـوبية  الرشوة  ظاهرة  انتشـار 
معها،  التعامل  ضغوط  إلى  التعرض  دون  مفسدة  دفع  أو  مصلحة،  تحقيق  العسر 
للنص  لمعارضتها  الترخيص  وال توجب  شرعًا،  معتبرة  بلوى  فليست  ذلك  ومع 

عليها. كثيرة  مفاسد  وترتب  الصحيح، 
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تجلب  التي  المشـاق  من  البلوى  وعمـوم  العسـر  اعتبار  على  العلماء  اتفـق 
األدلة  أهم  ومن  والنجاسات،  والطهارات  العبادات  مسائل  في  وخاصة  التيسـر، 

ما يلي:
ـ  ١ شهر،   كل  لتكرارها  قضاؤها  عليها  وال يجب  الحائض  على  الصالة  تسقط 

مرة. نة  السَّ في  ألنه  قضاؤه؛  فيجب  رمضان،  من  ما تفطره  بخالف 

ص ١٤٧. الشرعية،  الرخصة  كامل:  عمر  ـ  ص ٢٢٨.  الكلية،  الفقه  قواعد  في  الوجيز  البورنو:   (١)



٣٢١ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

ـ  ٢ زمان   وتدبر  وُتقبِل  تبول  الكالب  كانت  قال:  أنه  عمر  ^  ابن  عن  ما جاء 
ذلك(١).  من  شيئًا  يرشون  يكونوا  فلم  المسجد،  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ـ  ٣ ليسـت   «إنها  الهرة:  قال عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مالك  عن  بنت كعب بن  كبشـة  عن 
والطوافات»(٢).  عليكم  الطوافين  من  إنها  بنجس 

بها،  االبتالء  كثرة  على  للداللة  ـ؛  المبالغة  صيغة  وهي  ـ  بالطواف  والوصف 
وآنيتهم. الناس  لثياب  مالبستها  لكثرة  عنها  االحتراز  وعسر 

ـ  ٤ وأمشـي   ذيلي  أطيل  إني  فقالت:  سـلمة  #  أم  المؤمنين  ألم  امرأة  جاءت 
ما بعده»(٣).  «يطهره  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال  فقالت:  القذر،  المكان  في 

ـ  ٥ الحاضر   وقتنـا  إلى  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  عصر  مـن  يزلن  لـم  المراضـع  والنسـاء 
على  لعابهم  ويسـيل  يتقيؤون،  أطفالهن  من  والرضع  ثيابهـن،  في  يصليـن 
الرضيع  ريق  ألن  ذلك؛  من  شـيئًا  فال يغسلن  وأجسـامهن،  أمهاتهم  ثياب 

لفمها(٤). مطهر  الهرة  ريق  أن  كما  الحاجة،  بسبب  لفمه  مطهر 

.٥١/١  ،٢٣ باب  الوضوء  كتاب  الصحيح،  الجامع  البخاري:   (١)
أحكام  في  بـاب   (٢٤) الطهارة  كتاب  فـي  مسـنده  في  بنحوه  حبيب  الربيع بن  اإلمـام  أخرجـه   (٢)
ورواه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  قتادة  أبي  عن  مالك  كعب بن  بنت  كبشة  عن   .١٥٩ ر  ح.   ،٧٢/١ المياه 
ح. ر ٧٥.  ص ٣٢  الهـرة  سـؤر  باب   (٣٨) الطهارة  كتاب  في  سـننه  في  قريب  بلفـظ  أبـو داود 
عن  زيادة  وفيه  بنحـوه   ٧٦ رقم  حديث  وفـي  قتادة،  أبي  عـن  مالك  كعب بن  بنـت  كبشـة  عـن 
رأيت  «وقـد  قولها:  هـي  والزيـادة  مرفوعـًا  المؤمنيـن #  أم  عائشـة  عـن  صالـح  داود بـن  أم 
 ،٩٢ رقم:  حديث  ص ٣٢،  سـننه  في  بنحـوه  الترمذي  ورواه  بفضلهـا»  يتوضـأ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 ،٦٧ رقم:  حديث  ص ١٥،  سننه  في  بنحوه  النسائي  ورواه  وصحيح  حسن  الحديث  هذا  وقال 

غيرهم. ورواه 
الموطأ،  في  ومالك   .٢٦٦/١  ،١٤٣ رقم  الموطأ،  من  الوضوء  الطهارة،  أبواب  الترمذي،  رواه   (٣)
األذى  باب  الطهـارة،  كتاب  داود،  وأبـو   ،٤٥ رقم  الوضوء،  منـه  ما ال يجب  الطهـارة،  كتـاب 

.٢٩٦/١ سلمة،  أم  عن   ،٣٨٣ رقم  الذيل،  يصيب 
.١٥٥/١ اللهفان،  إغاثة  القيم:  ابن   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٢٢

ـ  ٦ المسـلمون   «ما زال  البصـري :  الحسـن  عن  البخاري   صحيـح  فـي  وجـاء 
جراحاتهم»(١).  في  يصلون 
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لكثرة  ونظرًا  ومتنوعة(٢)،  كثيرة  السـبب  لهذا  العلماء  ذكرها  التي  األمثلـة  إن 
فقد  البلوى،  وعمـوم  العسـر  مجال  في  تدخل  التي  الفقهية  والفـروع  الجزئيـات 
على  عالمات  فتكـون  تضبطها  معينة  ضوابـط  يضعوا  أن  الفقهـاء   بعـض  حـاول 
تترتب  الذي  البلوى  العسر، وعموم  أو أسبابًا يتحقق عند وجودها وجود  تحققه، 

التيسير. تجلب  التي  المشقة  وجوده  عند 
أن  السبب،  لهذا  الفقهاء   ذكرها  التي  والجزئيات  األمثلة  اسـتقراء  من  ويبدو 
متعددة،  أمـور  إلى  مردها  البلوى  وعمـوم  العسـر  في  الداخلة  التخفيفـات  هـذه 
غير  أو  وقوعه،  عن  أو  تكراره  عن  الناتجة  األمر  وصعوبة  والضرورة،  كالحاجـة 
ويمكن  المعتاد،  عـن  خارجة  المشـقة  أن  بيان  إلى  حقيقته  فـي  يعود  ممـا  ذلـك 

يلي: كما  األمور  هذه  تلخيص 

والدبر  القبل  من  المخرجين:  من  إال  الوضوء  ير  لم  من  باب  الوضوء،  كتاب  البخاري:  رواه   (١)
فيمـن  ـ  عطـاء:  وقـال  (النسـاء: ٤٣)   ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ تعالـى:  اهللا  وقـول 
عبد اهللا  جابر بن  وقـال  الوضوء»  «يعيد  ـ  القملة  نحـو  ذكره  من  أو  الـدود،  دبره  مـن  يخـرج 
من  أخذ  «إن  الحسـن:  وقال  الوضوء»  يعد  ولم  الصالة  أعاد  الصـالة  فـي  ضحـك  «إذا   :  3

من  إال  وضوء  «ال   :  3 أبو هريـرة  وقال  عليه»  فال وضـوء  خفيه  خلـع  أو  وأظفـاره،  شـعره 
فنزفه  بسهم،  رجل  فرمي  الرقاع  ذات  غزوة  في  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أن  جابر:  عن  ويذكر  حدث» 
في  يصلون  المسـلمون  زال  «مـا  الحسـن:  وقال  صالته»  في  ومضى  وسـجد  فركـع،  الـدم، 
وضوء  الدم  في  «ليس  الحجاز:  وأهل  وعطاء،  علي،  ومحمد بن  طاوس،  وقال  جراحاتهم». 
في  فمضى  دمـًا  أوفى  أبي  ابـن  وبزق  يتوضأ  ولـم  الدم  منها  فخـرج  بثرة  عمـر  ابـن  وعصـر 
وينظر:  محاجمه».  غسـل  إال  عليه  «ليس  يحتجم:  فيمن  والحسـن  عمر،  ابن  وقال  صالته». 

.٢٨٠/١ اللهفان،  إغاثة  القيم،  ابن 
بعدها. وما  ص ١٢٢  القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
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ـ   ونزارته.أ  الشيء  تفاهة 
ـ   زمنه.ب  وامتداد  الشيء  كثرة 
ـ   وانتشاره.ج  الشيء  شيوع 
ـ   إليه.د  الحاجة 
ـ   والفساد.هـ  للضرر  دفعًا  الشيء  إلى  االضطرار 
ـ   المحظور.و  من  التخلص  عسر 
ـ   الطبيعية، ز  العوامل  عليهـا  يطلقون  التي  اإللٰهّيـة  العوامل  إلى  ما يرجـع 

وشدة  المظلمة،  الليلة  في  الشديدة  والريح  والوحل،  والثلج،  كالمطر، 
الحر.

ـ   وَهن ح  إلى  يعود  مما  وغيرها  والحمل،  المكلف،  سّن  وِكبر  الشـيخوخة 
المكلف(١). جسم 

توضحها: أمثلة  ذكر  مع  األسباب  أو  الضوابط  هذه  بيان  ما يلي  وفي 

ونزارته: الشيء  تفاهة  ـ   ١
عن  والعفو  التيسير  فيها  تجسد  متعددة  أمثلة  اإلباضي  الفقه  كتب  في  توجد 
من  وغيره  الطهـارة  باب  فـي  وذلك  وتفاهتها،  قلتهـا  بسـبب  األمور  مـن  طائفـة 

األبواب.
البعوض  كدم  البصر،  ال يدركهـا  التي  النجاسـات  ذلك،  في  به  مثلوا  وممـا 

النجاسات(٢). من  الذباب  أرجل  تحمله  وما  والبراغيث، 
التي يصعب  العسيرة  النجاسات  الحضرمي  في هذه  أبو إسحاق  وقد رخص 
غالبًا  منه  االحتـراز  يمكن  ما لـم  دم  اإلنسـان  يصيب  «أن  فقال:  منهـا  االحتـراز 

عمر  ـ  ص ٢٠٤.  الكلية،  القواعد  محمد:  شبير  ـ   .١٦٨ ص ١٦٧،  المشـقة،  قاعدة  الباحسـين:   (١)
ص ١٤٨. الشرعية،  الرخصة  كامل:  عبد اهللا 

ص ١٠٨. والنظائر،  األشباه  السيوطي:  ـ  ص ١٢٢.  القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
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جّدًا  ذلك  يكثـر  ما لم  ونحوه  والذبـاب  والبعوض  والبـق،  والقمـل  كالبراغيـث 
من  نحوه  أو  البـول  من  ما يصيبـه  أو  مسـجده  أو  ثوبـه  أو  بدنـه  فـي  كان  سـواء 

بتحديده»(١). العين  تتمكن  ال  مما  النجاسات 
أن  الممكن  من  لكـن  قلتها،  بسـبب  األمور  هذه  من  كثير  في  التيسـير  ومـع 
ذلك  في  وال نجد  منها،  االحتراز  ال يمكن  أنه  إلى  عائد  فيها  التخفيف  إن  يقـال 

شرعًا(٢). واحد  لمسبب  سببين  اجتماع  لجواز  مانعًا 
به،  قال  من  عند  وتفاهته  الشيء  بنـزارة  االستحسان  انبنى  السبب  هذا  وعلى 
في  الدليل  مقتضى  بترك  االستحسان  المالكي  (ت: ٦٤٣هـ)  العربي  ابن  وسـماه 
مراعاته،  من  الحاصلة  بالمشقة  االعتداد  عدم  علَّلوا  وقد  ونزارته،  لتفاهته  اليسير 
ولذلك  العدم،  حكـم  في  التافه  أن  ذلـك  «ووجه  الشـاطبي  (ت: ٧٩٠هــ):  قـال 
إلى  تؤدي  اليسـير  في  المشـاححة  وأن  الغالب،  في  األغـراض  إليه  ال تنصـرف 

المكلف. عن  مرفوعان  وهما  والمشقة،  الحرج 
توجد  أنه  غيـر  للقليل،  مقياًسـا  عليه  اطلعت  فيمـا  للعلماء  أجد  ولـم  هـذا 
للقليل  مقياسًا  وضعوا  والمالكية   الحنفية   أن  ذلك:  من  محدودة،  ألمور  مقاييس 
القليل  وقدروا  ما دونه،  أو  الدرهـم  قدر  وهو  النجاسـات،  من  عنه  يعفى  الـذي 
دون  هو  بما  بالصـوم  ابتالعه  ال يضـر  مما  األسـنان  بين  الموجود  الطعـام  مـن 
الصائم»(٣). به  فيفطر  فوقها  فما  الحمصة  أما  الحمصة،  دون  فالقليل  الحمصة، 

ص ٦٤ - ٦٥. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (١)
ص ١٦٩. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   (٢)

تعليل  في  االختيار  (ت: ٦٧٢هــ):  مودود  محمود بن  أبو الفضل بـن  الدين  محب  الموصلـي   (٣)
فكنوا  المقعدة)  قدر  يقولوا  أن  (أرادوا  قـال:  أنه  النخعي  إبراهيم  عـن  روي   ،١٣٢/١ المختـار 
األسـنان  مابين  بأن  «االختيـار»  في  علـل  وقد   ،١٣٠/١ نفسـه،  المرجـع  عنـه،  الدرهـم  بقـدر 
ألنه  الحمصة؛  قدر  وهو  الكثير،  بخالف  لريقه  تبٌع  فإنه  قليالً؛  كان  إذا  عنه  االمتناع  ال يستطاع 

.١٣٢/١ - ١٣٣ عنه.  االحتراز  فيمكن  البلوى،  به  فال تعم  عادة،  ذلك  مثل  ال يبقى 
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النجاسـات  ألقل  مقياسـًا  اإلنسـان  ظفر  مقدار  بعضهم  فجعل  اإلباضية   أما 
ولم  دم  فيه  ثوب  في  صلى  «َمن  ما نصه:  جعفر   ابن  جامع  في  جاء  عنها،  المعفو 
تلك  فيبدل  جمع،  إذا  متفرقًا  وكان  اإلبهـام،  يده  ظفر  قدر  الدم  كان  فـإن  يعلـم، 
إذا  المسـبَّح (١):  محمد بن  وقال  عليه،  فال بـدل  ذلك،  يبلغ  لـم  وإن  الصلـوات، 
بعدها»(٢). أو  الصالة  قبل  به  علم  صالته،  في  عليه  فال نقض  ُظفر  من  أقل  كان 

الجراح)  من  (الخارج  والمهياس  الصديد  من  البدن  من  يخرج  وما  والقيـح 
خدش  أو  شق  أو  البدن  في  جرح  وكل  الخالص،  الدم  يخرج  حتى  فيه  ال نقض 
فإذا  منه،  خرج  الذي  الموضع  من  الدم  يفيض  حتى  فيه  فال نقض  دم،  منه  خرج 
أو  قليل  من  الدم  من  ذلك  غير  من  البدن  مـس  وما  الوضوء،  انتقض  فقد  فـاض 
وال ينقض  الثوب،  كمثـل  إنه  وقيل:  الظفر،  قـدر  يبلغ  لم  ولو  مفسـد  فهو  كثيـر 
دوبية  ـ  القـراد  بـدم  ال بأس  بعضهم:  وقـال  غيـره،  ومن  كالظفـر،  يكـون  حتـى 

الماء. ال يفسد  ذلك  فإن  والبراغيث  البعوض  ودم  معروفة  ـ 
األزرق  والذباب  البعوض  دم  أن  المسـلمين  بعض  عن  ويوجد  غيره:  وقال 
كالظفر  كان  إذا  قـال:  من  ومنهم  ال يفسـده،  طاهر  ذلك  إن  غيره:  وقـال  نجـس، 

فال بأس(٣). أقل  كان  وإن  أفسده، 

سـمائل،  قرب  هيل  قرية  من  جليل،  عالم  ٢٨٠هـ)  في:  (حي  المسـبح:  القاسـم بن  محمد بن   (١)
واإلمام  (٢٣٧ - ٢٧٢هــ)،  الخروصـي  مالـك  الصلت بـن  اإلمـام  عاصر  نـزوى،  مـن  وقيـل 
باحثين،  لمجموعة  المشرق)  (قسـم  اإلباضية  أعالم  معجم  (٢٧٣ - ٢٧٧هـ).  النظر  راشـد بن 
(ق: ٣هـ)  السيجاني  عبد اهللا  المسـبح بن  واسـمه:  الفترة  نفس  في  عاش  آخر  وهناك   .٢٩٩/١
أعمال«سـمائل».  من  «هيل»  أهالي  من  وهو  ُعمان،  في  المشـاهير  الخامسـة  الطبقة  علماء  من 
اإلمام  أيام  النـاس  بين  نـزوى  في  يقضي  وكان  واسـتوطنها،  بنـزوى  ولد  البصـر،  كفيـف  كان 
تحفة  السالمي:  ينظر:  غسان.  لإلمام  النصح  أسدوا  الذين  العلماء  بين  من  المسبح  كان  غسان، 

.٣٥٣/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .١٢٨/١ - ١٢٩ األعيان، 
.٢٥٤/١ - ٢٥٦ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)

.٢٨٣/١ - ٢٨٤ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (٣)
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النجاسة ونزارتها من األمور المتفق عليها عند اإلباضية ،  هذا ولم يكن قليل 
النجاسة  قليل  بعضهم:  فقال  النجاسة،  قليل  في  اختلفوا  أنهم  الشماخي   ذكر  فقد 
معفو  النجاسة  قليل  آخرون:  وقال  ال يتبعض،  عينه  ما نجس  ألن  سواء؛  وكثيرها 
ثوب  األنجاس  من  غيره  أو  البول  رشـاش  وصل  إن  مثل  الدم،  على  قياسـًا  عنه 
على  قياسـًا  فيه  رخص  بعضهم  فإن  يفض،  لم  اجتمع  لو  الرشـاش  وذلك  أحد، 
مشـهور  غير  فإنه  الدرهم،  أو  الظفر  بمقدار  النجاسـة  قليل  حّدد  َمن  وأما  الـدم، 

المخرج. مقدار  على  قاسه  ألنه  اإلباضية ؛  عند 
النجاسـة،  قليل  اإلباضية   تحديد  عدم  ادعائه  في  الشـماخي   ال نوافق  ولكن 
ذهب  فقد  قوله،  تناقض  «جامعه»  في  جعفر   ابن  عن  وردت  التي  النصوص  فـإن 
زاد  وما  ظفر،  من  أقل  في  عنها  المعفو  النجاسة  أقل  تحديد  إلى  اإلباضية   بعض 
ولعل  تقدم(١)،  فيما  النصوص  هـذه  بعض  إلى  أشـرنا  وقد  الطهارة،  ينقض  عنهـا 
إباضية  دون  المغـرب   إباضية  عنـد  العمل  ما عليه  هـو  الشـماخي   إليه  ما ذهـب 

ُعمان . أهل  من  جعفر   ابن  ألن  المشرق ؛ 
تيسير  فيه  ألن  النجاسة؛  قليل  في  التسامح  باب  من  هو  القول  بهذا  العمل  ولعل 
وتطهيره  احترازه  ويتعسر  البلوى،  به  تعم  مما  وذلك  والمشقة؛  للحرج  ورفع  للناس 
ذلك  وجد  من  أّن  فأرى  ولذلك  والمـرض،  السـفر  عند  خاصة  األحوال،  جميع  فـي 

أعلم. واهللا  احتياطًا  إال  الصالة  وإعادة  التطهير،  فال يلزمه  بدنه  أو  ثوبه  في 

الشيء: كثرة  ـ   ٢
فصلهما  أن  نـرى  لكننا  وامتـداده،  الزمن  طـول  ذلك  إلى  ضممنا  قـد  وكنـا 
هذا  يكون  أن  ويغلب  الزمـن،  امتداد  غير  من  الكثرة  توجـد  قد  أنه  ذلـك  أولـى؛ 
في  يوجد  وقد  بالنجاسة،  الشك  أو  والحرام،  الحالل  اجتماع  مسألة  في  السبب 

ذلك: أمثلة  ومن  غيرهما، 

.٢٥٤/١ - ٢٥٦ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
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وكذا  _ منهن،  النكاح  له  يجوز  فإنه  كبيرة  قرية  بنسـوة  َمْحرمة  اختلطت  لو  أنه 
ما لو  ذلك  ومن  الصيـد،  جاز  ال ينحصر،  بمبـاح  ممُلوك  حَمام  اختلـط  لـو 
في  كما  منه،  الشـراء  ال يحرم  فإنه  بمباح،  ال ينحصر  حرام  البلد  في  اختلط 
به  اقترن  إذا  إال  منها  األخذ  فيجوز  للرقابة،  ال تخضع  التي  السوداء  السوق 

الحرام. من  أنه  على  عالمة 
اعتبارًا  _ فيـه،  ال يؤثر  الكثير  المـاء  في  النجاسـة  وقوع  أن  أيضًا،  ذلـك  ومـن 

بالفعل(١). متحققة  النجاسة  أن  مع  الكثرة  لجانب 
المقياس  _ وبيان  الكثيـر  تحديد  فإن  القليل،  ضبـط  شـأن  في  األمر  هو  وكمـا 

ينتفع  لن  المقياس  هذا  بدون  إذ  ضـروري،  أمر  ذلك  في  عليه  يعتمد  الـذي 
المذكور. بالسبب 

فمثل  فصاعدًا(٢)،  قلتين  ما بلغ  وأنه  الماء،  من  الكثير  ضبط  بالنص  ورد  وقد 
رائحته،  أو  طعمه  أو  لونه  غّيرت  إذا  إال  النجاسـة،  مالقاة  فيه  ال تؤثر  الماء  هـذا 

الخبث»(٣). يحمل  لم  قلتين  الماء  بلغ  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لحديث 
قليله  أّن  إلى  وأشار  ينجس،  الذي  الماء  بمقدار  وغيره  الجيطالي   صرح  وقد 
أحد  من  ُحّرك  إذا  أو  القلتين،  على  زاد  إذا  وكثيره  ينجس،  قلتين  من  أقل  كان  إذا 

اآلخر. الطرف  يتحرك  فلم  أطرافه 

.٩٣/١ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
٩٣/١ نفسه،  المصدر  الشماخي،   .١٥٢/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٢)

الطهارة،  كتاب  داود،  وأبو  رقم ٦٧،  الماء ال ينجسه شيء،  باب  الطهارة،  كتاب  الترمذي،  رواه   (٣)
باب ما ينجس الماء، رقم ٦٣، عن ابن عمر، قال المباركفوري: «الحق أنه صحيح قال الحافظ 
الشـافعي  الحفاظ  أئمة  من  الغفير  الجم  الحديث  هذا  صحح  قد  أماليه  في  العراقي  أبو الفضل 
في  الربيع  ورواه   .١٨٠/١ األحـوذي،  تحفة  معين».  ويحيى بن  وإسـحاق  وأحمد  عبيد  وأبـو 
َقْدَر  اْلَماُء  َكاَن  «ِإَذا  اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص :  َرُسـوُل  َقاَل  َقاَل:  َزْيدٍ  ْبنِ  َجابِِر  َعْن  ُعَبْيَدَة  أَُبي  عن  منقطعًا  المسـند 

َشْيٌء». ُسُه  ُيَنجِّ الَ  َماًء  َتْينِ  ُقلَّ «َقْدَر  أُْخَرى:  ِرَواَيٍة  َوِفي  َخَبًثا».  َيْحَتِمْل  َلْم  َتْينِ  ُقلَّ
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والكثير  ينجـس  القليل  فقالـوا  والكثيـر،  القليـل  بيـن  فرقـوا  «وقـوم  فقـال: 
َهِجر  بِقالل  ونصف  قِْربتان  وهمـا  القلتين،  ما دون  منه  القليل  وحـد  ال ينجـس، 
يحرك  بحيث  منه  الكثير  وحدوا  رطل،  خمسمائة  مقدار  هما  وقيل:  بعضهم،  عند 
وقع  وإنما  حـّدًا  ذلك  في  يحدو  لـم  وقوم  اآلخر(١)،  الطـرف  فال يتحـرك  طرفـه 
خبثًا»(٢)   ال يحتمل  قلتين  على  الماء  زاد  «إذا  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  هذا  في  التنازع 
هريرة   ألبي  فقيـل  الراكد ،  قال  أو  الدائـم  بالماء  يغتسـل  أن  الجنـَب  ونهيـه 0 
أحد  يبول  أن  ونهيه ملسو هيلع هللا ىلص  قلته،  على  يدل  وهذا  تناوالً(٣)،  يتناوله  قال  يفعل؟  كيف 

منه (٤)»(٥). يتوضأ  ثم  الدائم  الماء  في 
المـاء  _ ما مقـدار  نجاسـة،  فيـه  سـقطت  إذا  البئـر  فـي  اختلفـوا  وكذلـك 

قال  خمسـون.  وقيل  دلوًا،  أربعـون  فقيل:  يطهر؟  حتـى  منه  المسـتخرج 

حركة  في  «التقدير  وأهله»:  العلم  ـ «مدح  ب المعروف  كتابه  في  بركة  عبد اهللا بن  أبو محمد  وذكر   (١)
الماء  في  التحديد  وهذا  الخفيف،  وحركة  الثقيل  حركة  تختلف،  الحركة  ألن  له؛  ال وجه  الماء 
الكتاب،  هذا  على  نقف  لم  النجاسة»  عليه  تغلب  ما لم  به  فال بأس  الجاري  الماء  وأما  الراكد، 

.٩٦/١ - ٩٧ اإليضاح،  الشماخي،  ينظر: 
تخريجه. تقدم   (٢)

حديث:  ـ  الراكد  الماء  في  االغتسـال  عن  النهي  باب  الطهارة  كتاب  صحيحه،  في  مسـلم  رواه   (٣)
ال ينجس،  الذي  الماء  ذكر  أبواب  جماع  الوضوء  كتاب  صحيحه،  في  خزيمة  ابن  ورواه   . ٤٥٢ 
هريرة.  أبي  عن    ٩٢ حديث:    مراده  عام  بلفظ  الدائم  الماء  في  الجنب  اغتسال  عن  النهي  باب 
أبا  سمع  أنه  حدثه،  زهرة  هشـام بن  مولى  السـائب  أبا  أن  حدثه،  عبد اهللا  بكير بن  «عن  ولفظه: 
قال:  جنب».  وهو  الدائم  الماء  في  أحدكم  يغتسـل  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  يقول:   3 هريرة 

تناوالً». «يتناوله  قال:  هريرة؟  أبا  يا  يفعل  كيف 
هريرة.  أبي  عن   ،٢٨٣ رقم  الراكد،  الماء  في  البول  عن  النهي  باب  الطهارة،  كتاب  مسلم،  رواه   (٤)
الماء  في  البول  عـن  الزجر  ذكر  ـ  المياه  باب  الطهـارة  كتاب  ـ  صحيحه  فـي  حبـان  ابـن  ورواه 
يتوضأ  ثم  الدائم،  الماء  في  أحدكم  يبولن  «ال  حديـث:  ١٢٧٢ بلفظ:  القلتين  دون  الذي  الدائـم 

يشرب». أو  منه، 
.٩٥  ،٩٤/١ اإليضاح،  الشماخي:   .١٥٣  ،١٥٢/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٥)
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في  الخمر  أو  الخنـزير  لحـم  أو  الدم  أو  الميتة  وقعـت  «وإن  الشـماخي : 
ـنَّة(١).  للسُّ دلوًا  أربعون  منها  ويغرف  فيها،  ما وقع  منها  ينــزع  فإنه  البئـر، 
أربعون  النجسـة  البئر  نزح  في  ألصحابنا   التقدير  أن  العلماء  بعض  وذكـر 
تزيد  أن  غير  من  الماء  مـن  ما فيها  مقدار  هذا  إن  دلوًا  خمسـون  أو  دلـوًا 

العيون..»(٢) مادة 
(ت: ٥٠٥هـ)،  فالغزالـي   حاسـمًا،  ضابطًا  للكثير  نجد  لم  ذلـك  عدا  وفيمـا 
يعسـر  واحد  صعيد  في  اجتمع  لو  عدد  فكل  بالتقريب،  ذلك  يضبط  «إنما  يقول: 
سـهل  وما  محصور،  غير  فهو  ونحوه،  كاأللف  النظر  بمجرد  عـده،  الناظر  علـى 
بأحد  تلحق  متشابهة  أوسـاط  الطرفين  وبين  محصور،  فهو  والعشـرين  كالعشـرة 

القلب»(٣). فيه  استفتي  الشك  فيه  وقع  وما  بالظن،  الطرفين 
مقياس  هذا  أن  على  للغرض،  محققة  أجدها  لم  أخرى  نظر  وجهات  ولغيره 

بالعدد(٤). يتعلق  محدد  مجال  في 

تقع  وأشـباهها  والدجاجة  الفأرة  في  باب  الطهـارة،  كتاب  المصنف،  فـي  شـيبة  أبي  ابـن  روى   (١)
رجالً  إليه  فأنزل  قال  فمـات  زمزم  في  وقع  زنجّيًا  أن  عباس  ابن  عن   ،١٧٢٢ رقـم:  البئـر،  فـي 
تقع  البئر  في  وعطاء  الحسن  «عن   :١٧١٦ رقم  حديث  ماء.  من  ما فيها  انزفوا  قال:  ثم  فأخرجه 
منها  استق  تفسخت  هي  فإن  منها  وتوضأ  دلوًا  منها  استق  قال:  وأشباهها  الدجاجة  فيها  فتموت 
ـ  النجاسـة  فيها  تقع  البئر  ذكر  المياه  كتاب  ـ  األوسـط»  في  المنذر  ابن  وأخرجه  دلوا.  أربعون 
حتى  منها  ينزح  أن  الزبير  ابن  فأمر  زمزم  في  مات  زنجّيًا  أّن  عطاء،  «عن  ولفظه:  حديث:  ١٨٧  
ابن  أن  روي  كلها».  ينزح  البئر:  في  يموت  اإلنسـان  في  البصري  الحسـن  وقال  الماء.  يغلبهم 
فكان  ما فيه،  ونزع  عيونها  بسد  عباس  ابن  وأمر  فيه،  مات  لزنجي  زمزم  نزعا  الزبير  وابن  عباس 
«ماء  الجيطالي:  قال   .٥٣/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي،  خمسـين،  وقيل  دلوًا  أربعين  مقدارها 
إذا  ـنَّة  للسُّ دلوًا  أربعين  منه  نزعت  ميتة  أو  نجاسـة  خالطته  فإن  الطهارة  فيه  فالحكم  أيضًا  البئر 

نفسه. المرجع  كله...»  نزع  قليالً  كان  وإن  غزيرًا  ماء  كان 
.١٥٣/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   .٩٧/١ - ٩٨ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

الدين.. علوم  إحياء  في  الغزالي  عن  نقالً  ص ١٢٠،  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٣)
ص ١٧٢. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   (٤)
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إلى  وبإرجاعه  بحسـبه،  شـيء  كل  يضبط  أن  ذلـك  فـي  الراجـح  أن  ويبـدو 
يضبطه(١). نص  ال يوجد  دام  ما  البالد،  في  المشتهر  الُعرف 

الفعل: زمن  امتداد  ـ   ٣
األفعال  في  زيادة  يقتضـي  وامتداده  الزمن  َفُطول  واضـح،  فيه  المشـقة  وأثر 
فإن  ولهذا  التيسـير،  يقتضي  الـذي  األمر  المعتاد،  مـن  أكثر  هو  بمـا  والتكاليـف 
أما  عارضًا،  أو  أصلّيـًا  كان  سـواء  العبادات،  عنه  تسـقط  ممتّدًا  جنونًا  المجنـون 
بالعقل  إال  ال يكون  ألنـه  جنونه؛  حال  في  المجنون  قـدرة  فلعدم  الداء  وجـوب 

عنه(٢). منتف  وذلك  الصحيح،  والقصد 
كل  في  القضاء  عنـد  المشـقة  فيه  تتحقق  الذي  االمتـداد  العلماء  قـّدر  وقـد 
قدره  بينما  وليلة،  يوم  على  زاد  بما  االمتداد  ر  ُقدِّ الصالة  ففي  يناسبها،  بما  عبادة 
باستغراق  المسـقط  االمتداد  ُقدر  الصوم  وفي  سـّتًا(٣)،  الفوائت  بصيرورة  البعض 
رواية  وفي  الحول،  باسـتغراق  قدر  والحج  الزكاة  وفي  ونهاره،  ليله  كله،  الشـهر 

باألكثر(٤). االكتفاء  الحنفي   يوسف  أبي  عن 
الوجوب  عنه  يسـقط  فإنه  اإلغماء،  مدة  امتداد  السـبب  هذا  في  يدخل  ومما 
على  زاد  بما  المقدرة  الممتـدة  المدة  خالل  الفوائت  لكثـرة  والقضاء  والقضـاء، 
متقطعًا،  كان  إذا  حكمه  في  الفقهاء   اختالف  إلى  السـالمي   أشـار  وقد  وليلة،  يوم 

هو:  والنادر  والكثير  الغالب  لتمييز  ضابطا  التلويح  شرح  في  التفتازاني  الدين  سعد  العالمة  ذكر   (١)
بالصحة  واعتبر  كثيرا،  يكون  قد  بل  نادر،  بغالب  ما ليس  كل  وليس  نادر  بكثير  ما ليس  كل  «أن 
ـ  والثالث  كثير،  ـ  المرض  أي  ـ  والثاني  غالب،  ـ  الصحة  أي  ـ  األول  فإن  والجذام،  والمرض 
نادرا،  والراحلة  الزاد  بدون  الحج  أداء  من  يتمكن  قد  أنه  ذكر  ذلك  وتطبيقا  نادر،  ـ  الجذام  أي 

.١٩٨/١ التلويح،  ينظر:  غالبا».  عظيم  بحرج  إال  بدونها  وال يتمكن  كثيرا،  الراحلة  وبدون 
.٢٤٨/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)

شـرح  األسـرار  كشـف  (ت: ٨٠١هـ):  الحنفي،  عبد العزيز  عبد اللطيف بن  الدين  عز  ملك  ابن   (٣)
٢٦٢/٢ - ٢٦٣ ـ ،  ١٣١٦ه مصر،  بوالق،  األميرية،  المطبعة  المنار،  على  المنصف 

.١٧٥/٢ والتحبير،  التقرير  الحاج:  أمير  ابن   (٤)
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من  يفق  لم  وهو  وقتها  مضى  ثـم  (الصالة)  وجوبها  قبل  عليه  أغمـي  «إذا  فقـال: 
بذلك  صرح  النوم،  بخـالف  الصورة،  هذه  مثل  في  عليه  ال قضـاء  فإنه  إغمائـه، 
صحا  أو  صحيح،  وهو  وقتها  دخل  لو  أما  ـ ،  عليه  اهللا  رضوان  ـ  الكدمي   اإلمام 
صحته  بتمام  عليه  الوجوب  لتعلق  قضاؤها  فعليه  وقتها،  خروج  قبل  إغمائه  مـن 
استمر  فلو  أصبح،  حتى  الليل  من  عليه  أغمي  إذا  الصيام  ويعيد  وقتها،  بعض  في 
أبو عبد اهللا  قال  وكذلك  كلها،  األيام  تلك  بدل  عليه  كان  وأيامًا  ليالي  اإلغماء  به 
ثم  صحيحًا  فيه  أصبح  الذي  اليوم  ذلك  من  واستثنى  محبوب ) 5  (محمد بن 
رحمة  ـ  (الكدمي)   أبو سـعيد  قال  فيه،  عليه  ال بدل  قال:  النهار،  في  عليه  أغمي 
التي  األيام  في  حتى  عليه  ال بدل  وقيل:  اختالفًا،  ذلك  في  وال أعلـم  ـ  عليـه  اهللا 

النائم. بمنزلة  ذلك  في  ألنه  عليه؛  مغمّيًا  فيها  أصبح 
الصوم،  ينقض  حدثًا  يحدث  فلم  نهارًا  اإلغماء  عليـه  طرأ  إذا  أنه  وحاصلـه: 
ففي  كذلك،  أصبح  ثـم  ليالً  عليه  طرأ  وإن  النـوم،  بمنزلة  ألنه  عليـه؛  فال قضـاء 
أن  أبو سـعيد   واختار  يقضي،  أن  أبو عبـد اهللا   اختار  قوالن،  عليـه  القضاء  لـزوم 

عليه...»(١). ال قضاء 

المختار: الرأي 
اليسر  من  فيه  لما  الراجح،  الرأي  هو  الكدمي   أبو سعيد  إليه  ما ذهب  ولعل 
قضاء  عليه  فيشق  اإلغماء  به  يمتد  قد  عليه  المغمي  ألن  والمشقة؛  الحرج  ورفع 

عليه. القضاء  سقوط  التخفيف  فمن  الفوائت، 
قبل  ذلك  لهما  حـدث  إذا  والمجنون  عليه  المغمـي  حكم  الجيطالـي   ونقـل 
القضاء  ثم رجح عدم  الفقهاء  في حكمهما،  بين  الخالف  دخول رمضان، فحكى 
فيقول:  عبارته  نـص  وهذا  والجنون،  اإلغمـاء  بسـبب  عليهما  التكليف  لسـقوط 
وعن  اختالف،  فيه  شـوال،  في  إال  يفق  فلم  رمضان  دخول  قبل  عليه  «والمغمى 

.٢٥٠/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
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عليه  أغمي  إن  وأما  فيه،  أفاق  الذي  اليوم  إال  ال يقضي  عليه  المغمى  أن  الحسن  
في  أغمي  ثم  الليل،  أول  الصوم  نوى  إذا  بعضهم:  قال  خالف،  ففيه  فأفـاق  أيامـًا 
ذلك  من  أكثر  عليـه  أغمي  فإن  اليـوم،  ذلك  ويجزيه  النائـم،  بمنزلة  فهـو  بعضـه 
قال:  أنه  مكحول   عن  وحكـي  ال يعقل،  وهو  فيه  دخل  ألنه  البـدل؛  فعليه  اليـوم 
هذه  تعّقب  ثم  بالقضـاء»،  يتطوع  أن  ألحب  وإني  عليه،  المغمى  علـى  ال قضـاء 
يرتفع  صفة  والجنون  اإلغماء  فـإن  ضعيف،  كله  «وهذا  فقال:  فها  وَضعَّ األقـوال 
المغمى عليه صحيح  لم يوصف بصائم وال مفطر؛ ألن  ارتفع  فإذا  التكليف،  بها 

بعضه»(١). عند  جسمه  في  آفته  وإنما  العقل، 
واإلغماء  الشـهر،  طوال  الممتـد  اإلغماء  بيـن  أبو سـتة   المحشـي  وفرق 
وأوجب  الثانية،  فـي  وخالفه  األولى  الحالـة  في  الجيطالي   فوافـق  المتقطـع، 
اختيار  الصالة، ومما جاء في عبارته: «هذا صريح في  الصوم دون  عليه قضاء 
وهذا  كالمجنون،  كان  حيـث  وال صالة،  صومـًا  ال يقضي  عليـه  المغمـى  أن 
األيام،  بعـض  في  عليه  أغمـي  وإن  كلـه،  الشـهر  في  عليـه  أغمـي  إذا  ظاهـر 
المجنـون،  فـي  كمـا  واحـدة،  فريضـة  أنـه  المذهـب  ألن  القضـاء؛  فالظاهـر 
المقت  دخول  بعد  عليه  أغمي  أن  إال  به،  شبه  حيث  مطلقًا  الصالة  وال يقضي 

المجنون»(٢). في  كما 
عليه  المغمى  بين  الفرق  مسـتظهرًا  الجيطالي   لقول  توضيحًا  البكري   ويزيـد 
عليه  المغمى  أن  عنـدي  «والمتبادر  فيقـول:  بالنائم  ملحقًا  ويجعلـه  والمجنـون، 
والنائم  والمغمى  المجنون  من  كّالً  أن  ذلك  المجنون؛  إلى  منه  النائم  إلى  أقرب 
األولى  حالته  إليه  عادت  أحدهما  انته  متى  اآلخَرْين  غير  التكليف  عنه  رفع  وإن 
الجنون  بين  يفرقون  األطباء  أن  خبير  وأنت  المجنون،  بخالف  العقل،  صحة  من 

.٩٣/٢ - ٩٤ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)
.٩٣/٢ - ٩٤ للجيطالي،  اإلسالم  قواعد  على  الحاشية  أبو ستة:  القصبي   (٢)
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العقل  اختـالل  هو  فالجنون  واإلغمـاء؛  العقلـي)  (الجهـاز  األعصـاب  ومـرض 
عالجها  ويمكـن  اعتاللها،  هـو  األعصاب  ومـرض  عالجه،  ال يمكـن  اختـالالً 
تنبيهه  علـى  يقتصروا  بل  عـالج،  بدون  للصحو  يتماثـل  عليـه  والمغمـى  غالبـًا، 

بالمجنون»(١). منه  بالنائم  أشبه  هو  قلت:  لذلك  كالنائم، 
والنائم  عليه  المغمى  بين  الحاصل  التقارب  إلى  الجيطالي   تفطن  وقـد  هـذا 
إن  إال  الصوم،  في  عليه  ال قضاء  عليه،  المغمى  بمنزلـة  هذا  في  «والنائم  فقـال: 
جسـمه  في  آفته  وإنما  العقل،  صحيح  عليه  المغمى  ألن  جنابـة؛  علـى  نـام  كان 

بعضهم»(٢). عند 
نظرًا  المجال  هذا  في  النفسـاء  عن  الصالة  قضاء  سـقوط  يدخل  أن  ويمكن 
لطول  ليس  لكنه  الصالة،  في قضاء  يسقط  كان  وإن  فإنه  الحيض  أما  مدته،  لطول 

أيًضا(٣). لتكرره  بل  وحدها  مدتها 
والصوم  الصالة  أحكام  في سياق حديثه عن  المعنى  هذا  السالمي   ويؤكد 
دون  الصيام  قضاء  عليها  وجب  طهرت  «فإذا  فيقول:  والنفساء  الحائض  لدى 
بين  والفرق  الطـواف،  ركعتـي  إال  قضاؤهـا  ال يلزمه  الصـالة  فـإن  الصـالة، 
بخالف  وليلة،  يـوم  كل  في  متكـررة  الصالة  أّن  ذلـك:  في  والصـوم  الصـالة 
قضاء  عنها  الشـارع  فيرفع  واحـدة،  مرة  إال  السـنة  في  ال يجب  فإنـه  الصيـام 
ال مشـقة  إذ  الصيام  قضاء  وألزمهـا  للتخفيف،  وطلبـًا  للمشـقة  دفعًا  الصـالة 
ركعتي  قضـاء  وكذلك  الواحـدة،  السـنة  في  تكـرره  لعدم  قضائـه  فـي  عليهـا 
الطواف  وكذا  تكررها،  لعدم  فيها  المشقة  لعدم  كالصوم  تكون  فإنها  الطواف، 

واالعتكاف»(٤). بالكعبة 

.٩٤/٢ للجيطالي،  اإلسالم  قواعد  على  الحاشية  بكلي:  عبد الرحمٰن   (١)
نفسه. المصدر  بكلي:   (٢)

.٢٥٧/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
.٢٥٢/٢ الطلعة،  السالمي:   (٤)
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وعمومه: وانتشاره  الفعل  وقوع  ـ   ٤
«وهذا  للتيسير:  المعتبرة سببًا  المشقة  في ضابط  الزركشي  (ت: ٧٩٤هـ)  قال 
تتوضأ  ولهذا  فيه،  المشقة  تراع  لم  نادرًا  كان  فلو  عاّمًا،  وقوعها  المشقة  كانت  إذا 
المشهورة  العبارات  الصالة»(١)، ومن  المتحيِّرة  فريضة وتقضي  لكل  المستحاضة 

قضيته »(٢). خفت  بليته  ت  عمَّ «ما  قولهم:  الفقهاء   عن 
وما  شـخصّيًا،  أو  فردّيًا  ما يكون  البلوى  وعموم  العسـر  من  النوع  هذا  ومن 

عاّمًا. أو  نوِعّيًا  يكون 
سـيتناول  لكنه  فرد  أو  بشـخص  متعلقًا  كان  وإن  الشـخصي:  العسـر  أما  ـ  أ 
أو  جسـد  على  ما يقع  النوع،  هـذا  ذلك  يوضح  ومما  وظروفـه،  أوقاتـه  معظـم 
من  الجّزار  أو  الباسـور،  ذي  ثياب  على  أو  الطفل،  نجاسـة  من  المرضعة  ثياب 
لذلك،  تعرضهم  يكثـر  الصناعات  أصحـاب  من  وأمثالهم  هـؤالء  فـإن  الدمـاء، 
الغنم،  رعـاة  وكذلك  النجاسـات،  هـذه  مثل  عنها  ال تنفـك  أعمالهـم  وطبيعـة 
من  غيرها  أو  البقـر،  أو  الحمير  أو  البغال  أو  الخيـل  إسـطبالت  في  والعاملـون 
في  الكدمي   قال  وأبوالها،  الحيوانات  هذه  لروث  تعرضهـم  يكثر  الذين  البهائـم 
وما  األنعام  من  طهارتها  على  يجتمع  التي  الدواب  لهذه  يقضى  «إنه  الشأن:  هذا 
اإلنسـان،  طهارة  بمعنى  طاهر،  أنها  أشـبهها  وما  والبغال  الخيل  ومن  شـابهها، 
اإلنسان  على  وزائدة  وأكثر،  الطهارة  معاني  في  شـأن  كل  في  لإلنسان  ومشـبهة 

وقيئها»(٣). أرواثها  طهارة  في 
إال  ترخيصًا،  فيها  (اإلباضية )  أصحابنا   قول  من  فال أعلم  األنعام  أبوال  وأما 

.١٧١/٣ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (١)
مؤسسات  وتوزيع  نشر  النبوية،  نَّة  والسُّ القرآن  من  الفقهية  الرخص  الشريف:  محمد  الرحموني   (٢)

ص ٥٥. تونس،  دكتوراه،  رسالة  عبد اهللا،  عبد الكريم بن 
ص ٦٤. الخصال،  مختصر  الحضرمي:  أبو إسحاق  ـ   .١٣٨/٣ المعتبر  الكدمي:   (٣)
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والزواجر(٢)،  الدواسر(١)  بول  في  ما قيل  بنحو  الضرورة،  بمعنى  معناه  يخرج  بما 
حال  في  ذلـك  بنحو  ما خـرج  معاني  فـي  اإلبل  بـول  من  الشـرر  في  قيـل  ومـا 
القدم  يسـبغ  ما لم  واختالفهم،  ذلك  ذكـر  مضى  وقد  والحاجـات،  الضـرورات 
إال  يمكن  ال  ما  معاني  فـي  ذلك  مثل  إلى  والحاجة،  الضـرورة  معاني  فـي  ذلـك 
يعلم  ما لم  إنه  القدم،  إسـباغ  في  قيل  قد  أنه  ومعي  ما سـواه،  وينقل  ذلك  بمثل 

الوضوء(٣). إسباغ  بمعنى  رطوبة  ظاهره 
معاني  ففي  شـرر،  غالب  لكل  قوله:  معنى  «وأما  نفسـه:  السـياق  في  ويضيف 
لم  النجاسـة  غالب  من  خرج  شـرر  كل  الترخيص؛  معنى  في  يقول:  كأنه  الترخيص 
معنى  في  اإلسباغ  بمعنى  ذلك  ويتبين  الطهارة ،  معنى  يغلب على  لم  إذا  الشرر  يضر 
قد  أنه  ومعي  كله،  ذلك  في  الترخيص  بمعنى  يخرج  لعله  اإلبل،  أبوال  فـي  ما قيـل 
المسفوح ال يفسد، ولعل ذلك يخرج في معنى الضروريات»(٤). الدم  قيل: إن شرر 

لي  فقال  بعيـر  بول  الجمعة  إلـى  ذاهب  وأنـا  مرة  أصابنـي  محبـوب :  وقـال 
ذلك  ليس  قال:  وتوضأت،  بعيـر  بول  قدمي  أصاب  قلت:  حَبسـك؟  «ما  الربيـع : 
أحد  ما سلم  ما ترى  على  األمر  كان  ولو  قدمك،  ما يصبغ  يصيبك  أن  إال  بشيء 

اإلبل». بأبوال  التلوث  لكثرة  أي  مكة ،  طريق  في 
فيما  الترخيص  حفـظ  قد  ـ  عليه  اهللا  رحمة  ـ  الربيـع   «وكأن  السـالمي :  قـال 
الشـرع،  من  مواضع  في  النجاسـة  قليل  عن  العفو  وقع  قد  فإنه  القدر،  ذلك  دون 
وال كثيره،  قليله  فال ينقض  طاهرًا  اإلبل  بول  يكون  أن  إما  بأنه  عليه  فال يعترض 

وكثيره»(٥). قليله  فينقض  نجسًا  يكون  أن  وإما 

وحوافرها. بأظالفها  الحبوب  تدوس  التي  األنعام  هي:  الدواسر  أما   (١)
جعفر،  ابن  يجري.  ومنه  الدلو  يصب  حيث  البئر،  من  الماء  يزجر  الذي  الحيـوان  هي  الزاجـرة   (٢)

.٢٨٢/١ الجامع، 
.١٤٠/٣ - ١٤١ نفسه،  الكدمي:   (٣)

.١٤٤/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٤)
.١٢٦/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٥)
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القبالة  الزاجرة  بمـاء  بأس  «ال   : محبوب  5  محمد بن  أبو عبـد اهللا  وقـال 
في  يدخل  ثم  التراب،  في  تسحب  ثم  الزجر،  عند  البقر  بول  في  الحبل  تجر  التي 
يسحب  ولم  الماء  في  بعينه  بالبول  الحبل  صار  فإذا  منه،  يمتنع  ذلك  ألن  الماء؛ 
التي  الحبوب  بجميع  ال بـأس  أنه  األثر:  في  جاء  وكذلـك  أفسـدها،  التراب  فـي 
الدوس  بعد  فيها  بالت  فإن  الدوس،  حد  في  ما كانت  فيها  وتبول  البقر  تدوسـها 

أفسدته»(١). غيره  في  أو 
في  يدخل  بـل  النجاسـة،  أو  الطهارة  أمر  علـى  األمر  هـذا  وال يقتصـر  هـذا 
من  ما تطاير  البتالع  ان  الطحَّ يتعرض  مثالً:  الصوم  ففي  الفقه،  من  كثيـرة  أبـواب 
اإلسـمنت  أو  الجبس  صانع  وتعرض  الكيل،  أو  الطحن  أو  الغربلة  عنـد  الدقيـق 
إال  منه  االحتراز  ال يمكن  ألنه  والذباب(٢)؛  الغبار  وكذلك  منه،  ما تطاير  البتالع 

معتادة. غير  بمشقة 
في  فرد  ألي  ال يمكن  عام  أمر  فهو  النوعي:  البلوى  وعموم  العسر  وأما  ـ  ب 
الرمان،  بيـع  ذلك:  من  المحذور،  لـه  يحصل  أن  دون  مـن  يفعلـه  أن  المجتمـع 
قشـره،  في  األخضر  والبازالء  والبطيخ،  والبندق،  والفسـتق،  والجوز،  والبيض، 
أو  بيعها  إلى  الحاجة  هو:  البلوى  من  األشياء  هذه  كون  ووجه  الغرر،  وجود  مع 
أو  المجتمع  أفراد  جميع  إن  بل  بفرد،  مختصة  ليست  أنها  عامة:  وكونها  شرائها، 

إليها. محتاجون  عمومهم 
والسـَلم،  واإلقالة،  والضمان،  بالعيب،  الرد  مشـروعية  أيضًا  النوع  هذا  ومن 

الناس(٣). من  الكثيرون  يحتاجه  مما  ولكونها  إليها،  للحاجة 

.٢٨١/١ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
المختار،  لتعليـل  االختيار  الموصلـي:  وينظـر:  ـ  ص ٥٥.  الفقهيـة،  الرخـص  الرحمونـي:   (٢)

.١٣٢/١
ابن  ـ   .١٦٥  ،١٥٦  ،٥٤/٦ اإليضاح،  الشـماخي:  ـ   .١٢٤ - ١٢٥ القواعد،  جواهر  الراشـدي:   (٣)

ص ١٠٩. والنظائر،  األشباه  السيوطي:  ـ   .٩/٢ األحكام  قواعد  عبد السالم: 
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الشيء: إلى  الحاجة  ـ   ٥
مما  كانت  سـواء  كثيرة  أحكام  عليها  تبنـى  التي  الهامة  األسـباب  من  وهـي 
عند  بتفصيل  ذلـك  عن  الحديث  وسـيأتي  بالفـرد،  يتعلـق  أو  بالجماعـة،  يتعلـق 

اهللا. شاء  إن  الضرورة »  منـزلة  تنـزل  «الحاجة  قاعدة:  عن  الكالم 

المحظور: من  التخلص  ُعْسر  ـ   ٦
أفراده  تكون  وقد  البلوى،  عموم  عليه  فيترتب  منه،  التخلص  صعوبة  أي 
منها  كل  معنى  لتحقق  المتقدمة،  الضوابط  أو  األسـباب  من  عدد  بين  مترددة 
عمَّ  إذا  الطيـور  وذرق  والقيـح،  والدمامل  والقـروح  البراغيـث،  كـدم  فيهـا، 
ما يتولد  فاتفقوا على طهارة  اإلباضية  حكم هذه األشياء،  بيَّن  المساجد، وقد 
دم  أما  الصديـد،  فـي  واختلفوا  والقيـح،  المـد  من  والقـروح  الجـروح  مـن 
ذرق  وكذا  منه،  االحتراز  لصعوبة  فيه  رخصوا  والبعوض  والذباب  البراغيث 
من  ما يتولد  «وكذلك  الجيطالي :  يقول  المعنى  هـذا  وفي  خزقها،  أو  الطيـور 
الصديد  في  واختلف  طاهر،  أنه  اتفقوا  والقيـح،  المد  من  والقروح  الجـروح 
البراغيث  من  معناه  فـي  كان  وما  الذباب  دم  في  أيضًا  ورخص  أشـبهه،  ومـا 

وأشباهها»(١).
البدن،  من  يخـرج  الذي  القيح  أن  فذكر  جعفـر   ابن  ذهب  األمر  هـذا  وإلـى 
الدم  يخرج  حتى  فيـه  ال نقض  ـ  الخارج  الجرح  مـن  ـ  المهياس  الصديـد  ومـن 
حتى  فال نقض  دم،  منه  خرج  خدش  أو  شق  أو  البدن  في  جرح  وكل  الخالص، 

الوضوء(٢). انتقض  فقد  فاض  فإذا  منه،  خرج  الذي  الموضع  من  الدم  يفيض 
من  لحمه  ما يـؤكل  بخزق  بأسـًا  الفقهاء   بعض  يـر  «لم  أبو الحـواري :  قـال 

الخصال،  مختصـر  أبو إسـحاق،  الحضرمي  ـ   .١٣٨/١ - ١٣٩ اإلسـالم،  قواعـد  الجيطالـي:   (١)
ص ٦٤.

.٢٨٣/١ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
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فإن  منه،  النواشـر  إال  مفسـد  غير  الطير  وخزق  المسـّبح :  محمد بن  وقال  الطير، 
كانت  إذا  أحسن،  منها  والتنـزه  بالرخصة،  فيها  أخذوا  والدجاجة  مفسـد،  خزقها 

األقذار»(١). ترعى  جاللة 
الفرعية  المسـائل  لضبط  اإلباضية   وضعـه  ضابطًا  الكدمي   أبو سـعيد  وذكـر 
يؤكل  الذي  الطير  من  شيء  كل  إن  قولهم:  «ومعاني  فقال:  الطير  من  يخرج  فيما 
فال يفسـد  لحمه  يؤكل  الذي  الطير  من  معنا  والدجاج  خزقـه ،  فال يفسـد  لحمه، 

اختالفًا»(٢). ذلك  في  وال أعلم  خزقه، 
عصرنا  في  حكمها  تغير  قد  المتقدمة  األشياء  من  كثيرًا  أن  بالذكر  والجدير 
والذباب،  والبعـوض  البراغيث  لـدم  فبالنسـبة  المتقدمين؛  الفقهـاء   حكـم  عـن 
الحشـرية،  المبيدات  باسـتخدام  بسـهولة،  منـه  التخلص  الممكـن  مـن  أصبـح 
الالصق  بوضع  منه  التخلص  يمكن  فإنه  والقيح  والدمامل  القـروح  دم  وكذلـك 
المسـاجد  في  موجود  غيـر  فهذا  الطيـور  ذرق  أمـا  عليهـا،  (البالسـتير)  الطبـي 
مساجد  في  ذلك  وجد  وربما  المسـاجد،  وشـكل  البناء،  نوع  الختالف  الحالية 
يمكن  التي  الوسـائل  توجد  لم  إذا  فإنه  أمر،  من  يكن  ومهما  المكشـوفة،  القرى 
السـبب،  هذا  ضمن  تدخل  فإنها  المحظورة،  النجاسـات  هذه  من  بها  التخلص 
له  يتعرض  بل  مسـجد،  دون  وال مسـجد  ناس،  دون  بناس  ال يختص  أمر  وهذا 

أغلبهم(٣). أو  جميعهم 
المستحدثة  المواد  بعض  هناك  أن  المقام،  هذا  في  إليه  اإلشارة  ينبغي  ومما 
كتلوث  وذلك  الطهارة،  أثناء  منها  التخلص  الناس  على  وشـقَّ  البلوى  بها  َعّمت 
كمادتْي  قَِبلهم،  من  المسـتخدمة  بالمواد  الصناعات  وأصحاب  انين  الدهَّ أجسـام 

وزارة  ط  الحواري،  أبـي  جامع  الحواري:  محمد بن  أيضـًا  ينظر:  نفسـه.  المصدر  جعفر:  ابـن   (١)
.١٥٤  ،١٥٢/١ ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م،  ُعمان،  والثقافة،  القومي  التراث 

.١٥٣/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٢)
ص ١٧٤. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   (٣)
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(الغاز)  مثل:  الكيماوية  بالمواد  إال  إزالته  يصعب  مما  (اللصق)  والصمغ  الصبغ 
الجلد،  تسـلخ  إلى  تؤدي  قد  خشـونة  فيه  بما  األجسـام  يحـك  أو  و(البنـزيـن)، 
الوضوء،  أعضاء  من  أجزاء  فـي  بشـرتهم  إلى  الوضوء  ماء  ال يصل  هؤالء  فمثـل 
وعسـر  البلوى،  عموم  من  المتأتيـة  للمشـقة  ذلك  عن  فيعفـى  الحائـل،  لوجـود 

فيه. هو  مما  التخلص 
أو  (المانكير)  بــ  النسـاء  أظافر  طالء  بأن  المعاصرين  العلماء  بعـض  وأفتـى 
يتساهلون  الذين  أما  (الحناء)،  الخضاب  على  قياسًا  الوضوء  ال يفسد  (الغيزيزو) 
الصور  من  يعتبرونـه  وأنهن  النسـاء،  بين  شـائع  ذلك  أن  يـرون  الشـأن  هذا  فـي 
للوضوء  إزالته  بضـرورة  واإلفتاء  تركـه،  عليهن  الصعب  ومن  للزينـة،  الجديـدة 

الصالة(١). فرض  منهن  قليل  غير  عدد  ترك  إلى  أدى 
الصباغين  أيـدي  على  ما يلصق  مـع  الوضوء  صحـة  في  بعضهـم  ورخـص 
من  المالكية   عند  ما جاء  وعلى  الجلد،  عن  للماء  عازلة  مـواد  من  البناء  وعمـال 
وعلى  ما تحته،  إلـى  الماء  يصـل  لم  وإن  الخاتـم،  تحريك  مـع  الوضـوء  جـواز 

ذلك(٢). وغير  عمامته  كْور  على  المصلي  سجود  جواز 

المختار: الرأي 
والمقيس  المقيس  بين  واضحًا  فرقًا  هناك  أن  الرأي  هذا  في  التأمل  بعد  يبدو 
انين؛ ألن المقيس ـ وهو مواد التجميل المستحدثة  عليه، بشأن الصباغين أو الدهَّ
أو  ضرر  أّي  ترتب  دون  عنـه،  واالسـتغناء  تركه  المرأة  بإمكان  اختيـاري،  أمـر  ـ 
أو  الصباغين  أيـدي  على  ما يْعلـق  ـ  وهو  عليـه  المقيس  بخـالف  تذكـر،  مشـقة 
العمال  هـؤالء  ألن  ذلـك؛  عملهم  طبيعـة  تقتضـي  الذيـن  ـ  والعمـال  الدهانيـن 

ص ٧٩ - ٩٢. نفسه،  المرجع  إبراهيم:  زكي  محمد   (١)
للشـيخ  والفتوى  بعدها،  ومـا  ص ٨٩  اإلسـالم،  في  التيسـير  قضية  ـ  ال حـرج  ـ  البنـا:  جمـال   (٢)

ص ٢٥ - ٢٦. اإلسالم،  في  النسائي  المجتمع  معالم  كتابه:  في  إبراهيم  زكي  محمد 
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ما على  وإزالة  ذلك(١)،  دون  من  معاشهم  هي  التي  أعمالهم  إنجاز  ال يستطيعون 
لكثرة  بالبـدن،  وإضرار  شـديد  حرج  فيه  وضـوء  كل  عند  المـواد  مـن  جلودهـم 
عسـر  معنى  يتحقق  مثلهم  ففي  المؤثر،  التركيب  ذات  المزيلـة  المواد  اسـتخدام 
باالمتناع  منه  التخلص  يسـهل  الذي  (المانكير)  بخالف  المحظور  من  التخلـص 

كالحناء(٢). طبيعية  بمواد  تعويضه  أو  استعماله،  عن 
وعموم  للعسر  أمثلة  من  ذكره  ما سبق  كذلك،  السـبب  هذا  في  يدخل  ومما 
األغنام،  ورعـاة  الباسـور،  وذي  المرضعة  كثيـاب  الفـردي،  الشـخصي  البلـوى 

المختلفة(٣). الحيوانات  إسطبالت  في  والعاملين 

الفعل: تكرار  ـ   ٧
ما يتكرر  ألن  سلفًا؛  ذكرنا  كما  األفعال  بكثرة  صلة  الضابط  أو  السـبب  لهذا 
تكرار  أن  وال شك  متكررًا،  يكون  أن  كثيرًا  الشيء  كون  من  ال يلزم  ولكن  يكثر، 
بالسـواك  أمره  عدم  علَّق  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نجد  ولهذا  المشـقة،  عليه  يترتب  مما  الفعل 
بالسـواك  ألمرتهم  أمتي  على  أشـق  أن  «لوال  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  بالمشـقة،  صالة  كل  عند 

الصالة. لتكرر  تبعًا  الفعل  تكرر  من  متأتية  المشقة  الصالة»(٤).  وهذه  مع 
الصلوات  قضاء  وجوب  عـدم  الفعل:  تكرار  عن  المترتبة  التخفيفـات  ومـن 

وارد  أمر  ذلك  العمـال،  هؤالء  لمثل  القفازين  اسـتعمال  باإلمكان  أن  بعضهم  يذكـر  ربمـا   (١)
صعوبة  أو  العامـل  على  ماديـة  كلفة  زيـادة  اسـتعمالهما  في  يكـون  قد  ولكـن  وصحيـح، 
بها،  يعمل  التي  المادة  آثار  من  تامة  بصفة  ال ينجو  فإنه  ذلك  ومع  طويلة،  ألوقات  تحملها 
المشقة،  قاعدة  الباحسين:  يراجع:  مطلقًا.  ال تمنعه  ولكنها  كبيرة  بدرجة  لذلك  مقللة  فهي 

ص ١٧٦.
والزينة. األعراس  فتاوى  في  الخليلي  أحمد  المفتي  سماحة  رأي  يراجع:   (٢)

ص ٦٤. الخصال،  مختصر  الحضرمي:  ـ   .١٣٨/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٣)
في  ومسـلم  الجمعة،  يوم  السـواك  باب  في  البخاري  الصحيحيـن،  في  روي  صحيـح  حديـث   (٤)
 ،٤٣٥/٢ حجر،  البن  الباري  فتح  بشرح  البخاري  صحيح  ينظر:  السواك،  باب  الطهارة،  كتاب 

.١٤٥/٣ النووي،  بشرح  مسلم  وصحيح 
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التعلم،  في  للمصحف  المحدث  الصبي  مس  وجواز  لتكررها(١)،  الحائض  علـى 
المرة(٢). بعد  إليه  عودته  لتكرر 

لتكرر  _ النجاسة،  من  السبيلين  من  يخرج  فيما  باالسـتجمار  االكتفاء  وكذلك 
األمور  من  الحاالت  جميع  في  الماء  استعمال  يجعل  مما  والتغوط،  التبول 
نقله  وسيلة  فيها  تنعدم  أو  الماء  فيها  يشح  التي  المناطق  في  ال سيما  الشاقة، 

الحاجة. قضاء  محل  إلى 
من  صاحبه  يمنـع  الـذي  العذر  أو  الضـرورة  نـوع  الفقهـاء   بعـض  يحـدد  ولـم 
سئل  وقد  اسـتعماله،  عن  عاجزًا  دام  ما  ذلك  عمموا  بل  لالسـتنجاء،  الماء  اسـتعمال 
عن حكم الصالة في الحاالت التي يتعذر فيها االستنجاء  الشيخ بيوض إبراهيم  5 
وقد  صحيحة،  صالتـك  أن  «اعلم  لـه:  فقال  ويصلي  العاجـز  فيتوضـأ  مـا،  لضـرورة 
وجود  مع  ال يصـح  أن  الوضوء  حكـم  في  األصـل  أن  واعلم  عملـك،  فـي  أصبـت 
وجدت  إذا  ولكـن  غيرها،  في  أو  الفـروج  في  الجسـم،  في  موضع  أي  فـي  نجاسـة 
يسقط  النجاسـة  فإن  ما،  لسـبب  إزالتها  وتعذرت  الجسـم  ما من  موضع  في  نجاسـة 
الغائط  أو  البول  نجاسـة  غسـل  عليه  تعذر  فمن  ويصلي،  صاحبها  فيتوضـأ  حكمهـا، 
بمطهر،  النجس  أثر  وإزالة  االستبراء  في  جيدًا  يحتاط  أن  عليه  كان  ما،  لسبب  بالماء 
غير  عليه  وليس  ويصلي  يتوضأ  ثم  ذلك،  نحو  أو  (ورق)  كاغد  أو  تراب  أو  كحجارة 
في  نجاسة  وجود  مع  ال تصح  الصالة  أن  كما  الوضوء،  فرض  عنه  وال يسقط  ذلك، 

مًعا»(٣). الصالة  صحت  إزالتها  وتعذرت  وجدت  إذا  ولكن  الجسم،  من  موضع 
ما يقوم  أو  بالحجـارة  االسـتنجاء  علـى  اإلباضيـة   جمهـور  دأب  وقـد  هـذا 
من  والتنـزه  الطهارة  في  زيادة  بالمـاء  ذلك  ُيْتبعون  ثم  الصحي،  كالورق  مقامهـا 
النجس  يزيل  «أن  الحاجة:  قضاء  آداب  في  الجيطالي   يقول  ذلك  وفي  النجاسـة، 

ص ١٢٤. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)
ص ٧٧. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ص ٧٦،  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)

.١٦٢/١ بيوض،  الشيخ  اإلمام  فتاوى  عمر:  بيوض بن   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٤٢

وال بذي  بمطعوم  ليس  ُمنـقٍّ  طاهر  جامد  كل  من  مقامها  ما يقـوم  أو  بالحجـارة 
والروث،  والعظم  بالنجس  االستنجاء  ويتقي  واألعواد،  والتراب  كالمدر  حرمة، 
نسـتقبل  أن  «نهانا  قال:  سـلمان  3  لحديث  والروث،  العظـم  عن  لنهيـه 0 
ذلك»(١).  من  بأقل  أحدنا  يستنجي  أو  باليمين،  نستنجي  أو  ببول  أو  بغائط  القبلة 
وإن  خمسة،  أو  ثالثة  على  األعداد،  وتر  على  االستجمار  يقتصر  أن  وينبغي 
األملس،  بالزجاج  وال يسـتنجي  فال بأس،  حـروف  ثالثة  له  واحد  بحجر  أنقـى 

ال ينشف»(٢). ألنه  وال بالفحم؛ 
األذى  من  فليستنظف  حاجته  قضى  «فإذا  فيقول:  األمر  هذا  الشماخي   ويؤكد 
األذى  به  يزيل  أن  يمكنه  بما  أو  سـبعة،  أو  أحجار  بثالثة  واالسـتطابة  بالحجارة، 
قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريـرة   أبي  طريق  من  مـا روى  هذا  على  والدليل  نفسـه،  عـن 
أحجار،  بثالثة  نستنجي  أن  وأمر  دينكم»(٣)،   أمر  أعلمكم  الوالد  مثل  لكم  أنا  «إنما 
«االسـتنجاء  قال:  عباس   ابن  عن  روي  ومـا  والعظم،  والرمـة  الروث  عـن  ونهـى 

رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب االستطابة، رقم ٢٦٢. ورواه أبو داود في السنن ـ كتاب الطهارة   (١)
الترمذي  ورواه  منسـوخ.  حديث  حديـث:  ٦   ـ  الحاجة  قضـاء  عند  القبلة  اسـتقبال  كراهيـة  بـاب 
ـ  بالحجارة  االسـتنجاء  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الطهارة  أبـواب  ـ  الصحيح  الجامـع  سـنن  فـي 
قد  لسـلمان:  قيل  قال:  يزيد،  عبد الرحمٰن بن  عن  الحديث:  ونص  منسـوخ  حديث  حديث:  ١٧  
بغائط  القبلة  نسـتقبل  أن  نهانا  «أجل،  سـلمان:  فقال  الخراءة،  حتى  شـيء،  نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص كل  علمكم 
نسـتنجي  أن  أو  أحجار،  ثالثة  من  بأقل  أحدنا  يسـتنجي  أن  أو  باليمين،  نسـتنجي  أن  أو  ببول،  أو 
وخالد بن  وجابر،  ثابت،  وخزيمة بن  عائشـة،  عن  الباب  «وفي  الترمذي:  قال  بعظم»،  أو  برجيع 
أصحاب  من  العلم  أهل  أكثر  قول  وهو  صحيح.  حسن  حديث  سلمان  حديث  أبيه  عن  السائب، 
أثر  أنقى  إذا  بالماء،  يستنج  لم  وإن  يجزئ،  بالحجارة  االستنجاء  أن  رأوا  بعدهم:  ومن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، 

سلمان». عن  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  المبارك،  وابن  الثوري،  يقول  وبه  والبول،  الغائط 
.١٣٥/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٢)

والدارمي،   ،٨ رقم  غائط،  أو  ببول  القبلة  اسـتقبال  كراهية  باب  الطهارة،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٣)
ورواه  األلباني.  حسـنه  هريرة،  أبي  عن   ،٦٧٤ رقم  بالحجارة،  االسـتنجاء  باب  الطهارة،  كتاب 
حديث:  ٧٢٤٥   ـ   3 هريرة  أبي  مسـند  هاشم  بني  مسـند  ومن  ـ  المسـند  في  حنبل  أحمد بن 

األلباني. صححه  منسوخ  حديث 
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له  كان  إذا  واحد  حجر  يجزي  بعضهم:  رجيع»(١).  وقال  فيهن  ليس  أحجار  بثالثة 
وقد  العدد،  يشـترطوا  ولم  العين  إزالة  هذا  من  المفهوم  ألن  قالوا  أحـرف؛  ثالثـة 
يخص  ولم  ما ينقيه،  المستنجي  يكفي  قال:  هذا  من  أعظم  علي   داود بن  عن  ذكر 
الخزف  إلـى  الحجر  عـن  عدل  ولـو  قال:  وال عـددًا،  غيـره  مـن  حجـرًا  بالذكـر 
قال:  به  خصه  أو  المفهـوم  على  الظاهر  غّلب  ومن  يجزيـه،  ذلـك  إن  والخشـب، 
به  يزيل  مما  ما يمكنه  أو  سـبعة  أو  ما يجزئ،  أقل  وهو  أحجار،  ثالثة  مـن  ال بـد 
المفهوم،  األذى عن نفسه، وهو قول أصحابنا  رحمهم اهللا (اإلباضية )، ومن غلب 
على  العدد  حمل  والظاهر  المفهوم  بين  جمع  ومن  واحد،  حجر  ولو  يجزئ  قال: 
الحجارة  أعني  غيره،  استعمال  له  يكن  لم  الماء  اإلنسـان  وجد  فإذا  االسـتحباب، 

االستطابة»(٢). باالستنجاء  أراد  النبي 0  وألن  االستطابة،  غاية  فيه  ألن  فقط؛ 
يحافظون  ما زالوا  المغاربة  اإلباضية   جمهور  أن  إليه  اإلشارة  ينبغي  ومما  هذا 
الصحي  بالورق  الجزائر ، فتجدهم يستجمرون  الحميدة خاصة في  نَّة  السُّ على هذه 
المناطق  بقية  أما  الطهارة،  غاية  لبلوغ  االطمئنان،  في  زيادة  بالماء،  ذلك  يتبعون  ثم 
صعب  أو  الماء  ُفقد  إذا  وعسر  مشـقة  من  أحيانًا  ما يلحقهم  رغم  بالماء،  فيكتفون 
القطب  أشـار  وقد  العمومية،  المراحيض  فـي  خاصة  الخالء،  بيـت  إلى  إحضـاره 
أو  بالتنحنح،  أو  وبالنثـر  بـه،  أو  بالسـلت  اسـتبرأ  «ومن  فقال:  هـذا  إلـى  أطفيـش  
ولو  بالحجارة،  قبله  يسـتنج  لم  ولو  بالماء،  اسـتنجاؤه  صح  انقطع،  حتى  بالمكث 
سـواء  البول،  ما ينقطع  قدر  فليسـتبرئ  الماء  في  كان  فمن  الخارج،  في  بلل  بقـي 

الطهارة،  باألحجار، رقم ٤١، وابن ماجه، كتاب  باب االستنجاء  الطهارة،  أبو داود، كتاب  رواه   (١)
باب  الطهارة  كتاب  ـ  السنن  في  والدارمي  خزيمة.  عن   ،٣١٥ رقم  باألحجار،  االستنجاء  باب 
اسـمه  من  باب  الخاء  باب  ـ  الكبير  المعجم  فـي  الطبرانـي  ورواه  حديـث:  ٧٠٨ .  ـ  االسـتطابة 
أبيه  عن  خزيمة،  عمارة بن  عـن  ولفظه:  حديث:  ٣٦٣٨   ثابت  خزيمة بـن  عمارة بـن  ـ  خزيمـة 
له  كن  رجيع  فيهن  ليس  أحجار  بثالثة  استطاب  «من  قال:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت،  خزيمة بن 

األلباني. وحسنه  طهورا». 
.٢٠/١ - ٢٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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نقول  ونحن  المشـارقة ،  أصحابنا   ما يقول  هذا  فيه،  فدخل  خارجًا  بال  أو  فيه  بـال 
والصحابة ...»(١) ُقباء   أهل  وكذلك  يقدمها،  ألنه ملسو هيلع هللا ىلص  الحجارة؛  تقديم  من  ال بد 

والمناخية: البيئية  الظروف  ـ   ٨
والسنن  والمناخية،  البيئية  الظروف  بعض  البلوى  وعموم  العسر  مظان  ومن 
عن  الزائدة  المشـقة  إحداث  في  تأثير  تعالـى  اهللا  بجعل  لها  يكـون  التـي  اإللٰهيـة 
والوحـل،  والبـرد،  والثلـج،  المطـر،  المظـان:  هـذه  ومـن  بالمكلـف،  المعتـاد 
البرد،  وشدة  الحر،  وشدة  والزالزل،  واألعاصير،  الشـديدة،  والرياح  والضباب، 

معناها. في  هو  مما  وغيرهما 
منهما  كّالً  أن  باعتبار  عليه،  مقيس  ذلك  عدا  وما  المطر،  ذلك  في  واألصـل 
بعضها راجعًا  يكون  للتيسير، وهي في محل االجتهاد، وقد  الجالبة  المشقة  مظنة 

المناط(٢). تحقيق  في  االجتهاد  إلى 
التي  والتيسـيرات  المشـقة،  معها  تتحقق  شـروط  األسـباب  من  واحد  ولكل 
المترتبة عليها: التخفيفات  المؤثرات، وبعض  بيان لبعض هذه  يأتي  تناسبها، وفيما 
غيره،  به  ألحـق  الذي  فهو  المطـر  أما  معناهمـا:  في  ومـا  والوحـل:  المطـر  ـ   ١
أو  والنعال،  الثيـاب  بابتالل  والتأذي  المشـقة،  إلى  يؤدي  أنه  فيه  الترخيـص  وتعليـل 
أنه سبب للتيسير؛  العلماء  التعرض إلى المرض، وضابطه هو ما ذكرناه، ويرى بعض 
معناه(٣). في  ألنها  والجليد؛  والثلج،  الوحل،  به  ويلحق  يذكر،  لم  أو  ما ذكر  لتحقق 

.١٧٧/١ - ١٧٩ والفرع،  األصل  شامل  يوسف،  أمحمد بن  أطفيش   (١)
ص ٥٥. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (٢)

البصـري  حبيـب  علي بـن  أبو الحسـن  المـاوردي  ـ  ص ٧٨.  نفسـه،  المصـدر  الحضرمـي:   (٣)
وعلي  عبد الموجود  أحمد  عادل  تحقيق:  الشافعي،  اإلمام  فقه  في  الكبير  الحاوي  (ت: ٤٥هـ): 
النووي:  ـ   .٣٩٩/٢ ١٩٩٤م،  ١٤١٤هــ/  بيروت  العلمية،  الكتـب  دار  نشـر  معوض،  محمـد 
العلمية  الكتب  إحياء  دار  وعميرة،  قليوبي  وحاشـيتي  المحلي،  الجالل  بشـرح  الطالبين  منهاج 

.٢٦٧/١ مصر،  الحلبي  البابي  عيسى 
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والوحل: المطر  على  المبنية  التخفيفات  ومن 
عبد اهللا بـن  عـن  مـا روي  والدليـل  والجمعـة،  الجماعـة  تـرك  جـواز  ـ  أ 
اهللا،  إال  ال إلٰه  أن  أشـهد  قلت:  «إذا  مطير:  يوم  في  لمؤذنه  قـال  أنـه   ، ̂ عبـاس  
بيوتكم»،  الصالة، قل: صلوا في  أن محمدًا رسول اهللا، فال تقل: حّي على  أشهد 
هو  من  ذا  فعل  قـد  ذا،  من  «أتعجبون  فقـال:  ذاك،  اسـتنكروا  الناس  فكأن  قـال: 
الطين  فـي  فتمشـوا  أحرجكم  أن  كرهـت  وإني  عزمـة،  الجمعـة  إن  منـي،  خيـر 

والدحض(١)»(٢) .
من  «لُِيصلِّ  فقال:  فُمطرنا  سفر  في  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  مع  خرجنا  قال:  جابر   وعن 
في  فالصالة  النعال  ابتلت  «إذا  قال:  أنه  أخرى  رواية  رحله»(٣)  وفي  في  منكم  شاء 

مطيرة»(٥). أو  باردة  ليلة  كانت  إذا  «وكذلك  بركة :  ابن  قال  الرحال»(٤)،  
كثير  نص  وقد  والعصر،  والظهر  والعشاء  المغرب  صالتي  بين  الجمع  ـ  ب 
فيه،  الخروج  في  المشـقة  وتلحق  الثياب،  ُيبِلُّ  مطـر  في  ذلك  على  العلمـاء  مـن 
يلوث  الوحل  «ألن  الحنابلـة ؛  عنـد  األصح  علـى  بمجرده  الوحل  فـي  وكذلـك 

الزلق. الدحض   (١)
المطر  في  الجمعة  يحضر  لم  إن  الرخصـة  باب  الجمعة  كتاب  ـ  البخاري  أخرجه  عليـه،  متفـق   (٢)
في  الرحال  في  الصالة  باب  وقصرها  المسافرين  صالة  كتاب  ـ  مسلم  ورواه  حديث:  ٨٧٤ .  ـ 
.٢٠٦/٥ النووي،  بشرح  مسلم  صحيح  في  ينظر:  لمسلم.  واللفظ   ، ١١٦٣ حديث:    ـ  المطر 

حديث:  ـ  المطر  فـي  الرحال  في  الصالة  بـاب  وقصرها  المسـافرين  صالة  كتـاب  ـ  مسـلم  رواه   (٣)
تفريع  الصالة  كتاب  ـ  السنن  في  أبو داود  ورواه   .٢٠٦/٥ النووي،  بشرح  مسلم  صحيح    ١١٦٢ 
حديث:  ٩١٢ . المطيرة،  الليلة  أو  الباردة  الليلة  في  الجماعة  عن  التخلف  باب  ـ  الجمعة  أبواب 

ـ كتاب األذان باب األذان للمسافر ـ حديث:  ٦١٤ ، عن عبيد  اهللا بن  البخاري  متفق عليه، رواه   (٤)
في  «صلوا  قـال:  ثم  بضجنـان،  باردة  ليلـة  في  عمر  ابـن  أذن  قال:  نافـع،  حدثنـي  قـال:  عمـر، 
صلوا  «أال  إثـره:  على  يقول  ثـم  يؤذن،  مؤذنًا  يأمـر  كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  فأخبرنـا  رحالكـم، 
المسافرين  صالة  كتاب  ـ  مسـلم  ورواه  السـفر».  في  المطيرة  أو  الباردة،  الليلة  في  الرحال»  في 

عمر. ابن  عن   ١١٦١ حديث:  عن  ـ  المطر  في  الرحال  في  الصالة  باب  وقصرها 
.٥٠٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٥)
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أعظم  وذلك  وثيابـه،  نفسـه  فيتأذى  للزلق  اإلنسـان  ويتعـرض  والنعـال،  الثيـاب 
على  فدل  والجماعـة،  الجمعـة  ترك  فـي  العذر  في  المطـر  سـاوى  وقـد  البلـل، 

الحكم»(١). في  المرعية  المشقة  في  تساويهما 
للصحيح  الحضر  فـي  الجمع  جواز  ير  فلم  الـرأي  هذا  بركة   ابـن  وعـارض 
في  للمبطون  الجمع  أصحابنـا   بعض  «وأجاز  فقـال:  باألمطار،  مشـقة  وجد  ولو 
في  عندهم  والخبـر  والضرورة،  للمشـقة  المطير  اليوم  فـي  والصحيح  الحضـر، 
وإن  هذا»،  من  بأعظم  ويمتحنهم  هؤالء  يبتلي  أن  له  تعالى  اهللا  أن  وعندي  ذلك، 
وقد  مقيمون،  وهـم  وقتها  في  صالة  كل  صلـوا  إذا  مشـقة  ذلك  في  عليهـم  كان 
عذر  غير  من  الحضر  في  الصالتين  بين  جمع  «من  قال:  أن  عباس   ابن  عن  روي 
وقد  رخصة،  الجمع  بركة   البن  نقـول  ولكن  الكفر»(٢)،   أبواب  من  بابًا  أتـى  فقـد 
حاالت  فهناك  الكبائـر،  من  ذلك  نعتبـر  فلماذا  للضـرورة،  المصلي  إليهـا  يلجـأ 
بين  الجمع  وهي  بالرخصـة،  األخذ  إلى  فيضطر  اإلنسـان  على  تطرأ  اضطراريـة 
ذلك  ال يجعل  ولكن  التيسير »،  تجلب  «المشـقة  ألن  الحضر،  في  ولو  الصالتين 
عنها  االشـتغال  ألن  جمعًا؛  ويصليها  الثانيـة،  إلى  األولـى  الصالة  فيؤخـر  عـادة 

التوبة. وعليه  آثم،  فهو  الصالة  وقت  ُيضّيع  صاحبه  جعلت  بالدنيا 
ألجل  الوطن  في  الصالتين  بين  الجمع  مسألة  «المعارج»  في  السـالمي   ذكر 
الحضر ألجل  فـي  الجمع  في جـواز  العلمـاء  أقـوال  إلـى  وأشـار  الضـرورات، 

شـرح  المحلي:  جالل  ـ   .٢٧٥/٢ قدامـة  ابـن  ـ   .٢٥٥/١ - ٢٥٦ اآلمـال،  معـارج  السـالمي:   (١)
عليه  ويقاس  بالمطر،  ذلـك  خص  لكنه   ،٢٦٧/١ وعميـرة،  قليوبي  بحاشـيتي  الطالبين  منهـاج 
إلحاق  األذرعي  عن  المذكورة  حاشيته  في  القليوبي  نقل  وقد  الثوب،  وبال  ذابا  إذا  والبرد  الثلج 

.٢٦٧/١ القليوبي،  حاشية  بالمطر،  والخوف  والظلمة  والريح  الوحل 
في  والحاكم  الحضر، رقم ١٨٨،  في  الصالتين  بين  الجمع  باب  الصالة،  أبواب  الترمذي،  رواه   (٢)
«وحنش  الترمذي:  قال   ،١٠٢٠ رقم  التأمين،  باب  الجماعة،  وصالة  اإلمامة  كتاب  المستدرك، 
أحمد  ضعفه  الحديث  أهل  عند  ضعيـف  وهو  قيس  حسـين بن  وهو  الرحبي  أبو على  هو  هـذا 

.٥٧٧/١ الجامع،  بركة،  ابن  وغيره». 



٣٤٧ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

للمريض والمستحاضة وللناس  أنه يجوز  فقال: «فعن محمد بن محبوب   المطر، 
قائمًا،  المطـر  كان  إذا  يجمـع  وقيـل:  الصالتيـن،  بيـن  يجمعـوا  أن  المطـر  يـوم 
المعاني  بهذه  الجمع  جواز  على  لهم  والحجة  المطـر،  حال  غير  في  وال يجمـع 
وكانت  المطر ،  عند  الحرام   المسجد  في  بالصالتين  جمع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ما يروي 
وابن  عبد الرحمٰن   سلمة بن  وأبو  عمر   وكان  المطر،  ألجل  كثيرًا  تجمع  الصحابة  
المغرب  بين  يجمـع  أن  مطير  يـوم  كان  إذا  ـنَّة  السُّ من  ويقولـون:  يفعلونـه  عمـر  

والعصر»(١). الظهر  وبين  والعشاء 
بالوحل،  البالوعات  انسداد  أحيانًا من  الطرقات  ما يحدث في بعض  هذا ولعل 
في  أيضًا  ويحدث  ما ذكرنا،  يشبه  السـير  حركة  فيعوق  فيها،  القذرة  المياه  وانتشـار 
الوصول  المصلين  على  فيتعذر  ذلـك،  جراء  من  وتعطيلها  الطرقات  إصالح  حالـة 
الصالتين؟ بين  الجمع  فيها  يرخص  ضرورة  الحالة  هذه  تعتبر  فهل  المساجد،  إلى 

مشـقة  تلحقه  القذرة  بالمياه  الموحلة  الطرقات  هذه  يقطع  الذي  أن  شـك  ال 
ألجل  ذلك  تحمل  على  يجبره  الفقهاء   من  أحدًا  أن  وال أحسـب  شـديد،  وحرج 
عنه  فالحرج  العاجز  أما  والمسـتطيع،  للقادر  يترك  األمر  وإنما  الجماعة،  حضور 

التيسير ». تجلب  «المشقة  ألن  مرفوع؛ 
نقل  وسـيلة  أم  دابة  كانت  سـواء  الراحلة،  علـى  الفـرض  صـالة  جـواز  ـ  ج 
أو  مطر،  أو  بوحل،  التأذي  خشـية  متحركة،  أم  كانت  واقفة  كالسـيارات  حديثة، 
عثمان بن  عمرو بـن  عـن  روي  لِما  وذلـك  معناهـا(٢).  فـي  ومـا  بـَرد،  أو  ثلـج، 

المطر  في  الجمع  بـاب  السـفر،  صالة  أبواب  جماع  كتاب  الكبرى،  السـنن  فـي  البيهقـي  روى   (١)
وأبا  المسـيب  وسـعيد بن  عروة  أباه  «أن  عـروة  هشـام بن  عـن   ،٥٣٤٦ رقـم  الصالتيـن،  بيـن 
المغرب  بين  يجمعون  كانوا  المخزومي  المغيرة  هشام بن  الحارث بن  عبد الرحمٰن بن  بكر بن 
معارج  السـالمي،  ذلك».  وال ينكرون  الصالتيـن  بين  جمعوا  إذا  المطيـرة  الليلة  فـي  والعشـاء 

.٢٥٥/١٠ - ٢٥٦ اآلمال، 
المقدسـي  محمد  موسـى بن  أبو النجا  الدين  شـرف  الحجاوي   .١٤٧/٢ المغني،  قدامة:  ابن   (٢)

.٥٠٢/١ للبهوتي،  القناع  كشاف  شرح  االنتفاع  لطالب  اإلقناع  (ت: ٩٦٠هـ):  الصالحي 
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هو  مضيق  إلـى  انتهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «أن  جـده:  عن  أبيه،  عـن  مـرة ،  يعلى بـن 
منهم،  أسـفل  من  والبلة  فوقهـم،  من  والسـماء  راحلته،  علـى  وهـو  وأصحابـه، 
على  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  تقدم  ثـم  وأقام،  فـأذن  المؤذن،  فأمـر  الصـالة،  فحضـرت 
يجعل  أو  الركوع،  من  أخفض  السـجود  يجعل  إيماء،  يومئ  بهم  فصلى  راحلته، 

ركوعه» (١). من  أخفض  سجوده 
فلم  الفرض  أمـا  ضرورة،  بال  الراحلة  علـى  التنفل  اإلباضية   بعـض  وأجـاز 
جواز  المخالفة  مفهوم  طريق  عن  بعضهم  عبارة  من  يفهم  ولكن  بذلك،  يصرحوا 
وال غاية  النوافـل  فـي  «ُرغِّب  «النيـل»:  فـي  الثميني   قـال  الضـرورة،  عنـد  ذلـك 
دابة...»،  وعلـى  الصحة  مـع  وإن  وإيماء،  وقعـود  بتيمـم  وجـوزت  ألكثرهـا... 
الماء  ووجود  صحة،  مع  وإن  ومشي  «وإيماء  فقال:  أطفيش   الشارح  عليه  وعقب 

ضرورة»(٢). بال  دابة  وعلى  ضرورة،  وعدم 
اإلنسان  ونشـاط  حيوية  على  والبرد  الحر  وتأثير  الشـديدان:  والبرد  الحر  ـ  د 
أما  األحكام،  بعض  عليهما  ورتب  الشـارع  راعاها  ولهذا  للعيان،  وظاهر  معلوم 
الحر  اشـتد  فإذا  جهنم  َفْيح  من  الحر  شـدة  «إن  قال:  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  ورد  فقد  الحر 

بالصالة»(٣).  فأبردوا 

وأحمد،   ،٤١١ رقم  والمطر،  الطين  في  الدابة  على  الصالة  باب  الصالة،  أبواب  الترمذي،  رواه   (١)
مسند الشاميين، حديث يعلى بن مرة، رقم ١٧٦٠٩، ابن حجر: «قال عبد الحق: إسناده صحيح 
عثمان».  عمرو بن  لحـال  القطان  وابن  العربي  وابـن  البيهقي  وضعفه  حسـن  إسـناده  والنووي 
مرة  يعلى بن  حديث  الشاميين  مسـند  ـ  حنبل  أحمد بن  مسـند  رواه   .٢١٢/١ الحبير،  تلخيص 
باب  الصالة  كتـاب  ـ  السـنن  في  الدارقطني  ورواه  حديـث:  ١٧٢٦٤   ـ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الثقفـي 
السنن  في  البيهقي  ورواه  أمية.  يعلى بن  حديث:  ١٢٤٠ عن  ـ  القيام  ال يستطيع  المريض  صالة 
حديث:  ٢٠٦١   للمكتوبة  النزول  باب  ـ  القبلة  اسـتقبال  أبواب  جماع  الصالة  كتاب  ـ  الكبـرى 

وزيادة. قريب  بلفظ  الثقفي  مرة  يعلى بن  عن 
.٥٤٩/٢ - ٥٥٠ أمحمد،  أطفيش  للقطب  وشرحه  النيل  كتاب  عبد العزيز:  الثميني   (٢)

حديث:  ـ  السـفر  في  بالظهر  اإلبراد  باب  الصالة  مواقيت  كتـاب  ـ  البخاري  رواه  عليـه،  متفـق   (٣)=
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والخريـف  الصيـف  ظهـر  تأخيـر  الفقهـاء   بعـض  أجـاز  ذلـك  علـى  وبنـاء 
المشقة  من  تسـببه  وما  الحر  لشـدة  مراعاة  الظل،  في  يمشـي  بحيث  وجمعتهما، 
باالسـتحباب،  قال  من  فمنهم  العلماء،  بيـن  خالف  على  الخشـوع  تذهب  التـي 

بالوجوب(١). قال:  من  ومنهم 
الجزائر   في  اإلباضية   مساجد  بعض  أن  المقام  هذا  في  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 
قبيل  إلى  الظهر  فأخرت  السـنة،  فصول  جميع  في  دائمة  عادة  الرخصة  هذه  اتخذت 
الناس  بعـض  ومـا زال  الناس،  علـى  تشـق  كانـت  لظـروف  مراعـاة  بسـاعة  العصـر 
إليها، وال ريب  الداعية  يتمسكون بهذه الرخصة رغم تغّير الظروف، وزوال األسباب 
المعلول  مـع  يدور  «الحكم  المشـهورة:  األصولية  القاعـدة  مـع  يتعـارض  األمـر  أن 
ولذلك  الناس،  عامـة  عند  شـديد  حرج  الوضع  هذا  عن  نتج  وقد  وعدمـاً »،  وجـودًا 
بأداء  أصلها  إلى  األمور  إعادة  إلى  يدعو  أن  الوضع  هذا  تغيير  يملك  من  على  ينبغي 
في  وال يتسـبب  الناس،  عن  والمشـقة  الحرج  يرفـع  حتى  وقتهـا،  أول  فـي  الصـالة 
انتبه  وقد  وقتها،  عن  أدائها  تأخيـر  بسـبب  الجماعة،  مع  الظهر  صالة  عن  إعراضهـم 
وقتها،  أول  في  الظهر  صالة  بإقامة  األئمة  وطالبوا  األمر  هذا  إلى  أخيرًا  الفقهاء   بعض 

والثواب. باألجر  والفوز  الجماعة،  شهود  من  المصلين  أغلبة  ال يحرموا  حتى 
والربيـع  الشـتاء  ظهـر  ـل  وعجَّ الشـارع  فراعـاه  الشـديد  البـرد  حالـة  وأمـا 
أبرد  الحر  كان  إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  قال:  أنه  مالك  3  أنس بن  فعن  وُجمعتهما، 

شدة  في  بالظهر  اإلبراد  استحباب  باب  الصالة  ومواضع  المساجد  كتاب  ـ  مسلم  ورواه   . ٥٢٤ 
أبي  عن  البخاري  ورواه  الغفاري.  ذر  أبي  حديث:  ١٠٠٩ عن  ـ  جماعة  إلى  يمضي  لمـن  الحـر 
أيضًا،  ومسـلم   ،٥١٢ رقم  الحر،  شـدة  في  بالظهر  اإلبراد  باب  الصالة،  مواقيت  كتاب  هريرة، 
 ،٦١٥ رقم  الحر،  شـدة  في  بالظهر  اإلبراد  اسـتحباب  باب  الصالة،  ومواضع  المسـاجد  كتاب 
بلفظ  حديث:  ١٠٠٩ .  ـ  جماعة  إلى  يمضي  لمن  الحر  شدة  في  بالظهر  اإلبراد  استحباب  باب 

جهنم». فيح  من  الحر  شدة  فإن  بالصالة،  فأبردوا  الحر  اشتد  «إذا 
الحصني،  ـ  نيل األوطار، ٣٠٤/١.  الشوكاني:  ـ  المختار، ٣٦٦/١.  الدر  إلى  المحتار  ابن عابدين: رد   (١)
التأخير. ويستحب  سنة  أنه  أصحها  الشافعي،  المذهب  في  وجهان  يوجد  أنه  وذكر   .٣١٦/١ القواعد، 

=
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والحر  البرد  العلماء  من  طائفة  جعلـت  عجل»(١).  وقد  البـرد  كان  وإذا  بالصـالة، 
أيضًا(٢). الجماعة  ترك  أعذار  من  الشديدين 

السـماء  _ غطت  إذا  الجوية:  األحـوال  تغير  بسـبب  كذلك  التخفيفـات  ومـن 
الجمع  فيجوز  المعروفة،  بالوسائل  الصالة  أوقات  معرفة  وتعذر  بالسـحب، 
فيها  يجوز  التـي  األعذار  إلى  بركة   ابـن  أشـار  وقد  للمشـقة،  الصالتين  بين 
السحاب  التخفيف، والثاني:  لعلة  السفر  بين الصالتين، فذكر األول:  الجمع 
معرفة  إلى  فيها  يصل  التـي  المواضع  دون  الغمام  وحال  السـماء  غطـت  إذا 
من  التخفيف  السفر  في  الجمع  علة  ألن  السفر؛  على  قياسًا  الصالة،  أوقات 
أوقات  عليـه  خفيت  فيمـن  موجـودة  وهي  المسـافر،  تلحـق  التـي  المشـقة 

معرفتها...(٣). في  االجتهاد  وُكلِّف  الصالة، 
والعواصف،  _ الريـاح  والمناخيـة:  البيئيـة  للظـروف  العائدة  األسـباب  ومـن 

الجماعة  ترك  يجوز  الحاالت  هذه  ففي  والصواعق،  والزالزل  واألعاصيـر، 
عمر بـن  أن  «المعـارج»  فـي  السـالمي   نقـل  المذاهـب،  فـي  خـالف  علـى 

والظلمة(٤). الريح  حالة  في  الصالتين  بين  الجمع  يرى  كان  عبد العزيز  
لكونها  المجال،  هذا  في  األعذار  من  الزلزلة  أن  علـى  العلماء  بعض  ونـص 
الرياح  على  ما يترتب  عليهـا  فيترتب  الخشـوع،  يذهب  الذي  الخوف  من  نوعـًا 

الصالتين(٥). بجمع  التيسير  وهو  األحكام  من  الشديدة 

عن   ،٨٦٤ رقـم:  حديث  الجمعة،  يـوم  الحر  اشـتد  إذا  بـاب  الجمعـة،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
حديث:  ١٤٦٨ .  ـ  البرد  في  الظهر  تعجيل  الصلوات  مواقيت  ـ  للنسـائي  الكبرى  السـنن  أنس. 

.٣٠٣/١ األوطار،  نيل  الشوكاني: 
و٥٥٦/١.  ،١٥٤/٢ المحتار،  رد  عابدين:  ابن  ـ   .٥٠٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٢٥٤/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
.٢٥٥/١٠ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٤)

.٤٩٧/١ القناع،  كشاف  البهوتي،   .٢٥٥  ،٢٥٤/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٥)
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المكلف: بحال  المتعلقة  واألعذار  العوامل  ـ   ٩
عدَّ  وقد  المكلف،  سن  وِكَبر  الشيخوخة  وهي:  معينة  حالة  ذلك  من  والمراد 
واألسـباب  األعذار  من  طائفة  فإن  وإال  بنفسـه،  قائمًا  عذرًا  هذا  العلماء  من  كثير 
واإلكراه  كالمرض  المكلـف،  حال  عليه  ما يصدق  هـي  الكالم  عنها  سـبق  التي 
المرض:  في  داخل  غير  بنفسه  قائمًا  سببًا  جعله  وممن  وغيرها،  والنسيان  والخطأ 

(ت: ٧٦١هـ)(١). العالئي  
على  _ والصالة  الجماعة،  تـرك  الحالة:  هذه  على  انبنت  التـي  الرخص  ومـن 

ذلك  كان  إن  الصوم  فـي  واإلفطار  قاعدًا،  فيصلي  عليها،  المقـدور  الكيفيـة 
في  جعفر   ابـن  أشـار  وقد  مسـكينًا،  يوم  كل  عـن  يطعـم  وأن  يجهـده،  ممـا 
 R  Q ﴿ تعالى:  قوله  معنـى  بيان  سـياق  في  األمر  هذا  إلى  «جامعـه» 
الكبيـر  للشـيخ  ذلـك  أن  فذكـر  (البقـرة: ١٨٤)،   ﴾ V  U  T  S
وال يطيقانه،  الصـوم  عن  فيضعفان  يصومان،  كانـا  اللذين  الكبير  والعجـوز 
سـحوره  امرأة،  أو  رجـالً  مسـكينًا،  يوم  لكل  منهمـا  واحـد  كل  عـن  يطعـم 

لأليمان(٢). المسكين  ما يعطي  قدر  حّبًا  إليه  يهدي  أو  وفطوره، 
هذا  ويرفع  الرحيل ) 5  (بن  محبوب  محمد بن  «حديث  أبو المؤثر :  وقال 
الصوم،  ال تطيـق  حتى  كبـرت  قد  الرحيل  ـ  أم  وهـي  ـ  أبيـه  جـدة  أن  الحديـث 
رمضان،  شـهر  من  أفطروا  إذا  عنهـا  يصوموا  أن  فأمرهـم  زيـد   جابر بـن  فسـألوا 
عنها،  يصوم  أيهما  فتنافسا  ابنان،  لها  وكان   : أبو عبد اهللا  5  وقال  ذلك،  ففعلوا 
شـهر  وحضر  الحول  حال  فلما  الصائم،  هو  يكون  أن  منهمـا  واحـد  كل  فرغـب 

(٦٩٤ - ٧٦١هـ/  الدين:  صالح  أبو سـعيد،  الدمشـقي،  العالئي  عبد اهللا  كيكلدي بن  خليل بن   (١)
الصالحية  في  مدرسـًا  القدس  في  أقام  ثم  دمشـق،  في  وتعلم  ولد  محدث.  ١٢٩٥ - ١٣٥٩م): 
األربعين  وكتاب  المذهب،  قواعد  في  المذهب  المجموع  كتبه:  من  فيها.  فتوفي  ٧٣١هـ  سـنة 

.٣٢١/٢ األعالم،  الزركلي:  وغيرها.  الحديث،  في  المعلم  والوشي  المتقين،  أعمال  في 
.١٦٦/٣ - ١٦٧ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
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فقال  نعم،  فقالوا:  هـي؟  حيَّة  أَو  لهم:  فقال  عنها،  زيد   جابر بن  سـألوا  رمضـان، 
مسكينًا»(١). يوم  كل  عنها  اطعموا  لهم: 

والعجزة،  للشيوخ  اإلفطار  مشـروعية  من  الحكمة  إلى  السالمي   أرشـد  وقد 
«وكذلك  فقـال:  العاجزين،  المكلفين  أحـوال  يراعي  الحكيـم  الشـارع  أن  وبيـن 
من  رحمة  اإلفطار،  له  يباح  فإنه  الصوم،  عن  الكبر  ِسّن  أعجزه  إن  الكبير  الشيخ 

ولطفًا»(٢). اهللا 
عنه  يسـقط  وكذلك  الحج،  في  غيره  عنه  ينيب  أن  في  للعاجز  يرخص  كمـا 
أنه  وأرى  المرض،  رخص  في  عنه  التخفيف  العلماء  بعض  أدخل  وقد  الجهـاد، 
يكون  المـرض  من  حالـة  الشـيخوخة  ألن  بالمـرض؛  يلحـق  أن  المناسـب  مـن 

القادر(٣). كالصحيح  الواجبات  بكل  القيام  عن  عاجزًا  ضعيفًا  فيها  الجسم 

.١٦٨/٣ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (١)
.٣٧/١٨ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)

.٤٨٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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أصابه  أي  دينه،  أو  عقله  في  نقص  أصابه  يقال  الضعف،  اللغة:  في  النقص  ـ 
نقصانًا  أو  نقصـًا  الشـيء  نقص  فيقال  والكمـال،  الزيـادة  خالف  وهـو  ضعـف، 
في  الخسـران  على  كذلك  النقص  ويطلق  تمامه،  بعد  شـيء  منه  ذهب  وانتقص، 
النقص  فيه  من  ُحمل  إذا  ألنه  التخفيف؛  اقتضى  المشـقة  من  نوع  وهو  الحظ(١). 

عليه. شق  قد  يكون  الكمال  أهل  بها  يطالب  التي  بالتكاليف 
الشارع خفف عنه  أن  الكمال، نجد  النقص أضعف من ذي  ذا  أّن  إلى  ونظرًا 
الترخيص،  أو  باإلبدال،  أو  بالتقليل،  أو  باإلسقاط،  ذلك  كان  األحكام، سواء  في 
البدن من  األهلية وسليمي  الكمال من كاملي  بِذي  لما في مساواته  أو غير ذلك، 

المشقة.
العقل، والحرية، والذكورة(٢). وينقسم  يتعلق بثالثة أمور:  المكلف  والنقص في 

المالي. والنقص  الحكمي،  والنقص  الحقيقي،  النقص  هي:  أقسام  ثالثة  إلى 
الصغر  يشـمل  عقلي  ما هو  منـه  النقص  وهـذا  الحقيقـي:  النقـص  أمـا  ـ   ١
وهذا  العقل،  غير  عضوي  ما هو  ومنه  والسكر،  واإلغماء  والنوم  والعته  والجنون 
فيه  ويدخل  طبيعـي  ما هـو  ومنه  األنوثـة،  ويشـمل  طبيعي،  ِخْلقـي  ما هـو  منـه 
والخرس،  كالعمى،  البدنية،  القوى  نقص  عليها  المترتب  العاهات  أنواع  مختلف 

البدنية. واآلفات  العاهات  من  ذلك  وغير  والشلل،  والعرج، 

معاني  وينظر:   .٨٥٤ المنير،  المصبـاح  الفيومي،   .٤٧٠/٥ اللغة،  مقاييس  معجـم  فارس:  ابـن   (١)
المحيط. والقاموس  العرب،  لسان  في  النقص  لكلمة  أخرى 

.١٩٨/٢ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  ابن  ـ  ص ٢٣٨.  المنير،  المصباح  الفيومي:   (٢)
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البدن  في  نقص  إلى  الذي ال يعود  وهو  االجتماعي:  أو  الحكمي  النقص  ـ   ٢
الرق. وهو  عنه  خارج  لوصف  وإنما  أعضائه،  أحد  أو 

المالية(١). الحقوق  أداء  عن  والعجز  اإلعسار  وهو  المالي:  النقص  ـ   ٣
األسباب: هذه  عن  الكالم  تفصيل  يأتي  وفيما 

الحقيقي: النقص  األول:  القسم  ـ   ١
وهو  طارئًا،  أو  ِخلقّيـًا  كان  سـواء  بالبدن،  بالفعل  القائم  النقص  به  والمـراد 

جسمي. ونقص  عقلي،  نقص  نوعان: 
العقلي: النقص  األول:  النوع  ـ  أ 

منها: األسباب  من  طائفة  يشمل  وهو 
الصغر: األول:  السبب   •

أو  حجمه  قلَّ  صغرًا،  وصغر  صغير،  فهو  بالضم  ُصغر  وقد  الكبر،  ضد  الصغر 
بعد  اإلنسـان  بها  يمر  التي  المرحلة  هنا:  والمراد  صغار،  جمعه  صغير،  فهو  ِسـّنه، 
سـبيل  على  األصوليين   عند  األهلية  عوارض  أحد  وهـو  البلوغ،  سـن  إلى  والدتـه 
األسباب  من  وهي  اإلنسان(٢)،  ماهية  في  داخالً  ليس  الصغر  ألن  وذلك  التسامح؛ 

الصغير. بدل  الصبي  استعمال  الفقهاء   على  ويغلب  التخفيف،  تقتضي  التي 
أجمع المسلمون على أن الصبي ال تكليف عليه؛ ألدلة متضافرة من أشهرها: 

يحتلم(٣). حتى  الصبي  منهم  وذكر  ثالث...»  عن  القلم  «رفع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  حديث 

ص ١٣٩. الرخصة،  كامل،  عمر  ص ٨٤،  المشقة،  قاعدة  يعقوب:  الباحسين   (١)
المنار، البن فرشت، ص ٩٤٤. الرهاوي: حاشية على شرح  السالمي: طلعة الشمس، ٢٤٩/٢.   (٢)

العالمية)  (ترقيـم   ،١٣٤٣ حديث  الحـدود،  كتاب  السـنن  الترمذي،  يبلغ)  حتـى  (روايـة  وفـي   (٣)
كتاب  السـنن،  أبـو داود  العالميـة)  (ترقيـم   ٣٣٧٨ حديـث  الطـالق،  كتـاب  السـنن  النسـائي، 
 ٢٠٣١ حديث  الطـالق،  كتاب  السـنن،  ماجه  ابن  العالمية)  (ترقيم   ٣٨٢٣ حديـث:  الحـدود، 
العالمية)  (ترقيـم   ١٢٩٠/١١٢٢ حديـث:  بالجنة،  المبشـرين  مسـند  أحمد  العالميـة)  (ترقيـم 

العالمية). (ترقيم   ٢١٩٤ حديث  الحدود،  كتاب  السنن،  الدارمي 
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يرشد  وحتى  للعبادات،  بالنسبة  الصبي  يبلغ  حتى  التكليف  عن  عائق  فالصبا 
البلوغ  يحصل  قـد  إذ  وحده،  بالبلـوغ  وال يكتفى  الماليـة،  للمعامـالت  بالنسـبة 

كاف. ُرْشد  معه  وال يكون  األبدان،  وخصوبة  المناخ،  بحسب  متقدمًا 
التدريجي  االكتمال  طور  في  وأنه  الصبي،  عقل  بنقصان  ذلك  العلماء  وعلَّل 
سـببًا  اهللا  جعلها  منضبطة،  ظاهرة  عالمة  وتلك  البلـوغ،  بسـن  نضجه  يبلغ  حتـى 

منضبط(١). غير  خفي  فوصف  الرشد  أما  التكليف،  للزوم 
أهلية  لـه  فثبتت  ذمتـه،  وتمت  اسـتقالله،  ثبت  ـا  حيًّ الجنيـن  انفصـل  فـإذا 
الحقوق  عليه  تجب  أن  ينبغي  وكان  وعليه،  له  الحقوق  فتجب  كاملة،  وجوب 
إال  بها،  الوجوب  أهلية  وثبوت  الذمة،  لكمال  البالغ  على  تجب  كما  بجملتها، 
من  المقصود  بـل  الوجوب،  لِذات  مقصـودًا  ليس  الحق  وجوب  كان  لمـا  أنـه 
ما يستطيع  إال  عليه  ال يجب  أنه  ذلك  على  وبنوا  األداء،  وهو  حكمه،  الوجوب 
للحرج  ودفع  لجانبـه  رعاية  ذلك  وفـي  فال يجب،  ما ال يسـتطيع  وأمـا  أداءه، 

عنه(٢). والمشقة 
الذي  المميز  والصبي  المميز  غير  الصبي  بين  التمييز  في  الفقهاء   اجتهد  وقد 
بصر  له  يصبح  أن  بالتمييز:  والمـراد  أفعاله،  تبعات  بعض  لوه  فحمَّ البلـوغ،  ناهـز 
والشر،  الخير  وبين  األمور،  من  والقبيح  الحسـن  بين  يميز  أن  به  يسـتطيع  عقلي 

وال تام(٣). عميق  غير  بصرًا  كان  وإن  والضر،  والنفع 
ولكن  يتأخر،  وقد  يكبر  فقد  طبيعية،  عالمة  أو  معينة  سن  التمييز  لهذا  وليس 
أمر  حيث  نَّة،  السُّ من  اسـتنباطًا  السابعة،  السـنة  بتمام  التمييز  سـن  روا  قدَّ الفقهاء  

عمر  ـ   .٦١٤ اإلباضيـة،  عند  االجتهاد  منهـج  وباجو:  ـ   .٢٤٥/٢ نفسـه،  المصـدر  السـالمي:   (١)
.١٣٩ - ١٤٠ الشرعية،  الرخصة  كامل 

 .٤٦١/٢ المنار،  على  المصنف  شـرح  األسـرار  كشف  النسـفي،   .٢٤٦/٢ نفسـه،  السـالمي:   (٢)
.١٦٣/٢ التوضيح،  الشريعة:  صدر  ـ   .٢٤١/٤ األسرار،  كشف  بشرح  البزدوي 

.٤٢٨ فقرة   ٧٦٠/٢ الفقهي،  المدخل  الزرقا:   (٣)
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سـن  في  ويضربوا  السـابعة،  سـن  في  بالصـالة  الصبيـان  يؤمـر  أن  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص 
البلوغ(١).(٢). تنازع  ألنها  العاشرة ؛ 

ولكن  ـ  أشـرنا  كما  ـ  تامة  وجوب  أهلية  المرحلة  هذه  فـي  للصغير  وتثبـت 
نوعان  القاصرة  األهلية  هذه  مع  يثبت  والذي  قاصرة،  أداء  أهلية  إال  لـه  ال تثبـت 

العباد. وحقوق  اهللا،  حقوق  هما:  الحقوق،  من 
بين  دائرة  أو  كاإليمان،  محضًا  ُحسـنًا  حسـنة  كانت  فإن  اهللا:  حقوق  فأّما  ـ   ١
فإنها  والجهاد،  والحج  والصوم  الصالة  نحو  البدنية،  كالعبادات  والقبح،  الحسن 
ودفعًا  به  رحمة  أداؤها،  عليه  يجب  ولكن  النفع،  من  فيها  لِما  الصبي  مـن  تصـح 

والحرج. للمشقة 
من  شـيء  من  بلوغه  قبل  الصبي  على  «وما  المعنى:  هـذا  في  السـالمي   قال 
الطاعات،  فعـل  على  بتدريبه  الولـي  يؤمر  ولكن  االعتقاديـة،  البدنيـة  العبـادات 
وهو  تركها  على  ويضربه  سبع،  ابن  وهو  الصالة  فيعلمه  اإلسالم،  معالم  وتعليمه 
عنه  ويسـقط  ودنياه»(٣)،  دينـه  أمور  مـن  إليه  ما يحتاج  يعلمـه  وكـذا  عشـر،  ابـن 
النسـاء  أن  جميعًا  الناس  «أجمع  بركة :  ابن  قال  فجائز،  فيـه  شـارك  فإن  الجهـاد، 
الجهاد،  فرض  من  خارجون  الزَّْمَنـى  من  واألكابر  واألصاغر  والعبيد  والصبيـان 

الجهاد»(٤). بآية  يخاطبوا  لم  وأنهم 

الغالم  يؤمر  متـى  باب  الصالة،  كتـاب  أبو داود،  أخرجه  فيمـا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبـت  وقـد   (١)
سـبع»  أبناء  وهم  بالصالة  أوالدكم  «مروا  قال:  أنه  حسـن،  بإسـناد   ،٤٩٤ رقم  بالصالة، 
ذلك  من  الزرقا  مصطفى  أخـذ  وقد  الصبا،  منذ  اهللا  عبادة  على  تعويدهم  لغـرض  وذلـك 
في  الصغير  تمتع  علـى  ودليالً  التمييز،  سـن  مبدأ  الوقت  هذا  للشـارع  اعتبار  على  دليـالً 
الحاشـية،  الفقهي  المدخل  الزرقا  ينظر:  الصـالة،  منه  تصح  كي  أداء  بأهليـة  السـن  هـذه 

.٧٦٢/٢
ص ٧٨. الفقه،  أصول  في  الوجيز  زيدان،  عبد الكريم  ـ   .٢٤٧/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)

.٢٤٧/٢ نفسه،  السالمي:   (٣)
.٤٨٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
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أجل  «ومن  فيقـول:  التوضيـح  في  زيـادة  المعنى  هـذا  السـالمي   ويؤكـد 
في  َشـرع  فلو  عهدة،  َيسـتتبِع  لم  الصبي  لفائدة  كان  البدنية  العبـادات  تجويـز 
تركها  ولو  قضاؤها،  عليه  ال تجب  أفسدها  ولو  فيها،  المضي  ال يلزمه  صالة 
والشـرك  كالكفر  محضًا،  ُقبحـًا  قبيحًا  مـا كان  كذلك  ال يفسـق،  عذر  بـدون 
أو  الصوم،  أو  الصالة،  الصبي  ترك  فلو  مكلف،  غير  ألنه  اإليمان؛  فال تلزمـه 
بمنزلة  كان  ولو  بالفسق  لم يوصف  البدنية،  العبادات  نحو ذلك من  أو  الحج، 
االعتقاد  أهمل  إذا  بالشرك  يوصف  أن  ال يصح  وكذلك  والنباهة،  الفطانة  من 
كذلك  يكـن  لم  ومن  التكليـف،  حـد  يبلغ  لـم  ألنـه  تعالـى؛  اهللا  توحيـد  فـي 

مشرك»(١). بأنه  فال يوصف 
هذا  تصويب  تقتضـي  الحرج  رفع  ومبادئ  الشـريعة  مسـالك  أن  رأينا  وفـي 
االعتقادات  في  تقصيـره  على  الصبي  يحاسـبون  الذين  من  غيـره  دون  المذهـب 
وجسمه،  عقله  في  لقصور  األداء؛  أهل  من  يكن  لم  لما  الصبي  ألن  بالعبادات(٢)؛ 
الشـريعة  أحكام  وأن  ال سـيما  عليه،  ضرر  ما فيه  لتصحيح  وجه  هناك  يكن  ولم 
الصبي  جعلوا  وقد  كيف  الناس،  عن  الحرج  ورفع  المصلحة،  رعاية  على  ُبنِيت 

العقل. قصور  حيث  من  كالمعتوه 
المال،  وزكاة  األبـدان،  كفطرة  المالية،  بالعبادات  يتعلـق  اهللا  حـق  كان  وإذا 
والزوجات،  األقارب  مـن  عْوله  يلزمه  من  ونفقة  األقـوات،  من  إليه  يضطر  ومـا 
له  كان  وإن  حقوق،  من  مالـه  في  عليه  ما وجب  الصبي  مال  من  الولـي  فيخـرج 

الشرع(٣). وفق  عنه  نيابة  الوصي  ذلك  فيقوم  أبيه،  قبل  من  وصي 

نفسه. السالمي:   (١)
األسـرار،  كشـف  ملك:  ابن  ـ   .١٥٧/١ الثبـوت،  مسـلم  مـع  الرحمـوت  فواتـح  األنصـاري:   (٢)
واقع  فاالتفاق  اآلخـرة  أحكام  أمـا  الدنيا،  أحـكام  شـان  في  الخالف  إن  قيـل:  وقـد   ،٢٥٦/٢

كفره. بصحة 
.٢٤٦/٢ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٣)
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أن  إما  فهي  تشريعها مصالحهم،  في  ما روعي  العباد، وهي:  وأما حقوق  ـ   ٢
والضرر. النفع  بين  دائرة  أو  محضا،  ضررًا  أو  محضًا  نفعًا  تكون 

تصرفات  فإن  والوصية،  والصدقة  الهبـة  كقبول  محضًا،  نفعًا  كانت  فـإن  ـ  أ 
مصلحة  تصحيحها  في  ألن  الوصي؛  إذن  على  توقيف  دون  صحيحة  فيها  الصبي 

ممكنة(١). الرعاية  هذه  كانت  كلما  الصغير  مصلحة  برعاية  أمرنا  ونحن  ظاهرة، 
من  وغيرهـا  والصدقـة  والوقـف  كالهبـة  محضـًا،  ضـررًا  كانـت  وإن  ـ  ب 
تصرفات  فإن  مقابل،  دون  ملكه  من  شيء  خروج  عليها  يترتب  التي  التصرفات 
ووصي  ولي  من  غيره  ال يملكه  بل  وليه،  بإذن  كانت  ولو  ال تصح  فيها  الصبـي 
محض  ضرر  هو  فيما  إثباتها  النظـر  من  وليس  نظرية،  عليه  الواليـة  إذ  وقـاض، 

حقه(٢). في 
والنكاح  واإليجار،  والشراء  كالبيع  والنفع،  الضرر  بين  دائرة  كانت  وإن  ـ  ج 
التصرفات  الصبي، وغيرها من  تزويج  أجاز  له ذلك على مذهب من  الولي  بعقد 
بشـرط  صحيحة  فيها  الصبي  تصرفات  فإن  والخسـارة،  الربح  احتمال  فيها  التي 

الضرر(٣). احتمال  يندفع  الولي  رأي  بانضمام  إذ  الولي،  رأي  انضمام 
الصبي  تحميل  من  ويبدو  والعباد،  اهللا  بحقوق  تتعلق  التصرفات  بعض  هـذه 
بين  تقع  التـي  كالجراحات  المصلحـة،  بـاب  من  أفعالـه  تبعـات  بعـض  المميـز 
القاعدة. من  استثناء  ذلك  وكل  البلوغ،  بعد  اها  أدَّ إذا  روايته  قبلوا  كما  الصبيان، 

المالية، والمؤنة كالُعشر والخراج،  بماله، كالغرامات  تتعلق  وهناك حقوق 
في  فال تجب  الديـة،  من  شـيء  ل  تحمُّ أي  كالَعقل،  األجزيـة  من  مـا كان  أمـا 
رفعًا  عليه  وجبـت  وإنما  العقوبة،  أهـل  من  ليس  والصبي  عقوبة  ألنهـا  مالـه؛ 

.١٥٩/١ الرحموت،  فواتح  األنصاري:   .٢٤٦/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
والصفحات. المراجع  نفس   (٢)

السرخسـي،  أصول  السرخسـي:   .١٥٩/١ الرحمـوت.  فواتـح  األنصـاري،  نفسـه.  السـالمي:   (٣)
.٣٤٩/٢
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ألن  حرج؛  من  ذلك  في  الصبـي  على  وليس  الحقوق،  أصحاب  عـن  للحـرج 
عليه،  ثابتة  حقـوق  بسـبب  هو  بل  ضرار،  أو  تبذيـرًا  ليس  مـال  مـن  ما يدفعـه 
جراء  من  العقوبات  ل  ال يتحمَّ الصبـي  أن  كما  منه،  أفاد  عما  أعـواض  أكثرهـا 
عليه؛  فال تجب  والحدود،  كالقصاص  أحدثهـا،  أو  فيها  تسـبب  التي  األضرار 
عند  العمل  ما عليـه  وهذا  بـه.  ال يوصف  وهو  التقصيـر،  جـزاء  العقوبـة  ألن 
هل  القاتل،  الصبي  ميراث  لحكم  تعّرض  من  اإلباضية   عند  نعثر  ولم  الحنفية ، 
ال يرث  أنه  قواعدهم  خالل  من  ويبـدو  كالبالغ؟  الميراث  من  يحـرم  أم  يـرث 

للشبهة. المقتول  قريبه 

والعته: الجنون  الثاني:  السبب   •
االستتار(١). تفيد  الكلمة  ومادة  العقل،  زوال  اللغة:  في  الجنون  ـ 

جريان  يمنـع  بحيث  العقل  اختـالل  هـو  فالجنون  االصطـالح،  فـي  وأمـا  ـ 
نادرًا(٢). إال  العقل  نهج  على  واألقوال  األفعال 

عارض. أو  وطارئ  أصلي،  قسمين:  إلى  الجنون  العلماء  وقسم 
مجنونًا. فبلغ  البلوغ  قبل  ُجّن  بأن  الصبا،  بزمان  متصالً  ما كان  فاألصلي: 

ثم  عاقالً  بلغ  بـأن  البلوغ،  بعد  مـا كان  هو  الطارئ:  أو  العـارض  والجنـون 
ممتد(٣). غير  أو  ممتد  إما  منهما  وكل  ُجّن، 

من  أُويِس  الذي  فهو  المطبق:  أما  ُمْطبق،  وغير  ُمْطبق  جنون  إلى  قسموه  كما 
كاملة(٤). سنة  عليه  ينطبق  أن  وذلك  عقله،  رجوع 

.٩٤/١٣ «جنن»،  مادة:  العرب،  لسان  منظور:  ابن   (١)
.١٦٧/٢ التوضيح،  الشريعة،  صدر  عبد العزيز  البخاري   (٢)

منهج  باجو:  ـ   .١٧٣/٢ والتحبيـر،  التقرير  الحاج:  أمير  ابـن  ـ   .١٦٧/٢ التلويـح،  التفتازانـي:   (٣)
.٦١٦ اإلباضية،  عند  االجتهاد 

.٥٧/١٨ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٤)
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كالم  مرة  فيشـبه  كالمه،  يختلط  بحيـث  العقل  فـي  اختالل  فهـو  العتـه:  أمـا 
قليل  صاحبه  يجعـل  العقل  فـي  اختالل  هو  أو  المجانيـن،  كالم  ومـرة  العقـالء 

كاألْبله(١). التدبير  فاسد  الكالم،  مختلط  الفهم 
أفضل  من  ولعل  والجنون،  العته  بين  التمييز  في  الفقهاء   عبارات  واختلفـت 
حالته  كانت  وإن  المعتوه،  فهو  هدوء  حالة  حالته  كانت  من  أن  ذلك:  في  ما قيل 

المجنون(٢). فهو  مضطربة 
وهو  بالذمة  تثبـت  ألنها  الوجوب؛  أهلية  ال ينافـي  بنوعيه  والجنـون  والعتـه 
أهلية  في  يؤثـر  أنه  إال  اإلنسـان،  في  الحياة  أسـاس  على  ثابتة  ألنهـا  ال ينافيهـا؛ 
والمعتوه  المجنون  فأحـكام  والتمييز،  العقل  لـزوال  فيعدمها،  والتصـرف  األداء 

الفقهاء . باتفاق  الصبي  كأحكام 
في  الصغير  حكـم  والعته  الجنـون  «حكم  الصدد:  هـذا  في  السـالمي   يقـول 
إال  الصبي  فـي  وليس  بالكلية،  للعقـل  مزيل  الجنـون  أن  وذلـك  ما مـر،  جميـع 
نوع  فهو  العته  وأما  الصبي،  مـن  التكليف  برفع  أولى  فالمجنون  العقل،  نقصـان 

حكمه»(٣). وحكمه  الجنون  من 
في  تمامًا  كالصبي  المجنون  يجعلون  الفقهاء   بعض  أن  باجو   الفقيه  وذكـر 
عن  المذكور  للحديث  الجنايات،  في  التبعات  وسـقوط  التكاليف  لزومه  عدم 
يبلغ،  حتى  الصبي  عن  ثالثة،  عن  القلم  «رفع  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنس  3 
أبو غانـم  قـال  يفيـق»(٤).  حتـى  المجنـون  وعـن  يسـتيقظ  حتـى  النائـم  وعـن 

كشف  النسـفي:   .٢٦٤/٢ األسـرار،  كشـف  ملك:  ابن  ـ   .١٦٧/٢ التوضيح،  الشـريعة:  صدر   (١)
شرح  الحقائق  تبيين  (ت: ٧٤٢هـ):  علي،  عثمان بن  الدين  فخر  الزيلعي  ـ   .٤٨٤/٢ األسـرار، 

.١٩٥/٥ ١٣١٣هـ/١٩١٥م،  مصر  بوالق،  مطبعة  الدقائق،  كنز 
ص ٣٧١. وعوارضها،  األهلية  إبراهيم:  أحمد   (٢)

.٢٤٨/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)
تخريجه. سبق   (٤)
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عنهم  مرفوع  عليـه  والمغمى  والمجنـون  «والمعتوه  مدونتـه:  فـي  الخراسـاني  
الشمس» وغيره  السالمي  في «طلعة  به  القلم»(١)، ولعله لم يطلع على ما صرح 

آنفًا. بّينا  كما 
للمجنون  تثبـت  التـي  األحكام  فـي  تفاصيـل  وغيرهـم  اإلباضيـة   ولفقهـاء 
وهي  معامـالت،  أو  عبـادات  أو  عقائد  مـن  مجالها،  بتنـوع  وتتنـوع  والمعتـوه، 

تكرارها(٢). إلى  فال حاجة  بحثها  سبق  التي  العاقل  الصبي  كأحكام 
هي  كما  عنه،  للحرج  رفعًا  شرعت  األحكام  هذه  أن  على  العلماء  نص  وقد 
يسقط  «فالخطاب  الحاج (٣):  أمير  ابن  قال  والمعتوه،  والمجنون  الصبي  شـأن  في 
أن  وهو  للعدل،  تحقيقـًا  أحواله  أول  فـي  الصبي  عن  يسـقط  كما  المجنون  عـن 
عن  يسـقط  كما  المعتوه  عن  ويسـقط  الوسـع،  في  ما ليس  تكليف  إلى  ال يؤدي 
ومرحمة  له  نظرًا  عنه،  الحرج  نفي  وهي  للفضل،  تحقيقًا  أحواله  آخر  في  الصبي 

عليه»(٤).

القول: وخالصة 
أمور: في  تتلخص  والمعتوه  المجنون  أحكام  إن 

به  يكلف  بما  ُمكلفْين  يكونا  لم  أهليتهما  النعدام  والمعتوه  المجنـون  أن  ـ  أ 
على  مبني  وهو  والقوانين،  الشرائع  جميع  في  مقرر  أمر  وهذا  الطبيعي،  اإلنسان 

عليه. فال تكليف  أهالً  يكن  لم  فمن  التكليف،  في  نفسها  األهلية  اشتراط 
بما  عقلهما  فقدان  حال  في  يتصرفا  قد  والمعتوه  المجنون  ألن  نظرًا  أنه  ـ  ب 

مصور. مخطوط   ،١٩٣/١ الكبرى،  المدونة  أبو غانم:  الخراساني   (١)
الثمين، ٤٠٩/٤. العقد  السالمي،  ينظر:  ـ  المطلب.  الصغر، من هذا  السبب األول:  راجع ذلك في   (٢)

الحـاج  أميـر  بابـن  المعـروف  الديـن  مصلـح  أبو الفتـح،  التبريـزي،  محمـد  موسـى بن   (٣)
ومر   ٧٢٦ وسـنة   ٧١٠ سـنة  دمشـق  زار  حنفـى.  فقيـه  ١٢٧٠ - ١٣٣٣م):  (٦٦٩ - ٧٣٣هــ/ 

خ. ـ  األصول  في  الساعاتي،  البن  البديع  شرح  في  الرفيع  مصنفاته:  من  بالقاهرة. 
.١٧٢/٢ والتحبير،  التقرير  الحاج:  أمير  ابن   (٤)
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ذلك،  إلى  المؤدية  التصرفات  عن  حجرا  فقد  غيرهما،  على  أو  عليهما  ضرر  فيه 
خولط  من  وكذلك  الفقهاء ،  باتفـاق  طالقه  فال يقع  زوجته،  المجنون  طلـق  فلـو 
فالمجنون  ال يلـزم(١)،  طالقـه  أّن  واألبلـه،  كالمعتـوه  العلل،  ببعـض  عقلـه  فـي 

ضعفه(٢). أو  العقل  لعدم  بألفاظهم،  النكاح  ال ينعقد  والمعتوه 
النكاح  عقد  أْجريا  إذا  والمعتـوه  المجنون  حكم  مصنفـه  في  الشـقصي   نقل 
يعلموا  ولم  مجنون،  وهو  قوم  من  تزوج  رجل  في  قيل:  فقد  بحالهما،  علم  بدون 
قال  منه،  يطلقوهـا  حتـى  أولياءه  يأخـذوا  أن  لهـم  أّن  بها،  دخـل  حتـى  بجنونـه 
يثبت  لم  ودخـل،  عقله  نقصـان  في  تـزوج  إذا  المعتـوه  «وأمـا   : أبو سـعيد  5 
له  وال تحل  الوطء،  بذلك  عليه  وتحرم  غيره،  أو  إفاقته  بعد  التزويج  م  َتمَّ ذلك، 
قال  باختالف،  عليه  التزويج  له  قبل  إذا  له:  وليه  تزويج  في  قيل:  قد  أنه  إال  أبدًا، 

بعض»(٣). ذلك  وأفسد  ذلك،  بإجازة  أصحابنا   بعض 
دفع  من  ُبّد  يكن  لم  باآلخرين،  أضرارًا  يلحقان  قد  أنهما  إلى  ونظرًا  ـ  ج 
من  بغيرهما  ما يلحقانـه  فإن  مسـؤولين،  غير  كانا  لما  ولكن  المفسـدة،  هـذه 
عن  والضرر  للحـرج  دفعًا  مالهمـا،  من  ويؤخذ  يضمنانـه،  الماديـة  األضـرار 
هذه  من  مسـؤولين  يكونا  لم  منتفيًا  الجنائي  القصد  كان  لما  أنه  كمـا  النـاس، 

الجهة.
ال حرج  بما  إال  العبادات  قضاء  ال يلزمهما  والمعتوه  المجنون  إفاقة  عند  ـ  د 
بحسبه  شيء  كل  في  ذلك  ضبط  واالمتداد،  بالكثرة  الحرج  وجود  ُقّدر  وقد  فيه، 

بينا(٤). أن  ما سبق  على 

.١٧٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ٥٤. اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسادًا  صحة  النكاح  مصطفى:  أرشوم   (٢)

.٣٠٥/١٥ الطالبين،  منهج  خميس:  الشقصي   (٣)
أبو غانم:  الخراساني  وينظر:  الفعل»،  «امتداد  عنصر  في  السابقة  الصفحات  في  ما ذكر  يراجع:   (٤)

.٢٤٦/٢ - ٢٤٨ الشمس،  طلعة  والسالمي:  ـ   .١٩٣/١ الكبرى،  المدونة 
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النوم: الثالث:  السبب   •
تساعد  نسبية  وراحة  والشعور،  اإلدراك  بنقص  مصحوبة  الخمود  فترة  وهي 

العمل(١). ساعات  خالل  مختلفة  طاقات  من  ما يفقده  تعويض  على  الجسم 
اختيار  بال  اإلنسـان  في  تحدث  طبيعية  فترة  بأنـه:  األصوليين   بعض  وعرفـه 
واألفعال  المحسوسـات  إدراك  عـن  العجز  يوجـب  وهو  العقـل،  قيام  مـع  منـه 

لفترة(٢). العقل  واستعمال  االختيارية، 
لعدم  بل  نقصانه،  أو  العقل  ال لعدم  العقلي  النقص  مجال  في  أدخلناه  ولهذا 
ال تمييز  والنائم  والعقل،  التمييز  على  تقوم  ألنها  األهلية؛  ينافي  وهو  اسـتعماله، 
ال ينافي  ولكنه  باإلجمـاع(٣).  نومه  حال  بمكلـف  ليس  فهو  ولهذا  وال فْهـم،  لـه 
أو  باالنتباه،  حقيقـة  لألداء  وال مكان  واإلسـالم،  بالذمة  إخالله  لعدم  الوجـوب 

عدمه(٤). عند  بالقضاء  َخَلًفا 
الوجوب،  أهلية  وال ينافي  األداء،  أهلية  ينافي  النوم  أن  من  ذكرناه  لما  ونظرًا 
ما يتعلق  ومنها  باألقـوال،  ما يتعلق  منهـا  األحكام،  مـن  جملة  عليه  ترتـب  فقـد 

بيانها: يأتي  وفيما  باألفعال(٥)، 

فيها:  جـاء  ومما  ص ١٨٦١،  الميسـرة،  العربيـة  الموسـوعة  وجماعته،  شـفيق  محمـد  غربـال   (١)
نسـتطيع  التي  بالسـهولة  كالغيبوبةـ  المرضيةـ  الالشـعور  وحاالت  النوم  بين  التفرقـة  «ويمكـن 
العليا  المراكز  وهي  النـوم،  أثناء  في  العمل  عن  توقفًا  الجسـم  أجهزة  وأكثر  النائم،  إيقـاظ  بهـا 
يناسـبها،  بما  الخارجية  المؤثرات  على  والرد  والتفكير،  والتمييز  باإلدراك  تختص  التـي  للمـخ 
األهلية  إبراهيم:  أحمد  الشيخ  كذلك:  وينظر  السابقة».  وتجاربه  الشـخص  خبرة  مع  يتعلق  وما 

ص ٣٧٥. وعوارضها، 
ـ   .٣٣١ التعاريـف،  مهمـات  علـى  التوقيـف  المنـاوي:  ـ  ص ٢٥٦.  التعريفـات،  الجرجانـي:   (٢)

.٤٨٧/٢ األسرار،  كشف  النسفي: 
.١٥/١ المسامع،  تشنيف  الزركشي:  ـ   .٢٧/٢ األوطار،  نيل  الشوكاني:   (٣)

.١٦٩/١ التلويح،  التفتازاني:  ـ   .٢٥٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٤)
وصالته. النائم  طهارة  أحكام  إلى  تعرض   ،١٨٣/١ - ١٨٤ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٥)
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ـ  ١ مطلقًا،   االختيار  فيها  المعتبر  كان  وإن  منهـا،  بشـيء  فال اعتداد  أقواله  أمـا 
وكذلك  والِعتاق،  والطـالق  والزواج  والردة،  واإلسـالم  والشـراء،  كالبيع 

والقصد. االختيار  النتفاء  وذلك  الصالة،  في  بقراءته  ال اعتداد 
ـ  ٢ إنسـان   على  انقلب  لو  حتى  بدنية،  مؤاخذة  عليها  فال يؤاخـذ  أفعاله  وأمـا 

ما لم  على  معاقبته  في  عنه  والحرج  للمشـقة  دفعًا  ا،  بدنيًّ يعاقب  لم  فقتله، 
كما  الدية،  عليه  فتجب  مالية  مؤاخذة  يؤاخـذ  ولكنه  تمييزه،  لعدم  يقصـد؛ 
ولعصمة  حسـّيًا،  لوجـوده  بفعله؛  مـال  من  ما يتلفـه  ضمـان  عليـه  يجـب 
وأولياء  األموال  أصحاب  عن  والحـرج  للضرر  ودفعًا  واألموال،  األنفـس 

ضمان(١). أو  عوض  غير  من  ما حصل،  تقبُّل  في  القتيل 
إلى  عنه  األداء  خطـاب  تأخر  الوجـوب،  وبقاء  األداء  أهليـة  النتفـاء  ونظـرًا 
ولغلبته  إليه  لحاجتهم  نظرًا  بعبـاده،  ورحمة  تعالى،  اهللا  من  تخفيفـًا  النـوم،  زوال 
إنما  تفريط،  النـوم  في  ليس  «إنـه  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  وقـد  األحيان،  من  كثيـر  فـي  عليهـم 
ذكرها»(٢).  إذا  فليقضها  عنها  نام  أو  صالة  أحدكم  نسي  فإذا  اليقظة،  في  التفريط 

الواجبات،  بكثير  يتحقق  الذي  الحرج  ألن  الوجوب؛  نفس  عنه  يسقط  وإنما 
ينظر  السـالمي   ولكن  عادة(٣).  مدته  لقصر  النوم؛  حالة  في  منتف  الزمان  وامتداد 

حكمان: له  فيجد  آخر  جانب  من  النائم  إلى 
يسقط. حتى  به  الخطاب  تعلق  بتأخر  يتعلق  األول: 

التقرير  الحاج:  أمير  ابن  ـ   .١٦٩/٢ التلويـح،  التفتازاني:   ،٢٤٩/٢ - ٢٥٠ الطلعـة،  السـالمي:   (١)
.١٨٧/٢ والتحبير، 

أبي  عن   ،٦٨١ رقم  الفائتة،  الصالة  قضاء  باب  الصالة،  ومواضع  المساجد  كتاب  مسلم،  رواه   (٢)
الصالة  أبواب  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الطهارة  أبواب  ـ  الصحيح  الجامع  سنن  في  والترمذي  قتادة. 
وحديث  الترمذي:  قال  حديث:  ١٦٧   الصالة  عن  النوم  في  ما جاء  باب  ـ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
بعد  الصالة  قضاء  باب  الصالة  كتاب  ـ  السـنن  والدارقطني  صحيح.  حسـن  حديث  قتادة  أبي 

.٣٠/٢ - ٣١ األوطار،  نيل  الشوكاني:  ينظر:  حديث:  ١٢٥٣   ـ  وقتها 
.٣٨٨/٢ األسرار،  كشف  النسفي:  ـ   .٢٦٦/٢ األسرار،  كشف  ملك:  ابن   (٣)
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ذلك  ويوضح  واإلرادة،  القصـد  لعدم  بها  فال يعتـد  ألفاظه،  إلغـاء  والثانـي: 
فإن  اليقظة،  حـال  إلى  الخطاب  تعلـق  تأخير  أحدهما:  حكمـان،  «للنـوم  بقولـه: 
وإلمكان  الخطاب،  إليـه  يتوجه  أن  ال يناسـب  الخطاب  فهم  عن  لعجـزه  النائـم 
أن  إلى  عنه  أُّخر  ولكن  رأسًا،  عنه  الخطاب  يسقط  لم  باالنتباه  منه  الخطاب  فهم 
نام  «من  بقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  النائم  حق  في  الخطاب  وجوب  بقاء  على  واستدلوا  يستيقظ، 
في  ثابتًا  الوجوب  يكن  لم  لو  قالوا:  ذكرها»(١)،   إذا  فليصلِّها  نسـيها  أو  صالة  عن 

بالقضاء. ما أمروا  والناسي  النائم  حق 
وال اسـتخبار  بخبر  النائم  ألفاظ  فال توصف  ألفاظه،  إلغاء  الثاني:  والحكـم 
وال عتق،  وال طـالق،  وال تزويج  وال شـراء،  بيع  بلفظه  وال يتـم  وال إنشـاء(٢)، 
العفو  بثبوت  بعضهم  قال  ذلك  وألجل  فيها،  واإلرادة  القصد  لعدم  ذلك؛  ونحو 
القصد واإلرادة  لعدم  نائم،  فيها وهو  تكلم  الصالة، فال تنقض صالة من  في  عنه 
الحديث:  بظاهر  أخذًا  والنـوم،  اليقظة  في  بالكالم  تنقض  إنها  وقيـل:  ذلك،  فـي 

اآلدميين»(٣)» (٤). كالم  من  شيء  فيها  ال يصلح  هذه  صالتنا  «إن 

المساجد  الصالة، رقم ٥٧٢،  ومسلم، كتاب  باب من نسي  الصالة،  البخاري، كتاب مواقيت  رواه   (١)
رواه  النوم:  وعن  الصـالة.  نسـيان  عن  رقم ٦٨٤،  الفائتة،  الصالة  قضاء  باب  الصـالة،  ومواضـع 
باب  الكبير،  فـي  والطبراني  رقـم ٦١٤،  صالة،  عـن  نام  فيمن  باب  المواقيـت،  كتـاب  النسـائي، 

.٧٣/٢ الزوائد،  مجمع  ثقات»  «رجاله  الهيثمي:  قال  رقم ٢٦٨.  عبد اهللا،  وهب بن  الواو، 
ليس  وإنه  الطيور،  ألحان  بمنزلة  كالمـه  إن  فقالوا:  الحاج  أمير  وابن  التفتازاني  ذلـك  أكد  وقـد   (٢)
وابن  ـ   .١٦٩/٢ التلويح،  التفتازانـي:  ينظر:  وال كذب.  بصـدق  وال يتصف  وال إنشـاء،  بخبر 

.١٧٨/٢ والتحبير،  التقرير  الحاج:  أمير 
عن   ،٥٣٧ رقم  الصـالة،  في  الكالم  تحريم  بـاب  الصالة،  ومواضع  المسـاجد  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٣)
صالة  سائر  أبواب  تفريع  الصالة  كتاب  ـ  البيهقي  الصغير  السنن  ورواه  السلمي.  الحكم  معاوية بن 
كالم  من  شـيء  فيها  ال يصلح  هذه  صالتنا  «إن  بلفظ:  حديث:  ٦٩١   السـهو  سـجود  باب  ـ  التطوع 
واآلثار  السـنن  معرفة  في  البيهقي  أيضًا  ورواه  القرآن»  وتالوة  والتكبير،  التسـبيح  هي  وإنما  الناس، 
هذا  من  قريبة  بألفاظ  الشـافعي  عن  حديث:  ١٠٩٠ ،  ـ  الصالة  يقطع  الذي  الكالم  الصـالة  كتـاب  ـ 
الحكم حديث:  ١١٨٦  وصححه األلباني. ـ أحاديث معاوية بن  الطيالسي في مسنده  المعنى. ورواه 

.٢٤٩/٢ - ٢٥٠ الطلعة،  السالمي:   (٤)
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هل  يوم،  من  أكثر  نام  مـن  حكم  «المدونة»  في  الخراسـاني   أبو غانم  ويبّيـن 
الصالة  أعاد  أكثر،  أو  يومين  أو  يومًا  نام  «ومن  فيقول:  والصوم؟  الصالة  يقضـي 
بل  جملة  الصوم  بنية  يأت  لم  وإن  فليعدهما،  جنابـة  على  نام  إن  إال  ال الصـوم، 

له»(١). ينو  ما لم  أعاد  يوم،  كل 
أن  على  بناء  صالته،  يبطل  النائم  كالم  أن  مـن  الحنفية   فقهاء  بعض  وذهـب 
فإن  وإال  والمستيقظ،  النائم  بين  يفرق  لم  الصالة  في  الكالم  بشأن  الوارد  النص 

النائم(٢). من  متصورة  غير  الصالة 
هذه  من  األحكام  عليـه  ُتبنى  شـرعي  عذر  يعتبر  النوم  أن  تقدم  ممـا  ويظهـر 
تعارض  على  مبني  ذلك  فألن  األمور،  بعض  فـي  به  االعتداد  عدم  وأما  الجهـة، 
الحرج  ورفع  تيسـير  ذاته  حد  في  وهذا  بالخاص،  العام  الضرر  ودفع  المصالح، 

النائم(٣). عن 

اإلغماء(٤): الرابع:  السبب   •
بقاء  مع  أفعالها  عن  والمحّركة  المدركة  الِقوى  فيها  تتعطل  مرضية  حالة  هو 
إنه  وقيل:  االختيار.  وسـلب  العارضية  في  النوم  من  أشـد  وهو  مغلوبًا(٥)،  العقل 

القوى(٦). عمل  يزيل  ال بمخدر،  أصلي  غير  فتور 

.٣٢٦/١ المدونة،  أبو غانم:  الخراساني   (١)
.١٧٨/٢ والتحبير،  التقرير  الحاج:  أمير  ابن   (٢)

ص ٩٧. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   (٣)
ما إذا  حالة  في  أما  الشـخص،  فيه  يتسـبب  لم  مرضا  باعتباره  اإلغماء  حالة  يتناول  هنـا  الـكالم   (٤)
راجع  مظانها،  في  تراجع  تفاصيل،  فيه  فللعلماء  خمر  أو  دواء  أو  طبي  ُمخّدر  تناول  نتيجة  كان 

.١٧٩/٢ والتحبير،  التقرير  الحاج،  أمير  ابن 
المناوي:  لِعّلة.  األعضاء  فتور  مع  اإلنسان  يعتري  سهو  أنه  قيل  نفسه،  المصدر  الحاج:  أمير  ابن   (٥)
األسـرار،  كشـف  النسـفي:  ينظر:  ذلك،  غير  وقيل  ص ٥٧،  التعريفات،  مهمات  على  التوقيف 

.٤٨٨/٢
ص ٤٧. التعريفات،  الجرجاني:   (٦)
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فقوله غير أصلي: يخرج النوم، وقوله ال بمخدر: يخرج الفتور بالمخدرات، 
الثابتة  األحـكام  جميع  له  يثبـت  فإنه  ولهذا  العتـه.  يخرج  القـوى:  يزيـل  وقولـه 

مطلقًا. البناء  ويمنع  الحاالت،  جميع  في  حدثًا  يعتبر  أنه  عليه  ويزيد  للنوم، 
بينهما: التفريق  ووجه 

المغمى  حالة  يجعل  مما  النوم،  إلى  بالنسـبة  اإلغماء  شـدة  من  ما ذكرناه  ـ  أ 
واسترخاًء. انفالتًا  أكثر  عليه 

حال،  كل  على  حدثًا  النوم  اعتبار  نتيجة  مشقة  من  يحصل  أن  ما يمكن  ـ  ب 
وينذر(١). وقوعه  يقل  الذي  اإلغماء  بخالف  به،  العباد  وابتالء  وقوعه  لكثرة  نظرًا 
واإلغماء يؤخر خطاب األداء كالنوم، وذلك في حالة امتداده، أما إذا امتد فإنه 
ال يتأخر بل يسقط عنه؛ النعدام األداء حقيقة باإلغماء، وتقديرًا بمشقة القضاء بعد 
اإلغماء لكثرة الفوائت، وإذا انعدم األداء سقط الوجوب، لعدم الفائدة من بقائه(٢).

ألحق  فبعض  للتكليف،  رافعًا  كونه  على  الفقهاء   اتفاق  محل  ليس  واإلغماء 
األحكام  فاختلفت  بالمـرض،  وبعض  بالنوم،  ألحقه  وبعض  بالجنـون،  اإلغمـاء 

القياسات. الختالف 
خالل  من  العلماء  بين  الخالف  مـن  جانبًا  نذكر  أكثر  صورته  تتضح  وحتـى 

الفقهية. الفروع  بعض 

العبادات: باب  في  ـ   ١
خالفًا  وال بدل،  تكليف  عليه  المغمى  على  ليس  أنـه  زيد   جابر بن  يـرى  ـ  أ 
عليه  فأغمي  شديدًا  مرضًا  مرض  رجل  «عن  جابر   سـئل  فقد  مسـلم ،  عبيدة  ألبي 
صالته؟  من  ما مضى  بدل  عليه  هل  وصح،  أفاق  ثم  وال يصلي،  ال يعقل  ليالي، 

وال شيء»(٣). بدل  ال يعقل  وهو  يصلها  لم  التي  صالته  من  عليه  ال أرى  قال: 

.١٦٩/٢ التلويح،  التفتازاني:  وينظر:  ـ   .١٧٠  ،١٦٩/٢ التوضيح،  الشريعة:  صدر   (١)
.٢٧٤/٢ األسرار،  كشف  ملك:  ابن  ـ   .٢٥٠/٢ الطلعة،  السالمي:   (٢)

ص ٧. زيد،  جابر بن  رسائل  كتاب  زيد:  جابر بن   (٣)
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عليه  قـال:  رمضان؟  قبـل  عليه  يغمـى  الرجل  عـن  أبو عبيـدة   سـئل  كمـا  ـ 
العقل،  الذاهب  المجنون  وبين  عليه  المغمى  بين  الفرق  عن  سئل  ولما  القضاء، 
ال كلفة  المطبق  والمجنون  قائم،  عليه  والتكليف  مريض،  عليه  المغمى  إن  قال: 
جنونه  يكن  لم  «فإن  أطفيش :  القطب  عليه  وعقب  الصبيان(١)،  بمنزلة  وهو  عليه، 
ذهب،  عقله  والمجنـون  فيـه،  باق  عقلـه  عليه  والمغمـى  القضـاء،  لزمـه  مطبقـًا 
الذي  المريض  أن  كما  دخل،  رمضان  أن  يعقل  لم  ولو  كمريض  عليـه  فالمغمـى 

القضاء»(٢). يلزمه  ال يعقل 
كاإلمام  مطلقـًا،  بالجنون  اإلغمـاء  ألحق  اإلباضيـة   بعـض  أن  نالحـظ  فهنـا 
فاختلفت  أطفيش ،  والشـيخ  عبيدة   كأبي  بالمرض  ألحقه  وبعضهم  زيد ،  جابر بن 

أحكامهم.
إذ  بالمجنون  عليه  المغمى  يلحق  وغيره  الجيطالي   نجد  نفسه  السياق  وفي  ـ 
بعضهم  يلحقه  بينمـا  بعـده،  إال  يفق  ولم  رمضـان  في  الشـهر  طوال  وقتـه  امتـد 
قبل دخول  عليه  «والمغمى  يقول:  المعنى  إغماًء قصيرًا، وفي هذا  كان  إذا  بالنائم 
أن  ـ  البصري   ـ  الحسـن  وعـن  اختالف،  فيه  شـوال،  في  إال  يفـق  فلـم  رمضـان 
فأفاق  أيامًا  عليه  أغمي  إن  وأما  فيه،  أفاق  الذي  اليوم  إال  ال يقضي  عليه  المغمى 
في  عليه  أغمي  ثـم  الليل  أول  الصوم  نوى  إذا  بعضهـم:  قال  خالف،  ففيـه  فيـه، 
ذلك  من  أكثر  عليـه  أغمي  فإن  اليوم،  ذلك  ويجزيـه  النائم،  بمنزلة  فهـو  بعـض، 
قال:  أنه  مكحول   عن  وحكـي  ال يعقل،  وهو  فيه  دخل  ألنه  البـدل؛  فعليه  اليـوم 

بالقضاء»(٣). يتطّوع  أن  َألُحب  وإني  عليه،  المغمى  على  ال قضاء 
أغمي  «إذا  قال:  أنه  أيضًا  الحسن   عن  مدونته  في  الخراساني   أبو غانم  ونقل 

دينه». من  ذلك  أن  حجته  وكان  عنه،  أجزى  فقد  صائم  وهو  كله  الشهر  عليه 

.٣٥٢/١ المدونة،  الخراساني:   (١)
نفسه. المصدر  الخراساني:   (٢)

.٩٣/٢ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٣)
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قد  وهو  عليه،  المغمـى  َدْين  مـن  الصوم  «أي  بقوله:  أطفيـش   عليـه  وعقـب 
نيته»(١). وغربت  نوى  كمن  فهو  فيه،  اإلغماء  له  وحدث  ونواه  اعتقده 

«وليس  الحسـن   قول  على  معقبًا  القياس  هـذا  ضعف  إلى  أبو غانـم   ويشـير 
صومه  افتتح  إذا  هذا  في  ألن  عليه؛  داخل  والقياس  بشيء،  هذا  في  الحسن   قول 
فليس  والشـرب  األكل  علـى  ال يقدر  فصـار  مرض،  حتـى  يتمه  فلـم  يومـه  فـي 
أمره  وليس  الصـوم،  على  قادر  وهو  تعالـى  هللا  صام  من  الصائـم  وإنمـا  بصائـم، 
سـقم  من  عليه  مغلوب  عليه  والمغمـى  النـوم،  على  يقـدر  النائـم  ألن  كالنائـم؛ 
في  الحسن  على  داخل  القياس  من  هذا  فكل  سقم،  من  عليه  مغلوب  كالمبرسم 
اإلشـارة  سـبق  الذي  عبيدة   أبي  قول  أبو غانم   رجح  ثم  إليه»،  ذهب  الذي  قولـه 
وهو  نعتمد،  وعليه  نأخذ  «وبهذا  وقال:  اإلباضية ،  عند  المعتمد  القول  ألنه  إليـه؛ 

فقهائنا»(٢). من  والعامة  عبيدة   أبي  قول 
يترتب  وما  رمضان  في  عليه  المغمى  ألحكام  مفصالً  بيانًا  السالمي   ويضيف 
فإن  بعضه،  أو  الشـهر  كل  عليه  يغمى  أن  فإما  عليه  المغمى  «وأمـا  فيقـول:  عليـه 
التكليف  لزوال  عليـه؛  ال قضاء  كالمجنون  يكون  فقيـل:  الشـهر  كل  عليه  أغمي 
خروجه.  بعد  إال  فال يفيق  الشـهر  دخول  قبل  يَجّن  أن  وذلك  عقله،  بـزوال  عنـه 
 G  F  E ﴿ تعالى:  قوله  عموم  في  داخل  ألنه  القضاء؛  عليه  آخرون:  وقال 
كالنائم،  العقل  صحيح  عليه  والمغمى  وقالوا:  (البقـرة: ١٨٤).   ﴾ K  J  I  H

النية». لتعذر  البدل  وألزموه  بالمريض،  أشبه  فهو  جسمه،  في  وآفته 
فيما  عليه  ال بدل  فقيل:  بعض،  في  وصحا  الشـهر  بعض  عليه  أغمي  وإن  ـ 
األيام  جميع  في  البدل  عليه  محبـوب :  محمد بن  أبو عبد اهللا  وقال  عليه،  أغمـي 

عليه. أغمي  ثم  صحيحًا  فيه  أصبح  الذي  اليوم  إال 

.٣٢٧/١ المدونة،  أبو غانم:  الخراساني   (١)
نفسه. الخراساني:   (٢)
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قبل  عليه  أغمي  ثـم  ليالً  الصيام  نوى  إذا  ـ  البسـيوي  ـ  أبو الحسـن  وقـال  ـ 
وقت  في  نواه  ألنه  صومه؛  يجزئه  أنه  فأرجو  الشمس  تغرب  أن  إلى  الفجر  طلوع 
نيته  في  يحدث  فلم  يومه،  في  يعقل  لم  إن  اعتقاده  على  فهو  الليل،  من  به  ما أمر 
حتى  النوم  بـه  ذهب  ثم  الليل  من  الصيـام  نوى  كمن  وأنه  صومـه،  يبطـل  حدثـًا 

عليه(١). وال بدل  له  صومه  تمَّ  أصبح، 
قوم  قال  للصوم،  مفسدًا  اإلغماء  كون  في  أيضًا  «واختلفوا  الشماخي :  وقال 
قبل  عليه  يغمـى  أن  بين  فرقـوا  وقوم  بمفسـد،  ليس  قوم  وقـال  للصـوم،  مفسـد 
اإلغماء  جعل  فمن  قـال:  أقله،  أو  النهار  أكثر  ما مضى  بعـد  أو  بعـده،  أو  الفجـر 
موصوف  غير  ألنه  عليه؛  فيـه  أغمي  يوم  كل  قضاء  عليه  أوجب  للصـوم  مفسـدًا 
 ﴾ H  G  F  E ﴿ تعالـى:  قولـه  عمـوم  فـي  داخـل  وهـو  بالصـوم، 
فّرق  ومن  اإلفطار،  من  إال  القضاء  يوجب  لم  بمفسد  ليس  قال  ومن  (البقرة: ١٨٤). 
يوم  كل  قضاء  أوجب  النهار  أكثر  ما مضى  بعد  أو  الفجر  قبل  عليه  يغمى  أن  بين 

الصيام»(٢). ال يعقل  وهو  الفجر  عليه  طلع 
أحوط؛  عندي  القـول  «وهذا  فقال:  ورجحـه  القول  هذا  الشـماخي   واختـار 
النهار  أكثر  بين  فـّرق  َمن  وأما  قال:  وال ينوي،  ال يعقل  وهو  الصـوم  دخل  ألنـه 

سواء»(٣). عنده  واألقل  فاألكثر  وأقله، 
منها:  «المدونة»  فـي  أطفيش   ذكرها  المسـألة  هذه  في  أخرى  أقـواالً  وهنـاك 
يعيدهما،  وقيل  الصـالة،  وقيل  الصوم،  أعاد  أكثـر  أو  يومًا  عليه  أغمـي  مـن  «أن 
فال يعيد  آخره  فـي  وصح  النهار  أول  عليـه  أغمي  إن  وقيـل  ال يعيدهمـا،  وقيـل 
عليه  أُغمي  يعيد  وقيل  فال يعيد،  آخره  في  عليه  وأغمي  أوله  في  صح  وإن  يومه، 
من  عمر :  ابن  قال  إجماعًا،  أعاد  النائم  أو  عليه  المغمى  أكل  وإن  آخره،  أو  له  أوَّ

.٢٢٦/٢ الجامع،  البسيوي:   (١)
.١٩٦/٣ - ١٩٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

.٥٩/١٨ - ٦١ اآلمال،  معارج  السالمي:  وينظر:   .١٩٧/٣ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٣)
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قضى  كله  اليوم  عليـه  أغمي  ومن  عليه،  فال قضاء  صومـه  حال  في  عليـه  أغمـي 
أجلي»(١)   من  وطعامه  شهوته  «يدع  الصائم:  في  قال  تعالى  اهللا  ألن  يأكل؛  لم  وإن 
لرمضان  نوى  إن  فصاعدًا،  وال يومه  يومه،  ال يقضي  «قلت:  معقبًا:  أطفيش   قـال 

مفطرًا»(٢). فعل  إن  واحدة  نية 

الخالف: منشأ 
نظر  فمن  الحكم،  علة  اختالف  إلى  يعود  المسألة  في  الخالف  سبب  ولعلَّ 
نظر  ومن  بالنائم،  ألحقه  لعلة،  تعطل  لكنه  عقـل  صاحب  بأنه  عليه  المغمى  إلـى 

أحكامهم. فاختلفت  به،  ألحقها  المرض  تشبه  حالة  وهي  اإلغماء  إلى 
إلحاق  على  يصّر  من  أن  نجد  آخر  جانب  من  المسـألة  إلى  نظرنا  لو  ولكن 
العقل  فقـدان  وهي  بينهمـا،  الجامعة  العلـة  إلى  نظـر  بالمجنـون  عليـه  المغمـى 
كل  عرض  أن  فبعـد  الجيطالـي ،  اإلمـام  القول  هـذا  إلى  ذهـب  وقـد  وتعطيلـه، 
والجنون  اإلغماء  فإن  ضعف،  كله  «وهذا  وقال:  بضعفها  حكم  السـابقة  األقوال 

وال مفطر». بصائم  يوصف  لم  ارتفع  فإذا  التكليف،  بها  يرتفع  صفة 
اختيار  في  «هذا صريح  فقال:  الجيطالي   رأي  أبي ستة  على  المحشي  وعقب 
ظاهر  وهذا  كالمجنون،  كان  حيث  وال صالة  صومًا  ال يقضي  عليـه  المغمـى  أن 
القضاء؛  فالظاهر  األيام  بعض  في  عليه  أغمي  وإن  كله،  الشهر  في  عليه  أغمي  إذا 
مطلقًا  الصالة  وال يقضـي  المجنون،  فـي  كما  واحدة  فريضة  أنـه  المذهـب  ألن 
وهو  المجنون»(٣).  في  كما  الوقت  دخول  بعد  عليه  أغمي  إن  إال  به،  شـبه  حيث 

أسلفنا. كما  زيد   جابر بن  اإلمام  مذهب 

 Æ  Å  Ä  Ã  ﴿ تعالى  اهللا  قول  باب  التوحيد،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (١)
هريرة. أبي  عن   ،١١٥١ رقم  الصيام،  فضل  باب  الصيام،  كتاب  ومسلم،   ،٧٠٥٤ رقم   ،﴾Ç

.٣٢٥/١ - ٣٢٦ الخراساني،  غانم  ألبي  المدونة  شرح  أطفيش:   (٢)
.٩٣/٢ - ٩٤ للجيطالي،  اإلسالم  قواعد  على  الحاشية  عمرو:  أبو ستة  القصبي   (٣)
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مثل  عليه  المغمى  أن  يرى  فهو  الرأي،  بهذا  يأخذ  لم  السالمي   اإلمام  ولكن 
تقدم. فيما  إليه  ما أشرنا  وهذا  واإلرادة،  للقصد  لمنافاتها  منه  أشد  هو  بل  النائم، 
كل  وجاهة  مدى  يدرك  وأدلتها  المختلفة  األقوال  في  المتأمل  إن  والحاصل: 
مرضية  حالة  اإلغمـاء  أن  إلى  ذهـب  فمن  مختلفة،  اعتبـارات  إلـى  اسـتنادًا  رأي 
قد  اإلغماء  يصاحبها  األمـراض  من  حاالت  فهنـاك  الصواب،  يجانب  لـم  نجـده 
يترتب عليهم من أحكام مع مراعاة جانب  بالمرض، وما  فألحقه  أو يقصر،  يطول 
اإلغماء  كان  إذا  خاصـة  عنهم،  للحرج  ورفعًا  للمشـقة  دفعًا  والتخفيف،  التيسـير 
وأسـقط  بالمجنون،  ألحقه  العقل  تعطل  جانب  إلى  نظر  ومن  ممتـّدًا،  أو  متكـررًا 
متقطعًا  كان  وإن  وال بدل،  قضـاء  عليه  ال يترتب  ممتّدًا  كان  فإذا  التكاليـف،  عنـه 
هذا  إلى  ذهب  من  أن  وال شـك  الصالة،  دون  الصوم  قضى  أفاق  فـإن  طارئـًا،  أو 
في  عنه  التكاليف  بإسـقاط  إال  ذلك  وال يتحقـق  التخفيف،  جانب  راعـى  الـرأي 

عنه. للحرج  ورفعًا  عليه  تيسيرًا  ما فات  بقضاء  وال يطالب  اإلغماء،  حالة 

المختار: الرأي 
القوى  تعطل  نتيجة  يحدث  اإلغماء  أن  نجد  الطبي  النظر  مع  التحقق  عند  ولكن 
في  بالنوم  شـبيه  وهو  الدماغ،  يعرض  مرض  بسـبب  إرادية،  حركة  المحركة  المدركة 
حكمهما  فيكون  طبيعي،  غير  واإلغمـاء  طبيعي،  عارض  النوم  أن  إال  العقـل،  تعطـل 
المغمى عليه(١). القصد عند  توفر  إلغاؤها وبطالنها، لعدم  التصرفات، وهو  واحد في 
بها  التصديق  إال  فال نملـك  الحقيقـة،  هذه  يؤكـد  الحديث  العلـم  دام  ومـا 
هو  الرأي  هذا  أن  فيبدو  وعليه  عليه،  المغمى  أحكام  تقرير  في  عليها  واالعتمـاد 
ابتلى  َمن  على  والتخفيف  التيسير  جانب  مراعاة  مع  حجته،  لقوة  يترجح  أعدلهم 

بالشاق  ». وال تكليف  مرفوع ،  «الحرج  المقاصدية:  للقاعدة  مراعاة  بهذا، 
على  تعليقه  في  يقول  حيث  بكلـي   عبد الرحمٰن  شـيخنا  إليه  ما ذهبنا  ويؤيد 

.١٢٩/٤ وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  وهبه:  الزحيلي   (١)
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عنه  ُرفع  وإن  والنائم  عليه  المغمى  أن  عندي  «والمتبادر  ستة :  أبي  المحشي  قول 
صحة  من  األولى  حالته  إليه  عادت  أحدهما  انتبه  متى  اآلخَرْين  أن  غير  التكليف 
ومرض  المجنون  بين  يفرقون  األطباء  أن  خبير  وأنت  المجنون،  بخالف  العقل، 
اختالالً  العقل  اختـالل  هو  فالجنون  واإلغمـاء،  العصبـي]  [الجهـاز  األعصـاب 
ال يمكن عالجه، ومرض األعصاب هو اعتاللها ويمكن عالجه غالبًا، والمغمى 
قلت:  لذلك  كالنائم،  تنبيهه  علـى  يقتصر  بل  عالج،  بدون  للصحو  يتماثـل  عليـه 

اعلم»(١). واهللا  بالمجنون  منه  بالنائم  أشبه  هو 

ْكر: السُّ الخامس:  السبب   •
سكرى  جْمع  سكران،  فهو  َسكر  مصدر  ثانيِه،  وسـكونه  أوله  بضم  ـْكر:  السُّ
العقل  غياب  فهو  األشـياء،  بين  التمييز  فَقد  ومعناه  ُسـكرى،  والمرأة  وسـكارى، 

فيه(٢). تؤثر  مادة  تناول  بسبب 
عليه  كان  الذي  الطبع  عن  اإلنسان  «زوال  هي:  بركة   ابن  عند  السكر  وحقيقة 
للذي  يقال  أنـه  ترى  أال  االختـالط،  ابتدأ  الذي  هـو  السـكران  أما  السـكر،  قبـل 

سكران»(٣). كأنك  كالمه  اختلط 
تغّير  هو  «السـكر  فيقول:  وأشـمل  أدق  بتعريف  يعرفه  السـالمي   نجـد  بينمـا 
أكلها»(٤).  أو  المسـكرات  شـرب  مـن  الدماغ  إلـى  تصعد  أبخـرة  بسـبب  العقـل 

.٩٤/٢ للجيطالي،  اإلسالم  قواعد  على  تعليقات  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
ص ٢٤٧. الفقهاء،  لغة  معجم  جي:  قلعة  رواس  محمد   (٢)

.١٨٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
بغلبة  تعرض  غفلـة  عن  «عبارة  بأنـه:  الجرجاني  وعرفـه   .٢٦٤/٢ الشـمس،  طلعـة  السـالمي:   (٤)
غيبة  هو:  السكر  الحق  أهل  وعند  والشرب،  األكل  من  ما يوجبها  بمباشرة  العقل  على  السرور 
الخمر  من  والسـكر  منها،  وأتم  الغيبة  من  أقوى  وهو  وااللتذاذ  الطرب  يعطي  وهو  قوّي  بَِوارد 
أن  وهو  الشافعي،  ومحمد  يوسف  أبي  وعند  السماء،  من  األرض  ال يعلم  أن  حنيفة،  أبي  عند 
«اختلط  عبارة:  عليها  السيوطي  وزاد  ـ  ص ١٣٣.  التعريفات،  الجرجاني:  ينظر:  كالمه».  يختلط 

ص ٢٩٠. والنظائر،  األشباه  السيوطي:  ينظر:  المكتوم».  سره  وانكشف  المنظوم  كالمه 
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العقل،  لتغير  سبب  الدماغ  تغير  ألن  العقل؛  تغير  عن  عبارة  عنده  الدماغ  فذهاب 
المميزة. المدركة  حاسته  ذهاب  هو  العقل  وتغير 

حرامًا. سببه  يكون  أن  وإما  حالالً،  سببه  سكر  يكون  أن  إما  نوعان:  ْكر  والسُّ
له  أبيح  التي  األشياء  من  سكر  من  فكسْكر  حالالً:  سببه  الذي  السكر  أما  ـ   ١
أو  الخمر  شـرب  إلى  الجوع  اضطره  لو  مثاله:  الضرورة،  لحال  شـربها  أو  أكلها 
من  نفسه  إحياء  قول  على  له  يباح  فإنه  ذلك،  على  الحاكم  أكره  أو  المسكر،  أكل 
الصالة  فـي  فحكمه  فسـكر،  حقه  في  المبـاح  ذلك  مـن  أحياهـا  فـإذا  المسـكر، 
والسكر  اإلغماء  لكل واحد من  عليه؛ ألن  المغمى  التصرف حكم  والصيام ومع 
تمرًا  أو  لبنًا  شـرب  من  وكذلك  صاحبه،  من  هًوى  غير  من  للعقل  مغّيـر  المبـاح 
عنه  يخفف  فالشـارع  كذلك،  فحكمه  عقله،  فغاب  يسـكر  أنه  وال يدري  رًا  ُمخمَّ
فال يحمله  ذلك،  بفعله  يقصد  ولم  اإلسـكار  يتعمد  لم  ألنه  الحرج؛  عنه  ويرفـع 

وأفعاله. أقواله  تبعات 
المسكر  أكل  من  اإلنسان  يسـكر  أن  فهو  حرام،  سـببه  الذي  السـكر  أما  ـ   ٢
الخطاب؛  ال ينافي  السكر  هذا  فإن  ضرورة،  غير  على  والنبيذ  كالخمر  شربه،  أو 
األحكام  عليـه  تجرى  أن  فناسـب  اختيـارًا،  عقلـه  لتغيـر  بنفسـه  متعـرض  ألنـه 
 t  s﴿ تعالـى:  قوله  للخطـاب  مناف  غيـر  أنه  علـى  والدليـل  الشـرعية، 

(النساء: ٤٣).  ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
وهذا  سـكارى،  وهم  الصالة  يقربوا  أن  ُنُهوا  أنهم  باآلية:  االسـتدالل  ووجه 
بالسكران  الخطاب  تعلق  صحة  لنا  ظهر  فإذا  السكر،  حال  إليهم  متوجه  الخطاب 
والفعلية،  القولية  تصرفاتـه  عليه  فتثبت  المكلف،  الصاحـي  أحكام  عليه  أجرينـا 
حال  في  اإلسـالم  ويلزمه  وإقراره،  حلف،  إذا  ويمينه  وعتقـه،  لزوجته،  كطالقـه 
شـاء  ثم  السـكر  حال  في  أسـلم  ثم  سـكر  ثم  كافرًا  كان  إذا  أنـه  بمعنـى  سـكره، 
ألنه  غيره؛  على  لإلسالم  ترجيحًا  اإلسالم  على  يجبر  فإنه  الصحو،  بعد  االرتداد 
عليه  تجري  سكره  في  ارتد  ثم  اإلسالم  على  كان  إذا  وأما  عليه،  وال يعلى  يعلو 
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بالسـكر،  العقل  تغيـر  لشـبهة  المرتد  حـد  عليـه  ال يقـام  أنـه  إال  الـردة،  أحـكام 
بالشبهات »(١). تدرأ  «والحدود 

سـكره،  حالة  في  مكلف  بالحـرام  السـكران  أن  وغيرهـم  اإلباضيـة   ويـرى 
المعامالت،  دون  والجنايات  العبادات،  مجال  في  وأفعاله  أقواله  تبعات  يتحمل 
في  السـبب  ألن  وال الصوم؛  الصالة  عنـه  فال تسـقط  منها،  شـيء  في  فال يعـذر 

يسِكر(٢). لم  أو  سَكر  الخمر  شرب  في  الحد  عليه  ويجب  قبله،  من  كان  ذلك 
سكره؟  حال  في  مكلف  هو  هل  السكران:  عن  زنغيل (٣)  سعيد بن  سئل  وقد 
عقله؛  على  فيها  يغلب  التي  الحال  تلك  في  مكلف  غير  أنه  أزعم  «لسـت  فقال: 
ألن  لزمه؛  حكما  السـكر  عنه  وال يزيل  أيمانه،  وتلزمه  بـه،  سـكر  بما  تعمد  ألنه 

منه»(٤). السبب 
جمهور  رأي  هـو  وأقواله  أعمالـه  تبعـات  السـكران  تحميـل  أن  والحاصـل 
فيما  أصحابنا   «واتفق  نصه:  في  بركة   ابن  بينه  كما  اإلباضية   اتفاق  وهـو  العلمـاء، 

.٢٦٤/٢ - ٢٦٥ الطلعة،  السالمي:   (١)
١٤و. مخطوط،  التحف،  المزاتي:   (٢)

المغرب،  إباضية  عنـد  العلم  أقطاب  أحـد  ٤هـ/١٠م):  ق:  (أوائـل  نـوح)  (أبو  زنغـيـل  سـعيد بن   (٣)
الكبـيرْين:  اإلمامين  عن  علمه  أخذ  بالجزائر.  وارجالن  استـوطن  ُثمَّ  بتونس،  بالجريد  وسكن  نشأ 
الدين، فهو  بارزة في سلسلة نسب  يعدُّ حلقة  يزيد بن مخـلد، وأبي خزر يغال بن زلتاف.  أبيالقاسم 
برع  التونسيـة.  ة  بالحامَّ يديه  تعلَّم على  إذ  النفوسي،  بكر  أبي عبد اهللا محمد بن  اإلمام  العالَّمة  شيخ 
مشهورة،  مناظرات  له  كانت  المخالفـين.  على  والردِّ  الجـدل  وفنـون  والبـيان  الفصاحة  علوم  في 
مذهب  إلى  يدعو  ــل  التـنـقُّ كـثـير  فـكان  سـواء،  حدِّ  على  والنُّـكار،  المعتـزلة  علمـاء  بهـا  خـصَّ 
يغال بن  أبو خـزر  ينظر:  منظـور  عبد السـالم بن  أبو الخطاب  تالميـذه:  ومـن  الوهبـيـة.  اإلباضيـة 
السـيرة،  ـ أبو زكرياء:  ص ج.  النامي،  عمـرو  تحقيق:  المخالفين  جميـع  على  الرد  كتـاب  زلتـاف: 
 ،٥٤/١ - ٥٥ (مـخ)  سـير  ـ الوسـياني:   .٣٠٢/٢ ٢٣٤؛   ،٢٢٨  ،٢٢٤  ،٢٠٦  ،١٩٧/١ - ١٩٨
 ،١٣٢  ،١٢٧  ،١٢٦/١ المشـايخ،  طبقـات  الدرجينـي:  ـ   .٢٦٥  ،٢٦٤  ،١٦٦  ،١٥٧/٢ ١٠٦؛ 

.٥٨٢  ،٣٦٢  ،٣٥٧ (مط)  ـ الشماخي:   .٣٩٦ - ٣٩٧  ،٣٦٩  ،٣٥٣  ،٣٤٤/٢ ١٤٥؛ 
ظ.  ٢٣٧ - ٢٣٨ مخطوط،  زعم،  من  على  الرد  زنغيل:  سعيد بن   (٤)
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أّن  أعلم  ولم  به...  عليه  محكومًا  منه  يقع  السـكران  طالق  أّن  عنهم  إلينا  تناهى 
وال شراءه»(١). السكران  بيع  أجاز  أحدًا 

عنه  وال يسـقط  تلزمه،  ولكـن  منه،  القصـد  توفـر  لعـدم  صالتـه  تصـح  وال 
باإلجماع(٢). قضاؤها  عليه  فيجب  اإلسكار،  بسبب  فرضها 

السكران  «وأفعال  السـكران:  تصرفات  بيان  في  الحضرمي   أبو إسـحاق  قال 
خصال: ست  في  إال  باطلة  كلها 

لم  السـكرانة  هي  كانت  وإن  سـكره،  حال  في  بها  جاز  إن  النكاح  أحدهـا: 
عليه  وال زيادة  الخلع،  والثالث:  الطـالق.  والثاني:  بها.  جيز  وإن  نكاحها  يجـز 
الرجعة.  والخامـس:  والتدبيـر.  العتـق  والرابـع:  قياسـًا.  قلته  هـذا  المهـر،  فـي 

اإلقرار»(٣). والسادس: 
غير  والسـكران  المميز  السـكران  بين  فيه  يفرق  برأي  بركـة   ابن  انفـرد  ولكـن 
 s﴿ بقوله:  السكارى  بعض  خاطب  قد  تعالى  فاهللا  بالطافح،  عنه  ويعّبر  المميز 
(النسـاء: ٤٣).   ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
منه  ال تقبل  الفعل،  مع  القصد  وترك  النية،  غـروب  وادعى  بفعل  أتى  إذا  فالمميـز 
طالق  منه  ال يقـع  ال يعقل  الـذي  والسـكران  غيره،  مميز  من  تقبـل  كمـا  دعـواه، 
ما نوى»(٤)،  امرئ  لـكل  وإنما  بالنيات  األعمال  «إنما  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  وال غيـره، 

بها. محكوم  غير  أفعاله  كانت  جنون،  أو  بسكر  عقله  لزوال  النية  عدمت  فإذا 
وزواجه،  وهبتـه  وبيعه،  شـرائه  صحة  علـى  الناس  باتفـاق  لذلـك  واسـتدل 
وعدم  الحـال،  تلك  في  منـه  القصد  ثبوت  لعـدم  سـكره،  حال  فـي  واسـتئجاره 
عنده  لما  طالقه  فيلزمه  المميـز  السـكران  أما  أفعال،  من  ما يأتيه  بحقيقة  معرفتـه 

.١٧٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٤٠/٢ الجامع،  جعفر:  ابن  ـ   .٥٥٢/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)

ص ١٤٦. الخصال،  مختصر  إبراهيم:  أبو إسحاق  الحضرمي   (٣)
تخريجه. سبق   (٤)
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أفعاله  تقع  الذي  المجنون  منـزلة  المميز  غير  ينـزل  بينما  والتمييز(١).  العقل  مـن 
كان  ومن  خطابه،  عنه  يعقل  من  إال  ال يخاطب  تعالى  واهللا  المقاصد،  من  معراة 

العقالء(٢). أحكام  ال تلزمه  الخطاب  ال يعقل  أو  مجنونًا 
من  وغيره  السكران  طالق  بين  اإلباضية   تفريق  سـبب  عن  بركة   ابن  ويتسـاءل 
شـخص  من  صدرت  أنه  رغم  غيره،  وأبطلـوا  الطالق  ألزمـوه  حيـث  التصرفـات، 
بين  تفريقهم  في  أصحابنا   قول  ما وجه  أعلم  «ولم  فيقول:  السكر،  حالة  في  واحد 
في  الظاهر  حكم  استواء  مع  والشراء،  والبيع،  النكاح،  من  وغيره  السكران  طالق 
له، والنظر عندي  بالنية، والسكران ال نية  إال  الطالق ال يقع  إن  الجميع مع قولهم 
ما يفعله  يفعل  ألنه  شيء؛  كل  في  تلزمه  األحكام  أن  تمييز  معه  الذي  السكران  أن 
الملقى  كالمجنون  معه،  ال تمييز  الذي  السكران  وأما  التمييز،  من  عنده  لما  بقصد 

المجنون»(٣). سبيل  عندي  فسبيله  المزبلة،  على  والساقط  الطريق،  قارعة  في 
تعجب  مما  وتعجب  الحقيقة،  هـذه  أكد  أن  المؤثر (٤)  ألبي  سـبق  وقد  وهذا 
وال بيعه  السـكران،  تزويـج  أجـاز  أحـدًا  أن  أعلـم  «لـم  فقـال:  بركـة ،  ابـن  منـه 
من  وغيره  الطالق  بيـن  تفريقهم  في  أصحابنا   قـول  وجه  أعلم  ولـم  وال شـراءه، 
الطالق  إن  قولهم:  مـع  الظاهر  في  الحكم  اسـتواء  مع  والشـراء  والبيع  النـكاح، 
مذهب  البسـيوي   أبو الحسـن  وتابع  لـه...»  ال نية  والسـكران  بنيـة،  إال  ال يقـع 
ولو  عليه،  تزويجه  ال يجوز  ال يعقل  الذي  «السكران  أن  فرأى  بركة ،  ابن  شـيخه 
الذي  السـكران  وأما  الزيادة،  عليـه  فال يثبت  الصـداق  فـوق  يزيـد  أن  إال  جـاز، 

التزويج»(٥). عليه  يثبت  فال أراه  وال تمييز،  معه  ال إفاقة  كالميت 

.١٧٩/٢ - ١٨٠ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
نفسه. بركة:  ابن   (٢)

.١٧٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
ترجمته. تقدمت   (٤)

.٣٠٨/١٥ الطالبين،  منهج  خميس:  الشقصي   (٥)
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القول: مجمل 
جعل  في  بركـة   ابن  وافـق  أنـه  البسـيوي   الحسـن  أبي  عبـارة  مـن  وُيفهـم 
فهو  ال يميز،  ونوع  تزويجه،  يجـوز  فهذا  ما يقول،  يميز  نوع  نوعـان:  السـكران 
إلى  يفتقر  وفعله  ما يقول،  ال يعي  ألنـه  باطل؛  فتزويجه  للوعي،  فاقد  كالميـت 

والقصد. النية 
تعاطيه  بعد  السـكران  أن  بركة :  ابن  عبارة  مـن  يسـتخلص  أن  يمكن  وهكـذا 

بمرحلتين: يمر  المسكر 
الحالة  هذه  ففي  فيه،  يتمكن  لم  السـكر  تأثير  ألن  مميزًا؛  فيه  يصبح  األولى: 

وأفعاله. أقواله  تبعات  تلزمه 
وتوازنه،  أعصابه  فيفقـد  منه،  وتتمكن  فيـه  تشـتّد  السـكر  مادة  فإن  والثانيـة: 
الحالة  هذه  وفي  التمييز،  فاقد  كالمجنـون  ويصير  ال يعرف،  بما  يهرف  ويصبـح 
الحسـن  أبي  إليـه  ما ألمـح  وهـذا  وتصرفاتـه،  وأقوالـه  أفعالـه  علـى  ال ُيحكـم 
اإلمام  عن  والنظائر»  «األشباه  في  السيوطي   ما نقله  االتجاه  هذا  ويؤيد  البسيوي ، 

أحوال: ثالثة  له  «الشارب  فيقول:  الشافعي  
بعد،  عليـه  تسـتْولِ  ولم  فيه  الخمـر  دّبت  إذا  يأخـذه،  ونشـاط  هـزة  أولهـا: 
لبقاء  وتصرفاته  طالقـه  ينفذ  فهذا  خالف،  بال  الحالة  هـذه  في  العقل  وال يـزول 

عقله.
ال يتكلم  عليه،  كالمغشي  ويسقط  طافحًا  يصير  أن  وهو  السكر،  نهاية  الثانية: 

له. ال عقل  ألنه  وال غيره؛  طالقه  فال ينفذ  يتحرك،  وال يكاد 
أقواله  وال تنتظـم  أحواله،  تختلـط  أن  وهو  بينهمـا،  متوسـطة  حالـة  الثالثـة: 
وما  القوالن،  وفيهـا  سـكر  الثالثة  فهذه  وكالم،  وفهم  تمييز  وال يبقـى  وأفعالـه، 

النائم»(١). كلفظ  لفظه  وجعال  الغزالي ،  عليه  تابعه  الثانية  الحالة  في  ذكره 

ص ٢٩١. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (١)
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المختار: الرأي 
هو  الجمهور  إليه  ما ذهب  أن  وأدلتها  المتقدمة  األقوال  في  النظر  بعد  يبـدو 
مع  تتالءم  وأعمق،  أشمل  كانت  نظرتهم  ألن  للصواب؛  واألقرب  األعدل  الرأي 
شـرط  في  تنحصر  فلم  والمال،  العقـل  حفظ  إلى  تدعـو  التي  الشـريعة  مقاصـد 
التمييز،  فقدانه  في  السـبب  اعتبار  إلى  تعدت  بل  السـكران،  عند  وعدمه  التمييز 
به  أُنيط  الذي  عقله  عّطل  ألنه  لغيره؛  وردعـًا  له  زجرًا  تصرفاته،  تبعات  فحّملـوه 
الصالة  التكاليف، كوجوب  عنه  فلم تسقط  الموجود،  فاعتبر في حكم  التكليف، 
واأليمان،  والعتق،  كالطالق،  وأقوال،  أفعال  من  عنه  ما يصدر  ويلزمه  والصيام، 

المنفردة. اإلرادة  أساس  على  تقوم  تصرفات  ألنها  واإلسالم؛  والهبة، 
توافق  إلى  وتحتاج  طرفين،  بين  تتم  عقود  فإنها  والزواج،  والشراء  البيع  أما 
على  للسطو  المحتالين  بعض  يستغلها  لئال  وأبطلت،  تلزمه،  لم  ولذلك  إرادتين، 
الحالتين  بين  والفرق  سـكره،  تبعات  السـكران  إلزام  سـتار  تحت  الناس،  أموال 

الجالء(١). غاية  في 
السكران  الناس، وعن  والمشقة عن  للحرج  رفع  الرأي  في هذا  أن  وال شك 
الغراء. الشريعة  مقاصد  من  مقصد  وهذا  الضياع،  من  المال  على  حفاظًا  أيضًا، 

النسبي: العقل  نقص  ـ 
القدرات  في  بنقص  تتصف  المرأة  أن  إلى  المعاصرين  العلماء  بعض  ذهـب 
العقلية، وذلك بحكم طغيان عاطفتها على تفكيرها، مما يحجب عنها في أغلب 
المرأة  لدى  النسبي  العقلي  النقص  أْجل هذا  وقوانينه، ومن  العقل  منطق  األحيان 
الستبعاد  العقل،  تسـتدعي  التي  األعمال  جميع  في  الحكيم  الشـارع  عنها  خفف 
مراتبها  اختالف  على  العامة  كالوالية  وتصرفاتهـا،  أحكامها  في  العاطفي  التأثيـر 
الطفولة،  رعايـة  مثل:  بها  إال  وال يصلـح  العاطفة،  علـى  منها  ما يقـوم  باسـتثناء 

ص ٦٢٢. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  باجو:   (١)
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شـتات  ولمِّ  المحتاجين،  وإعانـة  الشـيخوخة،  وحمايـة  والتمريـض،  والتعليـم، 
شـاءت،  إن  تجمع  التي  هي  ـ  الواقع  هو  كمـا  ـ  ألنها  جناحيها؛  تحـت  األسـرة 

مت. صمَّ إن  تفرق  التي  وهي 
واإلمامة، وكل والية  القضاء  الحكيم  الشارع  عنها  فقط حطَّ  ذلك  وألجل 
المالي  التصـرف  فـي  فسـيحًا  المجال  لهـا  وتـرك  العاطفـة،  تفسـده  عمـل  أو 
تمتلكه  الذي  العاطفة  سالح  مخاطر  من  تحذيرها  مع  واالجتماعي،  واألسري 
من  وينال  وتقهـر،  به  فتؤسـر  ضدها  يسـتعمل  قد  ألنه  وتتغلـب؛  بـه  وتتفـوق 
لتحميها  الشـريعة  أحكام  جاءت  لذا  الناس،  بيـن  ومكانتها  وعرضهـا،  شـرفها 
على  وحرمت  بريئـة،  غيـر  نظرة  إليها  النظـر  فحرمـت  المجتمـع،  ذئـاب  مـن 
الثناء،  يغرهـن  الغواني  ألن  بهـا؛  يختلي  أن  ـ  المحـرم  غيـر  ـ  عنهـا  األجنبـي 
المرأة  فتقع  العاطفـة  وتلتهب  بـه،  التفكير  يتعطل  أو  العقـل  يغيِّـب  واإلغـراء 

الشره(١). الذئب  مخالب  بين  ضحية 
شـهادة  تعدل  واحد  رجل  شـهادة  جعل  في  الشـارع  حكمة  ندرك  هنا  ومن 
 ﴾ m  l  k  j  i  h ﴿ بقولـه:  ذلـك  فعلَّـل  امرأتيـن، 
ودين»(٢).  وقد  عقل  ناقصات  «النسـاء  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  النقص  هذا  ويؤكد  (البقرة: ٢٨٢). 
بالنقص  المـراد  أن  وأقربها  الحديـث،  هـذا  مفهـوم  تفسـير  فـي  اآلراء  اختلفـت 
الحيض  الديني: في الصالة والصوم بسبب حالتْي  الشهادة، والنقص  العقلي: في 

والنفاس.

ص ١٤٢. الشرعية،  الرخصة  كامل:  عبد اهللا  عمر   (١)
ومسـلم،   ،١٣٩٣ رقم  األقارب،  على  الزكاة  بـاب  الزكاة،  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
بلفظ:  الخدري،  سعيد  أبي  عن   ،٧٩ رقم  الطاعات،  بنقص  اإليمان  نقص  باب  اإليمان،  كتاب 
منهن  امرأة  فقالت  النار»  أهل  أكثر  رأيتكن  فإني  االسـتغفار  وأكثرن  تصدقن  النسـاء  معشـر  «يا 
من  رأيت  وما  العشير  وتكفرن  اللعن  «تكثرن  قال:  النار؟  أهل  أكثر  رسول اهللا  يا  لنا  وما  جزلة: 

منكن». لب  لذي  أغلب  ودين  عقل  ناقصات 
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والحاصل:
وعمران  التكامل،  بهما  ليحصل  واألنثى،  الذكر  خلق  الذي  تعالـى  اهللا  أن 
النسـبة  حدود  في  ـ  عاطفّيًا  ونقصًا  عقلّيـًا  كماالً  األول  فـي  أودع  قـد  الكـون، 
الِخْلقية  التركيبة  وهذه  عقلّيًا،  ونقصًا  عاطفّيًا  كماالً  الثاني  في  وأودع  ـ ،  طبعـًا 
في  وحكمته  البارئ،  الخالق  مشيئة  هي  وإنما  ألحد،  فيها  وال مشـيئة  ال ُدخل 

سواه(١). دون  خلقه 

الجسمي: النقص  الثاني:  النوع  ـ  ب 
إلى  وبلغنا  البدن،  في  وإما  العقل،  في  إما  وهو  الحقيقي  النقص  عن  تحدثنا 

سببين: إلى  ويرجع  الجسمي،  النقص 
طبيعي. ِخلقي  نقص  وهو  األنوثة،  األول: 

خْلق  أصل  فـي  يكن  لم  طبيعي،  غير  جسـمي  نقص  وهو  عاهـات،  الثانـي: 
ذلك. وغير  والشلل،  والصمم،  والخرس،  كالعمى،  اإلنسان، 

األنوثة: األول:  السبب   •
األنثى  إن  قالوا  وقد  المتناكح،  الحيوان  من  نوع  وهي  الذكر،  خالف  األنثى 

الذكر(٢). عن  تضعف  الحيوان  جميع  من 
بأحكام  عنه  انفردت  فقد  الرجل،  عن  الِخلقية  المرأة  طبيعة  الختالف  ونظرًا 
عام،  بوجه  تعالـى  اهللا  خلقهـا  الذي  الطبيعـي  بتكوينها  ما يتعلـق  منهـا  خاصـة، 
والنفاس  كالحيـض  التكوين،  بهـذا  تتعلق  بهـا  خاصة  بأسـباب  يتعلـق  وبعضهـا 
هذه  بسـبب  وحرج  مشـاق  من  المرأة  يلحـق  لما  ونظـرًا  واإلرضـاع،  والحمـل 
ذلك: بيان  يأتي  وفيما  تراعي حالتها،  أحكامًا مخففة  لها  اهللا  فقد شرع  الحاالت، 

نفسه. المرجع  كامل:  عبد اهللا  عمر   (١)
ص ٣٠٣. التعاريف،  مهمات  على  التوقيف  المناوي:   (٢)
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إلى  بالقياس  الضعيف  الجسـماني  وتركيبها  المرأة  ببنية  تتعلق  أحـكام  أوًال: 
وحضورها  الرجال،  مخالطتها  بعدم  االجتماعي  بِوضعها  كذلك  ويتصل  الرجل، 
وبالبناء  يضرها،  لما  والتعـرض  الفتنة  خشـية  غالبًا،  يحضرونها  التي  المجـاالت 
الجمعة،  وال بصـالة  بالجهـاد،  تكلف  لـم  ولهذا  المسـلم،  للمجتمـع  الُخلقـي 
ومنعها  عنها(٢).  تخفيفًا  وغيرها،  العقل(١)  ل  وتَحمُّ وال الجزية،  الجماعة،  وصالة 
والتعرض  االعتداء  من  لها  صيانة  محرم؛  رحم  ذي  أْو  زوجها  مع  إال  السفر  من 

وجوده(٣). دون  من  الحج  عليها  يجب  لم  ولهذا  يشين،  لما 
وال إذا  مخـدرة،  كانـت  إذا  المحاكـم  فـي  للدعـوى  الحضـور  تكلـف  وال 

نائبه(٤). إليها  يبعث  أو  فُيحلِّفها  القاضي،  إليها  يحضر  بل  اليمين  عليها  ب  تَوجَّ
معه  خافت  إذا  والوجـه،  الرأس  وسـتر  المخيط  لْبس  الحج  في  لهـا  وأجـاز 
البيت  من  التقرب  أو  اسـتالمه،  أو  الحجر  تقبيل  من  ومنعها  جمالها،  مـن  الفتنـة 
الفتنة  بها  تخشى  التي  المواضع  ذلك  ومثل  األجانب،  من  المطاف  خلو  عند  إال 
في  المضايقات  لمشقة  ودفع  لكرامتها،  حفظ  ذلك  كل  وفي  بالمرأة،  والتعرض 

فيها(٥). والزينة  الفتنة  مواضع  عن  الكشف 
والحرير،  الذهب  ولبس  التزين  األنثوِية،  وغريزتها  طبيعتها  بحكم  لها  وأباح 

الذكور(٦). على  الممنوعة  األمور  من  ذلك  وغير  بالحناء،  والخضب 

ال على  أبيه  من  الجاني  قرابة  مـن  الرجال  على  تحملها  يكون  وإنما  الدية،  تحمـل  أي  العقـل:   (١)
الراشـدي،  لسـفيان  القواعد،  جواهر  كتاب  محقق  محمد،  الراشـدي  ينظر:  والصبيان.  النسـاء 

ص ١٢٧.
الراشدي سفيان: جواهر القواعد، ص ١٢٧. ـ الجيطالي: قواعد اإلسالم، ٣٥٧/١. الحضرمي   (٢)

.٤٨٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن  ـ  ص ٧٢.  الخصال،  مختصر  أبو إسحاق، 
.٢٣٢/٣ اإليضاح،  عامر:  الشماخي   (٣)

ص ٣١٥. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٤)
.٢٥٣/٣ اإليضاح،  الشماخي:   (٥)

ص ٨٢. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ـ  ص ٢٦٠.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٦)
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ولكن  بها،  المتعلقة  األحكام  بعض  تفاصيل  في  النظر  وجهات  تختلف  وقد 
عام: بوجه  ما يأتي  فيها  يالحظ  أن  ينبغي  األحكام  هذه  أن  لنا  يبدو  الذي 

ـ  ١ شـاق   هو  بما  تكليفها  وعدم  المرأة،  في  والليونة  الضعـف  جانب  مراعـاة 
البدنية. القوة  في  الرجال  مجاراة  فيه  وال تستطيع  عليها، 

ـ  ٢ أحكامًا   يقضي  مما  إليها،  الذكور  وانجذاب  فيها،  األنثوي  الجانب  مراعاة 
واالختالط  مفاتنها،  عن  بالكشف  الرجال،  إلى  نفسها  تعريض  عن  تبعدها 
الذي  األمر  غيرها،  في  أو  العبادات  في  األمر  كان  سواء  ومزاحمتهم،  بهم 

األمور. تلك  على  المبنية  األحكام  في  عنها  التخفيف  عليه  ينبني 
ـ  ٣ ال يجوز   بما  والتزين  باللباس  لهـا  بالسـماح  فيها،  األنثوية  الغريزة  مراعاة 

الشرعية(١). الضوابط  وفق  لألجانب،  ذلك  إظهار  وعدم  للذكور، 
وهي  الخاصة،  األسـباب  ذات  األنوثة  خصائص  ببعض  تتعلق  أحكام  ثانيًا: 

بيانها. يأتي  وفيما  والرضاع،  والحمل،  والنفاس،  الحيض، 

والنفاس: الحيض  ـ  أ 
إذا  الوادي  حاض  يقال:  والفيض،  واالنفجار،  السيالن  اللغة:  في  الحيض  ـ 
الفائض  الدم  إال  الحيض  وال يكون  الدم،  منها  سال  إذا  األرانب  وحاضت  سال، 

الفرج(٢). من 
وَمن  اليافعة  المرأة  من  الخارج  الدم  «إنه  بقوله:  الجيطالي   عرفه  الشرع:  وفي 
عند  أيام  عشـرة  مدة  في  اليائسـة،  سـن  عن  تقصر  نهاية  إلـى  السـّن،  فـي  َفوَقهـا 
والدة  غير  من  ساعة،  إلى  دونها  فما  الجمهور  عند  يومًا  عشر  وخمسة  اإلباضية  

وال مرض.
سـت  أو  خمس  كبنت  ذلك،  عن  ِسـنُّها  قصر  من  عن  احترازًا  اليافعـة  ذكـر 

ص ١٠٠. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   (١)
.٢٠٠/١ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:  ـ   .١٧٨/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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وباقي  والثمانين،  السـبعين  بنت  وكذلك  بحيـض،  وليس  مـرض  ذاك  إذ  سـنين، 
واالستحاضة»(١). النفاس  عن  احتراز  في  الحد 

وضعت(٢). إذا  ُنفساء،  فهي  المرأة  نُفست  يقال:  المرأة،  والدة  والنفاس:  ـ 
الوالدة(٣). بسبب  الخارج  الدم  االصطالح:  في  وهو 

األداء؛  وال أهلية  الوجـوب  أهلية  ال يسـقطان  الوصفان  أو  السـببان  وهذان 
الحائض  ما يلحق  بسبب  ضعيفة  قدرة  ولكنها  البدن،  وقدرة  والعقل،  الذمة  لبقاء 
في  كائن  تأثيره  فـإن  ولهذا  الدم،  خروج  بسـبب  والعناء،  الضعف  من  والنفسـاء 
مجال  في  يتحقـق  وذلك  مشـقة،  به  القيام  بسـبب  لهما  يحصـل  الـذي  المجـال 

والحج(٤). والصوم  كالصالة  البدنية،  العبادات 
أو  باإلسقاط  كان  سـواء  العبادات،  تلك  في  التخفيف  العلماء  بعض  ويعلل 

والصوم(٥). للصالة  شرط  هي  التي  الطهارة  انتفاء  بسبب  التأجيل، 
المنهك  الدم  من  تفقده  لما  نظرًا  بالحائض،  زائدة  مشقة  ُيلحق  الصوم  ولعل 
يسـتلزم  الذي  األمـر  شـديدًا،  كان  إذا  الـدم  فقـَر  يسـبب  وقـد  العامـة،  للصحـة 
إذا  الـوداع،  طواف  عنها  أسـقط  السـبب  ولهذا  بالغذاء(٦).  ذلـك  عـن  التعويـض 

بالوجوب(٧). قال  من  رأي  على  حاضت  ثم  العمرة،  أو  الحج  مناسك  أكملت 

الثميني،  لعبد العزيـز  النيـل  كتـاب  شـرح  أطفيـش:  ـ   .٢٠٧/١ اإلسـالم،  قواعـد  الجيطالـي:   (١)
.٢٠١/١ - ٢٠٢

.٢٣٨/٦ «نفس»،  مادة:  العرب،  لسان  منظور:  ابن   (٢)
.١٨٠/١ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٢١٧/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٣)

.٢٥٢/٢ الطلعة،  شرح  السالمي:   (٤)
نفسه. السالمي:   (٥)

ص ٩٠. الشرعية،  وأحكامه  الحيض  موسى:  كامل   (٦)
الذي  الحديث  بنص  ذلك  ثبت  وقد   .٥٨٥/٣ البخاري،  صحيح  على  الباري  فتح  حجـر:  ابـن   (٧)
أنه  إال  بالبيت  عهدهـم  آخر  يكون  أن  النـاس  «أُمِر  قـال:  عباس ^  ابـن  فعـن  البخـاري،  رواه 

الحائض». عن  ُخفِّف 
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يكن  لم  فيما  إال  ال يجب  القضاء  فإن  شرطه،  لزوال  متعذرًا  األداء  كان  وإذا 
الوجوب  المذكور، سقط  للسبب  القضاء  لم يجب  وإذا  في قضائه مشقة وحرج، 
الحيض  أقل  ألن  الكثرة؛  حـد  في  لدخولها  ذلك  فيها  يتحقق  فالصـالة  عليهمـا، 
أيام،  عشرة  عندهم  النفاس  وأقل  أيام(١)،  عشرة  وأكثره  أيام،  ثالثة  اإلباضية   عند 

ذلك(٢). قبل  الطهر  يرى  أن  إال  جمهورهم،  عند  يومًا  أربعون  وأكثره 
بقضائه؛  المشقة  فال تتحقق  الصيام  وأما  شرعًا،  مدفوعان  والمشقة  والحرج 
الصيام  فـي  والمشـقة  فيه،  ينـدر  والنفـاس  الشـهر،  ال يسـتوجب  الحيـض  ألن 
الذي  التكرار  الصوم  في  وليس  األداء،  حالة  في  المشـقة  على  ال تزيد  المقضي 
ركعتي  قضـاء  وكذلك  السـنة،  فـي  واحدة  مـرة  إال  ال يجـب  وإذ  الصـالة،  فـي 
الصوم  ومثل  تكرارها،  لعـدم  فيها  المشـقة  لعدم  كالصوم،  تكون  فإنها  الطـواف 

واالعتكاف(٣). بالبيت  الطواف 
دخول  كعدم  كثيـرة،  فرعية  أحكام  الصـالة  شـرط  زوال  على  ويترتب  هـذا 
المصحف، وغير ذلك من األحكام. القرآن، ومس  المساجد، وعدم جواز تالوة 

الطبيعي: غير  الجسمي  النقص  الثاني:  السبب   •
قال  اإلنسـان،  خلق  أصل  فـي  يكن  ما لم  الطبيعـي،  غير  مـن  والمقصـود 
يحصل  عيب  أو  خلل  فهـو  (التيـن: ٤)،   ﴾ 0  /  .  -  ,  + ﴿ تعالـى: 

عند  «والمشـهور  الجيطالي:  قـال  أنس.  عن   ،٥٤١ رقـم  مسـنده،  في  حبيـب،  الربيع بـن  رواه   (١)
الحضرمي  عبـد اهللا  ومحمد بن  علي  وموسـى بن  حبيب  الربيع بن  (اإلباضية)  أصحابنـا  أكثـر 
الشماخي: اإليضاح، ١٩٢/١ - ١٩٣.  ـ  الجيطالي: قواعد اإلسالم، ٢٠٣/١.  ينظر:  وغيرهم». 

.٦١/٣ - ٦٢ المعتبر،  الكدمي:  ـ 
في  نقعد  «كنا  قالت:  سـلمة  أم  حديث  في  هذا  مثل  روي   .٢١٧/١ نفسـه،  المصدر  الجيطالي:   (٢)
أبو داود،  رواه  ذلك»  قبـل  الطهر  نرى  أن  إال  يومًا،  أربعون  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  علـى  النفـاس 
كتاب  المستدرك،  في  والحاكم   ،٣١٢ رقم  زوجها،  يغشـاها  المسـتحاضة  باب  الطهارة،  كتاب 

الذهبي. ووافقه  اإلسناد.  صحيح  حديث  وقال:   ،٦٢٢ رقم  الطهارة، 
.٢٥٢/٢ - ٢٥٣ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)
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ذلك  يؤديها  التي  بالوظيفة  القيام  من  الشخص  يمنع  الجسم،  أعضاء  بعض  في 
العضو  عمل  مجال  في  والتيسـير  التخفيف  يقتضي  وهو  سـالمته،  عند  العضو 

السليم. غير 
من  تمنعه  جسـمية  بآفة  مصاب  كل  المجـال  هـذا  في  يدخـل  أن  وينبغـي 
واألخرس،  كاألعمـى،  السـليم،  الشـخص  بها  يقـوم  كمـا  باألعمـال،  القيـام 
مما  حواسـهم،  بعض  يفتقدون  ممن  وغيرهم  واألقطع،  واألعـرج،  واألصـم، 
في  التيسـير  تقتضي  األمور  هذه  وكل  العادي،  الشـخص  من  أنقص  يجعلهـم 
فإننا  أنواعه،  وكثـرة  النقص  هذا  لتنوع  ونظرا  ذكرنـا،  كما  بها  ما يتعلـق  نطـاق 
وفقًا  ما يذكر،  على  لتقـاس  منها  الكثير  تاركين  بعضها  عـن  بالكالم  سـنكتفي 

الوظائف. من  تؤديه  لما 

األعمى: أحكام  ـ   ١
على  إال  ال يقع  وهو  ُعْمي،  والجمع  عمياء،  والمرأة  بصره  فقد  من  األعمى 
كل  في  االهتـداء  عدم  والعالقة  الضاللـة،  عن  كناية  للقلـب  ويسـتعار  العينيـن، 

منهما(١).
عدم  إن  إذ  يبصـر؛  أن  شـأنه  من  الذي  الحي  الكائن  نقصان  صفـة  والعمـى 
مرتبة  من  أقل  بمرتبة  يجعله  العينان  وهي  البصر،  حاسـة  اسـتعماله  على  القدرة 
في  يعتمد  فيما  له  والترخيص  إعفاؤه،  عليه  يترتب  مما  ذلك،  على  القادر  البصير 
اهتم  وقد  األخرى،  المجـاالت  في  نقصانه  ذلـك  وال يعني  العينين،  علـى  فعلـه 
وما  يجـوز  وما  ال يصـح،  ومـا  منـه  ما يصـح  فذكـر  األعمـى  بأحـكام  العلمـاء 

ال يجوز(٢).
في  االجتهاد  ومن  الجهاد،  من  إعفاؤه  النقص:  هذا  بسبب  التيسيرات  ومن  ـ 

.٣٦/٢ ـ ،  ١٣٠٦ه مصر  الميمنية،  المطبعة  المنير،  المصباح  الفيومي:   (١)
ص ٣١٤. والنظائر،  األشباه  نجيم:  وابن  ـ   .٢٧٣ والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)
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الجمعة  وجوب  وعدم  صوتها،  على  اعتمادًا  زوجته  وطئه  وجواز  الِقبلة،  تحديد 
وال سـيما  الصالة،  أوقات  في  التقليد  وجـواز  قائدًا،  يجـد  لم  إن  عليـه  والحـج 
عليه  عودها  الحتمال  إما  األمـور،  من  كثيرة  طائفة  من  ومنع  والمغـرب،  الفجـر 
العظمى،  كاإلمامة  بذلك،  غيـره  على  عودها  الحتمال  أو  بها،  لجهالتـه  بالضـرر 
في  النظر  هو  االختالف  هذا  ومرد  أحكامه،  من  طائفة  في  واختلف  والحضانـة، 
إلى  عائد  ذلك  وكل  ال؟  أو  البصـر  بكفاية  العمـل  ذلك  يؤدي  أن  يسـتطيع  هـل 

عنهم(١). الضرر  ودفع  غيره،  مصلحة  أو  مصلحته 

األخرس: أحكام  ـ   ٢
الكالم  لسانه عن  انعقد  أيضًا: األخرس، وهو من  النقص  ومما يدخل في 
ِخلقة(٢)، وهذا النقص ال يخل باألهلية، فتجب له وعليه الحقوق والواجبات، 
وسـائر  والنكاح  والشـراء،  بالبيع  والتعاقـد  ـد  التعبُّ إلـى  حاجتـه  إلـى  ونظـرًا 
الكتابة  منه  فقبلت  األحـكام،  بعض  في  الشـارع  عنه  َخفَّف  فقد  المعامـالت، 
من  «اإلشارة  (ت: ٩١١هـ)  السـيوطي :  قال  بحسـبه،  أمر  كل  وفي  واإلشـارة، 
كالبيع،  العقـود،  جميـع  فـي  الناطق  عبـارة  مقـام  وقائمـة  معتبـرة  األخـرس 
والحلـول،  والظهـار،  والرجعـة،  والنـكاح،  والرهـن،  والهبـة،  واإلجـارة، 
والقذف  واللعان،  والدعاوى  كاألقارير،  وغيرها،  واألداء  والعتاق،  كالطالق، 

واإلسالم»(٣).
على  بنيت  وقد  تخصهـا،  ألسـباب  األحكام  من  طائفة  ذلك  من  واسـُتثنِيت 

منها: قواعد  ذلك 

.٢٧٢ - ٢٧٥ نفسه،  المصدر  السيوطي:   (١)
المعجم  وجماعته،  إبراهيم  أنيـس  ـ   .٦٢/٦ - ٦٣ «خرس»،  مادة:  العرب،  لسـان  منظور:  ابـن   (٢)
ا.  َعيًّ أو  خلقة  الكالم  عن  لسـانه  انعقد  من  هو  األخرس،  أي  ـ  َعّيًا  أو  ـ  إضافة  وفيه  الوسـيط، 

.٢٢٦/١
ص ٣٤٣. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  وينظر:  ـ  ص ٣٣٨.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٣)
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تقوم  األخرس  و«إشـارة  باللسـان »(١)،  كالبيان  لألخرس  المعهودة  «اإلشـارة 
نطقه »(٢). مقام 

وهل  باإلشـارة؟  لزوجته  مالعنته  تصـح  هل  األخـرس  عن  السـالمي   سـئل 
أحكام؟ المواضع  من  شيء  في  اإلشارة 

تقوم  مخصوصة  شـهادة  على  متوقف  ألنه  فال يثبت؛  اللعـان  «أما  فأجـاب: 
بيَّن  كما  الكاذبين»،  من  كان  «إن  مخصوص  بدعاء  مختومة  شهود،  األربعة  مقام 
ذلك،  من  شيئًا  ال تفيد  واإلشارة  النور(٣)،  سورة  أول  في  وتعالى  تبارك  ربنا  ذلك 
ورد  فنَعم  األحكام،  من  ذلك  غير  في  اإلشارة  اعتبار  وإنما  اللعان،  بها  فال يثبت 

مواضع. في  اعتبار  لها 
يعذب  ولكـن  العين  بدْمـع  اهللا  يعـذب  «ال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  قـال  عمر   ابـن  قـال 

لسانه. إلى  بهذا»(٤)،  وأشار 
وقالـت أسـماء  صلَّى نبيُّ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في الكسـوف، فقالت لعائشـة ما شـأن الناس 
ـ  وهي ُتصلِّي ـ فأْومأْت برأسها إلى الشمس، فقلُت آية؟ فأومأت برأسها أي نعم»(٥). 

المعتبرة  المسـائل  جدول  الثميني:  لعبد العزيز  النيل،  كتاب  محقق  عبد الرحمٰن،  بكلي  يراجع:   (١)
علي  ص ٣٤٣،  والنظائر،  األشـباه  نجيم،  ابن  وينظـر:   .١١٠٠/٣ فقهية.  ضوابـط  أو  كقواعـد 
األخرس  «إشارة  بصيغة  العدلية،  األحكام  مجلة  من   ٧٠ والمادة   .٦٢/١ األحكام،  درر  حيدر، 

باللسان». كالبيان  المعهودة 
في  المنثور  الزركشـي:  ـ   .٤٧١/٤ الفوائد،  بدائع  القيم:  ابن  ـ   .٥٦٦/٣ المغنـي،  قدامة:  ابـن   (٢)

.١٦٤/١ القواعد، 
(سورة   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ﴿ اللعان:  آية  في  تعالى  قوله  إلى  يشير   (٣)

.(٧ النور: 
ومسـلم،   ،١٢٤٢ رقم  المريض،  عند  البكاء  باب  الجنائز،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٤)

عمر. ابن  عن   ،٩٢٤ رقم  الميت،  على  البكاء  باب  الجنائز،  كتاب 
على  «دخلت  بلفـظ:   ،١١٧٨ رقم  الصـالة،  في  اإلشـارة  باب  السـهو،  أبواب  البخـاري،  رواه   (٥)
إلى  برأسـها  فأشـارت  الناس؟  ما شـأن  فقلت:  قيام  والنـاس  قائمـة  تصلـي  وهـي  عائشـة # 

نعم». أي  برأسها:  فقالت  آية؟  فقلت:  السماء، 
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عباس :  ابن  وقال  يتقدم(١)،   أن  بكر   أبي  إلى  بيده  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أومأ  أنس :  وقـال 
ألخرج»(٢).  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أومأ 

على  أتى  كلمـا  وكان  بعيره،  علـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  طاف  عباس :  ابـن  وقـال 
ر(٣).  وكبَّ إليه  أشار  الركن 

فأخذ  جارية  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  علـى  يهودي  عدا  مالـك :  أنس بن  وقـال 
وهي  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  أهلها  بها  فأتى  رأسها،  ورضخ  عليها  كانت  أْوضاحًا(٤) 
لغير  فالن  قتلـك؟»  «من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لها  فقال  أصمتت،  وقد  رمـق  آخر  فـي 
قتلها،  الـذي  غير  آخر  لرجل  فقـال  قال:  ال ،  أن  برأسـها  فأشـارت  قتلها،  الـذي 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  به  فأمر  نعم،  أن  فأشارت  لقاتلها،  (ففالن)  فقال  ال،  أن  فأشارت 

حجرين(٥). بين  رأسه  فرضخ 
قال السالمي  معقبًا على النصوص المتقدمة: «وفي اإلشارة أحاديث أُْخرى تدل 
على اعتبارهـا في كثير مـن المواضع، وإذا عرفـَت أن المقصود مـن وضع األلفاظ 
وفْهم المعاني تحققْت اعتبار اإلشـارة في معناها؛ ألن الغـرض الداللة على المراد، 
وقد تحصل تلك الداللة باللفظ وباإلشارة، وإذا اعتبرت اإلشارة من اإلنسان الناطق 

فمن باب أولى ُتعتبر من األخرس؛ ألنه ال وسيلة له للتعبير إال اإلشارة»(٦).

 ،٦٤٩ رقم  باإلمامة،  أحق  والفضل  العلم  أهل  باب  واإلمامة،  الجماعـة  كتاب  البخـاري،  رواه   (١)
أنس. عن 

عباس. ابن  عن  رقم ٨٤،  والرأس،  اليد  بإشارة  الفتيا  أجاب  من  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  رواه   (٢)
ابن  عن  حديث:  ٤٩٩١   ـ  واألمـور  الطالق  في  اإلشـارة  باب  الطالق،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٣)
عباس. مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب 

حديث:  ٢٣٠٩ . ـ 
الجارية. على  كانت  فضة  من  حلي  األوضاح:   (٤)

 ،٤٩٨٩ رقم  واألمور،  الطـالق  في  اإلشـارة  باب  الطالق،  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٥)
 ،١٦٧٢ رقم  بالحجر،  القتـل  في  القصاص  ثبوت  باب  والمحاربيـن،  القسـامة  كتاب  ومسـلم، 

.٣٤٣/٤ - ٣٤٤ الثمين،  العقد  السالمي:  ينظر:  أنس.  عن 
.٣٤٥/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٦)
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وأما الكتابة فهي كاإلشارة بل هي أَْولى منها في الداللة على ُمراد األخرس، 
الشـقصي :  قال  وكتابته،  األخرس  بإشـارة  المذاهب  وسـائر  اإلباضية   اعتد  وقـد 
وقبوله  تزويجه  كان  باإلشـارة  يعقل  كان  فإذا  يتزوج،  أن  أراد  إذا  األخرس  «وأما 

باإلشارة»(١).
األخرس  بيع  يصح  أصحابنا  (الشـافعية ):  «قال  (ت: ٦٧٦هـ):  النووي   وقال 
أصحابنا :  قـال  للضـرورة،  خالف  بال  وبالكتابـة  المفهومـة،  باإلشـارة  وشـراؤه 
والظهار،  والنـكاح،  والعتاق،  كالطالق،  وفسـوخه،  عقوده  جميـع  بهما  ويصـح 

ونحوها»(٢). والفسوخ  العقود  وسائر  والهبة،  واإلبراء،  والرجعة، 
واالعتداد باإلشارة وكتابة األخرس واضح التخفيف، وُرِفع الحرج والمشقة 
بها  االعتداد  ويقتضي  وغرائز،  وعواطف  ورغبات  أحاسيس  ذو  إنسان  ألنه  عنه؛ 

عنه(٣). المشقة  ودفع  مصالحه  لتحقيق 

آخرين: نقص  ذوي  أحكام  ـ   ٣
واألصم  واألقطع  كاألعرج  ما تقدم:  غير  كثيرة  أمور  النقص  فـي  يدخل  وممـا 
اسـتعمال  تقتضي  التي  األعمال  جميع  وفي  الجهاد،  في  عنهم  ُعفَي  وقد  وغيرهم، 
 E  D  C  B  A  @ ﴿ العزيز:  الكتاب  وفي  إحداهما،  أو  واألرجل  األيدي 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F

بيان  في  (ت: ١٢٧٠هـ)  اآللوسي   قال  (الفتح: ١٧)،   ﴾ \  [  ZY  X  WV

الحرج  نفي  وفي  والعاهة،  العذر  من  الغـزو  عن  التخلف  «يريد  اآلية:  هذه  مدلـول 
الرخصة»(٤). لدائرة  وتوسيع  بأمرهم،  اعتناء  مزيد  المعدودة  الطوائف  كل  عن 

.٣٠٦/١٥ الراغبين،  وبالغ  الطالبين  منهج  الشقصي:   (١)
.١٧١/٩ المجموع،  النووي:   (٢)

ص ١٠٨. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   (٣)
الملقب بشهاب  الحسيني  أبو الثناء محمود بن عبد اهللا  ـ اآللوسي  الجامع، ٤٨٣/٢.  بركة:  ابن   (٤)

.١٠٥/٢٦ المعاني  روح  الدين، 
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لعلة  بالماء،  نفسـه  تطهير  في  العاجز  عن  حديثه  سـياق  في  الشـماخي   وذكر 
مثل:  يتيمم،  فإنه  الطهارة  إلى  ال يصل  من  كلَّ  أن  فيبين  أعضائه،  في  ه  تشوُّ أو  فيه 
في  البالغ  األقلـف  وكذلك  منهم،  البلل  ينقطـع  لم  إن  والمسـتأصل  المجبـوب 
عمر بـن  أن  وروي  البواسـير،  وصاحـب  والعفلـة  فيهـا،  يعـذر  التـي  األيـام 

التيمم(١). فضرب  عبد المغيرة ،  أبو لؤلؤة  جرحه  الخطاب  3 
ينقض  الوضـوء  ما ينقض  كل  أليـس  عليـه،  يعتـرض  قد  مـن  علـى  َردَّ  ثـم 
للمريض  أباح  اهللا  ألن  فال؛  المريض  وأما  صحيحًا،  كان  إذا  نعم  له:  قيل  التيمم ؟ 

له(٢). ال تيّمم  ألنه  الوضوء  عن  عاجز  وهذا  عمومًا،  التيمم 
التيمم  لهم  فأبـاح  األعذار،  أصحـاب  على  خفف  الشـارع  أن  نالحظ  فهنـا 

الوضوء. لمشقة 
الماء  _ استعمال  على  ال يقدر  لمن  الشارع  فيها  رخص  التي  التخفيفات  ومن 

بقايا  مع  ولو  الصـالة  له  أجاز  أنه  غيره،  بمسـاعدة  أو  بمشـقة،  إال  للطهـارة 
النجاسة.

نجاسـة  دبـره  أو  بفرجـه  تكـون  «والرجـل  الحضرمـي :  أبو إسـحاق  يقـول 
أو  شـلل  بيده  يكون  أن  ذلك:  ومثال  مرض،  غير  من  عنه  يزيلها  أن  فال يسـتطيع 
وطؤها،  لها  يحل  وال مملوكة  زوجة  وال له  االستعمال،  من  تمنعه  ِعلَّة  أو  قطع، 

كتاب  المصنف،  فـي  يروي  شـيبة  أبي  فابن  توضئه،  أو  تيممـه  في  عمر  عـن  الروايـة  اختلفـت   (١)
فصلى  الصالة  لعمر  «وقيل  يقول:   ،٤٣٩/٧  ،٣٧٠٧٤ رقم  عمر،  خالفة  في  ما جاء  المغازي، 
سـعد  وابن  يثعب».  ودمه  فصلى  له  ال صالة  لمن  اإلسـالم  في  ال حظ  وقال:  يثعـب  وجرحـه 
عليه  فغشـي  حمل  عمر  طعن  «لما  قال:   ،٣٤٩/٣ عمر،  اسـتخالف  ذكر  الطبقات،  فـي  يـروي 
دمًا  تشعب  وجراحه  إلي  وتسـاند  خلفه  فأجلسـني  بيدي  عمر  أخذ  ثم  قال:  بيده،  فأخذنا  فأفاق 
األولى  في  فقـرأ  الصبح  صلى  ثـم  فتوضأ  الرتق  تسـد  فما  الوسـطى  هذه  إصبعي  ألضـع  إنـي 
عبد الرحمٰن  بين  اإلمام  في  اختالف  الروايتين  وبين  الكافرون».  أيها  يا  قل  الثانية  وفي  والعصر 

التيمم. تذكر  لم  أيدينا  بين  الموجودة  الروايات  لكن  وعمر. 
.٣٩/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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كذلك  كانت  إذا  المـرأة  وكذلك  الموضـع،  ذلك  من  عنـه  إزالتهـا  وال يسـتطيع 
الموضع»(١). ذلك  من  عنها  إزالتها  وال تستطيع  زوج،  معها  وليس 

(الرق): االجتماعي  أو  الحكمي  النقص  الثاني:  القسم  ـ   ٢
في  ال لِنقص  النـاس،  من  نوع  علـى  الشـارع  أثبته  النقص  من  النـوع  وهـذا 
هذا  تحت  ويدخل  معينة،  شرعية  العتبارات  ولكن  أجسـامهم،  وال في  عقولهم 

الرق. النقص:  من  القسم 
والرق في اللغة: الضعف، يقال ثوب رقيق، أي ضعيف النسيج، ومنه رقة القلب.
أنه  ا  أمَّ الكفر،  عن  جزاء  األصل  في  حكمي  عجز  هو  الفقهاء :  اصطالح  وفي 
أنه  وأما  وغيرهما،  والقضـاء  الشـهادة  من  الحر  ما يملكه  ال يملك  فألنه  عجـز؛ 
عند  وهو  ا(٢).  حسـيًّ الحر  من  األعمال  في  أقوى  يكون  قد  العبد  فـألن  حكمـي؛ 

والواليات(٣). التصرفات  على  صاحبه  ال يقدر  حكمي  عجز  البعض 
بالرق االجتماعي كذلك: ويراد به وضع مخصوص، كوضع األرقاء  _ وسمي 

ما هو  بإزاء  لرقابهم،  المالكين  خدمة  في  يكونوا  أن  من  عليهم  يفـرض  ومـا 
كاألحرار  تأديتهـا،  عليهم  يشـق  قد  شـرعية  واجبات  مـن  عليهـم  مفـروض 

أوقاتهم(٤). في  ويتصرفون  أنفسهم  يملكون  ألنهم  عليها؛  قدروا  الذين 
وهـذا النقـص الحكمـي فـي العبـد جعلـه الشـارع سـببًا مـن أسـباب التيسـير 
والتخفيف؛ وذلك ألن العبد ليس ملك نفسه، وإنما هو مشغول بخدمة سيده، وليس 

له حق التصرف في طائفة من األمور، كما هو الشأن في الحر إال بإذن سيده(٥).

ص ٦٤. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (١)
ص ١٢٣. التعريفات،  الجرجاني:   (٢)

األعلمي  مؤسسة  طبع  العلماء)،  (دستور  العلوم  جامع  عبد الرسول:  عبد النبي  نكري،  األحمد   (٣)
.١٤٢/١ الركن.  آباد  حيدر  طبعة  عن  أوفست  ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م،  للمطبوعات، 

ص ١٤٤. الشرعية،  الرخصة  كامل:  عبد اهللا  عمر   (٤)
ص ١١٠. المشقة،  قاعدة  الباحسين:   (٥)
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المالي: النقص  الثالث:  القسم  ـ   ٣
النقص  هذا  وصاحب  المالية،  الحقوق  أداء  عن  والعجز  اإلعسـار  به  ويراد 
 ½  ¼  »  º (البقرة: ٢٨٠). فقال 8 : ﴿¹   ﴾ ¼ القرآن: ﴿ «  سماه 

(البقرة: ٢٨٠).  ﴾ ¿  ¾
المفلس. على  األحكام  تخفيف  في  أثره  له  شرعي،  عذر  المالي  واإلعسار 

الذي  هو  قال:  من  فمنهم  الفقهاء ،  أنظار  اختلفت  المعسر،  هو  َمن  بيان  وفي 
الذي  هو  قـال:  من  ومنهم  الـزكاة،  عليه  وال تجـب  الصدقة  يأخـذ  أن  لـه  يحـل 
يمتلكها. دار  له  كان  ولو  له  ال مال  ألنه  الصدقة؛  مال  مِن  ولو  يعان  أن  يستحق 

الفروع(١)  كتـب  في  مبسـوطة  أحكام  وللتفليس  المـال،  عدم  هـو  واإلفـالس: 
الرفق  في  ـنَّة  والسُّ القرآن  وصية  مع  الغير،  حق  اسـترداد  حول  جلها  أو  كلها  تحوم 
 »  º  ¹ ﴿ تعالى:  قال  عنه،  التصدق  الشارع  وندب  عنه،  والتخفيف  بالمعسر 
(البقرة: ٢٨٠).  ﴾ È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼

عنه  وضع  أو  معسرًا  أنظر  «من  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الصحيحة  نَّة  السُّ في  وجاء 
ظله»(٢).  في  اهللا  أظّله 

يوم  العرش  ظـل  في  كان  عنـه  مَحا  أو  غريمـه  عـن  ـس  نفَّ «مـن  وقـال ملسو هيلع هللا ىلص : 
اعتبرت  وقد  متعـددة،  طرق  ومن  كثيرة  الباب  هـذا  في  واألحاديـث  القيامـة»(٣)، 

 .٨٤٤/٣ - ٨٤٥ النيل،  كتاب  عبد العزيز:  الثميني  ـ  ص ١٤٤ - ١٤٥.  المختصر،  الحضرمـي:   (١)
.١٣٨/٥ ١٤١٥هـ/١٩٩٥م،  ط ١،  الفضيالت  جبر  تحقيق  الجامع،  جعفر:  ابن  ـ 

الحاكم  أخرجه   .٣٠٠٦ رقم  الطويـل،  جابر  حديث  باب  والرقائق،  الزهد  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٢)
كثير  ـ  أبي  جعفر بن  إسماعيل بن  حديث  وأما  البيوع  كتاب  ـ  الصحيحين  على  المستدرك  في 
مسـلم  شـرط  على  صحيح  حديث  «هذا  الحاكم:  قال  الصامت  عبادة بن  عن  حديـث:  ٢١٦٦  

يخرجاه». ولم 
هريرة،  أبي  عـن   ،١٣٠٦ رقم  به،  والرفـق  المعسـر  إنظار  باب  البيـوع،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (٣)
الترمذي:  قال   ،٢٢٦١٢ رقم  األنصاري،  قتادة  أبي  حديث  األنصار،  مسند  باقي  أحمد،  ورواه 

غريب. صحيح  حسن  حديث 
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حقوق  من  عليه  فيما  للمعسـر  التخفيف  يجلب  عذرًا  المالي  اإلعسـار  الشـريعة 
والحج،  الفطـر،  وزكاة  المـال،  كـزكاة  عبـادة  كانـت  سـواء  اهللا،  أوجبهـا  ماليـة 
كانت  أو  والديات،  الكفارات  مثل:  عقوبة  كانت  أو  الجهـاد،  ونفقة  واألضحيـة، 
وأجرة  األقارب،  على  الصلة  ونفقات  الواجبـة،  كالنفقات  مال،  غير  عن  ِعَوضـًا 

والصداق. والحضانة  اإلرضاع 
ض  تمحَّ فيما  باإلسـقاط  يكـون  المالية  الواجبـات  هذه  فـي  والتخفيـف 
ومثل  واألضحية،  والحـج،  كالزكاة،  العبـادات،  مثل:  تعالـى،  هللا  فيه  الحـق 
باإلنظار  ويكون  الزوجة،  لغير  الواجبة  كالنفقة  باليسار،  المشروطة  الواجبات 
نفقتها  وفي  صداقها،  فـي  الزوجة  حق  مثل:  للعباد،  حق  هـو  فيما  والتأجيـل 

مضى(١). فيما  ولو 

ص ١٤٤. الشرعية،  الرخصة  كامل،  عبد اهللا  عمر   (١)



ومجاالتها التيسيرات  أنواع 

الخامس المبحث 

الشـرعية،  التيسـيرات  أنواع  ذكر  على  الفقهية  القواعـد  فـي  الكاتبـون  دأب 
الموجودة  الشـرعية  للتيسـيرات  وتصنيـف  اسـتقراء  نتيجة  األصـل  في  وكانـت 
وليس  العلماء،  باجتهاد  ثبت  مما  أو  الشارع،  عليه  نص  مما  كانت  سواء  بالفعل، 
تصنيف  حيـث  مـن  مفيـد  ولكنـه  المشـاق،  ضبـط  فـي  أهميـة  التصنيـف  لهـذا 
التيسيرات  هذه  وتشمل  الصور،  من  صورة  في  منها  ما تشابه  وجمع  التخفيفات، 

هما: األحكام  من  مجالين 

:á«∏°UC’G  ΩÉμMC’G  ∫Éée  »a  ô«°ù«àdG  : k’hCG
أهمها: صور  في  ذلك  ويظهر 

جعل  إنما  شـرطًا،  أو  ركنًا  به  مأمور  كل  يجعل  لـم  الحكيـم  الشـارع  أن  ـ  أ 
أشق  أن  «لوال  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  في  كما  عليهم  تيسيرًا  ومستحّبًا،  مندوبًا  ذلك  من  كثيرًا 

صالة»(١).  كل  عند  بالسواك  ألمرتهم  أمتي  على 
النفسـية  الراحة  علـى  تشـمل  الطاعة  بجعـل  التخفيـف  يكـون  وربمـا  ـ  ب 

والعيدين. الجمعة  صالة  في  كما  مسرورًا،  اإلنسان  فيؤديها  واألُْنس، 
النفسية والعادات االجتماعية، كأن يكون صاحب  الطبائع  مراعاة بعض  ـ  ج 

تخريجه. سبق   (١)
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إن  وثالثًا  بكـرًا،  كانت  إن  للعروس  ليـال  سـبع  وجعل  باإلمامة(١)،  أحق  البيـت 
كانت ثيبًا، ومن ذلك ما ورد من النهي عن إمامة الرجل لقوم وُهم له كارهون(٢).

:áFQÉ£dG  ΩÉμMC’G  ∫Éée  »a  ô«°ù«àdG  :kÉ«fÉK  `
أنواع: ثمانية  إلى  التخفيف  فيها  ورد  التي  الشرعية  الرخص  الفقهاء   قسم 

:(•É≤°SE’G  ∞«ØîJ)  •É≤°SE’G  á°üNQ  ``  1
العبادات عند وجود أعذارها، كإسقاط الصالة  النوع: إسقاط  ومن أمثلة هذا 
عمن  الحج  وجوب  وعدم  والصوم،  الجمعات  وإسقاط  والنفساء،  الحائض  عن 
الحج  وجوب  وعدم  السـالمة،  عدم  الغالب  وكان  البحر،  إال  طريقًا  له  يجد  لم 

معروفة(٣). بأعذار  كذلك  الجهاد  وإسقاط  مْحرمًا،  تجد  لم  إذا  المرأة  على 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  نفرًا  أن  وروي  سـعيد:  أبي  راوية  في  الشـافعي  عن  حديث  في  ذلك  ورد   (١)
فأنت  تقدم  فقال:  رجالً  منهم  البيت  صاحب  فقدم  الصالة  فحضـرت  منهم  رجل  بيت  في  كانـوا 
وحذيفة،  ذر،  أبا  دعا  األنصار  مولى  سعيد  أبا  أن  نضرة،  أبي  عن  ُتقدم.  منزلك  في  باإلمامة  أحق 
ذر.  أبا  يا  تأخر  حذيفـة:  له  فقال  بهم.  ليصلي  أبـو ذر  تقدم  الصالة  حضرت  فلمـا  مسـعود  وابـن 
يعني  سليمان:  قال  فتأخر،  نعم.  قال:  عبد الرحمٰن؟  أبا  يا  أو  مسعود،  ابن  يا  أكذاك  أبو ذر:  فقال 
زارني  قال:  أسـيد  أبي  مولى  سـعيد  أبي  عن  نضرة،  أبي  عن  قتادة،  ورواه  ببيتـه  أحـق  الرجـل  أن 
الثابت،  الحديث  في  معناه  وروينـا  أحق.  البيت  رب  حذيفة:  له  فقال  فيـه:  وقال  فذكـره  حذيفـة، 
معرفة  فجائز».  يتقدم  لمن  يأذن  أن  إال  بيته،  في  بالصالة  أولى  «الرجل  األنصاري  مسعود  أبي  عن 
ورواه  حديـث:  ١٦٠٥ .  ـ  فيهم  ال سـلطان  القوم  إمامة  الصالة  كتاب  ـ  للبيهقـي  واآلثـار  السـنن 
باب  ـ  بتركها  والعذر  الجماعـة  فضل  أبواب  جماع  الصالة  كتاب  ـ  الكبـرى  السـنن  في  البيهقـي 

.١٧٧/٢ اإليضاح،  الشماخي:  ينظر:  الغفاري.  ذر  أبي  عن  حديث:  ٤٦٤٩   بيته  في  جمع  من 
كارهون،  لـه  وهم  القوم  يـؤم  اإلمام  باب  الصـالة،  كتاب  المصنف،  فـي  شـيبة  أبـي  ابـن  رواه   (٢)
قومًا  أمَّ  فيمن  بـاب  الصالة،  أبواب  الترمذي،  مقـارب  بلفظ  ورواه  سـلمان.  عن  رقـم  ٤١١٢، 
يؤم  الرجل  باب  الصالة،  كتاب  أبو داود،  ورواه  أمامة.  أبي  عن   ،٣٦٠ رقم  كارهون،  لـه  وهـم 
يراجع:  غريب».  «حسـن  الترمذي:  وقال  عمـر.  ابن  عن   ،٥٩٣ رقم  كارهـون،  له  وهـم  القـوم 

وغيره.  ١٥٩/٢ - ١٦٠ اإليضاح،  الشماخي: 
ص ١٢٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)
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حكم  _ في  وذلك  الفقهاء ،  فيه  اختلف  مثاالً  نورد  اإلسقاط  رخصة  ولتوضيح 
القضاء،  عليه  فهل  بالتيمم،  وصّلى  الصالة  وقت  خروج  بعد  الماء  وجد  من 

ذلك؟ عليه  يسقط  أم 
رأيين: إلى  المسألة  هذه  في  اإلباضية   اختلف 

تلك  قضاء  عليه  وجب  الوقت  خرج  وقد  الماء  وجد  إذا  قالوا  األول:  الرأي 
فخروج  بوقت،  الواجب  خص  أنه  وحجتهم:  طهارة،  بغير  صالها  ألنه  الصـالة؛ 
خروج  فإن  والناسي،  النائم  إلى  ترى  أال  منه،  بدالً  أو  فعله  إال  يسقط  لم  الوقت 

الصالة. فرض  عنهما  ال يسقط  الوقت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  بقول  عليهمـا  وجب  إنما  والناسـي  النائم  أن  عليهـم:  واعتـرض 
بين  به وجوب فرص، واهللا جل وعال ال يفرق  يرد  ما لم  لكان سبيله  ولوال ذلك 

المتشابهات. أحكام 
عن  لعجزه  صومه،  من  اإلفطار  حكم  له  جعل  من  رأينا  لقـد  عليهـم:  وُردَّ 
يقال  وكذلك  القـدرة،  مع  عليه  يجب  القضاء  بـل  الوقت،  خـرج  وإن  البـدل، 
وإن  الماء،  وجـد  إذا  القضاء  عليـه  وجب  الصالة،  فـرض  عليه  وجـب  فيمـن 

الوقت. خرج 
صلى  من  على  القضاء  إسقاط  إلى  الرأي  هذا  أصحاب  ذهب  الثاني:  الرأي 
الرأي  هـذا  بركة   ابن  واختـار  الماء،  علـى  عثر  ثم  الوقـت،  فخـرج  طهـور  بغيـر 
بعد  الماء  فوجود  أُمر،  كما  صّلى  ألنه  أنظر؛  عندي  القول  «وهذا  فقال:  ورجحه 
بغير  صلى  لمن  فيجب  وقته؟  في  زال  قد  القضاء،  عليه  ال يوجب  الوقت  خروج 
وال فرق  عليها،  قدر  إذا  يأتيها  أن  معذورًا  كان  وقـد  الطهارة،  عن  لعجزه  طهـور 
عدم  مع  طهور  بغير  المصلي  على  القضاء  أوجب  من  عند  والصوم  الصالة  بين 
القضاء  ألن  عليه؛  ال قضاء  أنه  عندي  يوجب  والنظر  والتراب،  الماء  الطهارتين، 
فرق  قد  تعالى  اهللا  ألن  التسـليم؛  يوجبه  بخبر  إال  وال يجب  ثان،  لفرض  إيجاب 
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القياس  ألن  ما اخترناه؛  يؤيـد  والقياس  القضاء،  في  الصـالة  عن  العاجزين  بيـن 
أن  وذلك  بالصوم،  الصالة  ه  تشـبَّ أن  من  أولى  بالصالة  الصالة  ه  تشـبَّ أن  صحيح 
عنها  أسقط  كما  الرجل،  على  أوجبها  كما  الصالة  المرأة  على  أوجب  تعالى  اهللا 
عليها،  ال بـدل  ثم  الطهـارة،  عن  لعجزها  والنفـاس  الحيـض  حال  فـي  الصـالة 
ثم  الطهارة،  عـن  بعجزه  الصـالة  عليه  تسـقط  الرجل  يكون  أن  يجـب  وكذلـك 
شـبه  ممن  أولى  بالصالة،  والصـالة  بالعاجـز  العاجز  شـبه  فمـن  عليـه،  ال بـدل 

بالصوم»(١). الصالة 

والحاصل:
القضاء  إسـقاط  في  بركة   ابن  إليه  ما ذهب  أن  يظهر  الرأيين  في  التأمـل  بعـد 
هو  الصالة،  وقت  خـروج  بعد  وجده  ثم  طهور،  بـدون  صّلى  من  علـى  والبـدل 
وتعضده  النفس،  إليه  تطمئـن  للصواب،  واألقرب  األعدل  ألنه  الراجـح؛  الـرأي 
على  وتخفيف  يسـر  وفيه  وقياس،  نصوص  من  بهـا  اسـتدلوا  التي  القوية  األدلـة 
فقد  واحدة،  لصالة  ذلك  حـدوث  ال ُيتصور  وألنه  عنه؛  الحرج  ورفـع  المصلـي 
أحيانًا  للمسجون  يحدث  كما  أليام،  الطهورين  فقدان  مدة  يطول  أو  ذلك  يتكرر 
وإنما  الصالة،  عنه  فال تسقط  الماء،  يجد  حتى  طهارة  بدون  الصالة  إلى  فيضطر 
عليه،  وتيسـيرًا  تخفيفًا  القضـاء  عنه  ويسـقط  وقدرته،  اسـتطاعته  حسـب  يصلـي 
إليه كلما دعاهم حسب  يتقربوا  أن  يريد  بعباده، حيث  اهللا ولطفه  وهذه من رحمة 

أحوالهم. على  مطلع  ألنه  قدرتهم؛ 
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في  ركعتين  إلى  الرباعية  الصـالة  كقصر  العذر،  لوجود  للعبـادة  إنقـاص  أي 
الركوع  كتنقيص  الصـالة،  أفعال  مـن  المريض  عنه  ما عجـز  وكتنقيـص  السـفر، 

.٣٤٨/١ - ٣٤٩ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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لعجز  تامَّين،  غير  سجود  أو  بركوع  يأتي  كأن  منه،  الميسور  القدر  إلى  والسجود 
باإليماء،  أو  مضطجعـًا  يصلي  يسـتطع  لم  فإن  ظهـره،  فقرات  أو  مفاصلـه،  فـي 

ما استطعتم»(١). (٢). منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  «إذا  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
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ذلك  لجعل  وال بد  مكانه(٣)،  غبره  ووضع  الشيء  رفع  هو:  اللغة  في  اإلبدال 
لم  وإال  المبدل،  من  وأخف  أسهل  البدل  يكون  وأن  التخفيف،  صور  من  صورة 
والغسل  الوضوء  كإبدال  بعبادة،  عبادة  إبدال  به  والمراد  التيسير،  ذلك  في  يتحقق 
 ! ﴿ تعالى:  لقوله  استعماله(٤)،  على  القدرة  عدم  أو  الماء،  عدم  عند  بالتيمم 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 8  76  5  4  3  21  0  /  .  -
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(المائدة: ٦).  ﴾ ̀  _

صحيح   .  3 هريـرة  أبـي  عن  ومسـلم  البخـاري  رواه  حديـث  مـن  جـزء  هـذا  عليـه،  متفـق   (١)
حديث:  ـ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بسـنن  االقتداء  باب  ـنَّة  والسُّ بالكتاب  االعتصـام  كتـاب  ـ  البخـاري 
قبلكم  كان  من  هلك  إنما  ما تركتكم،  «دعوني  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  للبخـاري،  واللفـظ    ٦٨٧٩ 
فأتوا  بأمر  أمرتكـم  وإذا  فاجتنبوه،  شـيء  عن  نهيتكم  فإذا  أنبيائهم،  علـى  واختالفهـم  بسـؤالهم 
حديث:  ـ  العمر  في  مـرة  الحج  فرض  باب  الحج،  كتاب  ـ  مسـلم  صحيح  ما اسـتطعتم».  منـه 
وصحيح   ،٢٥١/١٣ االعتصـام  كتاب  البـاري،  فتح  بشـرح  البخاري  صحيـح  وينظـر:   ٢٤٥٦ 

.١٠١/٩ بالعمر،  مرة  الحج  فرض  باب  النووي،  بشرح  مسلم 
ص ٨٨. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (٢)

ص ١٥. المنير،  المصباح  الفيومي:   (٣)
ص ١٢٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   .١٨٨/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٤)
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اإلبدال: تخفيف  أمثلة  ومن  ـ 
بأرض  جنابة  أصابتـه  رجل  في  زيـد   جابر بن  اإلمام  فتـوى  فـي  ما جـاء  ـ  أ 
يتيمم  أن  له  «فإّن  قال:  العطش،  نفسـه  على  وخاف  يسـير،  ماء  ومعه  لها،  ال ماء 
ماء  ومعه  ظمأ  يخـف  لم  فإن  ويديه،  وجهه  فيمسـح  اهللا،  قال  كما  بـًا  طيِّ صعيـدًا 
ثم  للصالة،  وضوءه  يتوضأ  ثم  مذاكيره،  يغسل  الرجل  فإن  لغسله،  ال يسع  يسير 
المقاصد  في  األولويات  فقه  مـن  يعتبر  وهذا  اغتسـل»(١).  الماء  بلغ  فإن  يصلـي، 

والحرج. للمشقة  ورفع  المكلف،  على  وتيسير  تخفيف  وفيه  النفس،  لحفظ 
للمريض،  االضطجاع  أو  بالقعود  الصـالة  في  القيام  إبدال  ذلك  ومـن  ـ  ب 
االسـتطاعة،  عدم  عند  باإليماء  والسـجود  الركوع  وإبدال  باإليماء،  واالضطجاع 
(آل عمران: ١٩١)،   ﴾ k  j  i  h  g  f  e﴿ تعالى:  اهللا  قـال 
قدروا،  إن  قيامًا  أي  الصالة،  في  نزلت  اآلية  أن  عمر  ^  وابن  مسعود   ابن  وعن 

القعود(٢). عن  عجزوا  إن  جنوبهم  وعلى  عنه،  عجزوًا  إن  قعودًا  أو 
أو  الرقبة  فقـدان  عند  الكفـارات  في  بالصوم  العتـق  إبـدال  ذلـك  ومـن  ـ  ج 
تعالى:  اهللا  قـال  االسـتطاعة،  عدم  عند  باإلطعـام  الصيام  وإبـدال  عنهـا،  العجـز 
 _  ^]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  ❁  f  e  d  c  ba  `

(المجادلة: ٣ - ٤).  ﴾ x  w  v  u  t  s  rq
بصيام  عنها،  العجـز  عند  العتق  أو  والكسـوة  اإلطعـام  إبدال  ذلـك  ومـن  ـ  د 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ تعالى: ﴿ £  قال  اليمين(٣)،  كفارة  في  أيام  ثالثة 

ص ٢٠. جابر،  اإلمام  جوابات  من  زيد:  جابر بن   (١)
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمره  حيـث  حصين  عمران بن  حديـث  وينظـر:   .١٥٨/٤ المعانـي،  روح  اآللوسـي:   (٢)
إذا  باب  الصالة،  تقصير  أبواب  البخاري،  رواه  البواسـير،  من  عمران  لشـكوى  وينظر:  بذلك. 
أبو إسـحاق  ينظر:  حصين.  عمران بـن  عن   ،١٠٦٦ رقـم  جنـب،  على  صلى  قاعـدا  يطـق  لـم 

ص ٨٥. الخصال،  مختصر  الحضرمي: 
ص ١٢٧. نفسه،  المصدر  الحضرمي:   (٣)
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كالشـيخ  ال يطيقونه،  للذين  بالنسـبة  بالفدية  رمضان  صيام  إبدال  ومنه  ـ  هـ 
 Q ﴿ تعالى:  قـال  برؤه،  ال يرجى  الـذي  والمريض  الكبيـرة،  والمـرأة  الكبيـر، 

(البقرة: ١٨٤).  ﴾ V  U  T  S  R
مع  يسـتطيعون  بالذين  (البقـرة: ١٨٤)   ﴾ S ﴿ قولـه:  الشـماخي   ـر  فسَّ وقد 

والمرضع(١). الُحبلى  ذلك  في  فأدخلوا  والشدة،  المشقة 
قيام  عند  بالكفـارات  والعمرة  الحج  واجبـات  بعض  إبدال  ذلـك  ومـن  ـ  و 
من  ولكن  وسـعيان،  طوافان  عليه  يجب  فإنه  بالعمرة  الحج  فالقارن  األعـذار(٢)، 
واحد،  وسـعي  واحد  بطواف  اإلتيان  لـه  رخص  عليه  والتيسـير  التخفيـف  بـاب 
فقال:  «جامعه»  في  بركة   ابـن  نقلها  الفقهاء ،  بين  اختالف  محل  المسـألة  وهـذه 
فقال  والسـعي،  الطواف  مـن  القارن  يلـزم  فيمـا  (اإلباضيـة )  أصحابنـا   «اختلـف 
أصحابنا   بعض  وقال  أبو حنيفة ،  يقـول  وبذلك  وسـْعيان  طوافان  يلزمه  بعضهـم: 
اليسـر  من  فيه  لما  القولين  أحـد  رجح  ثم  جميعًا»،  لهمـا  وسـعي  طواف  يلزمـه 
القول  بهـذا  األخذ  عنـدي  يوجب  «والنظـر  فقـال:  الحاج،  عـن  المشـقة  ودفـع 
وسـعي»(٣).  طواف  «يجزيك  لعائشـة :  قال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روي  لمـا  األخيـر، 
حجتـك  عـن  يكفيـك  وسـعيك  بالبيـت  «طوافـك  قـال:  أنـه  آخـر  طريـق   ومـن 
والرخصة  وسـْعيان،  طوافان  الواجـب  أن  علـى  داللة  هـذا  وفـي  وعمرتـك»(٤) ، 

.١٩١/٣ - ١٩٣ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
الدينونـة  أصـول  فتـح:  عمروس بـن  وينظـر:  ـ   .٢٦٨/٣ - ٢٦٩ نفسـه،  المصـدر  الشـماخي:   (٢)

ص ١١٢ - ١١٣. الصافية، 
طوافك  عنك  «يجزئ  بلفظ:   ،١٢١١ رقم  اإلحرام،  وجوه  بيان  باب  الحج،  كتاب  مسلم،  رواه   (٣)

السعي. ذكر  دون  وعمرتك».  حجك  عن  والمروة  بالصفا 
ـ حديث:  ١٦٣٤  ولفظه: عن عائشة،  القارن  باب طواف  المناسك،  كتاب  ـ  أبو داود سنن  رواه   (٤)
وعمرتك».  لحجتـك  يكفيك  والمـروة  الصفـا  وبين  بالبيت  «طوافـك  لهـا:  قـال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  =أن 
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وإنما  وسـعي»،  طواف  وعمرتك  لحجك  «يجزيـك  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  وسـعي،  طـواف 
فالواجب  الواجب،  ما يكفي عن  الرخصة هو  الواجب؛ ألن  أو يكفي غير  يجزي 
 7  6  5  4  3 ﴿ قـال:  تعالى  اهللا  أن  تـرى  أال  الرخصة،  غيـر 
قـال:  ثـم  (البقـرة: ١٨٣)،   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
الرخصة  وكانت  الرخصـة،  هو  هـذا  وكان  (البقـرة: ١٨٤)،   ﴾ O  N  M  L ﴿
هذا  يجزيك  له  يقال  بالبدل  أتى  إذا  أنه  ترى  أال  ما كتب،  غير  وهو  الواجب  غير 

ما قلنا»(١). على  يدل  فهدا  الفرض،  عن 
على  كالمسـح  المجال،  هذا  في  أخرى  أمورًا  الفقهاء   بعض  ألحق  وقد  ـ  ز 
لمن  باالستجمار  االسـتنجاء  إبدال  ومنها  المجروح،  العضو  غسـل  بدل  الجبيرة 

للمرض(٢). األحيان  بعض  في  الماء  استعمال  على  ال يقدر 
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الصلوات  بعض  تقديم  أمثلته:  ومن  ما َقبله،  إلى  مكانه  من  الشيء  نقل  وهو 
السـفر  في  المغرب،  إلى  والعشـاء  الظهر،  إلى  العصر  كتقديـم  معينـة،  ألسـباب 

والضرورة(٣). والمرض  الخوف  عند  البعض  ذلك  ز  وجوَّ والمطر، 
لعلة  السـفر  أحدهما:  معلومة،  لمعانٍ  الصالة  قِران  «ويجوز  الشـماخي :  قال 
يصل  التي  المواضع  دون  الغمام  وحال  السـماء  غطت  إذا  ـُحب  والسُّ التخفيف، 
السـفر  في  الجمع  علة  ألن  السـفر؛  على  قياسـًا  الصالة  أوقات  معرفة  إلى  فيهـا 
عليه  خفيت  فيمـن  موجودة  وهي  المسـافر،  تلحق  التـي  المشـقة  من  التخفيـف 

باب  ـ  مكة  دخول  أبواب  جماع  والعمرة.  الحج  وقت  أبواب  جماع  ـ  الكبرى  السنن  والبيهقي، 
حديث:  ٩٢١٢ . المفسد  وكذلك  ما أفسد  أحرم  حيث  من  يقضيها  لعمرته  المفسد 

.٦٣ - ٦٤ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ٤٣٣. نَّة،  والسُّ القرآن  من  الفقهية  الرخصة  محمد:  الرحموني   (٢)

نفسـه،  المرجع  محمد:  الرحموني  ـ   .٧٩ ص ٧٨،  الخصال،  مختصر  أبو إسـحاق:  الحضرمي   (٣)
ص ٤٣٦ - ٤٣٧.

=
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عليه  ثقل  إذا  المريـض  وكذلك  معرفتها،  في  االجتهـاد  وكلف  الصـالة،  أوقـات 
عذر  له  من  وكذلك  المسـافر،  من  أعذر  المريض  إذ  الحال،  هذا  علـى  المـرض 
تأثير  له  الخوف  ألن  ذلك؛  وأشباه  واألموال  األنفس  في  الفْوت  منه  ُيخاف  بيِّن، 
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ تعالـى:  قـال  التخفيـف،  فـي 
مثل  تخفيفًا  جائـز  الصالتين  بيـن  الجمـع  وكان  (النسـاء: ١٠١).   ﴾ ß  Þ  Ý

والجماعة...»(١). الواحد  الرجل  هذا  في  وسواء  القصر، 
والمسـتحاضة  «للمريـض  قولـه:  محبـوب   محمد بـن  عـن  السـالمي   ونقـل 
وكذلك  بركة ،  أبو محمد بن  وقال  الصالتين،  بين  يجمعوا  أن  المطر  يوم  وللناس 
من  وكل  قال:  صالة،  كل  عند  الطهـارة  في  عليه  للمشـقة  أصحابنا   عند  المبطـون 
وجد حالة تمنعه عن فعل كل صالة في وقتها، فهو ُمخّير بين الجمع واإلفراد»(٢). 

أن  الطفيل   أبي  طريق  عـن  ما جاء  السـفر  حالة  في  التقديم  علـى  دل  وقـد  ـ 
بين  جمع  يرتحل  أن  قبل  الشمس  زاغت  إذا  تبوك   غزوة  في  كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
العصر،  ينـزل  الظهر حتى  ر  أخَّ الشمس  تزيغ  أن  قبل  ارتحل  الظهر والعصر، وإن 
المغرب  بين  جمع  يرتحـل  أن  قبل  الشـمس  غابت  إن  ذلك  مثل  المغرب  وفـي 
ثم  العشاء  ينـزل  حتى  المغرب  ر  أخَّ الشفق  يغيب  أن  قبل  ارتحل  وإن  والعشـاء، 

بينهما(٣).  يجمع 

.٢٥٤/٢ - ٢٥٥ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٢٥٥/١٠ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)

الصالة  جمع  ومسألة  قتيبة،  به  تفرد  غريب  حسن  أنه  الحديث  عن  الترمذي  قال  تخريجه.  سبق   (٣)
العلماء، وقد  التقديم ال تراه طائفة من  العلماء، كما أن جمع  فيه  في عرفة ومزدلفة مما اختلف 
قال أبو داود ليس في جمع التقديم حديث قائم. ينظر: ابن حجر العسقالني أبو الفضل شهاب 
دار  الكبير،  الرافعي  أحاديث  تخريج  في  الحبير  تلخيص  (ت: ٨٥٢هـ):  علـى  أحمد بن  الديـن 
أخرى  رواية  وفي   .٤٩/٢ مدني،  هاشـم  عبد اهللا  تعليق:  ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م،  بيروت  المعرفة، 
تبوك  عام  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  خرجنا  قال:  جبل  معاذ بن  عن  «اإليضاح»  في  الشـماخي  أوردها 
فصلى  فخرج  دخل  ثم  جمعـًا،  والعصر  الظهر  فصلى  الظهر  بيـن  يجمع  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فـكان 

رقم ٧٠٦. النبي،  معجزات  في  باب  الفضائل،  كتاب  مسلم،  رواه  جمعًا.  والعشاء  المغرب 
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أبان بن  وفعله  عمر  ^  ابن  به:  وقال  للمطر  الجمع  في  رخصوا  الذين  ومن 
(ت: ١٧٩هـ)،  ومالـك   السـبعة،  الفقهـاء   قـول  وهو  المدينة ،  أهـل  فـي  عثمـان  
وإسـحاق  (ت: ٢٣٩هـ)،  (ت: ٢٠٤هـ)،  والشـافعي   (ت: ١٥٧هـ)،  واألوزاعـي  
وعمر بن عبد العزيز  (ت: ١٠١هـ)، ومن اإلباضية  محمد بن محبوب  والشماخي  

وغيرهم.
الحول،  علـى  الزكاة  تقديـم  التخفيفات:  مـن  النـوع  هذا  في  يدخـل  وممـا 
فـي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  سـأل  (ت: ٣٢هـ)  عبد المطلـب   العباس بـن  أن  لحديثـه 3 : 

ذلك(١).  في  له  فرخص  تحل،  أن  قبل  صدقته  تعجيل 
اليمين  وكفارة   ،(٢) ـ  األبدان  فطرة  ـ  الفطر  أيضًا صدقة  تقديمه  يجـوز  وممـا 
فليأت  منها،  خيرًا  غيرهـا  فرأى  يمين  على  حلف  «من  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  الحنث  علـى 

يمينه»(٣).  عن  ر  وليكفِّ خير،  هو  الذي 
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تخفيف  في  ذكرناه  لما  معينة،  ألسباب  تأخير  جمع  الصالة  جمع  أمثلة  ومن 
إطفاء  أو  غريق  بإنقـاذ  مشـتغالً  كان  لمن  الصالة  تأخير  ذلك:  ومـن  التقديـم(٤)، 
كالعناية  عرضـه،  أو  ماله  أو  إنسـان  حياة  إنقاذ  عليـه  يترتـب  أمـر  أيِّ  أو  حريـق، 

باب  الزكاة،  كتاب  داود،  وأبـو   ،٦٧٨ رقم  الزكاة،  تعجيل  باب  الـزكاة،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (١)
إسـناده  في  الحكم  عن  اختلفوا  الدارقطنـي  قال  علـي.  عن   ،١٦٢٤ رقم  الـزكاة،  تعجيـل  فـي 
هذا  في  الكالم  تفاصيل  ينظر:   .٢٠/٥ المعبود،  عون  مرسل.  مسلم  الحسن بن  عن  والصحيح 

.١٥٩/٢ الحبير،  تلخيص  حجر:  ابن  عند  الشأن 
.١٩٢ - ١٩٣ القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)

باب  األيمان،  كتاب  ومسلم،   ،٦٢٤٨ رقم  والنذور،  األيمان  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (٣)
ابن  ينظر:  منها، رقم ١٦٥٢، عن عبد الرحمٰن بن سمرة.  فرأى غيرها خيرًا  يمينًا  نذر من حلف 

.١٧٠/٤ الحبير،  تلخيص  حجر: 
ص ١٢٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٤)
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الضروريات  من  أمر  أّي  أو  عمليـة،  له  تجرى  جريح  أو  عليـه،  يخشـى  بمريض 
له  كان  لمن  أُخر  أيام  مـن  عدة  إلى  رمضان  صوم  تأخير  ذلك:  ومـن  المعروفـة، 
 K  J  I  H  G  F  E ﴿ تعالـى:  قال  اإلفطـار(١)،  في  شـرعي  عـذر 

(البقرة: ١٨٤).  ﴾ O  N  M  L
أو  نفس،  عن  صائـل  لدفع  الصالة  تأخبـر  (ت: ٧٦١هـ)  العالئـي   وأضـاف 
لما  تأخيرها  ال يمكن  عاجلة  أحوال  وهـذه  انفجاره(٢).  ِخيف  مّيت  على  لصـالة 

بالغة. أضرار  من  عليها  يترتب 
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أنواع  جميع  إن  القـول  الممكن  ومـن  والتيسـير،  التسـهيل  هو  والترخيـص 
على  مبنية  ثانيـًا  شـرعت  مما  جميعًا  ألنها  ترخيص؛  تخفيفات  هـي  التخفيفـات 
مع  باإلباحة  أو  المانع،  قيام  مع  باإلطالق  النوع  هذا  عن  ر  ُعبِّ وقد  العباد،  أعذار 

الحاظر(٣). قيام 
النجاسة  أي  النَّْجوِ،  آثار  بقية  مع  المستجمر  النوع: صالة  لهذا  به  مثلوا  ومما 
أو  أْكل  أو  للغّصة،  الخمر  شـرب  ذلك  ومن  للعاجز(٤)،  بالماء  إال  ال تزول  التي 
شرب النجاسات للتداوي، كشرب أبوال اإلبل(٥)، وقد أباحه الشارع للعرنيين (٦)، 

.٩٧/٢ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  ـ   .١٧٦/٣ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
ص ٣٥٣. الَمذَهب،  قواعد  في  الُمذِهب  المجموع  العالئي:   (٢)

.٧/٢ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  العز بن  ـ   .٢١٦/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)
.٢٨١/٣ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٤)

والدواب،  اإلبـل  أبوال  باب  الوضـوء،  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفق  حديث  إلـى  يشـير   (٥)
أن  بلفظ:  أنس  عن   ،١٦٧١ رقم  المحاربين،  حكم  باب  القسـامة،  كتاب  ومسـلم،  رقم  ٢٣١، 
شئتم  «إن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لهم  فقال  فاجتووها  المدينة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  قدموا  عرينة  من  ناسًا 

وأبوالها». ألبانها  من  فتشربوا  الصدقة  إبل  إلى  تخرجوا  أن 
.٣٤٥/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٦)
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ذلك  ومن  الحدث،  مـع  المتيمم  وصالة  اإلكراه(١)،  عند  الكفـر  بكلمة  والتلفـظ 
مال  وإتالف  اإلحرام،  على  والجناية  والقـروح(٢)،  الدمامل  لطخات  مع  الصـالة 

المحرمة. الحقوق  وسائر  الغير، 
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«قواعده»  فـي  التخفيفات  مـن  النوع  هـذا  (ت: ٧٦١هــ)   العالئـي  زاد  وقـد 
وغيره،  «جواهره»  في  الراشدي   ذكرها  التي  السابقة  الستة  األنواع  على  مستدركًا 
في  الصالة  نظـم  كتغيير  التغييـر،  تخفيـف  هـو  سـابع  قسـم  وبقي  «قلـت:  قـال: 
سابع  «وِزيد  بقوله:  ذلك  إلى  الراشدي   وأشار  تقدم»(٣)،  لما  ُمباين  فإنه  الخوف، 

الخوف»(٤). بصالة  له  ومثَّل  التغيير،  تخفيف  وهو 
مه  َتقدَّ ممن  استفاد  الفقهاء   من  كغيره  الراشدي   أن  عبارته:  من  يستفاد  ومما 
عند  الفقهية  الفـروع  خـالل  مـن  ذلك  ووظَّـف  الفقهيـة،  القواعـد  تأصيـل  فـي 

اإلباضية .
 %  $  #  "  ! ﴿ تعالـى:  قوله  مثـل  الخوف  صـالة  دليل  أمـا 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
في  مفصلة  فهي  الخوف  صالة  كيفية  الفقهاء   شرح  وقد  (النساء: ١٠٢).   ﴾ ;

الفقه(٥). كتب 

.٢٢٧  ،٢٧١/٢ - ٢٧٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.٢٨٣/١ - ٢٨٤ الجامع،  جعفر:  ابن  ـ  ص ١٢٩.  القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)

ص ٣٥٣. المذهب،  المجموع  العالئي:   (٣)
ص ١٣٠. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٤)

بعدها. وما   ٢٥٧/٢ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٣٥٣/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٥)
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أي  الشيئين،  بين  خيَّرته  فيقال:  االختيار،  في  التفويض  التخيير:  من  والمراد 
الواجب  عـن  العلماء  كالم  فـي  المعنى  هـذا  ويتحقق  االختيـار(١).  لـه  ضـت  فوَّ
خيَّر  الشارع  إن  أي  معينة،  أمور  من  ُمْبَهمًا  واحدًا  به  مأمورًا  ما كان  وهو  المخيَّر، 
فيها  الشـارع  خير  اليمين،  كفارة  مثـل  منها،  واحدًا  يأتـي  بأن  ضـه  وفوَّ المكلـف 
تحرير  أو  الكسـوة  أو  اإلطعام  أشـياء:  ثالثة  بأحد  يأتـي  بأن  وفّوضـه  المكلـف، 
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تعالـى:  قـال  رقبـة(٢). 
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬

(المائدة: ٨٩).  ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »
أخف  متعددة  أمـور  بين  المكلف  تخييـر  ألن  واضـح؛  ذلك  فـي  والتخفيـف 
ولم  عنه،  الختالفه  اإلبدال  تخفيف  من  هذا  وليس  واحد،  بشـيء  إلزامه  من  عليه 
أنواع  من  نـوع  بأنه  التخيير  تخفيف  ذكـر  َمن  غيرهم  وال في  اإلباضيـة   عنـد  أعثـر 
اختياره،  فـي  أتابعه  أن  فرأيت  المعاصريـن،  الفقهاء   مـن  واحـدًا  إال  التخفيفـات، 
ثمانية. التخفيفات  فتصبح  اإلباضية،  المتقدمة عند  األنواع  إلى  النوع  وأضيف هذا 

التخيير: رخصة  أمثلة  ومن 
التخيير  أشـهرها  التخيير،  لتخفيف  عديدة  نمـاذج  اإلباضي  الفقـه  ففـي  ـ   ١
السـالمي   إليها  أشـار  الصريح،  القرآن  بنـص  ثبت  الـذي  الكفارة،  خصـال  بيـن 
والعتق،  والكسـوة  اإلطعام  مـن  واحد  بفعل  أمرنـا  قد  تعالـى  ربنا  «فـإن  بقولـه: 
منها  الواجب  أن  فعلمنا  جميعهـا،  ترك  علينا  وحرم  شـئنا،  أيها  فعل  في  وخيرنـا 

معين»(٣). غير  واحد 

ص ١١٣. ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م،  القاهرة،  الحديث،  دار  ط ١،  المنير،  المصباح  الفيومي:   (١)
االجتهاد  منهج  باجو:  ـ   .٩٨/١ واإلنصاف،  العدل  الوارجالني:  ـ   .٢٢١/٢ الطلعة،  السالمي:   (٢)

ص ٥٩٩ - ٦٠٠. اإلباضية،  عند 
.٢٢١/٢ - ٢٢٢ الطلعة،  السالمي:   (٣)
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إزالة  وجـوب  فرضيـن،  بيـن  التخييـر  ففـي  الطهـارات:  بـاب  وفـي  ـ   ٢
ال يكفي  قليـل  والماء  بالمـاء،  الوضـوء  أعضاء  وغسـل  بالمـاء،  النجاسـات 
البول،  أو  الغائط  من  محدث  وهو  ماء،  رجل  عند  كان  إذا  وذلك  للطهارتين، 
أنه كان عليه في قول بعض اإلباضية   وال يكفيه لغسل حدثه وطهارة أعضائه، 
وكان  يتيمم،  الوضوء  ألعضـاء  ماء  يجد  ولم  طاهرًا  حصـل  فإذا  االسـتنجاء، 
 ﴾ ¼  »  º  ¹ ﴿ باآليـة:  مخاطبـًا  القـول  هـذا  أصحـاب  عنـد 
يستعمل  ثم  بدنه،  عن  ونقلها  النجاسـة  إماطة  عليه  بعضهم:  وقال  (النسـاء: ٤٣)، 
ولكن  الصالة،  إلى  قيامه  عنـد  بالماء  بتطهيرها  خوطب  التي  ألعضائـه  المـاء 
في  الماء  استعمال  في  الخيار  حق  للمحدث  وجعل  القولين،  خالف  بركة   ابن 
حدِّ  على  عنه  والمشـقة  للحرج  ورفعًا  عليـه،  تخفيفًا  يختاره؛  الـذي  الفـرض 
ألنهما  شـاء؛  أليهما  اسـتعماله  في  مخيـر  أنه  عندي  يوجـب  «والنظـر  قولـه: 
فرض  النجاسة  وغسـل  وجوده،  عند  فرض  بالماء  األعضاء  وغسـل  فرضان، 
استعماله  في  كان مخيرًا  أحدهما،  تقم داللة على  لم  وإذا  عند وجوده،  بالماء 

شاء»(١). أليهما  الماء 
تخفيف  من  فيه  لما  ونرجحه؛  إليه  ما نميل  هو  بركة   ابن  إليه  ما ذهب  ولعل 
نصوص  ما تؤكده  وهذا  عنه،  والمشقة  للحرج  ورفع  بالطهارة،  للمكلَّف  وتيسير 

الفقهاء . واجتهادات  الشريعة 
تعالى:  قال  العمرة:(٢)  أو  بالحج  للمحِرم  الصيد  جزاء  في  التخيير  ومنـه  ـ   ٣
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿
 ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

(المائدة: ٩٥).  ﴾ á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó

.٢٨٠/١ - ٢٨١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.١٧٢ - ١٧٤ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (٢)



٤٠٩ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

«وأجمع  الشـأن:  هذا  في  الجيطالي   قـال  الحج:  فـي  األذى  فديـة  وفـي  ـ   ٤
اإلطعام  بيـن  التخيير  على  وأنهـا  خصال،  ثالثـة  الفدية  هديـة  أن  علـى  العلمـاء 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ تعالـى:  قـال  والنسـك»(١)،  والصيـام 

(البقرة: ١٩٦).  ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
مثالً،  عشـرة  كانوا  إذا  الخاطبين  األكفاء  أحد  تزويج  النكاح:  باب  وفي  ـ   ٥
أجزأه،  ج  زوَّ فأيًّـا  فيهم،  المخّيـر  وهو  منهـم  واحد  بتزويج  الولـي  أمر  قـد  فإنـه 
لوجب  الـكل  وجب  فلو  الخاطبيـن،  من  األكفـاء  أحد  علـى  منعقـد  فاإلجمـاع 

الجمع(٢). جواز  التخيير  في  ال يلزم  أنه  يعني  وهذا  الكل،  تزويج 
له  أنَّ  هذه،  أو  طالق،  أنت  المرأَتْيه:  قال  رجل  في  قالوا  الطالق:  باب  وفي  ـ   ٦
عينها،  بغير  واحدة  على  فيقع  الكفارة،  خصال  على  قياسًا  إحداهما  تطليق  في  الخيار 

طوالق(٣). جميعا  إنهما  فقال:  الربيع   ذلك  في  وخالف  تعيينها،  في  االختيار  فله 
الزوج  إذا عجز  اإلعسار  بسبب  الزوجين  بين  التفريق  أجازوا  ومن ذلك:  ـ   ٧
إليه، وطلبت  الحاكم  ماله حيث ال يصل  عنها  وغيَّب  نفقة زوجته وكسوتها،  عن 
المرأة الفراق، كان لها ذلك، ومن حججهم على ذلك قوله تعالى: ﴿ ³ 
(البقرة: ٢٢٩)،   ﴾ }  |  {  z  y ﴿ :وقوله (النساء: ١٩)،   ﴾ ́
اإلمسـاك  عن  عجـزوا  فـإن  والكسـوة،  النفقـة  المعاشـرة  فـي  المعـروف  ومـن 
منهما  فآت  ذلك  بين  مخيَّر  ألنه  التسـريح؛  على  قادر  فأنت  له:  يقال  بالمعروف 
الفعل  ال يسـقط  أحدهما  عن  فعجزك  بفعلهما،  مأمورًا  كنت  إذا  عليه  تقـدر  بمـا 

اليمين(٤). كفارة  في  كالمخير  به،  أُمرت  الذي  الثاني 

.١٧٨/٢ نفسه،  المصدر  الجيطالي:   (١)
للسـبكي،  الجوامع  جمـع  علـى  تقريراتـه  الشـربيني:  وينظـر:  ـ   .١٩٦/٢ الطلعـة،  السـالمي:   (٢)

.١٧٥/١ - ١٧٦
.١٠٠ - ١٠١ جابر،  اإلمام  جوابات  من  زيد:  جابر بن   (٣)

.١٩٤  ،١٩٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤١٠

ولكن  الواجبـة،  بالوصيـة  القـول  إلى  اإلباضيـة   ذهـب  الوصيـة:  وفـي  ـ   ٨
 O  N  M  L ﴿ تعالى:  لقوله  الثلـث،  يجاوز  ما لم  فيها  مخّيـر  الموصـي 
شـاء  إن  محدود،  شـيء  فيه  وليس  واجب  فاإلعطـاء  (النـور: ٣٣)،   ﴾ Q  P
الواجبة  بالرقبة  شبيه  وهو  أكثر،  أو  بالخمس  أوصى  شـاء  وإن  بالسـدس،  أوصى 
أعور  أو  مشركة  رقبة  إجازة  إلى  محبوب   محمد بن  ذهب  فقد  الظهار،  كفارة  في 
يشتريها  أن  بين  مخير  فهو  الرقبة؛  اسـم  اسـتحقاق  إال  ذلك  في  يراع  ولم  العين، 

دينار(١). بمائة  أو  بدينار 
على  تيسـيرًا  والدية  القصاص  بين  التخيير  جواز  الجنايـات:  بـاب  وفـي  ـ   ٩

عليه(٢). والمجني  الجاني  على  وتخفيفًا  األمة،  هذه 
حكم  في  الحاكم  تخيير  أيضًا:  التخفيفـات  من  النوع  هذا  أمثلـة  ومـن  ـ   ١٠

(محمد: ٤).  ﴾ a  `  _  ^  ] ﴿ تعالى:  قال  والفداء،  المنِّ  بين  األسرى 

.٥٩٧/٢ - ٥٩٨ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ١٧٨. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (٢)



التيسير » تجلب  «المشقة  قاعدة:  وفروع  تطبيقات 

السادس المبحـث 

في  اإلباضية   فقهاء  اجتهـادات  في  تجلت  التيسـير »  تجلب  «المشـقة  قاعدة: 
كثير من أبواب الفقه، من العبادات، والمعامالت، واألحوال الشخصية، وغيرها، 

يلي: فيما  ذلك  ويتضح 

:äGOÉÑ©dG  »a  : k’hCG

الطهارات: باب  في  ـ  أ 
وصفه: في  المشكوك  الماء  حكم  في  ـ   ١

طاهر  ماء  فيه  واحـدة  إال  نجسـة،  وُكلُّها  ماء  فيها  آنية  إلـى  الُجُنـب  أتـى  إذا 
فقد  ذلك،  معرفـة  يمكنه  ولـم  غيره،  مـن  الطاهر  يعرف  لـم  لكنه  فيـه،  ال شـك 

أقوال: إلى  المسألة  هذه  في  اإلباضية   اختلف 
يريد  كان  إن  يتوضـأ  أو  به،  فيغسـل  منها  الطاهر  ى  يتحـرَّ أنـه  األول:  القـول 

ُجنب. غير  وهو  الصالة 
نظر». «وفيه  فقال:  بركة   أبو محمد بن  عليه  واعترض 

ُتعلم  حتى  طاهـر  الماء  حكـم  ألن  فيه؛  ال نظـر  أنه  السـالمي   عليـه  وعقـب 
أنه  يعلم  حتى  بالطهارة،  له  محكوم  انفـراد  على  اآلنية  من  واحد  فكل  نجاسـته، 

األحكام(١). في  النجس  هو 

.٦٨/٣ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤١٢

نجس  واآلخـر  طاهـر  أحدهمـا  إنـاءان  عنـده  كان  إذا  أنـه  الثانـي:  القـول 
إن  فأما  يتيمـم،  ثم  يخلطهما  ولكـن  فيهما،  يتحـرى  أن  يلزمـه  لـم  ال يعلمـه، 
وتوضأ  ظنه  غالب  في  الطاهر  ى  تحـرَّ ال يعلمه،  نجس  إحداهما  أواني  كانـت 
غير  واليقين  النفـس،  إليه  ما تسـكن  إلى  فيه  يرجع  «وهذا  بركة :  ابن  قـال  بـه، 

ذلك»(١).
يرى  من  قـول  «إنه  فقال:  عليـه  «جامعه»  في  البسـيوي   أبو الحسـن  وعّقـب 

األغلب»(٢).  على  الحكم 
القول األول لم يفصلوا  قبله، أن أصحاب  القول والذي  بين هذا  والفرق 
كان  ما إذا  وال بيـن  ثالثة،  أو  إناءيـن  من  واحدًا  المتنجـس  كان  مـا إذا  بيـن 
هذا  فعلى  متنجسـة،  مياه  بين  طاهر  ماء  وجود  اعتبروا  وإنما  األكثر،  الطاهر 
أوان  أو  متنجسة  واحدة  آنية  الطاهر  ذلك  مع  يكون  أن  بين  ال فرق  أنه  القول 

كثيرة.
يحكم  _ أن  يجب  قولهم:  فعلى  األغلب؛  اعتبروا  الثاني:  القول  أصحـاب  أمـا 

على  لألقل  حمـالً  الفسـاد،  بحكم  طاهر  واحـد  فيها  التـي  الفاسـدة  لآلنيـة 
عندهم  أشكل  فهناك  نجسة،  واألخرى  طاهرة  واحدة  آنيتان  كان  فإن  األكثر، 
بعضهما  الماءين  خلط  بعد  التيمم  إلى  المصير  فأوجبوا  ال أغلبية،  إذ  الحال 

بعض(٣). في 
القول  هذا  بركـة   أبو محمد بن  واختـار  ويتيمم،  يتركها  أنـه  الثالـث:  القـول 
في  بالطهارة  أمره  تعالى  اهللا  ألن  النفـس؛  إلى  وأشـوق  أنظر  عندي  «وهو  وقـال: 
المياه  هذه  من  واحد  كل  ألن  بدلـه؛  فالصعيد  يجده  لم  فإن  طاهر،  مـاء  شـيئين؛ 
إليه  قصد  منهما  كل  كان  وإذا  عينه،  في  الطهارة  بحكم  له  محكومًا  ليـس  الثالثـة 

ص ٣٩. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
.١٤/٢ - ١٥ الجامع،  البسيوي:  ـ   .٦٩/٣ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٢)

نفسه. السالمي:   (٣)



٤١٣ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

من  ممنوعًا  كان  وإذا  منـه،  ما منع  حكم  في  كان  الطهارة،  بحكـم  له  يحكم  لـم 
عَدل  عدمه  وإذا  وجده،  إذا  طاهر  ماء  من  بالتطهر  مأمورًا  كان  منهما،  واحد  كل 

عْدل»(١). القول  فهذا  الطاهر،  التراب  إلى 
قال غيره: ولعل هذا القول يخرج في أكثر ما يذهب إليه أصحابنا  (اإلباضية ) 

موقوف ». فيه  مشكوك  «كل  أن  قولهم:  المشكالت  معنى  في 
أو  الماء  ذلك  يمسـه  أن  ثوبه  وْلَيتَوقَّ  األول  بالماء  يتطهر  أنه  الرابـع:  القـول 
فإذا  لُِيصّل،  ثـم  منه  ثوبه  وال يعلـق  عنه،  الماء  يجـف  حتى  وْلَيِقف  منـه،  شـيء 
الماء  أصابها  التي  المواضع  وغسـل  منه،  فاغتسـل  الثاني  الماء  إلى  رجع  صلَّى 
يجف  حتى  يقـف  ثم  يغسـلهما،  أن  قبل  بيديه  الطاهـر  المـاء  وال يمـس  األول؛ 
الماء  مواضع  بـه  فيغسـل  الثالث  إلى  يرجع  ثـم  ويصلي،  ثوبه  يأخـذ  ثـم  بدنـه، 
بواحد  الطهارة  له  به حتى يصح  يتطهر  ثم  يغسلها،  أن  قبل  يده  من  ويتوقاه  الثاني 
فقد أصاب  منها  ما ذكر بكل واحد  فإذا فعل  أن أحدها طاهر،  منها؛ ألنه ال شك 

بها. مقطوع  بطهارة  صلَّى  قد  فيكون  شك،  بال  الطاهر 
كان  إذا  أما  أكثر،  المتنجسة  اآلنية  كانت  إذا  يصح  إنما  «وهذا  السالمي :  قال 
إن  ذلك  أجزاه  المتقدمة  الصفة  إلى  بماءين  توضأ  إن  فإنه  فقط،  واحد  المتنجس 

طاهر»(٢). ال محالة  فاآلخر  نجسًا  أحدهما  وافق  قد  كان  ألنه  اهللا؛  شاء 
باغتسـال  _ يأمرونه  بل  تمامًا،  بطهارته  ال يقطعون  القول  هذا  أصحاب  ولكن 

مرة  آخر  ما وافقه  يكون  أن  يحتمل  ألنه  الطاهر؛  الماء  وجد  متى  ذلـك  بعـد 
النجس. من  الغسل  عليه  فيتعين  المياه،  تلك  من  النجس  هو 

معنى  على  ذلـك  بعد  باغتسـال  األمر  الكدمـي  5  أبو سـعيد  حمل  وقـد 
وهو  القول  هذا  على  أظهر  عنده  اللزوم  وجه  أن  يرى  السالمي   ولكن  االحتياط، 

.٢٩٢/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٧١/٣ - ٧٢ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤١٤

بذلك  صـرح  شـديد،  وحرج  وعسـر،  مشـقة  القول  هذا  وفـي  عبارتهـم.  ظاهـر 
البسيوي (١). الحسن  وأبو  بركة   أبو محمد بن 

يستعمل  _ لمن  ال يتأتى  قد  أنه  القول:  هذا  في  المشقة  وجه  السالمي   ويوضح 
النهار،  عند قصر  الوقت  لضيق  األوقات  بعض  في  فيها  المشكوك  المياه  هذه 
وفيما  خاصة،  السـفر  وفي  المشـقة،  من  اإلنسـان  يلحق  وما  الغيم،  يوم  وفي 
نفسـه  على  والخوف  عنهـم،  وَتخلُّفه  عنهـم  وُرْفَقتـه  أصحابـه  سـبق  يوجبـه 
لم  الذي  الرجل  لهذا  فالمناسب  وعليه،  التيسير »،  تجلب  و«المشـقة  بعدهم، 
الصعيد  إلى  يعدل  أن  بعضها  نجاسة  تيقن  مع  المشكوكة  المياه  هذه  إال  يجد 
أو  المشـكوكات،  باب  فـي  اإلباضية   أكثر  قواعـد  مقتضى  هـو  كمـا  الطاهـر 
«األصل  ألن  المياه؛  في  بالحكم  آخذًا  الطاهر،  أنه  متحريًا  منها  بواحد  يتطهر 

اإلباضية(٢). من  وغيره  بركة   ابن  إليه  ذهب  كما  الطهارة»  فيها 
الصبي: بول  تطهير  في  ـ   ٢

ُينَضح  أنـه  الصبي،  بـول  نجاسـة  في  الشـارع  أقرها  التي  التخفيفـات  ومـن 
أما  باليد،  بالرش  فيه  فيكتفي  حكٍّ  غير  من  الماء  إفراغ  هو  والنْضح  وال ُيغسـل، 
كل  في  غسـله  ومشـقة  بوله  لتكرر  ونظرًا  ْلك،  الدَّ مع  الماء  بإفراغ  يكون  الَغسـل 

نضحه(٣). في  الشارع  رخص  مرة، 
كرم  ـ  طالب   أبي  علي بن  عن  ُروي  بما  الحكم  هذا  على  اإلباضية   واستدل 
الصبي،  بول  «ينضح  فقـال:  الرضيع  بول  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سـئل  قال:  ـ  وجهـه  اهللا 
بنت محصن   أم قيس  أّن  ابن عباس   الجارية»(٤).  وما روي من طريق  بول  ويغسل 

نفسه. السالمي:   (١)
السابق. المرجع   (٢)

.٣٧٠/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
المعجم  في  والطبراني  رقم ٢٦٩١٧،  عباس،  الفضل بن  أم  حديث  األنصار،  مسند  باقي  أحمد،  رواه   (٤)

.٣٢٦/١ الباري،  فتح  صحيح.  إسناده  حجر:  ابن  رقم ٢٥٢٦،  علي،  حسن بن  الحاء،  باب  الكبير، 
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ِحْجره  في  فأجلسـه 0  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  إلى  الطعام  يأكل  صغير  لها  بابن  أتت 
أنس   حديث  من  روي  وما  يغسله (١)،  ولم  به،  فنضحه  بماء  فدعا  ثوبه،  على  فبال 
قال  مليكة ،  جدتـه  وهي  والعجـوز،  هو  بـه  أمَّ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  صالة  ذكـر  حيـن 

بالماء»(٢).  فنضحته  ما لبث  طول  من  اسودَّ  قد  لنا  حصير  إلى  «فقمت  أنس : 
فقط؟ _ الصبي  لِبول  أو  النجاسات  لكل  يكون  هل  النضح  في  اإلباضية   واختلف 

الطعام لحديث  يأكل  لم  الذي  الطفل  بول  النضح مقصور على  قال بعضهم: 
المتقدم. قيس   أم 

ينضح،  الذكر  بـول  فقالوا:  واألنثى،  الذكر  الصبـي  بول  بين  آخـرون  وفـرق 
النضح  آخرون  وقال  المتقدم.  طالب   أبي  علي بن  لحديث  يغسل،  األنثى  وبول 
ما  دامت  المنجوس  الماء  يجري في غسل األبوال كلها وما كان في معناها، مثل 
يصب  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأمر  المسـجد  في  بال  الذي  األعرابي  لحديث  رطبة، 

الماء(٣). (٤). من  ذنوب  عليه 
واألنثى  الذكر  بين  التفريق  سبب  وبيان  الحكم  تعليل  الفقهاء   بعض  وحاول 
«حاشـية  في  السدويكشـي   فقال  الرضاع،  صفة  في  تسـاويهما  رغم  الحكم،  في 
باإلناث،  منها  بالذكر  أعلق  النفوس  أن  بينهما  الفرق  حكمه  في  «قيل  اإليضاح»: 

كتاب  ومسـلم،   ،٢٢١ رقم  الصبيان،  بـول  باب  الوضوء،  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
قيس. أم  عن   ،٢٨٧ رقم  الرضيع،  الطفل  بول  حكم  باب  الطهارة، 

ومسلم،  رقم ٣٧٣،  الحصير،  على  الصالة  باب  الثياب،  في  الصالة  أبواب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (٢)
أنس. عن   ،٦٥٨ رقم  النافلة،  الصالة  في  الجماعة  جواز  باب  الصالة،  ومواضع  المساجد  كتاب 

يا  قالت  بلفـظ:   ،٢٢٦ رقـم  الدم،  غسـل  باب  الوضـوء،  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٣)
ذلك  إنما  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  الصالة؟  أفأدع  فال أطهر  أسـتحاض  امرأة  إني  رسـول اهللا 
ثم  الدم  عنك  فاغسـلي  أدبرت  وإذا  الصـالة  فدعي  حيضتك  أقبلـت  فإذا  بحيض  وليـس  عـرق 
ـ  مسـلم  صحيح  الوقت».  ذلك  يجيء  حتى  صـالة  لكل  توضئي  «ثم  أبي:  وقـال  قـال  صّلـي». 
المؤمنين # . أم  عائشة  عن  حديث:  ٥٢٧   ـ  وصالتها  وغسلها  المستحاضة  باب  الحي  كتاب 

.٣٦٠/١ - ٣٦١ اإليضاح،  الشماخي:   (٤)
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واالكتفاء  ـ  حكمهما  فـي  اإلخالف  أي  ـ  التخلف  فناسـب  الذكر،  حمل  فيكثـر 
والعسر. للحرج  دفعًا  بالنضح 

والدم؛  اللحم  من  الجارية  وبـول  والطين،  الماء  من  الصبي  بـول  إن  وقيـل: 
آدم 0 »(١). ضلع  من  ُخلقت  حواء  ألن 

القول: مجمل 
الجارية  وبـول  الصبي  بول  بين  الفـرق  تبيان  السدويكشـي   محاولة  ورغـم 
مصدر  من  أنهمـا  فالظاهر  بينهمـا،  الفرق  لـي  يظهر  لم  أنـه  إال  ذلـك،  وتعليـل 
الرخصة  حكم  يكون  أن  فناسب  النجاسة،  وهو  الوصف  نفس  ويحمالن  واحد، 
أنثى؛  أو  ذكـرًا  كان  سـواء  مطلقًا  الصبـي  بول  في  النضـح  وهـو  فيهمـا،  واحـد 
ولعل  يتناوله،  لمـن  والمشـقة  للحرج  ورفعًا  المرضـع،  علـى  وتيسـيرًا  تخفيفـًا 
األنثى  بول  نجاسة  وتزداد  العضوين،  تركيبة  في  يكون  الجنسين  بين  االختالف 
خالفًا  قذارة  أكثر  بولها  يصبـح  ولذلك  خروجه،  عند  الغائط  مخـرج  بمالمسـته 
وربما  غالبًا،  بالغائـط  فال يختلط  الشـرج  فتحة  عن  يبعد  بوله  فمخـرج  للذكـر، 
إلى  يحتاج  األمر  وهذا  منهما،  كل  لبول  العضوية  الخصائص  إلى  السبب  يرجع 
هذه  صحة  لتأكيـد  الرضاع،  مرحلـة  في  بولهمـا  تحليـل  بعـد  المختصيـن  رأي 
الفقهاء   بعـض  عن  السدويكشـي    نقله  الذي  التعليل  أمـا  بطالنهـا،،  أو  النظريـة 
الدليل  فإنه ال يصلح لالحتجاج، وال يعضده  والجارية،  الصبي  بول  بين  للتمييز 
التسوية  إلى  ويدعو  الجنس،  ألجل  التفريق  عن  ينهى  اإلسالم  ألن  وال العرف، 
نص  ُوجد  وقد  أما  االسـتدالل ،  به  سـقط  االحتمال  عارضه  إذا  والدليل  بينهما، 
للنظر  حظ  «ال  ونقول:  النص،  مورد  عند  نقف  فإننا  التفريق،  هذا  يؤكـد  صريـح 
التي أجريت  العلمية المخبرية الحديثة  الدراسات  عند وجود األثر »، وقد أكدت 
من  أكثر  الصبيـة  بـول  في  البكتيريا  نسـبة  أن  الرضيـع  بـول  مـن  عّينـات  علـى 

.٣٦١/١ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  بالمحّشي:  المعروف  السدويكشي   (١)
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إليه  أشـار  الذي  النبـوي  العلمي  اإلعجـاز  يؤكـد  االكتشـاف  وهـذا  الصبـي(١)، 
المتقدم. الحديث  في  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . 

المسفوح: الدم  حكم  في  ـ   ٣
بعضهم  ذهب  فقد  مسفوحًا،  يكن  لم  إذا  الدم  نجاسـة  في  الفقهاء   خفف  وقد 
يفسـده،  ليس  الدم  ذلك  أن  دم  منه  فرجع  والجراح  الحجامة  ُغسـلت  إذا  أنه  إلى 
أحدًا  أن  وال أعلم  منير(٢) ،  عن  يقول  أبو الحواري   «كان  البسيوي :  أبو الحسن  قال 

على  غذائه  في  يقتصر  الذي  الرضيع  الغـالم  بول  أن  بحثه  في  بدر  الدين  صالح  الدكتـور  أكـد   (١)
األنثى  بول  يحتوي  بينما  البكتيريا،  أنواع  من  نوع  أي  على  ال يحتوي  الطبيعي)  (اللبن  األم  لبن 
في  البول  فمجـرى  الجنس  في  االختالف  إلـى  ذلك  وأرجع  البكتيريـا،  بعض  علـى  الرضيعـة 
قاتل  تأثير  لها  والتي  الذكـر  لدى  البروسـتاتا  إفرازات  بجانب  الذكر،  مجرى  من  أقصر  األنثـى 
بكتيريا ضارة،  ـ على  الطعام  يأكل  لم  الذي  ـ  الرضيع  الغالم  بول  ولذلك ال يحتوي  للجراثيم، 
بالمقارنة  البكتيري  للتلوث  عرضـة  أكثر  األنثى  فإن  البولي  للجهاز  التشـريحي  للفارق  ونتيجـة 
التي  البكتيريا  تلك  وخصوصًا  األنثى،  في  المثانة  إلى  البكتيريا  انتقال  السـهل  فمن  الذكر،  مع 
بكتيريا  البكتيريا  تلك  ما تكون  وغالبًا  البول،  بمجرى  وتتعلق  الهضمي  الجهاز  نهاية  من  تنتقل 
ومن  العدوى،  تسـبب  بكتيريا  على  يحتوي  األنثى  بـول  أن  يتبين  قوله  إلـى  وبالنظـر  القولـون. 
األنثى  في  البول  مجرى  وصغر  البولي،  لجهازها  التشـريحي  للوضع  وذلك  غسـله،  وجب  َثم 
وبول  الجارية  بول  بين  التفريق  فـي  اإلعجاز  بعنوان  مقال  الذكر.  عند  البولي  بالجهـاز  مقارنـة 
يوم  ـنَّة  والسُّ القرآن  في  العلمي  لإلعجاز  العالمي  المؤتمر  بحوث  ضمن  نشـر  الرضيع،  الغالم 

.www.Jameatalemanorg/agastasher تايمز  ستار  منتديات  ينظر:   .٢٠٠٧/٦/٢٤
ويعرف  ُعمان،  إلى  البصرة  من  العلـم  حملة  أحد  ٢٣٧هـ)  في:  (حي  الجعالني  النيـر  منير بـن   (٢)
رجع  ثم  حبيب،  الربيع بن  يد  على  وتتلمذ  البصرة،  إلى  انتقل  ريـام.  بني  من  وهو  بالجعالنـي 
النزواني،  المنذر  وبشـير بن  اإلزكوي،  جابر  أبي  موسـى بن  وهم  العلم،  حملة  مع  ُعمان  إلى 
تبيِّن  عبد اهللا  غسان بن  اإلمام  إلى  كتبها  سيرة  له   . @ الرحيل  ومحبوب بن  المعال،  ومحمد بن 
خرج  (مطبوع).  والجوابات  السـير  مجموعة  ضمن  موجودة  وهي  اطالعه،  وسـعة  علمه  مدى 
سيطرته  فرض  من  ـ  العباسـية  السـلطة  ممثل  ـ  بور  محمد بن  لصد  جعالن  أهل  من  رجال  مع 
منهم  كثير،  خلق  ومقتـل  هزيمتهم  إلى  أدى  بينهـم  فيما  الُعمانيين  انقسـام  ولكن  ُعمـان،  علـى 
السـيابي:  ينظر:  ٢٨١هـ.  اآلخر  ربيع   ٢٦ يوم  ذلك  وكان  النير،  ومنير بن  حمحام  األهيف بـن 

.١٨٨ األعيان،  تحفة  السالمي   .٤٣ الوعثاء،  إزالة 
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الصفرة  وأما  عبيطًا(١)،  دمًا  كان  إذا  يفسـد،  أنه  به  نأخذ  والذي  هو،  إال  بذلك  قال 
كدرة  غسلت،  أن  بعد  الحجامة  من  خرج  وما  فال بأس،  الغسل  بعد  من  والحمرة 
من  خرجت  إذا  والصفرة  الحمرة  إن  غيره:  وقال  طاهر.  فهو  حمـرة،  أو  صفـرة  أو 

طاهر»(٢). وقيل  نجس  فقيل  فيه،  يختلف  أنه  طري،  جرح  من  الغسل  بعد 
في  غيره  أو  دم  من  نجاسـة  له  فحدثت  متوضء  كان  لمن  رخصوا  وكذلـك 
فائضًا  دمـًا  كان  ولـو  مطلقًا،  بذلـك  ال ينتقـض  وضـوءه  فـإن  ثوبـه،  أو  جسـمه 
«المعتبر»،  في  الكدمي   بذلك  صرح  وقد  اإلبهام،  ظفر  من  أقل  كان  إذا  مسفوحا، 
شـيء  أو  الوضوء  عليها  وينعقد  الوضوء،  مواضع  في  تكون  «النجاسـة  أن  وبيَّن 
وتمام  الوضوء،  بعد  من  المتوضئ  في  النجاسـة  حدوث  من  فهذا  الوضوء،  مـن 
بحجر  هو  غسله  أو  غيره،  له  غسله  إذا  هذا،  فيه  يجوز  أن  وأحرى  أقرب  الوضوء 
من  شيء  من  دم  منه  خرج  إذا  إنه  المتوضئ:  في  قيل  قد  ألنه  ذلك؛  أشبه  بما  أو 
ولعله  ـ  القـول  بعض  ففـي  مجمالً،  غيرهـا  من  أو  الوضـوء  مواضـع  مـن  بدنـه 
يفض  ولم  غيره  أو  طرّي  جـرح  من  كثير،  أو  قليل  الدم  من  ما كان  أنـه  األكثـر ـ 
تام ما لم ينتقض  كان الجرح صغيرًا أو كبيرًا، فإن وضوءه ال ينتقض بذلك، وأنه 

الدم. ذلك  سوى  ذلك  وضوءه 
وكان  مسـفوحًا،  الفائض  الدم  يكن  لم  إذا  إنه  يقول:  من  قول  على  وكذلك 
عندي  فيخرج  ظفر،  من  أقّل  كان  إذا  الوضوء،  به  ال يفسد  من  عند  ظفر  من  أقل 
من  قول  معاني  في  يطهر  حتى  الجديد  الوضوء  عليه  وال يقوم  الوضوء،  ال يفسد 
للوضوء  النجاسـة  حدوث  أن  القول  معاني  في  فثبت  أصحابنـا ،  من  بذلك  قـال 
شـيء  وذلك  الجديد،  الوضوء  قبل  النجاسـة  تقدم  من  أكثر  فيه  يرخص  المتقدم 

مفهوم...»(٣).

وحده. يخرج  الذي  الطري  هو  العبيط:  الدم   (١)
.٢٨٣/١ - ٢٨٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)

.٢١٩/٣ - ٢٢٠ المعتبر،  الكدمي:   (٣)



٤١٩ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

في  «يغتفر  وهـي:  مشـهورة،  فقهية  قاعدة  إلى  بكالمه  يشـير  الكدمي   ولعـل 
على  الطارئة  القليلة  النجاسـة  في  يتسـامح  أي  االبتداء »،  في  يغتفر  ال  مـا  البقـاء 
النجاسة  إزالة  الطهارة، فيجب  أريد تجديد  إذا  أما  العبادة،  بها  الطهارة، فال تبطل 

النجاسة. على  الطهارة  فال تبنى  الوضوء؛  قبل 
بل  _ الوضوء،  بعـد  النجاسـة  حدوث  على  التخفيف  فـي  األمر  يقتصـر  ولـم 

فإن  به،  يعلم  ولـم  نحوه  أو  قليل  دم  فيه  بثـوب  صلَّى  لمن  الفقهـاء   رخـص 
يبلغ  لم  وإن  صالته،  بدل  فعليه  مفرقًا  أو  مجتمعًا  اإلبهام  ظفر  قْدر  الدم  كان 
بعد  من  به  صلى  حتى  نسي  ثم  الصالة  قبل  أبصره  وإن  عليه،  فال فساد  ذلك 
ابن  واختار  يبـدل،  وقيل:  أيضـًا،  وال بدل  عليـه  فال نقـض  أبصـره،  كان  أن 

إلّي»(١). أحّب  «هو  وقال:  ورجحه  األول  الرأي  جعفر  
هذه  ففي  كثيـرًا،  أو  قليالً  الصـالة  في  أبصره  ثـم  للدم  ناسـيًا  صّلـى  إذا  أمـا 

الثوب(٢). ذلك  بغير  ويصلي  صالته  يقطع  الحالة 

الُغسل: عند  المرأة  شعر  فّك  في  ـ   ٤
تفك  أال  للمـرأة:  العلماء  فيه  ما رخص  الطهـارة  باب  في  التيسـيرات  ومـن 
الشـيخ  ذلك  عن  سـئل  فقد  الجنابة،  حدث  من  االغتسـال  أرادت  إذا  ضفائرهـا 
وهل  اغتسـال؟  كل  في  شـعرها  َحلُّ  المرأة  على  يجب  هل  بكلي :  عبد الرحمٰن 
تفك  أن  المرأة  ال ُيلـزم  الجمهور  أن  فذكـر  ذلك؟  بدل  له  تتيمـم  أن  لهـا  يسـوغ 

النيل(٣). صاحب  وعليه  اغتسال،  كل  لدى  شعرها 
الضفائر،  نقض  ـ  الغسـل  ـ  به  يلزم  «وال  ما نصـه:  البكري   فتـاوى  في  جـاء 

.٢٧٥/١ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
نفسه. المصدر  جعفر:  ابن   (٢)

١٣٨٧هــ/١٩٦٧م،  ط ٢،  بكلـي  عبد الرحمٰن  بكلـي  تحقيـق:  النيل،  كتـاب  الثمينـي:  ينظـر:   (٣)
.١٩/١ الجزائر،  اإلسالمي،  الفكر  لدار  العربية  المطبعة 
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الُغْسلين،  بين  المدة  طالت  إذا  إال  الشعر،  أصول  وتبلغه  الماء  تصب  أن  حسُبها 
ومشطه،  بالطُّفل  وغسله  فكه  من  فال بد  نفاس،  أو  لحيض  كان  أو  فّكه،  فاألولى 
فال حاجة  وعليه  تاّمًا،  اغتسـالها  اعتبر  فقد  ال تفكه،  أن  لها  سـاغ  إذا  خبير  وأنت 

ذلك»(١). بعد  له  تتيمم  أن 
فّك  تترك  أن  للمـرأة  يرخصان  أنهما  والبكـري   الثميني   عبارة  مـن  ويسـتفاد 
ألن  ُغسـل؛  كل  عند  لتكراره  لها  تيسـيرًا  الجنابة،  مـن  االغتسـال  عند  ضفائرهـا 
من  اغتسالها  عند  والنفساء  للحائض  يرخصوا  ولم  وحرج،  مشقة  بها  يلحق  ذلك 

الُغسلين. بين  المدة  لطول  والنفاس،  الحيض 

التيمم: في  ـ   ٥
الماء،  من  مرضه  زيادة  يخاف  ومريض  علة،  ذي  لكل  تخفيفًا  التيمم  شـرع 
عام  وذلك  (النساء: ٤٣)،   ﴾ ª  ©  ¨ ﴿ تعالى:  اهللا  لقول  مسافرًا،  أو  كان  مقيمًا 

العذر. وله  كافيه  فالتيمم  الماء،  عن  عجز  من  لكل 
ُبْنَية،  وعجز  عدم،  عجز  عجزان:  الماء  اسـتعمال  عن  العجز  العلماء  ويعتبر 

التيمم. جواز  يبيحان  وكالهما 
به،  يتناوله  غيـره  شـيئًا  وال يجد  المـاء،  حصـول  لتعذر  العـدم:  عجـز  فأمـا 
بما  إليه  الوصول  تعـذر  فهو  البنية:  عجز  وأما  عليـه.  يأْتَجره  أو  منـه  وال يشـتريه 
منه  يخاف  ممـا  ذلك  غير  أو  سـبع،  أو  عدو  خوف  أو  مـرض،  مِن  منـه،  يمنعـه 
المخاوف؛  علـى  نفسـه  يحمل  أن  اإلنسـان  على  وليس  هذا،  وأمثال  كالحيـات 
تخفيفًا  لعباده  دينه  اهللا  ر  يسَّ للمتالف، وقد  المشقات، وال يعرضها  يكّلفها  وال أن 

عليهم(٢). وتفضالً  ورحمة  لهم  منه 
ابن  عن  نقل  بمـا  األعذار  ألصحاب  التيمـم  جواز  على  اإلباضيـة   واسـتدل 

.٣٥٤/١ - ٣٥٥ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
.٣٤٦/٣ الطالبين،  منهج  خميس:  الشقصي  ـ   .٢٧٦/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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يجد  لم  ومن  المسافر،  في  التيمم  آية  «نزلت  قال:  أنه  التيمم  آية  تفسير  في  عباس  
يسـتعمل  أن  عليه  يخاف  علة  ذي  وكل  جدري،  أو  قروح  أو  جرح  به  ومن  ماء، 
على  خاف  من  وكذلك  األلم،  زيادة  إلى  ذلـك  يؤذيه  أن  وضوء  أو  لغسـل  الماء 
يسخن  ماء  يجد  لم  إذا  البارد  الماء  استعمال  في  البرد  شدة  من  التلف  من  نفسه 

اختالف»(١). عليه  الصالة  إعادة  ففي  وصلى  تيمم  فمن  له، 
الشـماخي :  _ قال  التيمـم،  لـه  يباح  الـذي  المريـض  صفـة  اإلباضيـة   وحـدد 

األعضاء  واهـي  ُمِظنًّا  كان  مـن  عندهم  التيمـم  له  يجـوز  الـذي  «والمريـض 
لم  إن  غيره  قوة  ال يكلف  كما  أخذه،  عليه  ويشـق  الماء،  تناول  ال يسـتطيع 

واألحداث»(٢). النجاسات  من  للتطهر  الماء  استعمال  على  يقدر 
لم  إذا  ـ  البول  أو  الدم  منه  يقطر  الذي  ـ  والمقطور  المحبوس  أيضًا:  وقالوا 
عند  بالماء  التطهر  وال لمسـافر  لمقيم  وليس  التيمم،  لهما  جاز  الماء  على  يقدر 
أمير  وهو  أجنـب  العاص   عمرو بن  أن  روي  لمـا  البرد،  شـدة  من  فيـه  الخـوف 
وصلى،  فتيمم  الماء  برد  شـدة  من  فخاف  السالسـل  ذات  غزوة  في  جيش  على 
فعلت  ولَم  عمرو:  «يا  له:  فقال  بذلك  أصحابه  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أخبره  على  قدم  فلما 
 M  LK  J  I ﴿ يقول:  تعالى  اهللا  سـمعت  رسـول اهللا  «يا  فقال:  ذلك؟» 
شـيئًا»(٣).  عليه  يرد  ولـم  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فضحـك  (النسـاء: ٢٩)،   ﴾Q  P  O  N
وفي  دينهم  للناس  يبين  أن  عليه  ألن  به؛  ِرًضى  هو  فعل  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص   وسكوت 

المشقة (٤). وجود  عند  لألمة  واليسر  التخفيف  إباحة  على  دليل  هذا 

.٢٧٠ - ٢٧١  ،٣٨/١ - ٣٩ اإليضاح،  الشماخي:  ـ  نفسه.  خميس:  الشقصي   (١)
.٣٩  ،٣٨/١ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٢)

رقم ٣٣٦،  ويتيمم،  يتعصـب  المجروح  في  بـاب  الطهارة،  كتاب  أبـو داود،  مقارب  بلفـظ  رواه   (٣)
الذهبي.  ووافقه  صحيح.  حديث  هذا  وقال:  رقم ٥٨٥،  الطهارة،  كتاب  المستدرك،  في  والحاكم 

عباس. ابن  عن   ١٧٢ حديث  اْلَمِريضِ،  ُغْسلِ  َعْن  الزَّْجِر  َباُب  المسند  [٢٦]  في  الربيع  رواه 
.٢٧٦/١ - ٢٧٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٤)
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عليه،  _ انَدَملت  وقد  فأجنب  أصابته شجة  أن رجالً  بما روى  واستدلوا كذلك 
اهللا»(١)،   قتلهم  «قتلوه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  فمات،  َفكزَّ  بغسـلها  رجل  فأفتاه 

التيمم»(٢).  يجزيه  كان  «إنما  موضع:  وفي 
في  _ لتوقعه  أو  الحال،  في  لعطشـه  إليه  يحتاج  لمن  بالتيمم  كذلك  ورخصوا 

الناس  من  معه  َمْن  لعطش  أو  الماء،  ال يجد  أنه  ظنه  على  يغلب  بأن  المآل، 
عطشـًا  خاف  وإن  يهلكه،  الذي  العطش  خاف  إن  يتيمم  أن  فلـه  والـدواب، 

للمرض. الماء  استعمال  خاف  من  بمنزلة  كان  يمرضه 
يكون  كأن  عليه،  للحصول  وسيلة  إلى  افتقد  ولكن  الماء  وجد  إذا  وكذلك 
وقال  لشـرائه،  كافيا  ماال  وال يملـك  يباع  أو  لنـزحـه،  دلوًا  وال يملـك  بئر  فـي 
أحسـن؛  عندي  القول  «وهذا  الشـماخي :  قال  وال يتَديَّن،  التيمم  يجزيه  بعضهم: 
عند  ماء  وجد  إذا  وأما  بالدْين...»(٣)،  الدْين  نقضي  أن  يكلفنا  لـم  تعالـى  اهللا  ألن 
المجروب  مثل:  العلـل  وأهل  المجذومين،  كمـاء  المعدية  األمراض  أصحـاب 
المضرة  خاف  إذا  بمائهم،  وال يسـتنجي  التيمم  يجزيه  فإنه  وغيـره،  والمجـذور 

مائهم. من 

يقال  التمايل،  االندمـال  الحديث:  في  الغريبة  المفـردات  بعض  معاني  بيان  في  الشـقصي  قـال   (١)
تعتري  والعقر  البرد  شدة  من  يأخذ  داء  فهو  الكزاز:  وأما  أصلحه،  ومعناه:  فاندمل،  الدواء  دمله 
يراجع:  كّز.  رجل  هو  بخير:  يده  ال تنطلق  الذي  للمريض  قيل  حتى  وتقبض،  ويبس  رعدة  منه 

.٣٤٧/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي: 
ابن  ورواه  حديث:  ٥٨٢ .  ـ  عائشـة  حديث  وأما  الطهارة  كتاب  ـ  المسـتدرك  في  الحاكم  رواه   (٢)
السـفر  في  الماء  من  اإلعواز  عند  التيمم  أبـواب  جماع  الوضوء  كتاب  ـ  صحيحـه  فـي  خزيمـة 
ـ  صحيحه  في  حبـان  وابن  حديث:  ٢٧٤ .  والمجـروح  للمجدور  التيمم  فـي  الرخصـة  بـاب  ـ 
نفسه  على  التلف  خاف  إذا  الماء  الواجد  للعليل  التيمم  إباحة  ذكر  ـ  التيمم  باب  الطهارة  كتاب 
الصحيح  الجامع  مسـند  في  الربيع  ورواه  األلبانـي.  وصححه  عباس  ابن  حديـث:  ١٣٣٠ عـن 
مرسالً. زيد  جابر بن  عن   .١٧٣ - ١٧٤ حديث  اْلَمِريضِ،  ُغْسلِ  َعْن  الزَّْجِر  َباُب  الطهارة  كتاب 

.٢٧٦ - ٢٧٧  ،٣٧  ،٣٤/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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حالة  على  نفسـه  يحمل  أن  له  وليـس   ...» القول:  إلـى  الشـماخي   وخُلـص 
بهم  وكان  تخفيفًا،  عباده  على  اهللا  يسـر  وقد  متلفة،  لخطة  وال يعرضها  فـة،  مخوِّ

لطيفًا»(١). الحمد  وهللا 
والقيء  _ الرعاف  بـه  ينطلق  والذي  البطن  لمسترسـل  كذلك  الفقهاء   ورخـص 

بقطنة  «يشده  هاشـم :  وقال  إيماء،  ويومئ  بالصعيد،  يتيمم  أنه  وال يستمسـك، 
ذلك. من  الحاصلة  بالمشقة  عليهم  تخفيف  هذا  وفي  يصلى»(٢)،  ثم  بخرقة  أو 

أو  _ الصيد،  أو  للرعـي  يخرجـون  للذيـن  أيضًا  الفقهـاء   بعـض  رخـص  كمـا 
لمكافحة الجراد أو لالحتطاب وأمثالهم، ويريدون أن ال يتعدوا الفرسخين، 
للوضوء،  الماء  بحمل  يؤمرون  فإنهم  ـ  اإلباضية   عند  القصر  مسـافة  ـ  وهي 
من  يتوضؤون  رجعـوا  الصالة،  وقت  وحضر  وضـوء  على  يكونـوا  لـم  وإن 
الوصول  قبل  الصالة  فوت  خافوا  وإن  السـفر،  حد  في  يصيروا  ما لم  القرية 

وصلوا. تيمموا  الماء  إلى 
الغني  _ بين  فرقـوا  بل  للجميع،  الحالة  هـذه  في  الرخصة  يمنحوا  لـم  ولكـن 

لم  بركة   ابن  ولكن  الغني،  مـن  أعذر  هذا  مثل  في  والفقير  فقالـوا:  والفقيـر، 
فمنحها  العموم،  علـى  الرخصة  حكم  أجرى  وإنما  االعتبـار  هذا  إلى  ينظـر 
الوطن،  إلى  إذا رجع  الضرر بضياع حاجته وفواتها  يلحقه  أن  لكل من خاف 
والرعي،  والقنص  الجـراد  إلى  خرج  «من  وقـال:  فقيرًا،  أم  غنّيـًا  كان  سـواء 
الماء  إلى  يرجـع  أن  فعليه  الصالة،  وحضـرت  لوضوئه،  الماء  يحمـل  ولـم 
حاجته،  فاتته  الماء  إلى  رجع  إذا  يكـون  أن  إال  بالصعيد،  وال يعذر  يتوضـأ، 
طلب  في  ويمضـي  يتيمم  فإنـه  عياله،  وعلـى  عليه  ضـرر  فواتهـا  فـي  وكان 
الرزق، وليس بواجب عليهم حمل الماء للطهارة قبل حضور وقت الصالة، 

نفسه. المصدر  الشماخي:   (١)
.٣٥١/٣ الطالبين،  منهج  خميس:  الشقصي   (٢)
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الماء  عدموا  وإن  وصّلوا،  توضؤوا  الماء  ووجدوا  الصالة  وقت  حضـر  فـإذا 
أو  إليه  الذهاب  في  عليهم  المشـقة  كثرة  أو  صالتهم،  فْوت  طلبه  فـي  وكان 

التيمم»(١). َوِسَعهم  ما يلتمسون، 
جعفر (٢)  _ محمد بن  األزهر بن  قـال  فقد  بركة ،  ابن  بقول  البعض  يسـلِّم  ولـم 

حضرت  إذا  ذلـك،  ونحو  والحطب  الجـراد  وطالب  الشـوع(٣)،  جانـي  فـي 
ذلك  فـي  المحتاج  ليـس  أقاويـل،  ذلـك  ففـي  المـاء  يجـدوا  ولـم  الصـالة 
والمحتـاج  ذلـك،  ويتـرك  يرجـع  أن  يمكنـه  المسـتغني  ألن  كالمسـتغني؛ 
له  جاز  ماء،  يجد  ولم  الفرسخين  جاوز  إذا  أما  التيمم،  له  ويجوز  ال يمكنه، 

وغني(٤). فقير  من  التيمم 
يوجد  _ لم  مكان  في  الصالة  وقت  حضور  حالة  بين  الكدمي   أبو سعيد  وفرق 

الغني  على  يجـب  فهنا  واالحتطاب،  الحصـاد  قبـل  ذلك  وكان  المـاء،  فيـه 
الفقير  أمـا  معيشـته،  في  عليه  معتمـد  غيـر  مـا دام  المـاء،  لموضـع  العـودة 
إذا  ولكن  عليـه،  يعتمـد  يعولـه  ومـن  ُقوُتـه  كان  إذا  ذلـك  عليـه  فال يجـب 
هذه  في  والغنـي  فالفقير  العمـل،  نهايـة  بعد  الماء  وُفِقـد  الصـالة  حضـرت 
هذا  وفي  الصالة،  على  حفاظًا  حرج،  دون  التيمم  لهم  يجوز  سـواء،  الحالة 

.٣٥٣/٣ - ٣٥٤ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (١)
عاصر  إزكي،  أهل  من  وفقيه،  عالـم  ٢٧٢هـ)  في  (حي  أبو علي  جعفر،  محمد بـن  األزهر بـن   (٢)
المشـهور،  الجامع  صاحب  نجل  فهو  العلم،  عائلة  من  الخروصـي،  مالك  الصلت بـن  اإلمـام 
مبثوثة  علمية  مراسـالت  وبينهم  بينه  وكانت  أبو قحطان،  منهم  العلماء  من  الكثير  عاصـر  وقـد 

ص ٦٥. المشرق،  قسم  اإلباضية  األعالم  معجم  ينظر:  الكتب.  في 
في  األرض  على  تظهر  التي  الكمأة  مثل:  الفالة  في  تنبت  ثمرة  ولعله  الشيء،  هذا  صفة  أدر  لم   (٣)
األكالت  من  البعض  عند  وتعتبـر  قديمًا،  منتشـرًا  كان  الجراد  جمع  أما  فقط،  الخريـف  موسـم 
حمالت  له  وتنظم  بالمبيدات،  يبـاد  الجراد  فأصبح  الحال  تغير  فقد  عصرنا  في  أمـا  المفضلـة، 

واليابس. باألخضر  يضر  ألنه  لمكافحته؛  جماعية 
.٣٥٤/٣ نفسه،  المرجع  الشقصي:   (٤)
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شـيئًا  يحصلوا  أن  قبل  الصالة  وأمثالهم  هؤالء  حضرت  «وإن  يقول:  المعنى 
الماء  التمسـوا  لـو  موضع  فـي  وهم  هـذا،  وأمثـال  والحطـب،  الجنـي  مـن 
بهذا،  غناه  ليس  فالـذي  هذا،  مثل  في  والفقير  الغنـي  في  فالفـرق  لوجـدوه، 
قوته  على  هـذا  بمثل  يسـتعين  الذي  والفقير  المـاء،  يطلب  يرجـع  أن  عليـه 
إذا  وأما  لحاجته،  ويمضي  المـاء،  لطلب  يرجع  أن  عليه  ليس  عيالـه  وقـوت 
الماء  طلب  إن  وخاف  ملكه،  في  ذلك  من  شيء  له  وحصل  حطب  أو  جنى 
بالصعيد،  ويصلي  المـاء  يطلب  يرجع  أن  عليـه  فليس  يده،  من  ذلـك  ضـاع 

فقيرًا»(١). أو  غنّيًا  كان  مكسبته،  غير  أو  مكسبته  ذلك  كان  ماله،  ويحفظ 
يضيِّع  أن  له  «فليس  فقال:  واإلبل،  الغنم  راعي  هؤالء  من  الكدمي   واستثنى 
ويتيمم  ماله  يحفـظ  أن  فله  كثيـرًا،  أو  قليالً  مالـه  كان  فقيـرًا،  أو  غنّيـًا  كان  مالـه 
له  ما يصلح  وجه  على  يسوقه  أن  يمكنه  ولم  وتركه  مضى  إن  خاف  إذا  ويصلي، 

ذلك»(٢). في  ولماله 

القول: مجمل 
مثل  في  واألنسب  األعدل  الرأي  هو  والكدمي   بركة   ابن  إليه  ما ذهب  ولعلَّ 
تيسير وتخفيف  وفيه  الناس وأحوالهم،  مراعاة ظروف  فيه من  لما  هذه األحوال؛ 
ومن  والصيادين،  كالرعـاة  المهنة  بهذه  ابتلي  لمـن  خاصة  عنهم،  الحـرج  ورفـع 
بالرجوع  الماء ولو  بالبحث عن  فتكليفهم  الحصاد،  الثمار في وقت  يخرج لجني 
في  ضرر  من  يلحقهـم  وما  أموالهم  ضيـاع  من  وخوفًا  وعنـت،  مشـقة  فيه  إليـه، 
ذلك  فاقتضـى  الصـالة،  وقـت  عليهـم  يفـوت  وربمـا  يعولهـم،  وَمـْن  نفوسـهم 
مراعاة  هـذا  وفي  وصالتهم،  وأموالهـم  نفوسـهم  على  حفاظًا  لهـم،  الترخيـص 

والمال. والنفس  الدين  حفظ  في  العامة  الشريعة  لمقاصد 

.١٦١/٤ الجامع،  أبو سعيد:  الكدمي  ـ   .٣٥٤/٣ - ٣٥٥ نفسه،  الشقصي:   (١)
نفسه. المصدر  أبو سعيد:  الكدمي   (٢)
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التي  والرخص  وأحكامهـا  الصالة  باب  في  شـرعت  التي  التخفيفـات  ومـن 

ما يلي: الفقهاء   أقرها 

طهارة: دون  النقل  وسائل  في  الصالة  حكم  في  ـ   ١
دون  نقل  وسـيلة  في  راكبًا  كان  إذا  للمصلي  شـرعت  التي  التخفيفات  ومن 
كاملة،  الصالة  وأداء  طهارتـه،  لتجديد  النـزول  علـى  القدرة  وال يملك  طهـارة، 
عليه  وال إعادة  حرج،  دون  اسـتطاعته،  حسـب  الصالة  أداء  الفقهاء   له  أجاز  فقد 
لقاعدة:  تطبيقـًا  األمثلة  بعـض  نـورد  ذلك  ولتوضيح  وقتهـا،  خـروج  خـاف  إذا 

يلي: كما  التيسير »  تجلب  «المشقة 
بال  الحافلة  في  صلى  َمن  أن  مفاده:  سؤال  بيوض   الشيخ  فتاوى  في  جاء  ـ  أ 

بلده؟ وصوله  عند  يعيدها  فهل  طهارة، 
يصليها  حتى  فيؤخر  باق،  الصالة  ووقت  بلده  سيصل  أنه  علم  «إذا  فأجاب: 
ر  أخَّ ظّنًا،  الوقـت  خروج  قبل  الوصـول  يظن  كان  وإذا  بلـده،  فـي  األركان  تامـة 
على  أو  الحافلة  فـي  صالها  الوقت  فـْوت  خاف  فـإذا  وقتها،  آخر  إلـى  الصـالة 
وقت  عليه  دخـل  َمن  وأما  األركان،  مـن  أهّم  الوقت  فـإن  أمكـن،  كمـا  األرض 
حتى  يصلها  ولم  سـفر،  في  وهو  وقتها  وخرج  سـفر،  في  وهو  الرباعيـة  الصـالة 

سفرية»(١). يقضيها  وطنه  دخل 
طائرة؟ أو  حافلة  في  الصالة  أدركته  من  يصلي  كيف  آخر:  سؤال  وفي  ـ  ب 
على  كالصالة  والحافلـة  الطائرة  علـى  الصالة  «إن  بيوض :  الشـيخ  فأجـاب 
الصالة وهو على ظهرها  أدركته  فمن  اإلمكان،  وقتها بحسب  في  تؤدى  السفينة، 
عليه،  وال إعادة  أمكنـه  كما  صلَّى  الوقـت،  خروج  بعد  إال  النــزول  وال يمكنـه 
ما أمكن،  إال  خاصة  كيفية  لها  وليس  النـزول،  إلى  وقتها  عن  تأخيرها  وال يجوز 

.١٦٧/١ - ١٦٨ بيوض،  الشيخ  فتاوى  عمر:  إبراهيم بن  بيوض   (١)
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ركب  وإن  السـفينة،  كأصحاب  صّف  أصحابها  علـى  فليس  جماعـة  كانـت  وإن 
فلم  األرض  على  للصالة  النـزول  أمكنه  أو  يصلي،  أن  وقبل  الوقت  دخول  بعد 

النزول»(١). بعد  اطمأن  إذا  الصالة  إعادة  عليه  فإن  يفعل، 
الواجب  أداء  فـي  ُيَقّصر  لـم  إذا  أنه  بيـوض  5  الشـيخ  عبارة  مـن  ويفهـم 
مع  وقتها  في  الصالة  ألداء  مناسـبة  الظروف  كانت  إذا  أمـا  اإلعادة،  عنـه  تسـقط 
ولو  القضاء  عليه  فيجب  أداؤها،  عليه  تعّذر  حتى  فأخرها  أركانها،  بكامل  القيـام 

والقضاء. اإلعادة  عنه  فيسقط  ذلك،  من  منعه  عذر  له  كان  إذا  إال  راكبا،  أداها 

٢ ـ في حكم تأخير الصالة أو تقديمها عن وقتها لظروف العمل أو الدراسة:
أعذارًا  صالتين  بين  الجمع  أراد  لمن  الفقهاء   وضع  أيضًا:  الصالة  باب  وفي 
تغّير  مع  ولكن  والجهـاد،  والمطر،  واالسـتحاضة،  والسـفر،  كالمرض،  محددة، 
يخرج  حتى  الصالة  تأخير  إلى  المكلف  أجبـرت  أخرى  ظروف  طرأت  األحـوال 
وقتها، وربما يتكرر هذا الحال مع بعض الناس، كالعمال في المصانع، والطالب 
المستشـفيات،  في  والممرضين  واألطبـاء  والمعاهـد،  المـداس  فـي  واألسـاتذة 
الصالة،  أعمالهم ألجل  بترك  لهم  الطرقات، وال يسمح  في  للمركبات  والسائقين 
وتضع  والمسـلمين،  اإلسـالم  حرمة  ال تراعـي  التي  البلـدان  بعـض  في  خاصـة 
الصالة،  وعـن  اهللا  ذكر  عـن  لصدهم  شـعائرهم،  ممارسـة  في  العقبـات  أمامهـم 
شرعية  األعذار  هذه  واعتبروا  لهؤالء،  بالرخصة  الفقهاء   بعض  أفتى  ذلك  وألجل 
هذا  ولتوضيح  الناس،  عن  المشـقة  ودفع  الحرج  لرفع  الضرورة،  عند  بها  يؤخذ 
على  اإلباضية   اعتمـاد  مدى  تبيِّـن  معاصرين  لفقهـاء  الفتاوى  بعض  نـورد  األمـر 

الفقهية: الفروع  في  وتجسيدها  التيسير »  تجلب  «المشقة  قاعدة: 
صالة  وقـت  عليه  دخـل  مـن  يصلـي  كيـف  بيـوض  5  الشـيخ  سـئل  ـ  أ 
وهل  حافلة،  سـائق  أو  مصنع،  في  عامل  أنه  حيث  أداؤها،  يمكنه  ولم  مفروضة 

نفسه. المرجع  عمر:  إبراهيم بن  بيوض   (١)
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وقت  أول  فـي  أعني  الظهر،  صـالة  إثر  على  العصر  يصلـي  أن  لإلنسـان  يجـوز 
مثالً؟ الواحدة  الساعة  على  الظهر 

ومن  مفروض،  واجـب  لها  المحدد  وقتهـا  فـي  الصـالة  «أداء  فأجـاب: 
أمر  عن  فسـق  فقد  وال مكره  مضطر  غير  مختـارًا،  طائعًا  وقتها  عـن  أخرهـا 
أو  المصنع  في  عامـالً  يكون  أن  االضطرار  وال مـن  العذر  من  وليـس  ربـه، 
لكي  حافلته  يحبس  وأن  عملـه،  يترك  أن  عليـه  الواجب  فإن  حافلـة،  سـائق 
على  قاهرة  ضرورة  االستثنائية  الحاالت  بعض  في  منعته  وإذا  واجبه،  يؤدي 
وال يجوز  وقتهـا،  فـي  باإليماء  ولـو  أمكنه،  كمـا  صالهـا  العمـل  مواصلـة 

تأخيرها»(١).
جائز؛  فإنه  الظهر  صـالة  بعد  الظهر  وقت  في  العصر  صـالة  «وأمـا  ـ  ب 
ال ينبغي  ذلك  أن  بيد  الصحيحة،  ـنَّة  السُّ عليه  دلت  كما  مشـترك،  وقتها  ألن 
البول  بسـلس  والمصاب  والمسـتحاضة،  كالمريض  األعذار،  ألصحـاب  إال 
هو  مما  ذلـك  نحـو  أو  ال يرقـأ،  دم  سـيالن  أو  ال ينقطـع،  بطـن  انطـالق  أو 
يجب  والتي  عصرنا  فـي  المسـتحدثة  األعذار  ومن  الفقه،  كتب  في  مبسـوط 
اعتبارها في هذه المسألة: دخول العمال في مصانعهم، والطلبة في مدارسهم 
لهم  وال يؤذن  بقليـل،  الظهر  بعد  عملهـم  دوائر  في  والموظفـون  الرسـمية، 
ال يدركون  بحيـث  الغروب،  عنـد  أو  الوقت،  آخـر  فـي  إال  منهـا  بالخـروج 
على  العصر  يصلوا  أن  لهم  ينبغي  فهؤالء  كالطهارة،  الواجبة  بأركانها  الصالة 
فيه  فال يشـترط  الصالتين،  بيـن  بجمع  هذا  وليس  الظهـر،  فريضـة  أداء  إثـر 
صالة  أداء  بعد  منفردة  صالة  أداء  هو  وإنما  المسنون،  الجمع  في  ما يشـترط 

كذلك»(٢). أخرى 

.١٦٦/١ - ١٦٧ بيوض،  الشيخ  فتاوى  بيوض:   (١)
.١٦٧/١ بيوض،  الشيخ  فتاوى  بيوض:   (٢)
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القول: مجمل 
تقديم  بجـواز  الترخيص  في  بيـوض  5  الشـيخ  به  ما أفتـى  أن  ريـب  وال 
في  العصر  صالة  أداء  عليه  تعذر  لمن  الحضر  في  الظهر  وقت  إلى  العصر  صالة 
مثل  في  مناسـبًا  مخرجًا  يعدُّ  المغرب  وقـت  حتى  تأخيرها  إلـى  فيضطر  وقتهـا، 
ورفع  األعذار،  أصحاب  على  وتخفيف  تيسير  فيها  ألن  الحرجة؛  الحاالت  هذه 
األمور  إلى  ينظر  فقيه  إلى  العصر  هذا  فـي  أحوجنا  وما  عنهم،  والمشـقة  للحرج 
فـي  والتيسـير  الثوابـت  علـى  الحفـاظ  بيـن  تجمـع  وواقعيـة،  مقصديـة  برؤيـة 
لشرع  المخالف  الواقع  مع  التصادم  إلى  اهللا  أحكام  ال تتعرض  حتى  المتغيرات، 
ـ ضعاف  الناس  بعض  فهم صحيح يجعل  النصوص دون  الجمود على  اهللا؛ ألن 
«والضرورة  الضـرورة،  بحجة  الدينيـة  واجباتهم  تـرك  في  يتسـاهلون  ـ  اإليمـان 
العامة  الشـريعة  مقاصد  فتواه  في  يراعي  أن  المفتي  على  وينبغـي  بقدرها »  تقـدر 
الشرع  في  «الحرج  تعتبر  التي  الفقه  بقواعد  ويعمل  الدين،  حفظ  إلى  تدعو  التي 
وااللتزام  اهللا  عبادة  في  الناس  يرغب  حتى  التيسـير »  تجلب  و«المشـقة  مرفوع »، 

بشرعه.

بالمسجد: النوم  حكم  في  ـ   ٣
كثير من الناس يتضايقون عندما يجدون بعض المصلين ينامون في المسجد 
القادمة،  الصالة  النتظـار  أو  العشـاء،  بعد  أو  القيلولة  مثل  األوقات،  بعـض  فـي 
في  يرخص  من  ومنهم  المنع،  يرى  من  فمنهم  المسالة،  هذه  في  العلماء  اختلف 
وقد  والمسـافرين،  للغرباء  ذلك  ز  يجوِّ من  ومنهم  ذلك،  يكره  من  ومنهم  ذلـك، 
«معارجه»  في  جاء  وممـا  فيها،  الفقهاء   آراء  ونقل  المسـألة  هذه  السـالمي   بحث 

مذاهب: وفيه  المسجد  في  النوم  في  عنوان،  تحت 
البصـري ،  والحسـن  المسـيب ،  سـعيد بن  إلـى  ونسـب  الترخيـص،  األول: 

والشافعي . رباح ،  أبي  وعطاء بن 
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تتخذوا  «ال  عبـاس :  ابـن  وعـن  األوزاعـي ،  إلـى  ونسـب  الكراهـة،  الثانـي: 
فال بأس»(١).  صالة  في  كنت  «إن  عنه:  وروي  مرقداً »،  المساجد 

الرجل  دون  الصـالة  يريـدون  يأتـون  الذيـن  للغربـاء  ذلـك  جـواز  الثالـث: 
لمالك . القول  هذا  ونسب  الحاضر، 

أن  وأما  فال بأس،  أشـبه  وما  سـفر،  في  رجل  كان  إذا  حنبل :  أحمد بن  قال 
فال. ومقيالً  مبيتًا  يتخذه 

راهويه . إسحاق بن  قال  وبه  المنذر :  ابن  قال 
إذا  وكذا  جاز،  ذلك  إلى  محتاجًا  مسافرًا  كان  «إن  (الكدمي) :  أبو سعيد  قال 
فيه  نوم  إلى  واحتاج  فيه،  مباح  له  متخذ  هو  مما  لمعنى  أو  صالة،  أو  لذكر  دخله 
يتخذه  أن  وأما  جائزًا،  هذا  كان  منـزل  له  وكان  غير،  كان  ولو  الراحة،  وجه  على 

حاجة»(٢). من  إال  محجور  فهو  سكنًا، 
وقال: عليها  وعقب  المذاهب  هذه  أصحاب  أدلة  السالمي   ونقل 

المرخصين: حجة  ـ  أ 
عن  _ وغيرهم  الشـباب  من  أحد  ال ينهى  كان  أنـه  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  عن  مـا روي 

المسجد . في  النوم 
فيه  _ ونقيل  المسـجد،  في  ننام  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  زمن  في  وكنا  عمـر :  ابن  قـال 

كان  ونهارًا،  ليالً  فيه  مقيمين  الصفة  أهـل  وكان  نتزوج (٣)،  لم  شـباب  ونحن 
في  الصفة  أهل  مـع  أنزلهم  الفقراء  مـن  رهط  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  قـدم  إذا 

في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه   .١٩٢/٣ الحجاج،  مسـلم بن  صحيح  شـرح  المنهاج  النووي،  ذكره   (١)
مجاهد.  عن  منه  قريب  بلفظ  حديث:  ٤٨٤٩   ـ  المسجد  في  النوم  في  الصالة  كتاب  ـ  المصنف 

المساجد». في  النوم  عن  مجاهد  نهاني  قال:  الهيثم،  أبي  «عن  ونصه: 
.١٧٨/٤ - ١٧٩ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)

رواه ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، النوم في المساجد، رقم ٧٤٣، وأحمد، مسند المكثرين   (٣)
الصحيحين. شرط  على  صحيح  إسناده  األرنؤوط:   ،٤٦٠٧ رقم  عمر،  ابن  مسند  الصحابة،  من 
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يصير  ثم  خيمة  الرسـول  عليه  ضرب  منهم  أحد  مرض  إذا  وكان  المسـجد، 
يبرأ . حتى  يعوده 

آويت  _ خدمته  من  فرغت  فإذا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أخدم  كنت   : أبو ذر  3  وقال 
بيتي(١).  هو  فكان  فاضطجعت،  المسجد  إلى 

وكان  _ المسجد(٢)،  زاوية  في  فينام  عباءته  في  يلتف  كان  عمر  3  إن  وقيل: 
خالفته(٣).  أيام  المسجد  في  يقيل  عثمان  

الُمَكرهين: أدلة  ـ  ب 
أتانا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  _ قال:  بما روي عن جابر   «فلعلهم يحتجون  السالمي :  قال 

«قوموا  وقال:  يـده  في  كان  بعسـيب(٤)  فحركنا  المسـجد  في  نائمون  ونحـن 
له»(٥)».  بنيت  لما  المساجد  بنيت  فإنما  المسجد،  في  ال ترقدوا 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بلفظ: «كنت أخدم  الغفاري، رقم ٢١٣٢٩.  أبي ذر  رواه أحمد، مسند األنصار، حديث   (١)
ضعيف». «إسناده  األرنؤوط:  قال  فيه».  فأضطجع  عملي  من  فرغت  أنا  إذا  المسجد  آتي  ثم 

كتاب  والنسائي،  المساجد، رقم ٣٢٢،  في  النوم  في  ما جاء  باب  الصالة،  كتاب  الترمذي،  رواه   (٢)
صحيح. حسن  الترمذي:  وقال   .٧٣٠ رقم  المسجد،  في  النوم  باب  الصالة، 

 .٤٥١٣ رقم  المسجد،  في  يبيت  المسلم  باب  الصالة،  كتاب  الكبرى،  السنن  في  البيهقي  رواه   (٣)
.١٧٩/٤ اآلمال،  معارج  السالمي، 

هو  وقيل:  خوصها،  يكشـط  دقيقة  مسـتقيمة  النخل  جريدة  العسـيب  أّن  العرب  لسـان  في  جاء   (٤)
الخوص،  ينبت عليه  لم  الكرب  ُفَوْيق  السعف:  والعسيب من  ُنحي عنه خوصه،  إذا  النخل  جريد 
من  عسيب  يده  وفي  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «خرج  الحديث:  وفي  السعف،  فهو  الخوص  عليه  ينبت  وما 
مسند  من  إلينا  ما انتهى  ـ  الشاميين  مسند  في  الطبراني  أخرجه  صدري».  على  به  فعرض  نخل، 
سالم  زيد بن  عن  معاوية  ـ  سالم  معاوية بن  مسند  من  إلينا  ما انتهى  عبد اهللا  أخي  العالء  بشر بن 
النخل،  األثير: أي جريدة من  ابن  قال  حديث:  ٢٨٠٤  عن عبد اهللا بن مسعود في حديث طويل. 

.١٩٧/٩ - ١٩٨ العرب،  لسان  منظور:  ابن  ينظر:  الخوص.  عليه  ال ينبت  مما  السعفة  هي 
َحَسـٌن  َحدِيٌث  ُعَمَر  اْبنِ  «َحدِيُث  الترمذي:  قال  وقد  مصادر.  من  بحثت  فيما  الحديث  أجد  لم   (٥)
َمبِيًتا  َيتَِّخُذُه  َال  َعبَّاسٍ  اْبُن  َقاَل  اْلَمْسـِجدِ  ِفي  النَّْومِ  ِفي  اْلِعْلمِ  أَْهلِ  مِْن  َقْوٌم  َص  َرخَّ َوَقْد  َصِحيٌح 

.٣٩/٢ الترمذي،  سنن  َعبَّاسٍ».  اْبنِ  َقْولِ  ِإَلى  َذَهُبوا  اْلِعْلمِ  أَْهلِ  مِْن  َوَقْوٌم  َمِقيًال  َوَال 
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المجوزين: أدلة  ـ  ج 
الضرورة  موضع  وفي  غيره،  دون  المسـافر  إلى  هؤالء  «فنظَر  السـالمي :  قال 
الكراهة،  الترخيص ودليل  أدلة  بين  الجمع  فلعلَّهم حاولوا  والحاجة دون غيرها، 
الناس  فإن  السـفر،  أو  الضرورة  حالة  على  الترخيـص  أدلة  من  مـا ورد  فحملـوا 
كانوا  وغيرهم  ة  فَّ الصُّ فأهل  أحد،  على  ال تخفى  وضرورة  معيشة  ضيق  في  كانوا 
ومحالً  مسـكًنا  غيـره  وجد  من  وأمـا  المسـجد،  إلـى  فاحتاجـوا  لهـم  ال منـازل 
«قوموا ال ترقدوا  فال يؤويه إال للعبادة وأنواع الطاعات، كما قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

له»(١).  بنيت  لما  المساجد  بنيت  فإنما  المسجد  في 

المسجد: في  األكل  حكم  في  ـ   ٤
في  اإلسـالمية  البالد  بعض  في  كثيرًا  يحدث  المسـجد  في  والشـرب  األكل 
وهل  ذلك؟  حكم  فمـا  رمضان،  في  اإلفطار  أو  األتـراح،  أو  األفـراح  مناسـبات 

ال؟ أم  للمضطر  رخصة  توجد  وهل  يمنع؟  أم  ذلك  يجوز 
على  الحفاظ  فـي  أهميتها  وبّين  «المعـارج»  في  المسـألة  هذه  السـالمي   بحـث 
اإلسـالم:  في  المسـجد  مكانة  عن  كالمه  سـياق  في  فقال  ونظافته،  المسـجد  حرمة 
إلى  ضرورة  غير  من  األكل  لنفـس  يدخله  أن  إما  المسـجد:  في  الداخل  أن  «واعلـم 
يوافق  ثم  وطاعة،  وذكر  لعبادة  يدخله  أن  وإما  مضطّرًا،  لألكل  يدخله  أن  وإما  ذلك، 
إنما  فإنه  له،  ما ُبنِي  لغير  دخله  فقد  ال لضرورة،  األكل  لنفس  دخله  فإذا  فيه.  األكل 
له»(٢).  وإن  بنيت  لمـا  المسـاجد  بنيت  «إنما  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  وقد  ال للمأكلة،  للعبادة  ُبنِـَي 

تخريجه. تقدم   (١)
وما  المسجد  في  الضالة  نشـد  عن  النهي  باب  الصالة  ومواضع  المسـاجد  كتاب  ـ  مسـلم  رواه   (٢)
في  نشـد  رجالً  أن  أبيه،  عن  بريدة،  سـليمان بن  «عن  ولفظه  حديث:  ٩١٣ .  ـ  سـمع  من  يقوله 
المساجد  بنيت  إنما  ُوجَدت،  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  األحمر»،  الجمل  إلى  دعا  فقال: من  المسجد 
في  الضوال  إنشاد  عن  النهي  باب  والجماعات  المساجد  كتاب  ـ  ماجه  ابن  سنن  له»  بنيت  لما 

األلباني. وصححه  األسلمي،  عبد اهللا  الحصيب بن  بريدة بن  عن  حديث:  ٧٦٣ .  ـ  المساجد 
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له  يجوز  هنا  منها،  األكل  وافق  ثـم  لطاعة  دخله  أو  األكل،  إلى  أو  لضـرورة،  دخلـه 
المسـجد  في  نأكل  «كنا  قال:  الحارث   عبد اهللا بن  حديـث  من  روي  لمـا  فيـه  األكل 
معنا»(١)،  فإن أصاب  أكل  ينظر، وربما  واللحم، وهو  الخبز  على عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
بقدرها »  تقدر  «الضـرورة  ألن  عنه؛  ذلك  يزيل  أن  لزمه  وعوانـه،  أكله  من  المسـجد 
الذاكرين،  يشغل  أن  له  يجز  لم  فيه،  الذاكرين  يشغل  بأكله  كان  وإن  يزال ».  و«الضرر 
أْولى  الذكر  أن  وذلك  التأخير،  ال يمكنه  ضرورة  في  كان  إذا  إال  األكل  تـرك  ولزمـه 

االختيار»  (٢). في  ما ال يباح  معها  يباح  الضرورة  وإن  األكل،  من  بالمساجد 

المختار: الرأي 
المعروفة،  لها وظيفتها  المساجد  الراجح؛ ألن  السالمي  هو  إليه  ما ذهب  ولعل 
األفراح  في  لألكل  مجالس  تتخذ  أن  فال يجوز  العلم،  وطلب  العبادة،  مكان  وهـي 
من  وال مانع  البلـدان،  بعض  في  يحدث  كمـا  الثقافية،  للمسـابقات  أو  واألتـراح، 
طهارتها،  على  والحفاظ  المساجد،  حرمة  مراعاة  بشرط  الضرورة،  عند  ذلك  إقامة 
بجوار  ولو  لذلك  أماكن  تخصص  أن  واألفضل  والذاكرين،  المصلين  إزعاج  وعدم 
المساجد؛ حتى ال تؤخر الفرائض عن وقتها، وتشغل المصلين عن الذكر والصالة.

:Ωƒ°üdG  ÜÉH  »a  ``  O
الصوم: باب  في  شرعت  التي  التخفيفات  ومن 

للمكَره: اإلفطار  جواز  ـ 
حتى  اإلفطار  على  عليه  القدرة  له  َمن  أو  الحاكم،  أكرهه  لمن  الشارع  أجاز 

في  حبان  وابـن   ،٣٢٩١ رقـم  المسـجد،  فـي  األكل  بـاب  األطعمـة،  كتـاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (١)
المسـاجد،  في  واللحم  الخبز  أكل  للمرء  اإلباحة  باب  الصالة،  من  المسـاجد  كتاب  صحيحه، 

.٣٧٠/٢ الباري،  فتح  جيد.  إسناد  هذا  رجب:  ابن   ،١٦٥٧ رقم 
.١٨١/٤ - ١٨٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)
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ماله  إتالف  كان  إذا  ماله،  على  خـاف  أو  به،  التنكيل  أو  القتل  نفسـه  على  خـاف 
يومه. بدل  وعليه  عليه،  وال إثم  ُمكَرًها  يفطر  أن  نفسه،  إتالف  إلى  يؤدي 

على  أجبره  إن  «وكذلك  المعنـى:  هذا  في  الخروصي   جاعد  أبو نبهـان  قـال 
يجبره  لم  إن  أمـا  أصبح؛  حتى  رمضـان  شـهر  في  ليالً  الجنابة  من  الغسـل  تـرك 
به عذر في حاله، فعليه بدل يومه، وقيل: ما مضى  وإنما خاف على نفسه، ال لما 
على  فإنه  نهـارًا،  رمضـان  شـهر  في  يجامـع  أن  أجبـره  وإن  وقـال:  شـهره،  مـن 
ال على  العدل  في  يكون  أن  إال  شهره،  أو  يومه  بدل  في  االختالف  من  ما مضى 
ما ال عذر  موضع  ألنه  الكفارة؛  البدل  مع  يلزمه  أن  فعسى  األصل،  من  ما يحل 
من  أعظم  وهو  الخـوف،  عند  الشـرك  أباح  تعالى  اهللا  ألن  وذلك  ذلـك؛  فـي  لـه 

صومه»(١). انتقض  فعل  فإن  فال يفعل،  الجماع  على  أكره  إن  وقيل:  هذا، 
وطء  على  غيره  أكرهـه  من  أن  الخروصي ،  نبهـان  أبي  عبارة  مـن  ويسـتنتج 
له  يسـتجيب  أن  له  يجوز  فإنه  والتحمل،  الصبر  على  القدرة  وال يملك  زوجتـه، 
وال في  الصيام  فـي  له  فال تحل  أجنبية  كانت  إذا  أمـا  زوجته،  المـرأة  كانـت  إذا 
صومه  انتقاض  إلى  غيره  ذهب  بل  زنًى،  ألنه  باإلكراه؛  ولو  ذلك  فيحـرم  الفطـر، 
األكل  بين  الفـرق  أن  ذلك:  وعلـل  زوجته،  مـع  ولو  والكفارة،  البـدل  مـع  كلـه 
لذة  دون  الجماع  يتم  أن  ال يمكن  ألنه  الجماع(٢)؛  في  الموجودة  اللذة  والجماع 

إليه. ما ذهب  صحة  يؤكد  والواقع  واشتهاء، 
فقال:  المسـألة  هـذه  فـي  الفقهـاء   اختـالف  إلـى  أبو العبـاس   أشـار  وقـد  ـ 
من  ومنهم  زه  جوَّ من  فمنهـم  المكَره)،  (من  رمضان  في  الجمـاع  في  «واختلفـوا 
أنه  إلى  البعـض  وذهـب  التقية،  علـى  فجائـز  رمضـان  فـي  األكل  وأمـا  حرمـه، 
من  نقيس  أن  فال يجوز  وعليه  فقط،  بالقول  تكون  وإنما  بالفعل،  التقية  ال يجوز 

الكفر. بكلمة  التلفظ  على  أُكره  بمن  رمضان  في  اإلفطار  على  أُكره 

.٦٧/١٨ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)

.٦٨/١٨ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)
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واالحتسـاب،  الصبر  عليه  بل  بالتقيـة،  اإلفطار  للمكـره  فليس  عليـه:  وبنـاء 
الجهاد  باشـر  كرجل  فهو  غيره،  لـه  القاتل  ألن  نفسـه؛  قتل  َمن  مثـل  وال يكـون 
جهاده  ثواب  وله  فُقِتل،  جاهد  يقال  لكن  نفسه،  َقتل  إنه  يقال  أن  ال يصح  فُقِتل، 

الصوم. على  المقتول  وكذلك  وشهادته، 
عليه،  ما أُكرَه  وال ينفذ  اهللا،  إلى  أمره  ض  يفوِّ أن  المكَره  على  يجب  وقالوا: 
في  واالحتيـال  والمدافعـة  بالتسـليم  يكـون  دفعـه،  ما يسـتطاع  فـي  والتفويـض 
بالقضاء،  التسيلم واالنقياد والرضى  بنفس  المخرج... وفي ما ال يستطاع، يكون 
ض  مفوِّ الثانية  وفي  مدافع،  ض  مفوِّ األولى  في  لكنه  ض،  مفوِّ الحالتين  على  فهو 
وتلقي  الجميل  بالصبر  أُمرنا  فهنالك  الحيل،  عليه  تعذرت  حين  وذلك  مستسلم، 

بالرضى»(١). القضاء 
«فهذه  بقوله:  ختمهـا  اإلكراهات،  مـن  أنواعًا  أبو العبـاس   عـرض  أن  وبعـد 
مات  فإن  معذور،  فهو  اهللا  برخصة  أخذ  إْن  مخّير،  فيها  فهو  ذكرناها  التي  الوجوه 

مأجور»(٢). فهو  دينه  على 

القول: مجمل 
ويسـر،  تخفيف  فيه  األول  الـرأي  نجد  الرأيين  فـي  والتأمل  النظر  بعـد  ولكـن 
على  المجبور  ال يحاسـب  الشـارع  دام  فما  المكلَّف،  عن  والمشـقة  للحرج  ونفـي 
ما ال تطيق،  نفسـه  ل  وُيَحمِّ الرخصة  هذه  فال يترك  اإلثم،  عنـه  ويرفع  وفعله،  قولـه 
النـاس  نفـوس  ألن  (الحـج: ٧٨)؛   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ تعالـى:  لقولـه 
ل والصبر، فهناك من يضعف أمام الخوف والقهر، فيستسلم  ليست واحدة في التحمُّ
من  وهناك  الكفـر،  على  أكره  لمـا  ياسـر  3  لعمار بن  حدث  كمـا  اختيـاره،  دون 
أجره  ولكل  الحبشـي ،  وبالل  ياسـر   كآل  اهللا،  عند  أجره  ويحتسـب  ويتحمل  يصبـر 

ج ٦٩/١٨. نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)
ص ١٤٣. أبو مسألة،  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٢)
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الشـرع  قواعد  ولكن  بالعزيمـة،  أخـذ  والثانـي:  بالرخصـة،  أخـذ  فـاألول:  وثوابـه، 
وهذا  طاقتها،  فوق  النفس  وتحميل  العبادة،  في  التكّلف  عدم  إلى  توجهنا  وتعاليمـه 
األسـهل  اختار  على  مجبولة  النفوس  ألن  الضـرورة؛  عند  به  ونلتزم  إليـه،  ما نميـل 

والحرج. والمشقة  العسر  وتتجنب  المشاق،  عن  وتبتعد  األمور،  من  واألخف 

:èëdG  ÜÉH  »a  ``  `g

التشريق: أيام  في  بمنى  المبيت  ـ   ١
أن  ألحد  فال يجـوز  التشـريق،  أيام  في  بمنى  المبيت  الحـج:  واجبـات  مـن 
أصبحوا  فإذا  خارجه،  يبيتوا  أن  للرعاة  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  ورخص  منى ،  خارج  يبيـت 
عليهم،  تخفيفًا  الرخصة  هـذه  في  أن  وال شـك  الناس،  مع  الجمار  لرمي  قدمـوا 
ماشـيتهم،  معهم  كانـت  إذا  بمنـىً   المبيـت  فـي  مشـقة  يجدون  أنهـم  فال شـك 
أو  للضياع  تعرضت  فربما  حراسـة،  دون  مِن ى  خارج  يتركوها  أن  وال يسـتطيعون 

أموالهم. بحفظ  يأمرهم  الحكيم  والشارع  للسرقة، 
إال  بغيرها،  يبيتوا  أن  لهم  وليس  الحاج،  مبيت  كلها  مِن ًى  «وليالي  بركة :  ابن  قال 
الناس»(١). الجمار مع  فيرموا  بغيرها، فيصبحوا  يبيتوا  أن  للرعاة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص رخص  أن 
فإنه  نَّة،  السُّ من  ليالي  بمنى   المبيت  «أما  وقال:  الرخصة  هذه  الشماخي   وأكد 
الرعاة،  إال  مِن ى  ليالي  بغير منى  من  يبيت  لم يرخص ألحد  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  بلغنا عن 

الناس(٢)»(٣).  مع  يرمون  ويصبحون 
لراع».  ورخص  دم،  بـكلٍّ  لزمه  ال بها،  منى   ليالي  بات  «ومن  الثمينـي :  قـال 

.٥٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
الحج،  كتاب  والترمذي،   ،١٩٧٧ رقم  الجمار،  رمي  في  باب  المناسك،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٢)
وقال  عدي،  عاصم بـن  عن   .٩٥٥ رقـم  يومًا،  ويدعـوا  يومًا  يرمـوا  أن  للرعـاة  الرخصـة  بـاب 

صحيح. حسن  حديث  هذا  الترمذي: 
.٢٣/٤ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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من  السـقاية  ألهل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «وأجاز  قوله:  على  معلقًا  أطفيش   الشـيخ  قال 
ِحلٍّ  مِْن  هْديًا  ساق  بمكة   وبات  زار  ومن  منى (١)،  ليالي  بمكة   يبيتوا  أن  بيته  أهل 
الجمرة  رميت  «إذا   : عبـاس  3  ابن  وعن  وأسـاء،  عليه  ال شـيء  وقيل  لحرم، 
وعندنا  بمكـة ،  يبيت  أن  زار  إذا  ال يبالـي  الحسـن   وكان  شـئت»(٢)،   حيث  فبِـْت 
بات  من  وقيل:  دم،  لزمه  مطمئنًا،  بها  نام  أو  الزيارة  بعد  بها  بات  من  (اإلباضية ) 
فدرهمان،  ليلتين  بات  وإن  تحديد،  بال  شيئًا  يطعم  وقيل  درهم،  فعليه  ليلة،  عنها 
ودم  الثنين،  واثنـان  لليلـة،  مسـكين  وقيل:  بعض،  عنـد  بينهـا  دم  الثـالث  وفـي 
كما  يرمي  كان  إن  كلها  َلياليها  ولْو  مِن ًى  عن  بات  من  على  الشيء  وقيل:  لثالث، 
ليلة معروفًا كدرهم ونحوه»(٤). ، واستحب صاحب «الضياء»(٣) أن يصنع لكل  مرَّ

حْمل  على  أو  َمحمل  في  نام  «وإن  قوله:  معاوية   أبي  عن  أيضًا  القطب   ونقل 
ولو  فال عليه، ومن وضع جنبه  عينـاه  الزائر  غلبت  إن  فال عليـه، وعـن محبوب  
أو  بمكة ،  ألصحابه  منتظرًا  نعس  إن  وقيل:  فليذبح،  فنعس  أرض  أو  محمـل  فـي 
بعضهم  أو  أصحابه  عنه  وانقطع  سـار  وإن  فال عليه،  للنوم  ال متعمد  محمل  في 
وقيل:  معروفًا،  يصنـع  وقيل:  فال عليه،  مكـة   عمران  ى  تعدَّ فإن  ينتظرهـم،  فنـام 
بمكة   نام  من  وقيل:  عمدًا،  ولو  نوم  بال  االضطجاع  أو  النسيان  في  وعليه  يتوب 
بائتًا،  فقيل  أكثر  بات  وإن  بائتًا،  فليس  ُرُبعًا  أو  نصفـًا  أو  ثلثًا،  ليلة  كل  مـن  ليالـي 
ومن  دم،  لزمه  مِن ى  يصل  أن  قبل  فأصبح  لمنى   فمضى  ليالً  وانتبه  بمكة   نام  ومن 

فال عليه...»(٥). فنام  البيوت  تعدى 

كتاب  ومسـلم،   ،١٥٢٧ رقم  الحـاج،  سـقاية  باب  الحج،  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
له. فأذن  استأذن  العباس  في  عمر  ابن  عن   ،٢٣١٨ رقم  بمنى،  المبيت  وجوب  باب  الحج، 

عن   ،١٤٦١٤ رقم  السـالح،  من  ما يحمل  المحرم  في  المناسـك،  كتاب  شـيبة،  أبي  ابن  رواه   (٢)
عباس. ابن 

ترجمته. تقدمت  بُعمان  اإلباضية  فقهاء  من  الصحاري  العوتبي  مسلم  سلمة بن  أبو المنذر  هو   (٣)
.٢٥٥ - ٢٥٦  ،٢٢٨/٤ الثميني،  لعبد العزيز  النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (٤)

نفسه. المصدر  أمحمد:  أطفيش   (٥)
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القول: خالصة 
كمكة   مِن ـًى،  خـارج  بـات  فيمـن  واحـد  حكـم  علـى  يتفقـوا  لـم  الفقهـاء   إن 
للحرج والمشقة  للناس، ورفع  أن في هذا االختالف رحمة  وضواحيها، وال ريب 
وال يأثم،  يعذر  نسـيانًا،  أو  خطأ  منه  وقع  أو  ذلـك،  فعل  إلى  اضطر  فمـن  عنهـم، 
ما يجب  وأقصى  له،  كفارة  بشيء  ألزمه  من  ومنهم  العقوبة،  عنه  أسقط  من  فمنهم 
بها، وقيل يكفيه أن يصنع معروفًا غير محدد فيتصدق  عليه أن يذبح شاة ويتصدق 

فيه. وال تكليف  الناس،  ألغلب  متيسر  وهذا  صحيح،  وحجه  به، 
لمن  الرخصة  تقديم  في  المعاصرين  فقهاؤنا  اسـتفاد  األقوال  هذه  من  ولعلَّ 
ليلة  كل  في  بمنى   المبيـت  وتعذر  االزدحام،  بسـبب  بمكة ،  المبيت  إلـى  اضطـر 
برمـي  يلتزمـون  ما دامـوا  والعجـزة،  كالمرضـى  األعـذار،  ألصحـاب  خاصـة، 
الليل  من  جزء  َفْليبِت  المحظور  في  يقع  أن  خاف  ومن  التشريق،  أيام  الجمرات 

منى . خارج  يكون  والباقي  ربعه،  أو  ثلثه  أو  كنصفه  بمنىً ، 
عليها  فقاسـوا  الحجاج،  على  التخفيف  في  الرخصة  هـذه  على  اعتمدوا  كمـا 
بسبب  منى ،  في  إليه  يأوي  مكانًا  يجد  لم  لمن  فجوزوا  االضطرارية،  الحاالت  بعد 
أن  له  يجوز  ثـم  الليل،  منتصف  حتـى  منى   في  الليل  مـن  جـزء  يبيـت  أن  الزحـام، 
يغادر مِن ًى ليبيت خارجها، ويعود في الصباح ليرمي الجمرات مع الناس، وال شك 
والمشـقة  الحرج  عنهم  ورفـع  الناس  مـن  كثير  على  خفـف  قد  المخـرج  هـذا  أن 
حالة  فـي  وال يكون  االضطـرار،  رخصة  ضمـن  يدخل  الحكـم  وهـذا  الحاصلـة، 
المشـقة  وجدت  فكلما  وعدماً »،  وجودًا  المعلول  مـع  تدور  «العلـة  ألن  االختيـار؛ 

الرخصة. بطلت  المشقة  زالت  وإذا  والتخفيف،  التيسير  وهي  الرخصة،  وجدت 

اإلسالمي: المغرب   بلدان  لحجاج  جدة   من  اإلحرام  جواز  ـ   ٢
الحجـاج  إحـرام  فـي  بالجـواز  المعاصريـن  اإلباضيـة   فقهـاء  بعـض  أفتـى 

منها: نذكر  كثيرة  بأدلة  احتج  وقد  جدة ،  طريق  عن  بالطائرة  الحج  القاصدين 
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«النيل»  صاحب  قول  عند  النيل»  «شرح  في  أطفيش  5  الشيخ  ما ذكره  ـ  أ 
من  جاء  سواء  غيره،  ميقات  من  وإن  يحرم،  أن  ناحية  كل  ألهل  «وجاز  ما نصه: 
من  أحرم  ثم  ميقاته  جاوز  أو  نفسـه،  ميقات  يجاوز  أن  بدون  غيره  ميقات  ناحية 
ميقات غيره، مثل أن يترك المدني ذا الحليفة ويحرم من الجحفة ، وهو الصحيح 
بعد  أهلها  طريق  ال يجيء  ما إذا  على  تها ملسو هيلع هللا ىلص  وقَّ التي  المواقيت  وحملوا  عندهم، 

غيرها. على  مجاوزتها 
لحاجة  آخر  ميقات  على  طريقه  في  ذلك  بعد  ويمر  ميقاته،  يجاوز  كان  إذا  وأما 
آلخر،  واحد  من  يدور  كان  إن  وكذا  الثاني،  إلى  اإلحرام  يؤخر  أن  فله  عليه،  أْمَرْته 
إلى  اإلحـرام  يؤخـر  أن  فلـه  يحـاذي،  أو  لحاجـة،  وهكـذا  للثالـث،  اآلخـر  ومـن 
وقيل:  ألجرهم،  تعظيمـًا  المدينة   أهل  ميقات  «وأبعـد  أيضًا:  فيه  وقـال  األخيـر»(١)، 

اآلفاق»(٢). بأهل  رفقًا  غيرهم  مواقيت  قربت  وإنما  األصل،  هو  ذلك 
هذه  من  «يؤخـذ  أنه:  األقـوال  تلك  سـرد  بعد  بيـوض   الشـيخ  وعقـب  ـ  ب 
غير  ميقاته  جاوز  فيمـن  حتى  صورها  جميع  في  خالفية  المسـألة  أن  النصـوص 
على  الجمهور  فإن  متعمدًا،  آخر  ميقات  على  مارٍّ  غير  ذلك  بعد  أحرم  ثم  محرم، 
لم  فيمن  بعد  واألمر  عليـه،  ال شـيء  آخرون  وقال  دم،  وعليه  صحيح  حجـه  أن 
البر  في  عنها  بعيـدًا  مرَّ  أو  حاذاها  وإنمـا  المواقيت،  هـذه  من  ميقات  علـى  يمـر 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يبلغنا  ولم  وأيسر،  أيسر  الباخرة  أو  الطائرة  راكب  وأمُر  يسير، 
اجتهادية  إًذا  فالمسألة  الجو،  بله  شيء  البحر  طريق  عن  والمعتمر  الحاج  أمر  في 
المشـقة  عنهم  ويخفف  بالمؤمنين  يرفـق  أنه  سـننه ملسو هيلع هللا ىلص  من  علمنا  وقـد  خالفيـة، 
 ¢ ﴿ وتعالى:  تبارك  بقوله  بذلك  له  اهللا  وشـهد  سـبيال،  ذلك  إلى  ما اسـتطاع 
(التوبة: ١٢٨)،   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
أهل  ميقات  من  بكثير  مكة   إلى  أقرب  مواقيتهم  فجعل  اآلفاق  بحجاج  َرَفق  وقد 

.٤٥/٤ النيل،  كتاب  شرح  أمحمد:  أطفيش   (١)
.٤١/٤ نفسه،  المرجع   (٢)
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حجاج  من  المشقة  من  والتخفيف  بالرفق  اآلفاق  حجاج  من  أولى  ومن  المدينة ، 
البعيدة»(١). األماكن  من  والجو  البحر  حجاج  من  مثلهم  ومن  المغاربة، 

العصر  في  الحجاج  تعترض  التي  المشاق  بعض  بيوض   الشيخ  عدد  ثم  ـ  ج 
على  واألزواد  المتعـة  وحمـل  والباخرة،  الطائـرة،  ركـوب  «كمشـاق  الحاضـر، 
مراكز  واجتيـاز  لْون،  كل  مـن  والحرس  عيـن  المَودِّ صفـوف  واقتحـام  الظهـور، 
وأخطر  شديد،  عظيم  أمر  فهذا  الركوب،  عند  السفر  جوازات  ومكاتب  الُجْمُرك 
ال يخلص  الذي  الصراط  هـذا  مراصد  واجتياز  بجدة  النـزول  حالـة  وأشـد  منه، 
وأكثر  الجو،  أو  البحر  طريق  على  حجَّ  من  كل  ويتحققه  هذا  يعلم  قوّي،  إال  منه 
وحمل  منـزله،  كتهيئة  شاقة،  مختلفة  أعمال  من  بجدة  النازل  ما يستقبل  هذا  من 

مكة »(٢). لدخول  وتهيُئه  نقوده،  وصرف  أمتعته، 
األعمال  هذه  بجميـع  بالقيام  يكلف  أن  يعقـل  «هل  األخير:  في  تسـاءل  ثـم 

ال يطاق»(٣). بما  وتكلف  شاق  لعنت  واهللا  هذا  إن  محرم؟  وهو 
الباخرة  أو  الطائرة  الحاج على  فإن  «بعد هذا  قائالً:  بيوض   الشيخ  ويضيف  ـ  د 
الحرام عن طريق جدة ، وال يمكن  اهللا  بيت  أنه يحج  ينوي قطعًا  تنـزل بجدة ،  التي 
وفيها  ريب،  غير  من  األولى  المرحلة  هي  فجدة   هذه،  غير  فيه  له  يكون  أن  مطلقًا 

القائمة». الحكومة  طرف  من  مكة   بدخول  له  ال يؤذن  أو  له  يؤذن  فقط 
قطعًا  المواقيت  من  بشـيء  ال يمر  جدة   إلى  الطائرة  على  الذهاب  «أن  كما  ـ  هـ 
بشـيء  ال يمر  طريقه  كان  من  ـ  رأينا  كما  ـ  األئمة  بعض  قال  وقد  جدة ،  ينـزل  حتى 
طريقه  في  حاذى  إنه  قيل:  فإن  بحرًا،  أو  بّرًا  شاء  حيث  من  فليحرم  المواقيت  هذه  من 
إنه  المحاذي:  في  العلماء  بعض  قال  فقد  الجحفة ،  فـي  وهو  المواقيت  أحد  الجـوي 

الميقات». على  يمر  لم  إن  شاء  حيث  من  يحرم  بل  بالمحاذاة  اإلحرام  ال يلزمه 

.٣٢٠/١ بيوض،  الشيخ  اإلمام  فتاوى  إبراهيم:  بيوض   (١)
.٣٢١/١ نفسه،  المرجع  بيوض:   (٢)

نفسه. بيوض:   (٣)
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اعترضنا  المحاذاة  أو  المسامتة  عند  اإلحرام  بوجوب  قلنا  «لو  ويضيف:  ـ  و 
على  َسـيرًا  البرِّ  في  الحاج  أن  ذلك  الطائرة؛  في  اإلحـرام  بواجبات  القيـام  تعـذر 
من  اإلحرام  بمشـروعات  والقيـام  الميقات،  عنـد  التوقف  عليـه  يجـب  األرض 
بالعمرة  أو  بالحج  اإلهالل  ثم  اإلحرام،  ثوبْي  ولبس  وصالة،  ووضوء،  اغتسال، 
متعذر  وهذا  الحليفة،  بذي  وأصحابه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فعل  كما  الميقات،  مجاوزة  قبل 
فيها  تكون  التي  اللحظة  في  يكون  عليه  اإلحرام  وجوب  وقت  فإن  الطائرة،  على 
في  يشـرع  الحاج  فال يكاد  جانبيه،  أحد  من  َسـْمته  في  أو  الميقات،  فوق  الطائرة 
الميقات  عـن  كثيـرًا  ابتعدت  قـد  الطائـرة  تكـون  حتـى  اإلحـرام  بشـعائر  القيـام 

الميقات»(١). من  كثيرة  أميال  بعد  إال  عمرة  أو  حّجًا  بُنسكه  اإلهالل  وال يمكنه 
الممكنة  والمسوغات  الواقعية  المبررات  بيوض   الشـيخ  سـاق  أن  وبعد  ـ  ز 
إلى  خلص  المغاربة،  للحجاج   الطائرة  وفي  الميقات،  قبل  اإلحرام  تعّذر  إلثبات 
التأخير،  بجواز  القول  أو  التقديـم  بوجوب  القول  إلى  مضطرين  «فنحـن  القـول: 
الحاج  تعريض  من  ما فيه  مع  قطعي،  دليل  عليه  يقم  لم  لما  إيجاب  التقديم  وفي 
العلماء  ومـن  الصحابة   مـن  كثيرة  كراهيـة  من  ما ثبت  ومـع  كبيـرة،  مشـقة  إلـى 
اإلمام  هه  كرَّ وممن  يجزه،  ولم  بعضهم  منعه  بل  الميقات،  على  اإلحرام  لتقديـم 
جدة   أهل  ميقات  إلى  اإلحرام  تأخير  بجواز  الفتوى  فكانت  عنه،  صح  فيما  مالك  
من  كثيرًا  وألن  الحـاج؛  عن  للمشـقة  ورفع  ورفـق،  تخفيف  من  فيـه  لمـا  أْولـى 
لِحاجة ـ  ميقات  على  يمرَّ  أن  يريـد  وهو  ـ  ميقات  على  مرَّ  لمن  أجـازوا  العلمـاء 
النوع  هذا  من  ومسـألتنا  عليه،  وال شـيء  األخير  الميقات  إلى  اإلحرام  يؤخر  أن 
آخر  ميقاتًا  بعده  فإنَّ  طيرانه،  في  يحاذيه  ميقات  أول  هو  الطائر  ميقات  إن  قلنا  إذا 
أولى  فهو  ال مختـار،  فيها  النـزول  إلـى  مضطر  هو  التـي  جدة  أهل  ميقـات  هـو 

الجواز»(٢). بحكم 

ص ٣٢٢. الفتاوى،  بيوض:   (١)
ص ٣٢٣. نفسه،  المرجع   (٢)
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القول: خالصة 
الشـيخ  اعتمدها  التـي  األدلة  فـي  النظر  بعـد  يتضـح  ما سـبق  علـى  بنـاًء 
من  مكة   إلى  الذاهبين  الطائرة  لحجاج  اإلحـرام  جواز  في  وغيره  بيـوض  5 
اإلسـالم  يسـر  لتجسـيده  النفس؛  له  وتطمئن  الراجح  الرأي  هو  جدة ،  ميقات 
وال يعتبر  ونواهيه،  أوامـره  في  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  لهْدي  كذلك  وموافقتـه  وسـماحته، 
بذلك  صرح  كما  عزيمة  هـو  بل  بها،  يأخذ  أن  شـاء  لمن  رخصة  الحكـم  هـذا 
أمر  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  وقد  معتبرًا،  دليالً  ال يعارض  ألنه  بيوض؛  الشـيخ 
يفسخوا  أن  ـ  بالحج  أَهلُّوا  وقد  ـ  الوداع  حجة  في  الصحابة   من  معه  حجَّ  َمن 
من  وتخفيفًا  لهـم،  وتيسـيرًا  بهم  رفًقا  باإلحالل  ليتمتعوا  العمرة  إلـى  حجهـم 
الوقوف  وبيـن  بينهم  يبـق  لم  أنه  علـى  بعدهم،  ما يأتـي  علـى  اإلحـرام  كلفـة 
الصحابة  أن  علـى  الحديث(١)،  راوي  جابـر   ذكر  كما  ليـال  أربـع  إال  بعرفـات  
وراجعوا  اإلحالل،  وكِرهوا  مشقة  يستشعروا  لم  كأنهم  مكة   في  وهم  أنفسـهم 
العزم  رأوا  حتـى  إحرامهم  من  يحلـوا  ولم  غضب،  حتى  أمـره  فـي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
«لوال أني ُسقُت الهْدي ألحللت»(٢)،  أراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص  والجد في أمره وحتى قال: 

«قدم  بلفظ:   ،٢٣٢٣ رقـم  والبدنة،  الهدي  في  االشـتراك  باب  الشـركة،  كتاب  البخـاري،  رواه   (١)
قدمنا  فلما  شـيء  ال يخلطهم  بالحج  مهلين  الحجة  ذي  مـن  رابعة  صبح  وأصحابـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

نسائنا». إلى  نحل  وأن  عمرة  فجعلناها  أمرنا 
حديث:  ـ  بالحج  واإلفراد  واإلقـران  التمتع  باب  الحج  كتاب  ـ  البخاري  رواه  عليـه  متفـق   (٢)
 ١٥٠٢ . ورواه مسلم ـ كتاب الحج، باب بيان وجوه اإلحرام ـ حديث:  ٢٢٠٨  عن جابر بن 
قال:  أبو شهاب،  «حدثنا  قال:  البخاري،  ونص  متقاربة  بألفاظ  الخزرجي،  عمرو  عبد اهللا بن 
مكة:  أهل  من  أناس  لي  فقـال  أيام،  بثالثة  التروية  قبل  فدخلنا  بعمـرة،  مكة  متمتعـا  قدمـت 
 : عبد اهللا ^  جابر بن  حدثني  فقال:  أستفتيه،  عطاء  على  فدخلت  مكية،  حجتك  اآلن  تصير 
من  «أحلوا  لهم:  فقال  مفردًا،  بالحج  أهلوا  وقد  معه،  البدن  ساق  يوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مع  حج  أنه 
كان  إذا  حتى  حالالً،  أقيمـوا  ثم  وقصروا،  والمروة،  الصفا  وبين  البيـت،  بطواف  إحرامكـم 
وقد  متعة،  نجعلها  كيف  فقالوا:  متعة»،  بها  قدمتم  التي  واجعلوا  بالحج،  فأهلوا  التروية  يوم 
أمرتكم،  الذي  مثل  لفعلت  الهدي  سقت  أني  فلوال  ما أمرتكم،  «افعلوا  فقال:  الحج؟  =سمّينا 
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نية  فسخ  ما في  مع  وهذا  والحج،  بالعمرة  فتتمتَّع  ألمته  التيسير  هذا  ع  يشرِّ أن 
حرج. من  فيها  الدخول  بعد  العبادة 

ُنِقل  فقد  اإلباضية ،  شيوخ  كذلك  ه  ما أقرَّ هو  المسألة  هذه  في  إليه  ذهبنا  وما 
الذي  الفقيه  «إنما  حبيب  5  الربيع بن  طبقة  من  أيوب   وائل بن  أيوب  أبي  عن 
أخذ  شـاء  فمـن  التضييـق  وأمـا  عنـه،  يسـألونه  ممـا  فيـه  النـاس  ما يسـع  ُيعلِّـم 
من  العالم  «وليس  بقوله:  المعنـى  هذا  الكدمي   أبو سـعيد  ويؤكد  باالحتياط»(١). 
العلم»(٢). من  يسعهم  بما  الناس  أفتى  من  العالم  وإنما  ورعه،  على  الناس  حمل 
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وتخفيفًا  تيسـيرًا  المعامالت،  باب  في  للناس  شـرعت  التي  التخفيفات  ومن 

منها: نذكر  عديدة  أمور  عنهم،  والمشقة  للحرج  ورفعًا  عليهم، 
ـ  ١ مال   ومن  الهالك،  على  المشِرف  للمضطر  الميتة  أكل  في  الشـارع  رخص 

له. الضمان  مع  غيره  يجد  ولم  إليه  اضطر  إذا  الغير 

«أبو شـهاب  أبو عبد اهللا:  قال  ففعلوا.  محله»  الهـدي  يبلغ  حتى  حـرام  مني  ال يحل  ولكـن 
هذا». إال  مسند  له  ليس 

عالم  باليمن.  حضرمـوت  أهل  من  ١٩٢هـ)  فـي  (حي  أبو أيوب  الحضرمي،  أيـوب  وائل بـن   (١)
الذين  من  وهو  عبيدة،  أبي  عن  العلم  أخذوا  الذين  من  الهجري،  الثاني  القرن  في  عـاش  فقيـه، 
بعد  اإلباضية  رئاسـة  على  خلفه  ثم  الربيـع  طبقة  من  كان  فقـد  مدونتـه،  أبو غانـم  عنهـم  روى 
بُعمان.  واإلمامـة  باليمن،  الحـق  طالب  إمامـة  إقامة  فـي  فعلية  مسـاهمات  له  وكانـت  وفاتـه، 
يقول:  يسأل  عندما  الصغير،  عبيدة  أبا  أن  حتى  الكالم،  وعلم  الفقه  في  راسخة  قدم  له  وكانت 
الذي  الفقيه  إنما  ويقول:  التسـهيل  يحب  فتواه  في  وكان  بالربيع.  عهد  آخر  فإنه  بوائـل  عليكـم 
أخذ  شـاء  من  فكل  عليكم،  يضيق  من  وأمـا  عنه،  سـألوا  مما  فيه  الناس  ما يسـع  النـاس  يعلـم 
سير  مجموعة  ضمن  مشـهورة  سـيرة  وله  المعتزلة،  من  رجل  مع  مناظرة  آثاره:  من  باالحتياط. 
منشـورة.  الدين  اعتقاد  في  سـيرة  وله  اطالعه.  وسـعة  قدمه  رسـوخ  عن  تنبئ  اإلباضية،  علماء 
اإلباضية،  تاريخ  الباروني: مختصر  الشماخي: سير، ٩٧/١.  الدرجيني: طبقات، ٧٨/٢.  ينظر: 

ص ٤٩٤. بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .١٧٤ محدثا،  الربيع  مسعود:  عمر   .٢٥
.٣٢٤ نفسه،  المرجع  بيوض:   (٢)

=
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ـ  ٢ ورخص للولِّي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرًا، ومخالطته  
له. األصلح  تحري  مع  الطعام  في 

ـ  ٣ بيع   في  والِخيار  السـَلم،  كبيع  الماليـة:  والمعامالت  البيـوع  في  ورخـص 
بخرصها  العرايا  وبيع  بالعيـب،  الرد  ومشـروعية  أيام،  ثالثة  المحفالت(١) 
والصلـح،  واإلبـراء،  والضمـان،  والرهـن،  والحوالـة،  واإلقالـة،  تمـرًا، 
السـفيه،  علـى  والحجـر  (المضاربـة)  والقـراض،  والشـركة،  والقـرض، 

والوديعة. والعارية،  والمزارعة،  والمساقاة،  واإليجار،  والوكالة، 
واحد  كل  أن  «المشـقة  فقـال:  األمور  هـذه  إباحة  علَّة  الراشـدي   بيَّـن  وقـد 
بكالمه،  إال  وال يأخـذ  عليـه،  ممـن  إال  وال ُيسـتوفى  يملكـه،  بمـا  إال  ال ينتفـع 
الغير  بملك  االنتفـاع  بإباحة  األمـور  اهللا  فسـّهل  بنفسـه،  إال  أمـوره  وال يتعاطـى 
من  وباالسـتيفاء  واإليداع؛  الوكالة،  بنحو  بالغير  واالسـتعانة  البيع،  نحو  بطريق، 
(الكفالة)  الحمالة  بنحو  ْين  الدَّ على  وبالتوثيق  الحوالة،  بنحو  ْين  الدَّ عليه  َمْن  غير 

إبراء»(٢). كله  أو  ُصْلحًا  ين  الدَّ بعض  بإسقاط  والرهن، 
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والظهار،  والطالق،  النكاح،  باب  في  اإلسالم  شرعها  التي  التخفيفات  ومن 

ما يلي: ونحوها،  والوصية 

والسافرة: األجنبية  مع  التعامل  في  ـ   ١
حجاب،  وراء  مـن  األجنبيات  النسـاء  مـع  التحدث  الحكيـم  الشـارع  أبـاح 

الضرع  في  اللبن  جمع  هو:  والتحفيل  التاء،  وتشديد  والفاء  الحاء  وفتح  الميم  بضم  المحفالت   (١)
البقرة،  أو  كالشاة،  اللبن  فيه  ما حبس  بيع  هو  المحفالت  فبيع  والتصرية،  كالصرِّ  فهو  وإكثاره، 
لبنها  أن  ليوهم  ما يرضعها  وبين  بينها  يحال  أو  حلبها  يترك  بأن  وذلك  ذلك،  نحو  أو  الناقة،  أو 

بتصرف.  .١٩٠/٨ - ١٩١ الثميني،  لعبد العزيز  النيل  كتاب  شرح  أطفيش:  ينظر:  كذلك. 
ص ١٢٥ - ١٢٦. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
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(األحـزاب: ٥٣)،   ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالـى:  لقولـه 
في  معها  واالجتماع  األجنبية  المـرأة  مع  التعامل  إلى  اإلنسـان  يضطر  قد  ولكـن 
والمعلمة،  الموظفة  مع  المدير  مثل  واحدة،  وظيفة  في  الشتراكهما  واحد،  مكان 
مشـقة  َللحقهم  ذلك  ُمنع  فلو  المريض،  مـع  والطبيبة  الممرضة،  مـع  والطبيـب 
يسـر  هذا  وفي  بينهما،  الخلوة  انتفاء  يشـترط  لهم  رخص  ولذلك  وعنت،  وحرج 

والمشقة. للحرج  ورفع  الناس  على  وتخفيف 
تعرض الشيخ أطفيش  إلى هذه المسألة في كتاباته، وبيَّن حكمها وحدودها، 
يوسـوس،  معهما  الشـيطان  ألن  ثقتين؛  كانا  ولو  بأجنبيـة  ال يخلـوا  «وأن  فقـال: 
التكلم  كان  فإن  وجارَته،  بمحَرم  ليست  التي  قريبته  إال  وتموت،  َتحَيى  والقلوب 
أن  أو  لها،  الفتح  فله  لها،  مشـقة  فيه  أو  لها،  مكروهًا  جدار  أو  باب  وبينهما  لها 

جميل»(١). فحسن  ذلك  وراء  من  هي  تكلمت  فإن  إليها،  يدخل 
اإلنسـان  ابتلي  إذا  النسـاء،  مصافحة  حكم  آخر  موضـع  في  القطـب   ويبّيـن 
عندهم،  الثوب  فـوق  من  تحل  ومن  أجنبية،  مصافحـة  «ويجوز  فيقـول:  بذلـك، 
وأجازه  بالفسـق،  المعـروف  محرَمهـا  وال ُتصافـح  ال عنـدي،  األصابـع  ببسـط 

تَخْفه...»(٢) لم  إن  غيري، 
لغيره،  _ النساء األجنبيات خالفًا  أنه ال يرى مصافحة  القطب   ويفهم من عبارة 

أما المحارم فيجوز ذلك إذا أمِنت الفتنة، أما إذا خافت منه ذلك، فال يجوز. 
الناس  عن  التخفيـف  الرخص،  هـذه  مشـروعية  من  المقصـد  أن  وال شـك 

التيسير ». تجلب  «المشقة  ألن  عنهم  المشقة  ورفع 
المتبرجات  _ النسـاء  مع  التعامل  كيفية  في  الناس  من  كثير  يتحرج  أنـه  ومنهـا: 

العامة،  الرجال، ويختلطن بهم في األماكن  اللواتي ال يستترن من  السافرات، 

.١٤٨/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (١)
نفسه. السابق  المصدر  أطفيش:   (٢)
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توجد  فهل  والمدارس،  والمصانع،  والمستشفيات،  واإلدارات،  كاألسـواق، 
إليهن؟ بالنظر  والصوم  الوضوء  حكم  وما  معهن؟  التعامل  في  رخصة 

المنع  يرى  من  فمنهـم  فريقين:  إلى  المسـألة  هذه  حكم  في  الفقهـاء   انقسـم 
بشروط. ذلك  يرخص  من  ومنهم  مطلقًا، 

مطلقًا: المنع  األول:  الفريق  ـ 
الرجال  أمر  أن  بعد  إال  النساء  على  التبرج  اهللا 4  يحرم  «لم  السالمي :  قال 
والرجال،  النساء  من  إظهاره  ما ال يحل  إلى  النظر  عليهم  وحرم  األبصار،  بغض 
وإن  وال لزينتها  محرم،  بذات  له  ليسـت  امرأة  بدن  إلى  ينظر  أن  ألحد  فال يحل 

منها». اهللا  ما حرم  ال يبيح  تبرجها  فإن  متبرجة،  كانت 
المحجور،  النظر  من  اهللا  ما حرم  ال يبيح  والحرام  حرام،  التبرج  «إن  وقـال: 
يغض  أن  مسـلم   كل  وعلى  سـواء،  النسـاء  من  المتبرجـات  وغيـر  فالمتبرجـات 
كفه»(١). على  يقدر  ما ليس  نظره  من  عنه  ويعفى  ما استطاع،  العورات  عن  بصره 

بشروط: الجواز  الثاني:  الفريق  ـ 
قياسـًا  المتبرجة،  المرأة  إلى  النظر  جواز  إلى  اإلباضية   فقهاء  بعـض  وذهـب 
هذا  وُنقل  لهـن،  ال ُحرمة  ألنهـن  واإلماء؛  نكاحـًا  ال يرجـون  الالئـي  بالعجائـز 

الكندي . إبراهيم  ومحمد بن  مسلم ،  عبيدة  أبي  عن  الرأي 
الالتي  ونحوهـن،  تهامة   نسـاء  عن  أبو عبيدة   سـئل  غيالن :  هاشـم بن  قـال 
َلعمري  ال،  فقال:  لبشـير   ذلك  فقيل  اإلماء،  مثل  هن  فقال:  ويتبرجن  ال يسـتترن 

ما استطعَت. َفُغض  الحرائر  وأما  ماٌل،  اإلماء 
إنما  قال:  ينظرها؟  أن  يصلـح  هل  ال تسـتتر  التي  الفحلة  المرأة  عـن  وسـئل 
على  محبـوب) :  (محمد بن  أبو عبـد اهللا  وقال  يسـتتر.  َمن  عـن  نغـض  أن  أمرنـا 

باالستتار. أمرها  قد  تعالى  اهللا  ألن  تستتر؛  لم  وإن  بصره  عنها  يغض  أن  الرجل 

.٢٠٧/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
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وكذلك  الوضـوء،  ال ينقض  إليهـن  النظر  أن  القـول  هـذا  أصحـاب  ويـرى 
من  األجنبيات  الجيران  نسـاء  في  إبراهيم (١)  محمد بن  أبو عبـد اهللا  قال  الصـوم، 
إليهن  نظـر  من  وضوء  ال ينقـض  أن  يعجبني  الرجـال:  مـن  ال يسـتترن  اللواتـي 
أتكون  تسـتتر:  ممن  وهي  سـتره  ال يمكنها  قدمْيها  فظاهر  له:  قيل  كالمتبرجات. 

واحد. المعنى  أن  يشبه  قال:  كالمتبرجات؟ 
إبراهيم  أبي عبيدة مسلم  وعن محمد بن  نقل عن  الذي  األثر  ويفهم من هذا 
ألنها  المتبرجة؛  إلى  النظر  في  الترخيص  علـى  ما يدل  ـ  اهللا  رحمهما  ـ  الكنـدي  

مروءتها(٢). وأسقطت  ُحرمتها  هتكت  وناقشـهم  _قد  عليهم،  اعترض  وما  وحججهم  الفريق  هـذا  أدلة  السـالمي   ونقل 
إباحة  مقيس على  المتبرجات  إلى  النظر  إباحة  أن  إلى  بعضهم  «وأشار  فقال: 
إلى  النظر  أن  بينهما  والجامع  نكاحـًا،  ال يرجون  الالئي  العجائز  إلى  النظـر 

شهوة». يحدث  وال يكاد  ال يفتن  منهن  واحدة  كل 
ال ُحرمة  األمة  ألن  األَمـة؛  على  مقيسـة  المتبرجة  أن  إلى  بعضهـم  وأشـار 
في  األمة  مثل  فهي  ُحرمتها  المتبرجة  أسقطت  وقد  الرجل،  عْورة  فعورتها  لها، 

المنـزلة. ة  ِخسَّ
لعمري  «ال  فقال:  محبوب ،  محمد بن  بشـير بن  أبو المنذر  عليهم  واعترض 

ما استطعت». فُغْض  الحرائر  وأما  َماٌل،  اإلماء 
بين  الفرق  ثبوت  على  يدل  المنذر   أبـي  من  الكالم  «فهذا  السـالمي :  وعقب 
المتبرجة واألمة، فهو اعتراض على من قاس المتبرجة باألمة، ووجه االعتراض: 
ال لكونهن  فيـه،  متصرفًا  ماالً  لكونهن  أبدانهـن  إلى  النظـر  أبيح  إنمـا  اإلمـاء  أن 

كذلك...»(٣). لْسَن  والحرائر  لحرمتهن،  مسقطات 

القرن  في  اإلباضية  علمـاء  من  الشـرع  بيان  موسـوعة  صاحب  الكندي  إبراهيم  محمد بـن  هـو   (١)
ترجمته. تقدمت  الهجري،  الخامس 
.٢٠٧/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)
.٢٠٨/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)
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الفارق،  مـع  قياسـًا  العجائز  بالنسـاء  المتبرجات  قياس  أن  «كمـا  ويضيـف: 
قد  المتبرجة  المرأة  أما  الرجال،  فيهن  وال يرغب  الـزواج،  في  ال يرغبن  فهـؤالء 
من  أعظم  وِفتنتها  النكاح،  في  وترغب  بمفاتنها  الرجال  تغري  فاتنة  شـابة  تكون 
وسقوطهم  بالخادمات  البيوت  أرباب  افتتان  من  عصرنا  في  نسمعه  وما  العجائز، 
بأن  نجزم  يجعلنا  مسؤوليتهم،  تحت  ما دمن  اإلماء  بمنـزلة  واللواتي  فتنتهن،  في 
شـديد،  الرجال  على  وخطرهن  وال اإلماء،  العجائـز  بمنـزلة  لسـن  المتبرجـات 
يختلف  الرجال  على  وتأثيره  الشهوة  وأمر  البيوت،  من  كثير  لخراب  سـبب  فهن 
على  تقـوم  الشـريعة  وأحكام  ضبطـه،  بحـال  ال يمكن  آخـر،  إلى  شـخص  مـن 
السـافرة،  المرأة  إلى  بالنظر  ال تتأثر  التي  الشـاذة  الحاالت  على  وليس  االطراد، 

ذلك»(١). فتأمل 
المختار: الرأي 

كن  سـواء  حرام،  الشـهوة  صحبته  إذا  وخاصة  عمومًا  النسـاء  إلى  النظر  إن 
أن  مسلم  لكل  وينبغي  بقدرها »،  تقدر  «والضرورة  لضرورة،  إال  ال،  أم  متبرجات 
عن  ويعفى  ووسـعه،  طاقتـه  قـدر  العورات  عـن  بصره  غـض  فـي  جهـده  يبـذل 
خاصة  وعنت،  مشقة  ذلك  في  كان  أو  فجأة،  نظر  كان  إذا  ذلك،  بعد  المسؤولية 
عمالً  وتيسير  تخفيف  هذا  وفي  األسفار،  أو  الدراسة  أو  العمل  في  به  ابتلي  لمن 

التيسير ». تجلب  «المشقة  المشهورة  الفقهية  بالقاعدة 
المهور: تحديد  في  ـ   ٢

فال تحل  الصداق،  شروطه  أو  أركانه  من  وجعل  الزواج  اإلسـالم  شـرع 
رفعه،  في  فبالغوا  الصداق،  هذا  في  تغالوا  الناس  ولكن  صداق،  بدون  المرأة 
عالج  وقد  الفتيات،  بيـن  العنوسـة  وكثرت  الزواج،  عن  الشـباب  عجز  حتى 
اإلباضية  هذه المسألة، وأفتوا بتحديد المهور، ولعله من أنجع السبل للقضاء 

.٢٦٢/١ - ٢٦٣ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي  ـ  نفسه.  المصدر  السالمي:   (١)
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لما  منه،  باهللا  يسـتعيذ  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  كان  الذي  البنات،  وبوار  العنوسـة  على 
من  فال مناص  النسـل،  فيضيع  واجتماعيـة،  أخالقيـة  مفاسـد  من  عنه  ينتـج 
مظاهر  فيه  تفشـت  الذي  عصرنا  فـي  ال سـيما  الفتنة،  لدابر  قطعـًا  تحديدهـا 
سبل  وتيسرت  الحالل  سبيل  الشباب  على  ر  وتعسَّ الغواية،  ووسائل  الميوعة 

الحرام.
التيسـير  مبدأ  على  قائمة  سـمحة  حنيفة  الشـريعة  أحـكام  أن  علـى  وبنـاء 
(الحج: ٧٨)،   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ تعالى:  لقوله  الحرج،  ورفـع 
(األعـراف: ١٥٧)،   ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿ وقولـه: 
وقد  روا»(١).  وال تعسِّ ـروا  «يسِّ قال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنس  3  حديث  وفي 
لكل  ومراعاة  التيسـير »،  تجلب  «المشـقة  أن  الكلية  الفقهية  القواعد  في  تقرر 
من  والعقد  الحـل  أهل  أن  محمد   بالحاج  الشـيخ  شـيخنا  ذكر  فقد  ما سـبق، 
المهور  تحديد  قـرروا  ميزاب ،  وادي  فـي  الجزائر   بجنـوب  المغـرب   إباضيـة 
حاكمهم  وفقيرهم،  َغنِيُّهم  النـاس،  لجميع  بالنسـبة  مَوحدًا  «صداقًا  وجعلوها 
ويختلف  وجنسـًا،  نوًعا  مضبـوط  واحد  مهـر  للجميـع  تحـدد  ومحكومهـم، 
متى  ـ  وتعديله  ضبطـه  على  ويشـرف  النصف،  إلى  البكر،  عن  الثيـب  مقـدار 
في  ويراَعى  الوادي،  مدن  من  مدينة  كل  في  العزابة(٢)  مجلس  ـ  الحاجة  دعت 

 ،٦٩ رقم  بالموعظة،  يتخولهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ما كان  باب  العلم،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (١)
أنس. عن   ،١٧٣٤ رقم  التنفير،  وترك  بالتيسير  األمر  في  باب  الجهاد،  كتاب  ومسلم، 

في  تسـتعمل  مصطلحات  كلها  العزابة،  ومجلس  العزابة،  وهيئة  العزابة،  وحلقة  العزابـة،  نظـام   (٢)
في  الظهور  إمامة  مقام  وتقوم  النظام.  تطور  مراحل  تمثل  أصلها  في  وهي  مترادفات،  المراجع 
بكر  محمد بن  أبو عبد اهللا  هو  النظام  هذا  أنشـأ  من  أول  المغرب.  إباضية  عند  الكتمان  مسـلك 
مدينة  قرب  أعمر  (بلدة  الجزائري  بالجنوب  ريغ  وادي  في  ٤٠٩هـ/١٠١٨م  سـنة  الفرسـطائي 
مصطلحات  معجم  ينظـر:  خاصة.  شـروط  النظام  بهذا  االلتحاق  فـي  ويشـترط  حاليًا).  تقـرت 
األوقاف  وزارة  نشـر  ١٤٢٩هــ/٢٠٠٨م،  ط ١،  الباحثيـن،  مـن  مجموعـة  تأليـف  اإلباضيـة، 

.٧٠٢/٢ ُعمان،  سلطنة  الدينية،  والشؤون 
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بالنسبة  بالزيادة عليه  السكان، وحالة معاشهم؛ فال يسمح  تحديده طاقة غالبية 
أحدهما  الزوجين  رضـا  العبرة  إذ  للفقير،  بالنسـبة  منه  وال باإلنقاص  للغنـي، 
م  تقوَّ ثمًنا  وليس  بينهما،  واإلحسـان  للتراضي  رمزًا  إال  الصداق  وما  باآلخر، 
إذ  الجمال،  أو  المال  أو  الحسب  من  قيمتها  بحسب  لها  ر  يقدَّ حتى  المرأة  به 
المهور  في  الناس  لمغاالة  منعًا  وذلك  ذهبًا،  األرض  وال بملء  م  ال يقوَّ الحر 
يؤدي  بدوره  وهو  عجزًا،  الزواج  عن  وعزوف  العنس،  إلى  عـادة  تؤدي  التـي 
إلى  ما أدى  و«كل  البغاء»  دور  وترويج  والرذيلة،  الفاحشـة  انتشـار  إلى  حتمًا 
به  إال  الواجب  ال يتم  «ومـا  بالمنع »،  محظور  حرام  فهـو  والمحظور  الحـرام 

واجب»(١).  فهو 
على  ميزاب   منطقة  في  اإلباضية   فقهـاء  إجماع  محمد   الشـيخ  نقل  أن  وبعـد 
وادي  مدن  من  مدينة  أعيان  اتفق  فإذا  «وعليه  القول:  إلى  خُلص  المهور،  تحديد 
ثابت  حكم  هو  إذ  مخالفته،  وال تجوز  اإلتباع،  واجب  صار  ذلك،  علـى  ميـزاب  
وتحصين  الـزواج  شـعيرة  إقامة  وال تتم  المرسـلة،  المصلحة  اعتبـار  علـى  بنـاء 

شرعًا»(٢). المعتبر  األعراف  من  وهو  به،  إال  األيامى 

والخلع: الطالق  في  ـ   ٣
المرأة  تجعل  فلم  الطـالق،  إباحة  للزوجين  شـرعت  التي  التخفيفات  ومـن 
للمرأة  اهللا  جعله  ِعوض،  على  الفراق  وهو  الخلع،  شرع  وكذلك  عنقه،  في  ِغّالً 

اهللا(٣). حدود  يقيما  أال  خافا  إن  بمال  نفسها  تفدي 

بابه: أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين: اإلباضي والمالكي  الشيخ بالحاج محمد بن   (١)
ص ٩٤. الخالفية،  الفروع  بعض  تخريج  مع 

فتاوى  أيضـًا:  يراجع   .١٦٦ - ١٦٨ اإلباضيـة،  عنـد  المرسـلة  المصلحة  مصطفـى:  إتبيـرن   (٢)
.٣٤٣/٢ - ٣٤٤ بيوض،  الشيخ 

ـ  و١٦١.  ص ١٥٩  مسـألة،  أبـي  كتـاب  أحمـد،  أبو العبـاس  ـ  السـابق.  المرجـع  الراشـدي:   (٣)
ص ١٦٨. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي 
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ما فرط  الستدراك  بعده  من  الوصي  ما يتركه  وهي  الوصية،  اإلسـالم  شـرع 
عليه،  وتخفيفًا  الورثة،  لضـرر  دفعًا  التركة؛  ثلث  حدود  فـي  وتكون  الحياة،  فـي 
وصية،  يترك  ولم  ربه  إلى  انتقل  لو  وبغيره،  بنفسه  يلحقه  قد  الذي  للضرر  ورفعًا 

وللناس. هللا  ذمته  في  تبعات  وعليه 
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أعطى  ولكن  عمـدًا،  القاتل  علـى  القصاص  حكـم  الحكيم  الشـارع  فـرض 
للتخفيف  وإن شاء عفا، وهذا  والدية،  القصاص  بين  االختيار  المقتول حق  لَِولي 
َقِتيلين  الولي  ال يفقد  فحتى  المقتول،  أقرباء  من  القاتـل  يكون  فقد  الناس،  علـى 
والقبول  القصاص  عـن  التنازل  الشـارع  له  رخَّص  والقصاص،  العـدوان  بسـبب 

للدماء(١). حقًنا  شاء،  إن  بالدية 

ص ١٢٦ - ١٢٧. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)





الكبرى القاعدة  عن  المتفرعة  القواعد 
التيسير » تجلب  «المشقة 

السابع المبحث 

الفقه  في  الجـذور  وعميقة  الفروع  كثيـرة  التيسـير »  تجلب  «المشـقة  قاعدة: 
منها: نذكر  اإلباضية   عند  وردت  فرعية،  قواعد  عنها  ويتفرع  اإلسالمي، 

ـ  ١ المحظورات ».  تبيح  «الضرورات  قاعدة: 
ـ  ٢ بقدرها ».  يقدر  للضرورة  أبيح  «ما  قاعدة: 
ـ  ٣ زواله ».  بطل  لعذر  جاز  «ما  قاعدة: 
ـ  ٤ خاصة ».  أو  كانت  عامة  الضرورة   منـزلة  تنـزل  «الحاجة  قاعدة: 
ـ  ٥ الغير ».  حق  ال يبطل  «االضطرار  قاعدة: 
ـ  ٦ البدل »  إلى  يصار  األصل  تعذر  «إذا  قاعدة: 
ـ  ٧ بالمعسور ».  ال يسقط  «الميسور  قاعدة: 

«إذا  وعكسها:  اتسع »،  األمر  ضاق  «إذا  لقاعدتي:  الدراسة  هذه  تتعرض  ولم 
وكذلك  اإلباضية ،  المصنفات  في  إليهما  إشارة  نجد  لم  ألنه  ضاق »،  األمر  اتسع 
الفقهاء  لم يتعرضوا لها، وبعضهم أدرجها في قاعدة: «الضرورات  وجدت بعض 
التمثيل،  بـاب  من  القواعد  هـذه  بدراسـة  سـتكتفي  ولذلك  المحظورات »  تبيـح 

التالية. المطالب  في  ذلك  وتفصيل  بالحصر،  وليس 
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التيسـير »  تجلب  «المشـقة  الكبرى  الكلية  القاعدة  عن  تفرعت  القاعدة  هـذه 

الفقهية. فروعهم  من  كثير  في  ومجسدة  اإلباضية   عند  معتمدة  وهي 
ضرر  «ال  أو  يـزال »  «الضـرر  قاعـدة:  ضمـن  الفقهـاء   بعـض  أدرجهـا  وقـد 
«جواهره»(١)،  فـي  الراشـدي   بذلك  صرح  وقد  لها،  فرعـًا  واعتبرهـا  وال ضـرار » 
«الضرورات  األولى:  قواعـد:  وتحتها  قال:  يـزال »  «الضرر  قاعدة:  ذكـر  أن  فبعـد 
كل  مسلكه  تابع  قد  أنه  وال ريب  عنها،  نقصانها  عدم  يشترط  المحظورات »  تبيح 
وقت  في  جعفـر   ابن  إليها  وأشـار  أشـباههما(٢)،  في  نجيم   وابـن  السـيوطي   مـن 
منها،  قريبة  عبـارة  في  «المعتبر»  فـي  الكدمي   أبو سـعيد  عليها  نص  كمـا  مبكـر، 
«تفتيته  إلـى  فأرشـد  تنجسـت،  إذا  التمر  طهارة  عن  حديثـه  معرض  فـي  وذلـك 
إال  غسـله  إلى  ال يبلغ  ألنـه  طهارتها؛  فتلـك  يجف،  حتـى  الشـمس  في  وتركـه 
األحكام،  تزول  الضرورات  وعند  اإلسالم ،  في  وال ضرار»  ضرر  «وال  بالمضرة، 
خميس  ذلـك  في  وتابعه  االضطـرار»،  غيـر  و«االختيـار  سـعة ،  الضيـق  ويتبـدل 

والسالمي (٣). الشقصي ، 
التيسـير »  تجلب  «المشـقة  قاعدة:  فروع  من  فرعـًا  اعتبارهـا  أن  والظاهـر 
ينبغي  التي  المشقة  من  نوع خاص  الضرورة  وأنسب؛ وذلك ألن  وأوفق  أولى 
عليه  ما يطلق  علـى  يطلـق  و«الضـرورة»  «المشـقة»  مـن  كّالً  أن  إذ  رعايتهـا؛ 

ص ١٣٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:،   (١)
ص ١٠٧. والنظائر،  األشباه  نجيم:  وابن  ـ  ص ١١٤.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)

الطالبيـن،  منهـج  الشـقصي:  ـ   .٢٩٨/١ الجامـع،  جعفـر:  ابـن  ـ   .٩٨/٣ المعتبـر،  الكدمـي:   (٣)
.٢٢٢/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:  ـ   .٦٢/٣
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واليسر  للتخفيف،  المستدعي  والعسر  الحرج  ألوان  من  لون  وكالهما  اآلخر، 
المكلف(١). على 

وسيظهر الحقًا أن قاعدة: «الضرر يزال »، وقاعدة: «ال ضرر وال ضرار » مجالهما 
الحقوق. أو  واألطراف،  األنفس،  أو  األموال،  على  بالعدوان  ما يتعلق  هو  األوسع 

إليه  ذهب  لِما  خالفًا  المعنى،  في  مّتحدتين  غير  القاعدتين  هاتيـن  أن  ويبـدو 
مع  ضرر،  دفع  فيهـا  كالهما  أن  بجامع  التداخـل،  من  نـوع  فيهما  بـل  بعضهـم، 

منهما(٢). كل  في  ونتائجها  وعواملها،  األضرار  أسباب  باختالف  االعتراف 
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الشريعة اإلسالمية  أن  المسلمين،  المسّلمة عند جمهور  الثابتة  إن من األمور 
فأحكامها  وأخروّيًا،  دنيوّيـًا  الناس  مصالح  رعاية  مبدأ  أحكامها  فـي  التزمت  قـد 
ذلك  يجد  نصوصها  فـي  والمتأمل  المفاسـد،  ودرء  المصالح  رعاية  علـى  مبنيـة 
هنا  ومن  الحياة،  جوانب  مختلف  وفي  أحكام،  من  ما قررته  جميع  في  واضحـًا 
فيها  لما  بها  مأمور  إلى  والتصرفات  والعقـود  واألفعال،  األقوال،  تقسـيم  حصل 

غيره. أو  بها  المتصف  على  مفاسد،  من  فيها  لما  عنها  ومنهي  المصالح،  من 
ويحل  المحرمات،  فيها  فيبيح  الضرورات  حساب  يحسب  اإلسـالم  أن  غير 
تجاوزها وزوالها، وال َتعدٍّ  بغير  الضرورات،  ما تنتفي هذه  بقدر  المحرمات  فيها 
تبيح  «الضـرورات  بقاعـدة:  العلمـاء  جمهور  عنـد  ما يعـرف  وهـذا  لحدودهـا، 
بل  الضرورة،  حال  في  يباح  االعتيادية  الحاالت  في  محظور  فكل  المحظورات » 

وااللتزام(٣). الوجوب  درجة  إلى  يرتفع  قد 

الكلية،  القواعد  محمد:  شـبير  ـ  ص ٢٥٤.  عنها،  تفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  السـدالن:   (١)
ص ٢١٣ - ٢١٤.

ص ٢٣٤. الوجيز،  البورنو:   (٢)
.١٠٧/٣ - ١٠٨ المعتبر،  الكدمي:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٥٦

ولكن في عصرنا الحاضر كثر استعمال الضرورة على غير وجهها الشرعي، 
مبدأ  سـتار  تحت  الواجبات  وترك  المحظورات،  من  كثير  لفعل  ذريعـة  فجعلـت 
الجهل  أو  الضـرورة،  بضوابـط  التقيـد  دون  النـاس،  علـى  والتيسـير  التخفيـف 
كثيرًا  فنرى  مقتضياتها،  وجود  عند  بها  التقيد  يصح  التي  وبالحـاالت  بأحكامهـا، 
بسـبب  أوقاتها  في  الدينيـة  الفرائـض  أداء  مـن  التخلـص  يحاولـون  النـاس  مـن 
وقد  القدم،  كـرة  مباراة  أو  خـاص،  اجتماع  أو  مثـالً،  عـام  حفل  فـي  وجودهـم 
حفلة،  أو  ضيافة  في  المعروفة  المسـكرات  من  ونحوها  الخمر  المسـلم  يشـرب 

الناس. من  االستحياء  أو  المجاملة  بقصد 
أو  غربي  بلد  فـي  يدرس  ألنه  والمنكـرات؛  الفواحش  إنسـان  يسـتبيح  وقـد 
مناصًا  زعمه  في  وال يجد  متزوجًا،  كان  إذا  زوجته  عن  بعده  بسـبب  أو  شـرقي، 
المفاتن  كثرة  أمام  نفسـه  ضبط  لعدم  أو  الفاحشـة،  لكثرة  الحرام  في  الوقوع  من 
وغيرهم  الموظف،  أو  الصانع،  أو  المزارع،  أو  التاجر،  يبادر  وقد  واإلغـراءات، 
الصناعية،  أو  التجارية،  أو  العقاريـة،  المصارف  من  الربا  بفائـدة  االقتراض  إلـى 
ألنفسهم  ويفتون  اإلسالم،  في  الضرورة  بمبدأ  يتمسكون  وأضرابهم  هؤالء  وكل 

تعالى(١). اهللا  ما حرم  بإباحة  جرأة  بكل  ولغيرهم 
هذا  اسـتجاز  «وربما  فقـال:  المسـلك  هذا  خطورة  إلـى  الشـاطبي   نبه  وقـد 
أن  على  بنـاء  ـ  الحاجة  وإلجـاء  ـ  الضـرورة،  فيهـا  عي  يدَّ مواطـن  فـي  بعضهـم 
الغرض...  مـع  يتفق  بمـا  ذلك  عنـد  فيأخـذ  المحظـورات»  تبيـح  «الضـرورات 

الشريعة»(٢). من  معلوم  الضرورات  وَمَحالُّ  الحاضر،  الهوى  ويوافق 
شـرعًا؛  ادعاؤه  له  يسـلم  الضرورة  ادعى  من  كل  ليس  أنه  عبارتـه  ومعنـى 
ذلك  سنبين  كما  دقيقة  وضوابط  معينة،  وحاالت  محدودًا،  حّدًا  للضرورة  ألن 

يأتي: فيما 

ص ٢٥٤. الكبرى،  الفقهية  القواعد  السدالن:   (١)
يسير]. [بتصرف   ،٩٤/٤ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)
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اإلسالمي،  الفقه  بناء  في  األصيلة  المحكمة  األصول  من  تعتبر  القاعدة  فهذه 
واتسـاعه  صالحيته  ومدى  اإلسـالمي،  الفقه  مرونة  علـى  ذاتها  فـي  دليل  وهـي 

الناس. لحاجات 
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الحاجة  الضرورات جمع ضرورة، مأخوذة من االضطرار وهو  اللغة:  ـ في  أ 
إلى  ه  وضرَّ ُبد،  منه  له  وليس  إليه  ألجأه  بمعنى  كذا،  إلى  اضطره  ويقال:  الشديدة، 
ما ال يحصل  والضروري،  لها(١)،  ال مدفع  التـي  الشـدة  وهي  ألجاه،  بمعنى  كذا 

والحيوان(٢). لإلنسان  بالنسبة  كالغذاء  به  إال  الشيء  وجود 
الملحة  الحاجة  لزمت  إن  أنه  «يعجبني  المعنى:  هذا  إلى  مشيرًا  الكدمي   قال 

الضرورة»(٣). بمعنى  هي  التي 
من  حالة  اإلنسـان  على  تطـرأ  أن  هـي  االصطـالح:  فـي  والضـرورة  ـ  ب 
أو  بالنفس،  أذى  أو  ضرر  حدوث  يخاف  بحيث  الشـديدة،  المشـقة  أو  الخطر 
ارتكاب  عندئذ  يباح  أو  ويتعّين  بالمال،  أو  بالعقل،  أو  بالِعـْرض،  أو  بالعضـو، 
ظنه،  غالب  في  عنه  للضرر  دفعًا  وقته،  عن  تأخيره  أو  الواجب  ترك  أو  الحرام، 

الشرع(٤). قيود  ضمن 
قارب،  أو  هلـك  المحظور  يتنـاول  لم  إن  حـّدًا  اإلنسـان  بلوغ  هـي  وقيـل: 
مرض  أو  هزل  أو  هلك،  جائعًا  بقـي  لو  بحيث  الخنـزير،  من  لـألكل  كالمضطـر 

المشقة(٥). من  أخص  وهي  شديدًا،  مرضًا 

ص ٤٩٢. المنير،  المصباح  الفيومي:   (١)
ص ١٢٣. التعريفات،  الجرجاني:  ـ  ص ٢٩٤.  المفردات،  الراغب:  األصفهاني   (٢)

.١٠٧/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٣)
ص ٦٧ - ٦٨. الشرعية،  الضرورة  نظرية  الزحيلي:   (٤)

ص ٨٥. والنظائر،  األشباه  السيوطي:،  ٢٤١/٣. ـ  القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (٥)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٥٨

إليه،  إلجاؤه  أو  عليه،  وحمله  ما يضـره  إلى  اإلنسـان  «دفع  هو:  واالضطرار 
يكون  أن  ال بد  وحينئـذ  اإلنسـان،  نفس  من  يكون  أن  إما  ذلك،  إلـى  والملجـئ 
كإكراه  اإلنسان،  نفس  غير  من  الملجئ  يكون  أن  وإما  متوقعًا،  أو  حاصالً  الضرر 

ما يضره»(١). على  ضعيفًا  القوي 
أو  لها،  ضوابط  تحقيـق  من  ال بد  أنه  للضرورة  السـابق  التعريف  مـن  يفهـم 
التحريم  في  العامة  القواعـد  وتخطي  بحكمها،  األخـذ  يصح  حتى  فيهـا  شـروط 

هي: الضوابط(٢)  وهذه  بسببها،  واإليجاب 
ـ  ١ أو   الهالك،  خوف  الواقع  في  يحصل  بأن  منتظرة  قائمة  الضرورة  تكون  أن 

أو  والتجربة،  العادة  حسب  الظن  بغلبة  وذلك  والمال،  النفس  على  التلف 
يتحقق الشخص من وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات الخمس: 

والمال. النسل،  أو  والعرض  والعقل،  والنفس،  الدين، 
ـ  ٢ من   أخرى  وسيلة  له  ال تكون  بأن  المحظور،  ارتكاب  المضطر  على  يتعين  أن 

تناوله. ما يحرم  إال  فيه  ال يجد  مكان  في  يوجد  كأن  الضرر،  لدفع  المباحات 
ـ  ٣ واألعضاء.  النفس  تلف  يخشى  بحيث  ملجئة  الضرورة  تكون  أن 
ـ  ٤ الكافي   القدر  أو  األدنى،  الحد  على  للضرورة  تناوله  يباح  فيما  يقتصـر  أن 

بقدرها ». تقدر  «الضرورة  قاعدة:  الفقهاء   قرر  ولهذا  الضرورة،  حالة  لدفع 
أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على  ـ  ٥

تبيـح المحظورات   الراشـدي : «الضرورات  وجود حالة الضـرورة، كما صرح 
بشـرط عدم نقصانها»، وقيَّد كون المحظورات ال تزيد عن الضرورات ُمخرج 
لمـا زاد، فال يبـاح لمكـَره على قتل معصـوم أو زنى ِفعـُل ما أكـره عليه؛ ألنه 

يؤدي إلى مفسدة تقابل حفظ ُمهجة المكَره أو تزيد عليها(٣).

.١٦٧/٦ - ١٦٨ المنار،  تفسير  رضا:  رشيد  محمد   (١)
ص ٦٩ - ٧١. الشرعية،  الضرورة  نظرية  الزحيلي:   (٢)

ص ١٣٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)
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ـ  ٦ تحقيق   من  اإلسـالمية  للشـريعة  العامة  المبـادئ  المضطـر  ال يخالـف  أن 
اإلسالمية،  العقيدة  أصول  على  والحفاظ  اآلخرين،  حقوق  وحفظ  العدل، 

للضرورة. فيه  ال أثر  الشرع  قواعد  ما خالف  وكل 
ـ  ٧ أو   فاحش،  العامة، من وجود ظلم  الضرورة  في حالة  األمر  ولي  يتحقق  أن 

المحظور. يرتكب  لم  إذا  الناس،  عامة  على  شديد  حرج  أو  واضح،  ضرر 
ـ  ٨ زالت   العـذر  زال  فإذا  العـذر،  بقاء  بزمـن  مقيدًا  اإلباحـة  زمـن  يكـون  أن 

وقاعدة:  بزواله »  بطـل  لعذر  جاز  «ما  قاعدة:  الفقهاء   قـرر  ولهذا  اإلباحـة، 
الممنوع »(١). عاد  المانع  زال  «إذا 

والحرام  فعلـه(٢)،  عن  المنهـي  الحرام  وهـو  محظـور  جمـع  المحظـورات: 
ما نهى  ارتكاب  هو  وقيل:  واإللـزام(٣)،  الحتم  وجه  على  تركه  الشـارع  ما طلـب 

العادية(٤). الظروف  في  عنه  اهللا 
األخروية  والمؤاخذة  اإلثم  رفع  هي:  القاعـدة  هذه  في  المقصودة  واإلباحـة 
الدفاع  حالة  في  كما  الجنائي،  العقاب  امتناع  ذلك  إلى  ينظم  وقد  تعالى،  اهللا  عند 
للغير،  مالي  بحق  متعلقًا  المحظور  كان  إذا  أما  الزنا،  على  واإلكراه  النفس،  عـن 
أتلف  فمن  والمسـؤولة،  الضمان  من  فال مانع  للضرورة،  ارتكابه  أبيح  وإن  فهو 
كان  وإن  مِثلّيًا،  كان  إن  مثلـه  أو  متقّومًا،  كان  إن  لقيمتـه  ضامن  فهو  لغيـره  مـاالً 
الزنا،  أو  القتل  علـى  مثالً  اإلكراه  حالة  في  كما  النفـس،  على  اعتـداء  المحظـور 

أصالً(٥). فيه  وال يرخص  بحال،  ال يباح  فإنه 

القواعد  محمد:  شـبير  ـ   .٣٥/١  ،(٢٤) مادة  األحكام،  مجلة  شـرح  الحكام  درر  علي:  حيـدر   (١)
ص ٢٥٠ - ٢٥١. الكبرى،  الفقهية  القواعد  السدالن:  ـ  ص ٢١٤ - ٢١٥.  الكلية، 

ص ١٩٤. المنير،  المصباح  الفيومي:   (٢)
.٢٢٣/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)

ص ٣١٢. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  عزام:  محمد  عبد العزيز   (٤)
أبو العباس  ـ   .١٩١/١ - ١٩٧ الجامـع،  بركـة:  ابـن  ـ   .٢٢٧/٢ السـابق،  المرجـع  السـالمي:   (٥)

ص ١٤٣ - ١٤٤. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد: 
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للقاعدة: اإلجمالي  المعنى 
تجيز  الشـديدة  اإلباحة  أو  االضطرار  حاالت  أن  للقاعـدة  اإلجمالـي  والمعنـى 
ما عدا  فعله، فكل ممنوع في اإلسالم  المنهي عنه شرعًا عن  أي  المحظور،  ارتكاب 
ال ينـزل  أن  بشـرط  إليه،  الضرورة  عند  فعله  يسـتباح  والزنا،  والقتل  الكفر  حاالت 

األدنى(١). السوء  دفع  بمقدار  الحرام  من  المضطر  فيتناول  المباحات،  منـزلة 

:IóYÉ≤dG  √òg  ádOCG  :kÉ©HGQ
النبوية  ـنَّة  والسُّ الكريم  القرآن  من  بأدلة  القاعدة  هذه  على  اإلباضية   اسـتدل 

ذلك: من 
الكريم: القرآن  من  ـ  أ 

خاصة  آية  منها  مختلفة،  مواضع  في  آيات  خمسة  الكريم  القرآن  في  وردت 
المائدة،  آية  الشديد، وهي  الجوع  أي  المخمصة،  فيها صراحة على ضرورة  نص 
ومن  إليه،  الضرورة  وجود  عند  المحظور  إباحة  منها  فيفهم  األخرى  اآليات  أما 

ما يأتي: نذكر  اآليات  هذه 
 (٢)+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالـى:  قال  ـ   ١
 7  6  5  4  3  2  1  0  (٦)/  (٥).  (٤)-  (٣),

ص ٢٢٦. الشرعية،  الضرورة  نظرية  الزحيلي:   (١)
«والذي  بركة:  ابن  قال   .٥٦٠/٣ الجامع،  جعفر،  ابن  اهللا.  لغير  ما ذبح  هو  به:  اهللا  لغير  أهل  ما   (٢)
يرفع  كما  صوتـه  يرفع  كان  لهـذا  الذابح  ألن  واألوثـان؛  لألصنـام  ما ذبح  هـو  اهللا  لغيـر  أُِهـل 
قيل  هذا  ومن  اللغـة،  في  الصوت  رفع  واإلهالل  اهللا،  بذكـر  الذبح  عند  أصواتهـم  المسـلمون 

.٤٣٤/١ الجامع،  بركة:  ابن  ينظر:  استهل».  قيل:  صوته،  ُسمع  إذا  صاح،  إذا  أهلَّ  للمولود: 
.٥٦٠/٣ الجامع،  جعفر:  ابن  يأكلونها،  ثم  تموت،  حتى  يخنقونها  كانوا  المنخنقة:   (٣)

نفسه. جعفر  ابن  فيأكلونها،  تموت  حتى  بالخشب  يضربونها  كانوا  الموقوذة:   (٤)
ابن  يأكلونها،  وكانـوا  ـ  عال  مكان  من  أي  ـ  شـرف  من  تقع  أو  بئر  في  تـردت  التـي  المترديـة:   (٥)

نفسه. جعفر: 
يأكلونه. وكانوا  صاحبه،  أحدهما  ويقتل  يتناطحان،  الكبشان  النطيحة:   (٦)
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(المائدة: ٣).  ﴾ b  a  `  _  ^]  \  [  ZY  X  W  VU
باآلية: االستدالل  وجه 

اللحوم  أنـواع  بيان  سـياق  في  اآلية  هذه  على  تعليقًا  األزكـوي   جعفر  ابـن  قـال 
تطرف  غير  من  حياة  في  كله  هذا  من  أدرك  فما  كله،  هذا  من  ما ذكيتم  «إال  المحرمة: 
بعد  من  وتحـرك  ذبح  ثم  عليـه،  اهللا  اسـم  ذكر  يتحرك،  ذَنـب  أو  تركـض،  قائمـة  أو 
نفسـه،  على  وخاف  إليه،  اضطر  من  إال  حرام  فهو  الخنـزير  إال  ذكاتـه،  فإنه  الذبـح، 
ـ وال يسع أحدًا جهل ذلك»(١). أراد جسمه  لعله  ـ  به  ما يحييه ويقوم  بقدر  منه  فيأكل 

من  األكل  إلى  مجاعة  اضطرته  مـن  أن  سـبحانه  يبيِّن  الكريمة  اآلية  هذه  ففـي 
شيء مما سبق ذكره مما حرمه اهللا في هذه اآلية، فإن اهللا يغفر له ذلك، وال يؤاخذه 
النازلة  الضرورة  دفع  لِغير  منها،  األكل  إلى  ـ  مائالً  أي  ـ  متجانفًا  كان  من  لكن  به، 
واتباعا  ذلـك،  أكل  تـرك  من  أمـره  فيما  أمـره  وخـالف  اهللا،  لمعصيـة  ولكـن  بـه، 

بحال(٢). منها  األكل  له  وال يحل  يأثم،  الذي  فهذا  والهوى،  للشيطان 
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿  : وقـال 8  ـ   ٢
v u t s rq p o n m l k j i hg f e ﴾ (البقرة: ١٧٣).

باآلية: االستدالل  وجه 
على  م  ما َحرَّ بعض  اهللا 4  ذكر  أن  «فبعد  اآلية:  هذه  تفسـير  في  الطبري   قال 
وأنها  الضرورة،  حالة  ذكر  الخنـزير،  ولحم  والدم  كالميتة  المأكوالت،  مـن  عبـاده 
مجاعة،  ضـرورة  به  نزلت  فمـن  خاّصـًا،  حكمًا  لهـا  وأن  التحريـم،  مـن  مسـتثناة 
اهللا  لغير  ما أُِهل  أو  الخنـزير،  لحم  أو  الدم  أو  الميتة  من  اهللا؛  ما حرمه  إلى  فاضطر 
ـ غير باغ بأكله ما حرم عليه من أكله، وال عاد  به، وهو الصفة التي وصف اهللا 8 

.٥٦٠/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.٨٤/٦ - ٨٦ البيان،  جامع  الطبري:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٦٢

ـ  وِغنًى  مندوحة  له  اهللا  أحله  مما  غيره،  بوجود  منه  األكل  ترك  عن  وله  أكله،  في 
أكله»(١). الصفة فأكل للضرورة، فال إثم عليه في  الحال وتلك  فمن كان على تلك 

له  جاز  الميتة  أكل  إلى  اضطر  مـن  «أن  باآلية:  االسـتدالل  وجه  بركة   ابن  ويبيِّـن 
ألن  حضر؛  أو  سـفر  في  كان  سـواء  األكل،  له  أبيح  ما به  يزول  أن  إلـى  منهـا  األكل 
اآلية التي أباحت أكل الميتة للمضطر لم تخص وقتًا من وقت وال سفر من حضر...

الميتة والدم ولحم  لغير اهللا، كتحريم  ما ذبح  تبارك وتعالى تحريم  اهللا  كما جعل 
غيره،  فيه  ال يجد  الـذي  الموضع  في  ذلك  أكل  إلى  اضطر  مـن  أمر  وبيـن  الخنزيـر، 
أكله»(٢). يأكل ذلك وال إثم عليه في  أن  له  أن  يأكله،  لم  إن  الموت  نفسه  فخاف على 

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تعالـى:  وقـال  ـ   ٣
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

(األنعام: ١٤٥).  ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦
وهي:  اإلسـالم،  في  تناولها  المحرم  المطعومات  فيهـا  ذكر  اآليات  فهـذه  ـ 
والدم  المائـدة،  آية  في  المذكـورة  الخمسـة  األنواع  من  معناهـا  في  ومـا  الميتـة 
تحريم  النبوية  ـنَّة  السُّ وأضافت  اهللا،  لغير  والمذبوح  الخنـزير،  ولحم  المسـفوح، 
اإلنسية،  والحمر  والجوارح  الطير،  من  السباع وكل ذي مخلب  من  ناب  كل ذي 
من  ناب  ذي  كل  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «نهى  قال:  عباس  3  ابن  فعن  والبغـال. 
«نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  جابر  3  وعن  الطير»(٣).   من  مخلب  ذي  كل  وعن  السباع، 

الخيل»(٤).  لحوم  في  وأَذِن  األهلية،  الحمر  لحوم  عن  خيبر  يوم 

.٨٦/٢ - ٨٨ البيان،  جامع  الطبري:   (١)
.٤٣٤/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

 ،١٩٣٤ رقم  السـباع،  من  ناب  ذي  كل  أكل  تحريم  باب  والذبائح،  الصيد  كتاب  مسـلم،  رواه   (٣)
.٥٥٣٠ البخاري،  صحيح  في  منه  األول  والشطر  عباس.  ابن  عن 

كتاب  ومسـلم،   ،٣٩٨٢ رقم  خيبر،  غـزوة  باب  المغازي،  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٤)
بلفظ: «ورخص  الخيل، رقم ١٩٤١، عن جابر بن عبد اهللا،  الصيد والذبائح، باب في أكل لحم 

الخيل». لحوم  في 
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فقط،  اآليات  في  ما ذكر  على  يقتصر  لم  اهللا  ما حرمه  أن  إلى  الكدمي   ويشير 
غير  في  وردت  وغيرهـا،  المطعومات  المحرمـات  مـن  أخرى  أنواعًا  هنـاك  بـل 
المطاعم،  من  الدواب  في  وتحليله  هذا  تحريم  معنى  كان  «وإنما  فقـال:  القـرآن، 
المناكح  من  هذا  غير  حرم  فقد  المحرمات،  من  هذا  إال  اهللا  يحرم  لم  ألنـه  ليـس 
من  المسـتثنى  هذا  تحريم  في  المعنى  وإنما  المحرمات،  من  ذلك  وغير  والربـا، 
الدواب  جميع  من  اللحوم  من  ذلك  سوى  وما  محرم،  أنه  والطير  الدواب  جميع 
التي  الوجوه  من  بوجه  ذكية  مذبوحة  كانت  إذا  األصلية،  الدماء  ذوات  من  البرية 

ذبح...»(١). أو  صيد  أو  نحر  من  ذكاتها،  تصح 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ قائـل:  من  عز  قولـه  ـ   ٤
اآليـة  هـذه  ففـي  (األنعـام: ١١٩)،   ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +
اسمه،  عليه  وذكر  اسـمه  على  ذبح  مما  األكل  إلى  عباده  اهللا 4  يرشـد  الكريمة 
بين  وقد  عليه،  اهللا  اسـم  ذكر  مما  تأكلوا  أن  من  يمنعكم  شـيء  أّي  لهم:  ويقول 
إليها  مضطرين  ما كنا  لنا  حالل  فإنها  ما اضطررتـم،  أما  عليكم.؟!  ما حرم  لكـم 

الضرورة(٢). تزول  حتى 
المطاعم  إباحة  الضرورة مقصورًا على  في  المحظور  إباحة  ـ وليس حكم   ٥
أبيح  فكما  منه،  أعظم  ما هو  إلى  ذلك  يتعدى  بل  للمضطر،  المحرمة  والمشارب 
الضرورة،  المحرم حال  الفعل  أبيح  الضرورة والمخمصة،  الميتة حال  األكل من 
من  عضو  بقطـع  أو  بالقتل،  أُكـره  أو  أُوذِي  لمـن  وتعالـى  تبـارك  اهللا  أبـاح  فقـد 
باإليمان  القلـب  اطمئنان  مع  عليـه  اإلكراه  عند  الكفـر  بكلمة  التلفـظ  األعضـاء 
 R  Q  P  O  N  M﴿ تعالى:  قوله  بدليل  عدوه،  ضرر  بذلك  ليتَّقـي 
حكـم  بيـان  اآليـة  ففـي  (النحـل: ١٠٦).   ﴾ X  W  V  U  T  S
عذاب  وله  اهللا،  مـن  غضب  فعليه  إيمانه  بعد  مـن  باهللا  كفر  من  أن  وهـو  عظيـم، 

.١٥٨/٣ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.١٢/٨ - ١٣ البيان،  جامع  الطبري:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٦٤

قلبه  وخالفه  بلسـانه،  به  للتلفظ  اضطر  أن  إلى  الكفـر  على  أكره  من  أمـا  عظيـم، 
يأخذ  إنما  سـبحانه  اهللا  ألن  عليه؛  فال حرج  عـدوه،  من  بذلك  لينجـو  باإليمـان، 

قلوبهم(١). عليه  عقدت  بما  العباد 
على  حفاظًا  الضرورة  حالة  اسـتثناء  السـابقة  اآليات  تضمنت  فقد  وهكذا  ـ 
أحكام  في  الجصاص  قـال  إباحة،  التحريم  مـن  واالسـتثناء  الهالك،  من  النفـس 
بعضها  في  اإلباحة  وأطلق  اآليات،  هذه  في  الضرورة  تعالى  اهللا  ذكر  «قد  القرآن: 
 -  ,  +  * ﴿ تعالى:  قوله  وهو  وال صفة،  شرط  غير  من  الضرورة  بوجود 
اإلباحـة  وجـود  ذلـك  فاقتضـى  (األنعـام: ١١٩)،   ﴾ 3  2  1  0  /  .

فيها»(٢). الضرورة  وجدت  حال  كل  في  الضرورة  بوجود 
بكلمة  والنطق  االضطـرار،  عند  المحظـور  إلى  اللجوء  أن  يتضـح:  وهكـذا 

مبينات. آيات  بإنزال  لهم  وسوغه  عنه،  العباد  اهللا  عفا  مما  اإلكراه،  عند  الكفر 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ  ب 
حال  في  المرويـة  النبوية  باألحاديـث  القاعـدة  هذه  على  اإلباضيـة   اسـتدل 

منها: الضرورة 
عبد القيس   لِوفد  النبيذ،  شـرب  إباحة  من  «جامعه»  في  بركة   ابن  ما نقله  ـ   ١
في  أصحابنا   ما رواه  «وأما  نصه:  وهذا  حرمته،  رغم  لهم  رخصة  العالج  لضرورة 
لتحريم  النبيـذ  شـرب  من  ُمنعوا  لما  البحريـن   مـن  عبد القيـس   وفـد  أّن  آثارهـم 
دخل  من  منهم  عليه  دخل  أو  المقبلـة،  ـنة  السَّ في  رجعوا  عليهم  ذلك  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
النبيذ،  لشرب  عادتهم  من  عليه  كانوا  لما  لمفارقتهم  لحقهم  حال  سوء  في  وهم 
اعتلت  النبيذ  علينـا  حرم  لمـا  إنه  قالوا:  حالهـم  عن  فسـألهم  حالهم ملسو هيلع هللا ىلص  فأنكـر 
أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لهـم  فأجاز  ـ  معنـاه  هذا  كالم  أو  ـ  بنـا،  ما تـراه  ولحقنـا  أجسـامنا 

.٧١٢/١٤ نفسه،  المصدر  الطبري:   (١)
.١٥٦/١ القاهرة،  المصحف،  دار  ط ٢،  القرآن،  أحكام  الجصاص:   (٢)
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الجرذان،  أكله  وإن   : فقال 0  الجـرذان،  ببلدنا  إن  فقالوا:  األديم،  فـي  يشـربوا 
والخنثم(١)» (٢). والّدباء  والنقير  المزفت  في  يتخذوه  أن  ونهاهم 

التحريم  المستثناة من حكم  الرخصة  أن هذه  إلى  عبارته  في  بركة   ابن  ويشير 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  «وإذا  فيقول:  الضرورة،  عند  إال  لغيرهم  وال تتعدى  بهـم،  خاصـة 
يكون  أن  فيجب  عليهم،  إياه  تحريمه  بعد  فيهم  الظاهرة  للِعّلة  النبيذ  لهم  أجاز  قد 
خص  فيما  عليهـم  وال يجب  بهم،  التـي  العلة  ألجـل  مخصوصا  لهـم  التحليـل 

وعللهم»(٣). معناهم  في  ليس  ممن  لهم، 
«والخبر  بقوله:  الحكم  هذا  على  يعترض  من  على  يرد  أن  بركة   ابن  وحاول 
وذلك  وصف،  أي  على  الخبر  يرد  لم  إذا  التأويل،  يحتمل  فإنه  صحيحًا  كان  إن 
تعالى:  قـال  العرب،  لغة  فـي  الملَقى  هو  والمنبـوذ  شـربه،  لهم  أبيـح  النبيـذ  أن 
 , ﴿  : وقوله 8  ألقيناه،  أي  (الصافات: ١٤٥).   ﴾ ¢  ¡ ے   ~ ﴿
من  لهم  ما أبيح  يكون  أن  يجوز  وقد  ألقوه،  أي  (آل عمـران: ١٨٧).   ﴾ .  -
لهم  أباح  يكون  أن  ويحتمل  ْكر،  السُّ منه  ن  وتمكَّ الشدة،  فيه  ما تحدث  هو  النبيذ 

الشدة. فيه  وجد  وإن  النبيذ، 

عائشـة  عن   ،١٩٩٥ رقم  المزفت،  فـي  االنتباذ  عن  النهي  بـاب  األشـربة،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (١)
ينتبذوا  أن  فنهاهم  النبيذ؟  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسألوا  «أن وفد عبد القيس قدموا على  بلفظ: 

الترخيص. ثم  النبيذ  من  المنع  ذكر  دون  والحنتم».  والمزفت  والنقير  الدباء  في 
.٥٥١  ،٥٤٢/٢ - ٥٤٣ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

 ،٥٣٩٥ رقم  ال تالئمه،  أرض  مـن  خرج  من  باب  الطـب،  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٣)
أنس،  والمرتدين، رقم ١٦٧١، عن  المحاربين  باب حكم  والمحاربين،  القسامة  كتاب  ومسلم، 
لهم  فقال  فاجتووها  المدينـة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  قدموا  عرينة  من  ناسـًا  «أن  لمسـلم:  واللفـظ 
ففعلوا  وأبوالها»،  ألبانها  من  فتشـربوا  الصدقة  إبل  إلى  تخرجوا  أن  شـئتم  «إن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
فبلغ  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ذود  وساقوا  اإلسالم،  عن  وارتدوا  فقتلوهم  الرعاة  على  مالوا  ثم  فصحوا 
الحرة  أعينهم وتركهم في  أيديهم وأرجلهم وسمل  فقطع  بهم  فأتى  أثرهم  فبعث في  النبي  ذلك 

٥٤٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن  ماتوا».  حتى 
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لبعض،  وتخصيص  وصـف،  على  أو  حال  في  شـربه  جائزًا  النبيذ  كان  فـإن 
نبيذًا  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  نصنع  «كنا  قالت:  أنها  عائشة   عن  ما روي  على  يكون  أن  فيجوز 
منه  بقي  فإذا  الليل،  في  ويشـربه  النهار  في  ونصنعه  النهار،  في  يشـربه  الليل  في 

ه»(١)» (٢). صبَّ أو  غيره  سقاه 
النبيذ  إباحة  سـبب  تعليل  حـاول  أنه  بركة   ابن  عبـارة  من  يظهـر  وهكـذا 
كالمرض  الظاهرة،  االحتماالت  بعض  فذكر  غيرهـم،  دون  عبد القيس   لوفـد 
من  ينقذهم  لهم  نافعًا  غذاء  ككونه  فيه،  لهم  منفعة  لتحقيق  أو  شدته،  عدم  أو 
وْفد  يكون  أن  يجـوز  «وكذلك  نصـه:  حسـب  عنده  ما ترجح  وهو  الهـالك، 
سـوء  من  أنفسـهم  به  وليحيوا  إليه،  الضطرارهم  النبيذ  لهم  جاز  عبد القيس  

بهم»(٣). التي  الحال 
الذين  العرنيين   بخبـر  الضـرورة  حال  علـى  كذلـك  اإلباضيـة   واسـتدل  ـ   ٢
بهم وقصتهم  كانت  لعلة  اإلبل لالستشفاء  أبوال  في شرب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لهم  رخص 

الحديث(٤). في  وردت 
عن  حديثه  سـياق  في  فذكره  الحديث،  هذا  صحـة  الشـماخي   أكد  وقد 

عباس  ابن  عن   ،٢٠٠٤ رقـم  يشـتد،  لم  الذي  النبيذ  إباحة  باب  األشـربة،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (١)
االثنين  يوم  فيشـربه  االثنين  ليلة  من  شـعبة:  قال  سـقاء  في  له  ينتبذ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  فقال: 

صبه. أو  الخادم  سقاه  شيء  منه  فُضل  فإن  العصر،  إلى  والثالثاء 
.٥٤٣/٢ نفسه،  المصدر  بركة  ابن   (٢)

نفسه. بركة:  ابن   (٣)
 ،٥٣٩٥ رقم  ال تالئمه،  أرض  مـن  خرج  من  باب  الطـب،  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٤)
أنس،  والمرتدين، رقم ١٦٧١، عن  المحاربين  باب حكم  والمحاربين،  القسامة  كتاب  ومسلم، 
لهم  فقال  فاجتووها  المدينـة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  قدموا  عرينة  من  ناسـًا  «أن  لمسـلم:  واللفـظ 
ففعلوا  وأبوالها»  ألبانهـا  من  فتشـربوا  الصدقة  إبل  إلى  تخرجوا  أن  شـئتم  «إن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
فبلغ  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ذود  وسـاقوا  اإلسـالم  عن  وارتدوا  فقتلوهم  الرعاة  على  مالوا  ثم  فصحوا 
في  وتركهم  أعينهم  وسـمل  وأرجلهم  أيديهم  فقطع  بهم  فأتى  أثرهم  في  فبعث  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك 

ماتوا». حتى  الحرة 
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واسـتدلوا  طهارته،  يرى  الفقهاء   بعض  أن  وبيَّن  لحمه،  ما يؤكل  بول  حكـم 
أبوال  من  يشـربوا  أن  للعرنيين   أباح  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قال:  أنس   بحديث 
لهم  أباح  لما  طاهـرة  تكن  لم  ولو  وقالـوا:  الضرورة(١)،   مع  وألبانهـا  اإلبـل 
مما  بشـيء  يتداوى  أن  نهى 0  قـد  وهو  بهـا،  يتـداووا  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

. اهللا 8  حرم 
كلها  اإلباضيـة   عند  األبـوال  ألن  طهارتهـا؛  عـدم  اختـار  الشـماخي   ولكـن 
القول  هذا  وصحح  اإلنسـان،  ببول  قياسـًا  ال يؤكل،  وما  لحمه  ما يؤكل  نجسـة، 
غيرهم  على  محرمة  أشـياء  لهم  تحل  الضرر  أهل  أن  عندي  «والصحيـح  وقـال: 

عليها . ال يقاس  والرخصة  تعالى،  اهللا  من  رخصة  حالتهم،  في  ليس  ممن 
فلم  غيرهم،  دون  الرخصة  بتلك  األعراب  هؤالء  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  اختص  وقد 

حالهم»(٢). مثل  في  يكن  لم  َمن  وإباحته  ذلك  جواز  في  معهم  ُيدِخل 
بركة   ابن  عليهـم  فرد  الحديث  هـذا  صحة  على  اإلباضيـة   بعـض  واعتـرض 
أن  وال يجوز  ال نعرفـه،  العرنيين   خبر  إن  أصحابنـا :  من  قائل  قـال  «فـإن  بقولـه: 
شفاء  اهللا  جعل  «ما  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  وقد  علة،  ألجل  حرام،  وهو  يحله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يكون 
وكذلك  للمضطر،  الميتـة  أكل  اهللا  أباح  قد  لـه:  قيل  عليهم»(٣)،  حرم  فيمـا  أمتـي 
على  ما حرم  وكذلك  نفسـه،  ليحيي  شـربه  للمضطر  وجائز  حرام  الخمر  شـرب 

االضطرار»(٤). حال  في  أكله  يجوز  والبالغين،  األيتام  أموال  من  الناس 
ذلك: من  الضرورة،  عند  الميتة  تناول  تبيح  أحاديث  وردت  كما  ـ   ٣

تخريجه. تقدم   (١)
.٣٤٥/١ - ٣٤٦ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

يجعل  لم   8 اهللا  «إن  بلفظ:   ،٦٩٦٦ رقم  سلمة،  أم  حديث  مسنده،  في  أبو يعلى  مرفوعًا  رواه   (٣)
ابن  على  موقوفـًا  وروي  جيـد.  إسـناده  أسـد:  سـليم  حسـين  محققه  قال  حرام».  في  شـفاءكم 
حجر:  ابن  قال  معلقًا،  والعسل،  الحلوى  شرب  باب  األشـربة،  كتاب  البخاري،  رواه  مسـعود، 

.٧٩/١٠ الباري،  فتح  الشيخين».  شرط  على  صحيح  «سنده 
.٥٤٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
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بِأرض تصيبنا مخمصة،  إنا  يا رسول اهللا  «قلت:  قال:  الليثي   أبي واقد  عن  ـ  أ 
بها  تحتفئوا  ولم  تغتبقوا،  ولم  تصطبحوا  لـم  «إذا  فقال:  الميتة،  من  لنا  يحل  فمـا 

بها»(١).  فشأنكم  بقًال، 
تغتبقونه  شرابًا  أو  ـ ،  النهار  أول  تشربونها  ـ  أْلبَِنة  تجدوا  لم  إذا  الحديث:  ومعنى 
الميتة(٢). لكم  حّلت  تأكلونها،  َبْقلة  ذلك  بعد  تجدوا  ولم  ـ ،  النهار  آخر  تشربونه  ـ أي 
قال:  محتاجيـن،  ة  بالحرَّ كانـوا  بيت  «أهـل  أن  َسـُمرة   جابر بـن  وعـن  ـ  ب 
قال  أكلها،  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لهم  فرخص  لِغيرهم،  أو  لهم،  ناقة  عندهم  فماتت 

َسنتهم...»(٣) . أو  شتائهم  بقية  فعصمتهم 
مال  إباحة  في  المروية  األحاديث  من  أيضًا  القاعدة  هذه  على  ويسـتدل  ـ   ٤

ذلك: من  الضرورة،  عند  الغير 
عن  شـعيب ،  عمرو بن  حديث  من  والنسـائي   داود   وأبو  الترمذي   ما رواه  ـ 
من  بفيه  أصاب  «من  فقال:  المعلق؟  الثمر  عن  سئل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  جده،  عن  أبيه 

حسن(٥). حديث  الترمذي   قال  عليه» .  فال شيء  ِخبنة(٤)  متخذ  غير  حاجة  ذي 

والطبراني   .٢١٨/٥  ،٢١٩٤٨ رقـم  الحارث،  واقد  أبي  حديث  األنصـار،  مسـند  أحمد،  رواه   (١)
ورجاله  الطبراني  «رواه  الهيثمي:  قال   .٣٣١٥ رقم  عوف،  الحارث بن  الحاء،  باب  الكبير،  في 

.٧٠/٥ الزوائد،  مجمع  ثقات». 
طبع  الشـيباني،  حنبل  أحمد بن  اإلمام  مسـند  ترتيب  الرباني،  الفتح  عبد الرحمٰن:  أحمـد  البنـا   (٢)

.٨٣/١٧ القاهرة،  الحديث،  دار  ونشر 
باب  الكبير،  في  والطبراني  الكوفيين، حديث جابر بن سمرة، رقم ٢٠٨٣٤،  رواه أحمد، مسند   (٣)
عن   ،٧٤٤٨ رقم  ميمونة،  حديث  مسنده،  في  يعلى  وأبو   ،١٩٤٦ رقم  سمرة،  جابر بن  الجيم، 

.١٢/١٧ للبنا،  الرباني  الفتح  ينظر:  سمرة.  جابر بن 
خبأ  إذا  الرجل  أخبـن  يقال  ثوبه،  في  منه  ال يأخـذ  أي  الثوب:  وطـرف  اإلزار  معطـف  الخبنـة:   (٤)

.٩/٢ الحديث،  غريب  في  النهاية  األثير:  ابن  ينظر:  سرواله.  أو  ثوبه  خبنة  في  شيئًا 
داود،  وأبو   ،١٢٨٩ رقم  بها،  للمار  الثمرة  أكل  في  الرخصة  باب  البيوع،  كتاب  الترمذي،  رواه   (٥)
حديث  الترمذي:  قال  العاص.  عمرو بـن  ابن  عن   ،١٧١٠ رقم  التعريف،  باب  اللقطـة،  كتـاب 

حسن. وسنده   ،٨٤/٨ والنسائي  ـ  حسن. 
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الِعرض:  أو  المال  أو  النفـس  عن  الدفاع  في  المرويـة  األحاديـث  ومـن  ـ   ٥
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  رجل  جاء  قال:  هريرة  3  أبي  عن  صحيحه،  في  مسـلم   ما رواه 
قال:  مالك ،  فال تعطه  قال:  مالي؟  أخذ  يريـد  رجل  جاء  إن  رسـول اهللا  «يا  فقال: 
قال:  شـهيد،  فأنت  قال:  قتلني؟  إن  أرأيت  قال:  قاتِلـه،  قال:  قاتلنـي؟  إن  أرأيـت 

النار»(١). في  هو  قال:  قتلته؟  إن  أرأيت 
والحديث  منه،  التعـدي  لعدم  عليه؛  فال ضمان  قتلـه  «فإن  العلم:  أهـل  قـال 

وكثيره»(٢). المال  لقليل  عام 
اطلع  «من  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرة  3  أبي  عن  (مسـنده)  في  وألحمد  
للنسائي   رواية  وفي  عينه»(٣).  يفقأوا  أن  لهم  حلَّ  فقد  إذنهم،  بغير  قوم  بيت  في 
فال ديـة  عينـه  ففقـأوا  إذنهـم  بغيـر  قـوم  بيـت  فـي  اطلـع  «مـن  عنـه ملسو هيلع هللا ىلص : 

وال قصاص»(٤). 
مكانه  إلى  للمنظور  يجوز  أنه  على  واضحة  داللة  ونحوه  الحديث  هذا  ففي 
حّقًا  لممارسـته  وال دية؛  عليه  وال قصاص  الناظـر،  َعين  يفقـأ  أن  منـه  إذن  بغيـر 

للضرورة. له  مشروعًا 
بابًا  والسـير،  الجهاد  كتاب  في  صحيحه  في  البخاري   اإلمام  ترجم  وقد  ـ   ٦

القاصد  كان  بغير حق  غيره  مال  أخذ  أن من قصد  الدليل على  باب  اإليمان،  كتاب  رواه مسلم،   (١)
.٢٤/١ هريرة.  أبي  عن   ،١٤٠ رقم  مهدرًا، 

ص ٦٤. الشرعية،  الضرورة  نظرية  الزحيلي:   (٢)
هريرة.  أبي  عن   ،٢١٥٨ رقم   غيـره،  بيت  إلى  النظر  تحريم  باب  اآلداب،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٣)

.٢٦٦/٢ - ٣٨٥ المسند،  في  وأحمد 
السـلطان،  دون  حقـه  وأخذ  اقتـص  مـن  بـاب  القسـامة،  كتـاب  المجتبـى،  فـي  النسـائي  رواه   (٤)
هريرة،  أبي  مسـند  الصحابة،  من  المكثرين  مسـند  وأحمد،  له.  واللفـظ   ،٦١/٧ رقـم  ٤٨٦٠، 
قوم  بيت  في  اطلع  من  باب  الديات،  كتـاب  البخاري،  وأخرجه  هريرة.  أبي  عـن   ،٨٩٨٥ رقـم 
إذن  بغير  عليك  اطلع  امرأ  أن  «لو  بلفظ:  هريرة،  أبي  عن   ،٦٥٠٦ رقم  له،  فال دية  عينـه  ففقـأوا 

.٥١٧٢ داود  وأبو   .٢١٥٨ ومسلم  جناح».  عليك  يكن  لم  عينه  ففقأت  بحصاة  فحذفته 
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إذا  والمؤمنات  الذمـة  أهل  شـعور  في  النظر  إلى  الرجل  اضطر  إذا  (بـاب  فقـال: 
وتجريدِهن)(١). اهللا  عَصْين 

كتابًا  بلتعـة  3  أبـي  حاطب بـن  إرسـال  قصة  البـاب  هـذا  تحـت  وذكـر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  ثم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  أخبار  ببعض  فيه  يخبرهم  امرأة  مع  بمكة   للمشركين 
معها  يكون  أن  أنكرت  أدركوها  فلما  أصحابه،  بعض  المرأة  هذه  أثر  في  أرسـل 
رواية:  وفي  حجزتها(٢)،  مـن  َلُيجّرُدونها  الكتاب  تخرج  لـم  إن  دوها  فهدَّ كتـاب، 

عفاصها(٣). من 
الرواية  عر، ومن قوله في  الشَّ للترجمة ظاهرة في رؤية  القصة  ـ ومناسبة هذه 
التهديد  وفـي  ـ  المضفورة  ذوائبهـا  ـ  وهـي  عفاصهـا،  مـن  فأخرجتـه  األخـرى، 
إلى  إشارة  البخاري   اإلمام  ترجمة  في  ولعل  الكتاب،  لهم  تسلم  لم  إن  بالتجريد 
َمن  قريظة،  يوم  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  على  «ُعِرضنا  قال:  إذ  القرظـي ،  عطية  حديـث  ما فـي 
وفي  سبيلي»،  فُخلي  ينبْت  لم  ممن  فكنُت  سبيله،  خلي  ينبِْت  لم  وَمن  ُقتل،  أنبَت 
لم  ومن  قتل،  شـعرته  خرج  فمن  ُينظر:  وكان  قريظة ،  بني  سـبي  في  «كنت  رواية: 

يقتل»(٤).  ولم  اسُتحِيَي  تخرج 

حجر. البن  الفتح  مع   ،١٩٠/٦ البخاري،  صحيح   (١)
وغرف،  غرفة  مثـل  حجز،  والجمع  شـّده،  مجمع  السـراويل:  وحجزة  معقـده،  اإلزار:  ِحجـزة   (٢)

ص ٤٧. المنير،  المصباح  الفيومي،  ينظر:  وسطه،  في  شده  بإزاره،  الرجل  واحتجر 
إذا  وباب:  الفتـح،  مع   (١٤٣/٦) الجاسـوس،  باب:  والسـير،  الجهاد  ك،  البخـاري،  صحيـح   (٣)

حجر. البن  الفتح  مع   ،(١٩٠/٦) الذمة،  أهل  شعور  في  النظر  إلى  الرجل  اضطر 
التحفة،  مع   ،٢٠٧/٥ الحكـم،  على  النزول  في  ما جاء  باب  السـير  ك،  في،  الترمـذي  أخرجـه   (٤)
الغالم  باب  الحـدود،  ك،  في  أبو داود  وأخرجه  صحيـح.  حسـن  حديث  هذا  الترمذي:  وقـال 
 (١٥٥/٦) الصبي  طالق  يقع  متى  بـاب  الطالق،  ك،  في  والنسـائي   .(٥٦١/٤) الحد،  يصيـب 
عليهما  أقيم  والمرأة  الرجل  بلغها  إذا  التي  الّسّن  وذكر  البلوغ،  حد  باب  السارق  قطع  ك:  وفي 
 .(٨٤٩/٢) الحـد،  عليـه  ال يجب  مـن  باب  الحـدود،  ك،  فـي  ماجـه  وابـن   (٩٢/٨) الحـد، 
ماجه،  ابن  سنن  صحيح  وفي   .(٨٣٣/٣) القتل،  من  الصبي  حد  باب  السير،  ك،  في  والدارمي، 

.(٧٨/٢)
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عانته،  عن  كشف  الشـعر،  ُينبْت  لم  أم  أنبَت  أمره  في  ُشـكَّ  من  أن  هذا  ففي 
واضحة  ومناسبته  الضرورة،  ألجل  جاز  إنما  وهذا  ينبت،  لم  أم  أنبَت  هل  لينظر 

البخاري . اإلمام  ترجمة  مع 
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تناول  في  للمضطر  فيؤذن  النفس،  عن  للضرر  دفعًا  مؤقتًا  المحظور  يباح  قد 
أبدًا،  السـقوط  ال تحتمل  مؤبدة  حرمته  ولكن  الفعل،  في  يرخص  وقد  م،  المحرَّ
يباح  وقد  الجملـة،  في  السـقوط  تحتمل  حرمته  ولكن  الفعـل  في  يرخـص  وقـد 

يلي: كما  تفصيلها  الضرورات  من  أقسام  أربعة  فتلك  إطالقًا،  فيه  وال يرخص 
ووصفه  الفعل  حكـم  تغيير  أي  به،  المرخص  إباحـة  يفيـد  األول:  النـوع   •
ولحم  الميتـة،  كأكل  المحـرم  الفعـل  فيباح  قائمـة،  الضـرورة  حالـة  ما  دامـت 
الغصة  عند  اللقمة  وإسـاغة  المجاعة،  عند  الهالك  دفع  بقدر  للمضطر  الخنزيـر 
عضو،  قطع  أو  بقتل  (الملجئ)  التام  اإلكراه  عنـد  أو  العطش،  عند  أو  بالخمـر، 
فهذه  ال الناقص،  التـام  باإلكراه  يتحقق  بالمجاعة،  يتحقـق  كما  االضطـرار  ألن 
بالنص عند االختيار، واالستثناء  ثبتت  تباح عند االضطرار، ألن حرمتها  األشياء 
 1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿ تعالـى:  لقولـه  إباحـة(١)،  الحرمـة  مـن 

(األنعام: ١١٩).  ﴾ 3  2

نجاسـة  وهو  المحرم  الوصف  ال تزيل  الضرورة  أن  إلـى  السـالمي   ه  نبَّ وقد 
النجاسة  «إن  يقول:  هذا  وفي  للمضطر،  إباحتها  رغم  الميتة،  ذات  وحرمة  الميتة 
المحرم  تنـاول  للمضطر  يباح  قـد  ألنه  األكل؛  إلـى  بالضرورة  وال ترتفـع  باقيـة 
من  فهموا  وإن  وهـم  الطهـارة،  ال ألجل  الضـرورة،  ألجل  وغيرهمـا  والنجـس 

.٥٢/١ - ٥٣ القرآن،  أحكام  أبو بكر:  العربي  ابن  ـ   .٢٥٨/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
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فنحن  حقه،  في  نجس  غير  فهو  حقه،  في  حـرام  غير  كونه  للمضطر  ذلك  إباحـة 
للمضطر  أبيح  فقد  ذلك  ومع  بالذات،  قائم  والتحريم  النجاسـة  حكم  إن  نقول: 
المضطر  غير  على  يحـرم  الحال  ذلك  في  أنه  ترى  أال  الضـرورة،  لدفع  التنـاول 
الضرورة،  دفـع  على  الزيادة  المضطـر  على  يحـرم  وكذلك  للمضطـر،  ما أبيـح 
إنما  فالمباح  فقط،  للضرورة  اإلباحة  وإن  حالة  في  باق  الحكم  أن  تعـرف  فبهـذا 

ونحوها»(١). الميتة  ال نفس  األكل  هو 
الميتة  إباحة  ُحكم  مِن  فيفهم  الناس،  من  كثير  عن  يخفى  قد  الملحظ  وهـذا 
غير  فيها  يفكـر  وربما  أكلهـا،  في  ويتوسـع  مطلقـًا،  مباحـة  تكـون  أن  للمضطـر 
المحرم  الشـيء  ذات  وال يباح  األكل،  وهو  المحرم  الفعل  يباح  فهنـا  المضطـر، 
زالت  إذا  الفعل  تحريم  ويرجع حالة  قائمة،  الضرورة  ما دامت حالة  الميتة،  وهو 

بزواله ». بطل  لعذر  جاز  «ما  بالقاعدة:  عمًال  االضطرار،  حالة 
يلحقه  قد  لما  والمسـتكَره  المضطر  على  واجبًا  المحـّرم  تناول  يصبح  وقـد 
حتى  ونحوها  الميتـة  من  األكل  عن  امتنـع  إذا  العضو  أو  النفـس  في  ضـرر  مـن 
ألنه  ذلك؛  حالتـه  في  الحرمـة  بسـقوط  عالمـًا  كان  إن  آثمـًا  كان  قتـل،  أو  مـات 
المعنى  هذا  وفي  ذلك.  عن  ُنهـي  وقد  التهلكة،  إلى  بنفسـه  ملقيًا  صار  باالمتنـاع 
ما يكون  فهو  المجازية،  الرخصـة  نوعي  من  الثاني  النوع  «وأما  السـالمي :  يقـول 
والدم  الميتة  من  كاألكل  البعض...  دون  المواضـع  بعض  في  لنا  مشـروعًا  فعله 
 ﴾ 3  2  1  0 ﴿ تعالى:  لقوله  الضرر  حال  في  لنا  مشروع  الخنزير  ولحم 
 ﴾ #  "  ! ﴿ تعالى:  لقوله  السعة  حال  في  مشروع  وغير  (األنعام: ١١٩)، 
فيه  المشروع  الموضع  في  بالرخصة،  األخذ  وجوب  النوع  هذا  وحكم  (المائدة: ٣)، 
األكل  ترك  لو  أنه  حتى  الميتة...  مـن  األكل  في  االضطرار  حال  وهو  الرخصـة، 
تعالى،  اهللا  عنـد  هالـكًا  كان  جوعـًا  مـات  حتى  إليهـا  مضطـر  وهـو  الميتـة  مـن 

.٢٥٩/١ السابق،  المصدر  السالمي:   (١)
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وجد  حيث  لنفسـه  قاتل  وهذا  (النسـاء: ٢٩)،   ﴾ K  J  I ﴿ لقوله  تعالـى: 
ُيحييها»(١). فلم  مباحًا  سبيالً  إحيائها  إلى 

في  االضطرار  كحال  التـام  اإلكراه  حالة  جعل  في  اإلباضية   يتفـق  ولم  هـذا 
والسـعد  الرازي (٢)،  كالفخر  الجمهور،  برأي  أخذ  بركة   فابن  المحرمات،  إباحـة 
اإلكراه،  عند  الميتة  أكل  في  بالرخصة  األخذ  وجوب  غيرهم  ويرى  التفتازاني (٣)، 

الجوع(٤). كضرورة  وجعلوه 
فعل  له  هل  يأكلها  أن  الميتة  أو  الخمر  بشرب  الجبار  أخذه  «فإن  بركة :  ابن  قال 
في  ذلك  له  أباح  قد  ذكـره  جل  اهللا  ألن  نفسـه؛  على  خاف  إذا  نعم  له:  قيـل  ذلـك؟ 
(المائـدة: ٣)،   ﴾ ]  \  [  ZY  X  W ﴿  : بقولـه 8  االضطـرار 

(النحل: ١١٥)»(٥).  ﴾ u  t  s  r  q  p ﴿  : وقال 8 
الميتة  بأكل  التـرخص  منع  إلى  وذهبوا  الجمهور،  اإلباضيـة   بعض  وخالـف 
المخمصة،  حالة  في  بذلك  التـرخص  جواز  وقصروا  اإلكراه،  حالة  في  ونحوها 
السالمي   (المائدة: ٣)، وعقب   ﴾ ZY  X  W ﴿ :تعالى قوله  بمفهوم  عمًال 
لكونها  ذكرت  ألنهـا  اآلية؛  في  المخمصة  مـن  ال مفهوم  «أنه  القول:  هـذا  علـى 

 ،٢٥٤/١ - ٢٥٥ الثمين،  العقد  السالمي:  وينظر:  ـ   .٢٢٨/٢ - ٢٢٩ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
ص ١٦٧. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  أبو العباس  ـ   .٢٥٨

أصول  علم  في  المحصول  الدين:  فخر  (٥٤٤هـ/٦٠٦هـ)  الحسين  عمر بن  محمد بن  الرازي   (٢)
الرسـالة،  مؤسسـة  ١٤٢٢هـ/١٩٩٢م،  ط ٢،  العلواني،  فيض  جابر  طه  وتحقيق  دراسـة  الفقه، 

.١٥٤/١ لبنان، 
التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر (ت: ٧٩٢هـ): شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح   (٣)
عبيد  اهللا بن  الشريعة  صدر  للقاضي  بالتوضيح،  المسمى  شرحه  مع  والتنقيح  الفقه.  أصول  في 
ط ١،  عميرات،  زكريـاء  وتخريج:  ضبط  (ت: ٧٤٧هــ)،  الحنفي  البخاري  المحبـوب  مسـعود 

.٢٦٥/٢ - ٢٦٦ مصر،  ١٤١٦هـ/١٩٩٦م، 
ص ١٤٣. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  أبو العباس  ـ   ٢٧٢/٢ الطلعة،  السالمي:   (٤)

.١٩١/١ - ١٩٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٥)
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الميتة  أكل  إلـى  غالبًا  ال يضطر  أنه  العـادة  ففي  المضطر،  حـاالت  من  األغلـب 
الشديد»(١). الجوع  إال  ونحوها 

دون  اإلكراه  عند  الميتة  بأكل  الترخص  جواز  إلى  عبارته  في  السالمي   ويشير 
به،  التقية  يصح  الذي  المحّرم  «وأما  فيقول:  أفضل،  بالعزيمة  واألخذ  الوجـوب، 
اإلكراه  ألن  الضرورة؛  في  ما أبيح  وجميع  الخنـزير  ولحم  والدم  الميتة  فـكأكل 
لما  ولكن  التـرخص ،  صحة  في  أحكامه  يعطـى  أال  فينبغي  االضطرار،  من  نـوع 
الميتة  أكل  من  التقية  بترك  الهلكة  على  نفسـه  يحِمل  لم  (الُمكَره)  المجبور  كان 
الترخص،  تـرك  له  جّوزنا  (الُمكـِره)  الجبـار  ذلك  على  حملـه  وإنمـا  ونحوهـا، 
على  لنفسـه  حامالً  يكـون  فيها  يترخـص  لم  إن  فإنـه  الجـوع  ضـرورة  بخـالف 

واضح»(٢). والفرق  هنالك...  الترخص  عليه  فيجب  الهالك، 
إال  االضطرار،  من  نوع  اإلكراه  بأن  أقر  أنه  رغم  الرأي  هذا  السالمي   واختار 
بالرخصة  األخذ  له  يباح  المكَره  أن  يرى  ولذلك  أحكامه،  له  تعطى  أن  رفض  أنه 
ولعله  الشـديد،  الجوع  بسـبب  للمضطر  خالفًا  عليـه،  وال تجب  اإلكـراه،  عنـد 
وال أحد  الجوع،  إال  إليها  ال يدفعه  االضطرار  حالة  في  ألن  الحالتين؛  بين  يفّرق 
بالهالك،  نفسـه  على  حكم  فقد  األكل  عـن  امتنع  فإن  الميتـة،  أكل  علـى  يجبـره 
أكل  على  ويجبره  الحالل  أكل  مـن  يمنعه  قد  المكِره  فإن  اإلكراه  حالـة  بخـالف 
فإذا  بالرخصة،  وال يأخذ  بالعزيمة  يتمسك  أن  الحالة  هذه  في  له  فيجوز  الحرام، 
فيعفو  رأيه  الجبار  يغّير  وقد  الجبـار،  إثمه  ويتحمل  مأجورًا  يكون  قتـل  أو  هلـك 
الدرجات  أعلى  بها  ينـال  التي  الكمال  بدرجة  فيحظى  المـوت،  من  فينجو  عنـه 

اهللا. سبيل  في  األذى  له  وتحمِّ بصبره  اهللا  عند 
أو  بالقتل،  كالتهديـد  ناقصًا،  ويكـون  وتامًا،  ملجئـًا  اإلكراه  ال يكـون  قد  ولكـن 
التلف، فال يحل له في هذه الحالة أن يفعل المحرم. الحبس، أو ضرب ال يخاف منه 

.٢٧٢/٢ - ٢٧٣ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.٢٧٢/٢ نفسه،  السالمي:   (٢)
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المختار: الرأي 
وغيره  كالسالمي   اإلباضية   بعض  إليه  ما ذهب  نجد  الرأيين  في  التأمل  وعند 
ومراعاة  الناس،  على  تيسـير  من  فيه  لما  للصواب،  واألقرب  األعدل  الرأي  هـو 
حفاظًا  ذلك  فـي  ألن  وغيره؛  كاإلكراه  االضطـرار  حالة  في  وخاصـة  أحوالهـم، 

الهالك. من  اإلنسانية  للنفس 
السقوط:  ال تحمل  مؤبدة  حرمته  ولكن  الفعل،  في  يرخص  الثاني:  النوع   •
ولكن  فقط،  الضرورة  لحالة  عليه  اإلقدام  في  ُرخَص  لكن  حرامًا  الفعل  يبقى  أي 
مع  اللسـان  على  الكفر  كلمـة  إجـراء  مثل  األخرويـة،  والمؤاخـذة  اإلثـم  يمنـع 
ومن  (التام)،  فقـط،  الملجئ  باإلكراه  يباح  ذلك  فـإن  باإليمان،  القلـب  اطمئنـان 
الكافرين  ووالية  الحـق،  وإبطال  الباطل  وتحقيـق  اثنين،  إلٰهين  قـول  على  أكـره 
أو  إليه،  المنسوب  غير  إلى  نسبه  وإثبات  القلب،  دون  باللسان  المسلمين  وبراءة 
لغير  المال  وإثبات  وإثباتهـا،  الزوجية،  وإنكار  لغيـره،  وإثباته  غيره  نسـب  إنكار 

صاحبه(١). عن  وإنكاره  صاحبه 
الجبابرة،  الناس من جور  به  ُيبتلى  فيما  نظرنا  قال محمد بن جعفر : «وقد 
أن  إال  ال يرضـون  ثم  عليهـم،  لهم  اهللا  يجعلـه  لم  مما  بـه،  يظلمونهـم  ومـا 
أو  يظلموهم،  حتـى  عليهم  يدلوهـم  أو  لهـم،  الناس  ظلـم  علـى  يجبروهـم 
اهللا  فقدر  سيكون،  ذلك  أن  اهللا  علم  وقد  ظلمًا...  أموالهم  آخرين  من  يطلبوا 
 T  S ﴿ كتابه:  فـي  ومخرجًا،  عذرًا  عنـده  للمسـلمين  وجعل  فرجًا،  منهـم 
X W V U ﴾ (النحل: ١٠٦)، وذلك في عمار بن ياسر  5 
باإليمان،  مطمئـن  وقلبه  تقية  بـاهللا  الكفر  فأعطاهم  المشـركون،  عذبـه  حيـن 

عذره»(٢). اهللا  فأنزل 

.٢٧٢/٢ الطلعة،  السالمي:  ـ  ص ١٤٣.  مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (١)
.٥٠٣/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
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ملزمة،  غير  الظلم  على  مبنيـة  كانت  إذا  الجبابرة  أيمان  أن  جعفر   ابـن  وبيَّـن 
التلفظ  إباحة  ألن  فال يحنـث؛  بـه  وحلَّفه  محرم  فعـل  أو  قول  على  أجبـره  فلـو 
من  ما فهمناه  وهذا  اإلكراه،  عند  فيها  رخص  واهللا  ذلك،  من  أعظم  الكفر  بكلمة 
الكفر  من  أعظم  شـيئًا  نر  فلم  «ونظرنا  فيهـا:  جاء  ومما  بذلـك،  مصرحـًا  عبارتـه 
اهللا  ُيلزمه  ولم  تقية،  الظالمين  مـن  اتقى  إذا  بلسـانه  يكفر  أن  اهللا  عذره  فإذا  بـاهللا، 
من  به  حلفوه  ممـا  وال شـيء  تبعة،  العباد  مع  ُيلزمـه  أال  فأحق  تبعـة،  ذلـك  فـي 
منَّ  اهللا،  من  رحمة  وهي  تقية،  منه  اتقى  إذا  عليه،  لهم  اهللا  يجعله  لم  الذي  الظلم 

القرآن»(١). في  ذلك  لهم  يبيِّن  أن  عباده  على  بها  اهللا 
في  _ فالفعل  مأجورًا،  كان  قتـل  حتى  عليه  ما أكره  على  الشـخص  صبـر  وإن 

وهو  الفعل  حكم  تغيير  في  الرخصـة  فأثر  الرخصة،  ثبوت  مع  محـّرم  نفسـه 
في  الفعل  عن  واالمتناع  ـ  حرمتـه  أي  وصفه  تغيير  ال في  ـ  فقـط  المؤاخـذة 

السالمي . اختيار  وهو  أفضل  النوع  هذا 
للكمال،  واعتبره سببًا  النوع  هذا  في  بالعزيمة  األخذ  في  السالمي   رغَّب  وقد 
بالعزيمة  تمسـك  لكنه  األمور  هذه  من  شـيء  في  بالرخصة  يأخذ  لم  «ومن  فقال: 
ال يلزمه  إذ  األكمـل،  المقـام  اهللا  مـن  بذلك  حـاز  عـذب،  أو  عليهـا  قتـل  حتـى 
أوجب  لمن  خالفًا  فقط،  جائز  كلها  فيها  الترخص  بل  منها،  شـيء  في  الترخص 
األخذ  بين  اإلكـراه  في  ال فرق  أنـه  نقول  ونحن  وأشـباهها،  الميتة  بـأكل  التقيـة 

الميتة. بأكل  الترخص  ترك  وفي  بالكفر،  التلفظ  ترك  في  بالعزيمة 
على  مّرا  رجلين  أن  روي  بمـا  إليه  ما ذهب  صحـة  على  السـالمي   واسـتدل 
في  ما تقول  ألحدهمـا:  فقال  فأخذهمـا  الحنفـي  (الكذاب)  حبيـب  مسـيلمة بن 
وقال  فخـاله،  أيضًا،  أنـت  قال  فيَّ  ما تقـول  فقـال:  رسـول اهللا،  فقـال:  محمـد، 
أصم  أنا  قال:   ، فيَّ ما تقـول  قال:  رسـول اهللا،  قال:  محمد،  في  ما تقول  لآلخـر: 

نفسه. المصدر  جعفر:  ابن   (١)
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فقد  األول  «أما  فقال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك  فبلغ  فقتله  جوابه،  فأعاد  ثالثًا،  فأعاد 
له»(١).  فهنيئًا  بالحق  صدع  فقد  الثاني  وأما  بالرخصة،  أخذ 

األخذ  بأن  مصرحة  أدلة  عـدة  «فهذه  السـالمي :  فقال  النص  هذا  على  وعقـب 
هذه  في  الرخصة  تـارك  يعد  ولم  الترخـص،  من  أفضل  هو  بـل  أوسـع،  بالعزيمـة 
بينهما عسر جّدًا»(٢). الميتة، والفرق  لنفسه، فكذا في أكل  الصورة حتى قتل مهلكًا 

القول: مجمل 
في  بالـترخص  األخذ  وترك  بالعزيمة،  القائل  السالمي   رأي  في  التأمل  وعند 
أن  كما  الحق،  لكلمة  وإعالء  اإلسالم،  لعزة  إظهار  فيه  نجد  الكفر،  بكلمة  التلفظ 
الصبر  وفي  بهم،  للضرر  إلحاق  بالرخصة  األخذ  ففي  الغير  بحق  تعلـق  إذا  األمـر 
الظروف  بحسـب  يختلف  ذلك  إن  نقول  أننا  إال  لحقوقهـم،  حفاظـًا  األذى  علـى 
يضعف  من  فمنهم  صنفان:  الضرورة،  أو  التـام،  اإلكراه  أمام  والناس  واألحـوال، 
في  معذور  وهو  لنفسـه،  تقية  الرخصة  إلى  فيلجـأ  الشـديد،  الخوف  أمام  وينهـار 
يثبت  أن  ويفضل  ذلك،  أجل  من  األذى  ويتحمل  صامدًا  يبقى  من  ومنهـم  ذلـك، 
الجزيل. والثواب  الشهادة  في  يطمع  ما دام  الهالك  إلى  ذلك  أدى  ولو  الحق  على 

حقوق  وهي  الجملة،  في  فيه  يرخص  ولكن  الفعل،  ال يباح  الثالث:  النوع   •
ولكن  حرام،  ذلك  فـإن  غيره،  مال  المضطر  وتنـاول  الغير،  مال  كإتـالف  العبـاد 
أبو العباس   منـع  وقد  بالتصـرف.  المال  صاحـب  بـإذن  تزول  قد  الحرمـة  هـذه 
من  حّله  غير  من  فيها،  والفسـاد  بالتعدية  الناس  أموال  أكل  والمسـتكره  المضطر 

الضمان(٣). وعليه  آثم  فهو  ذلك  فعل  ومن  كلها،  المتالف  وجوه 

قال.  الحسـن  عن  يونس  عن  خالـد  عن  بقية  وهب بـن  حدثنـا  المراسـيل،  فـي  أبـو داود  رواه   (١)
السـالمي:  ينظر:   .٩٥/١ عاصم،  زيد بن  حبيب بن  االسـتيعاب،  في  عبد البـر  وابـن   ،٢٤٤/١

.٢٧٣/٢ الشمس،  طلعة 
نفسه. السالمي:   (٢)

ص ١٤٣ - ١٤٤. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٣)
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حرمته،  رغم  غيره،  بمال  نفسـه  يفدي  أن  للمكَره  رّخص  فقد  بركة   ابـن  أّمـا 
هذا  وفي  الضمان،  وعليـه  ذلك  فله  بالقتل،  وهدده  الحاكم  أكرهـه  إن  وال يأثـم 
يقصد  هل  لغيره،  ماالً  إال  يجد  ولم  بمـال  طولِب  فإن  قال:  «فإن  يقـول:  المعنـى 
ولم  قال:  فإن  الضمـان،  وعليه  نعم  له  قيـل  نفسـه؟  به  ويخلِّص  منه  فيأخذ  إليـه 
امرئ  مال  يحل  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  وقد  نفسه،  به  ليحيي  غيره  مال  أخذ  له  أبحتم 
وأنه  الجبار  بظلم  إذا علم  المال  له: على صاحب  قيل  نفسه»(١) ؟  بطيب  إال  مسلم 
المال...  بهذا  القتل  من  يخلصه  أن  عليه  كان  به،  تخليصه  على  وقدر  قتله،  يريد 
وُعدم  حضر  أو  سـفر  في  كان  لو  رجـالً  أن  العلم  أهـل  بين  فال خـالف  وأيضـًا 
رجل  مال  إال  ما يأكله  يجد  ولم  الجوع،  من  الهالك  نفسـه  على  وخاف  الطعام، 
الموت،  مـن  نفسـه  ويحيي  ويضمن،  صاحبه،  رأي  بغيـر  منه  يـأكل  أنـه  مسـلم، 

العلم»(٢). أهل  بين  اختالفًا  هذا  في  وال أعلم 
عرض  _ في  القـذف  والمكره  للمضطـر  الشـارع  أباحها  التي  الرخـص  ومـن 

أكره  إذا  الجبار  عن  حديثه  سياق  في  ذلك  إلى  بركة   ابن  أشار  وقد  المسلم، 
الهالك  نفسه  على  خاف  إذا  ذلك  له  فجّوز  المحصنات،  قذف  على  المسلم 
أو  المحصنات  يقذف  أن  كلفـه  «فإن  يقول:  المعنى  هذا  وفـي  العقوبة،  مـن 
نعم  له:  قيل  ذلك؟  له  يجوز  هل  فيه،  ما ليس  المسلمين  من  أحد  في  يقول 

الهالك»(٣). إلى  المؤدي  الشديد  الضرب  أو  القتل  نفسه  على  خاف  إذا 
من  ذلك  واعتبر  الضرورة،  عند  المحصنات  قـذف  أحمد   أبو العباس  ومنـع 

آثم(٤). فهو  ذلك  فعل  فإن  الموت،  نفسه  عن  المسلم  بها  ال يتقي  التي  الوجوه 

سننه،  في  والدارقطني   ،٢٠٧١٤ رقم  الرقيشي،  حرة  أبي  عم  حديث  الكوفيين،  مسند  أحمد،  رواه   (١)
إال  شـيء  أخيه  مال  من  المرئ  يحـل  «ال  بلفظ:  يثربـي،  عمرو بن  عـن  رقـم ٨٩،  البيـوع،  كتـاب 

.٢٢٣/٤ الراية،  نصب  جيد».  «إسناده  الدارقطني:  حديث  في  الزيلعي  قال  نفسه».  به  ما طابت 
.١٩٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.١٩٢/١ نفسه،  بركة:  ابن   (٣)
ص ١٤٤. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٤)
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وخالـف ابـن بركة  أصحـاب هذا الـرأي، ورخص ذلـك عند االضطـرار، ونقل 
اعتراضهم ورد عليهم بقوله: «فإن قـال: ولم أجزتم قذف المحصنات عند االضطرار 
والقدح في المسلمين؟ قيل له: إن قذف المحصنات هو كذب عليهن، وكذلك القول 
في المؤمن بما ليس فيه وال يشـبهه هو كذب، وقد أباح اهللا جل ذكره عند االضطرار 
X W V U ﴾ (النحـل: ١٠٦)، فعـذره في   T S ﴿ :الكـذب لقولـه
هـذا الحال وهو يقـول: إن اهللا ثالث ثالثـة، وهذا أعظم الكذب؛ ألنـه كذب على اهللا 
تعالى، فالكذب على المسـلمين أيسـر إذا لم يعرف المعاريـض، ومن المعاريض أن 
يقـول: محمدًا يكـذب علـى اهللا، وهو يقصد شـخصًا اسـمه محمد فيه هـذه الصفة، 

في  _وليس رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فأما إذا عرف المعاريض فليس له أن يقول إذ قدر»(١). السـقوط  تحتمل  التي  اهللا  حقـوق  أيضًا  النوع  هـذا  تحت  يدخـل  وممـا 
الملجئ. باإلكراه  تركها  يجوز  فإنه  كالعبادات  الدنيا، 

ألهل  ـ  اهللا  رحمهما  ـ  محبوب   محمد بن  عـن  جوابًا  جعفر   محمد بن  نقـل 
عن  األثر  جاء  وكذلـك  العمل،  ال في  القول  فـي  التقية  تجوز  «وإنمـا  المغـرب : 
عليه  ما حرم  بركوب  اهللا  يعصي  أن  لمسلم  ال يجوز  أنه  وأشـياخهم،  المسـلمين 
الفرائض،  وبين  بينه  يحال  أن  إال  للتقيـة،  عليه  اهللا  ما أوجب  وال يضيِّـع  للتقيـة، 
تكبيرات  خمس  بتكبير  ولو  الصالة،  من  له  أمكن  كما  يصليها  فإنه  الصـالة  مثـل 

وبينها»(٢). بينه  حيل  إذا 
في  الجماع  فـي  «اختلفوا  اإلباضية   أن  فذكـر  أبو العباس   ذلـك  إلى  وأشـار 
وأما  أبطله،  مـن  ومنهم  الملجئ،  اإلكـراه  حالة  في  جـّوزه  من  فمنهـم  رمضـان، 
في  األكل  أو  الجمـاع  علـى  أكره  فلـو  التقية،  علـى  فجائـز  رمضـان  فـي  األكل 
ألنه  فجائز؛  بالرخصـة  أخـذ  فإن  والعزيمـة،  الرخصـة  بين  مخيـر  فإنـه  رمضـان 

فمأجور»(٣). دينه  على  مات  وإن  معذور، 

.١٩٢/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٥٠٤  ،٥٠٣/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)

ص ١٤٣. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٨٠

عند  كالعبـادات  اهللا  حقـوق  في  بالرخصة  األخـذ  اعتبـر  فقد  السـالمي   أمـا 
وهذا  والسـفر،  كالمرض  للتيسـير،  الجالبة  األخرى  األعـذار  من  أولـى  اإلكـراه 
والصوم  الصالة  أمور  في  الترخيص  ثبت  «فقد  يقول:  حيث  عبارته،  من  ما يفهم 
فثبوت  ذلك،  ونحو  والخـوف  والمرض  كالسـفر  اإلكراه،  دون  بأعذار  ونحوهـا 
أنواع  من  نوع  وهو  والمـرض  السـفر  من  أشـد  ألنه  أولى؛  اإلكراه  في  الترخص 

الخوف»(١). رخص  فيه  تثبت  أن  فينبغي  الشديد،  الخوف 
التام  ال باإلكراه  أصالً  فيها  وال يرخص  بحال  ال تباح  أفعال  الرابع:  النوع   •
والزنا، وضرب  بغير حق، واالعتداء على عضو من األعضاء،  كالقتل  وال بغيره، 
المؤاخذة  وال ترفـع  عليه،  اإلقـدام  ال يباح  هنا  فالفعـل  أحدهمـا،  أو  الوالديـن 
أشـدهما  روعي  مفسـدتان،  هنا  تعارض  قد  ألنه  اإلكراه؛  مع  فعل  لو  وال اإلثـم 
الحالة  ُقِتل في هذه  بالقتل، ولو  تهديده  أشد من  المسلم  فَقْتل  أخفهما،  بارتكاب 

ظالمًا. كان  َقَتل  ولو  مأجورًا،  كان 
أو  رجل  بضرب  الجبار  أمره  «فإن  فيقول:  لصورة  هذه  إلى  بركة   ابن  ويشير 
له:  قيل  الفعل؟  بهذا  نفسـه  يحيي  أن  له  هل  قتلُتك،  تقتله  لم  إن  له:  وقال  قتله، 
أن  يجوز  وإنما  بمثلهـا،  النفس  وال يفدي  غيره،  بتلـف  نفسـه  يحيي  أن  له  ليـس 

بدونها»(٢). يفديها 
كليهما؟  من  أو  المكره  من  أو  منه  يقتـص  هل  الحال  هذه  في  َقتل  لـو  لكـن 
عن  حديثه  معرض  في  جعفر   محمد بن  قال  الفقهاء .  بين  خالف  محل  المسـألة 
إنه  يقال:  فإنه  العمل  من  كان  «فما  محـرم،  فعل  على  أكره  إذا  الجبار  مـن  التقيـة 
بهذه  ازن  أو  ظالم،  له  وهو  الرجل  هذا  اقتل  له:  يقول  أنه  وذلك  فيه،  معذور  غير 
فهذه  قتلتك،  وإال  الخنـزيـر،  لحم  كل  أو  الخمر،  اشـرب  أو  كاره،  وهو  المـرأة 
في  تجوز  التقية  ألن  يفعلها؛  أن  له  ال عذر  وقالوا  العمل،  هـي  ونحوها  األفعـال 

.٢٧٢/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.١٩١/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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التوبة،  وتجزيه  أخطأ،  فقد  ذلك  من  شيء  بفعل  ُبِلَي  فإن  العمل»(١)،  ال في  القول 
يضمنها. أنه  قيل  فإنه  ذلك،  من  العباد  حقوق  إال 

القول  بيّنا  قد  أنه  إال  جعفر ،  محمد بن  قال  كما  «هو   : أبو المؤثـر  5  قـال 
الضرورة  عند  فعلها  يجـوز  أنه  أي  والدم»،  والميتة  الخنـزيـر  ولحم  الخمـر  فـي 

صاحبها. وال يأثم  واإلكراه، 
وحق  اهللا  حق  فيه  ألن  خـالف؛  فيه  وقع  فقد  الزنا  فعل  علـى  ما يترتب  أمـا 
يزني  أن  رجالً  الجبار  أمر  إذا  أنه  العلم  أهل  بعض  عن  جعفر   ابن  ونقـل  العبـاد، 
وال حدَّ  مالي)  (تعويض  عقرها  يلزمه  أنه  ذلك،  على  أجبره  لما  بها  فزنى  بامرأة، 
من  ألنه  بالعقر؛  ويؤخـذ  فيه  ويعذر  عنه،  مرفوع  وهـو  اهللا،  حق  هـذا  ألن  عليـه؛ 
الحد،  عليه  أن  اآلثار  بعـض  في  وجدنا  «وقد  أبو الحواري :  قال  العبـاد.  حقـوق 

نأخذ»(٢). وبه  إلينا  أحب  األول  والقول 
ففعل،  مسـتكرهة  بامرأة  الزنا  علـى  أكره  الذي  «وأمـا  جعفر :  ابـن  ويضيـف 
الحد  اإلمام  عليه  أقام  ولو  أعلم،  فاهللا  الحد  وأما  فعله،  في  آثم  وهو  العقر  فعليه 
على  اسـتكرهه  وإن  اهللا،  شـاء  إن  وال إثم  عليها  فال حد  المـرأة  وأمـا  ما عّنفتـه، 
على  والحد  آثم،  وهو  لهـا،  وال عقر  واإلثم،  الحد  فعليها  مطاوعـة،  وهي  الزنـا 

ما وصفنا»(٣).
تدرأ  _ شـبهة  يعتبر  الفعل  على  التام  اإلكراه  أن  الفقهاء   جمهـور  عليه  والـذي 

اإلكراه،  عنـد  للزجر  وال حاجة  للزجـر  جعلت  الحدود  ألن  الحـدود؛  بهـا 
فإنه  التام  اإلكراه  تحت  زنا  فلو  فيه،  المرخص  غير  المبـاح  أن  يظهر  وذلـك 
في  بركة   ابن  ذلـك  أكد  وقد  اإلثم،  ال يرفع  لكـن  للشـبهة  الحد  عنه  يسـقط 
ال يجوز  له:  قيل  يفعل؟  لم  إن  القتل  وخاف  بالزنا  (الجبار)  كلفه  «فإن  قوله: 

.٥٠٣/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.٥٠٥/٣ - ٥٠٦ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (٢)

نفسه. جعفر:  ابن   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٨٢

فإن  نفسـه،  ليحيي  غيره  يظلم  أن  له  فليس  للمرأة  ظلـم  الزنا  ألن  ذلـك؛  لـه 
له:  قيل  ذلـك؟  له  هل  لـه،  مطاوعة  بذلك  راضيـة  المرأة  كانـت  فـإن  قـال: 
العار  من  يلحقهـا  لما  لها  ظلم  ألنـه  طاوعته؛  ولو  ذلـك  أيضًا  لـه  ال يجـوز 

.(١)« اهللا 8  عند  العظيم  واإلثم  القبيح  والعيب 
هو  أثرها  كان  إذا  أما  عنه،  الحرمة  ترفع  فعالً  أباحت  إذا  فالضرورة  وعليه، 
رفع  على  الضـرورة  أثر  ويقتصر  قائمـة،  تظل  الحرمة  فـإن  بالفعـل  الترخيـص 

فقط. اإلثم 
محل  _ تكن  لم  المحرمة  األفعال  بعض  النوع  هذا  إلى  أبو العباس   ألحق  وقد 

واعتبرها  واإلكـراه،  االضطـرار  عند  فعلهـا  تحريم  فـي  الفقهاء   بيـن  اتفـاق 
خاف  إذا  نفسـه  بها  يتقي  أن  للمسـلم  ال ينبغي  التي  األفعال  من  أبو العباس  
«وأما  عبارته:  في  جاء  ومما  وضامن،  آثم  فهو  فعلها  فإن  الهالك،  نفسه  على 
اهللا  حرم  التي  النفس  قتل  وذلك  الموت،  نفسه  عن  بها  ال يتقي  التي  الوجوه 
والضرب  الجـروح  من  النفس  دون  ومـا  مـا كان،  كلها  آدم  بنـي  مـن  قتلهـا 
الناس  أموال  أكل  وكذلك  أمواتًا،  أو  كانوا  أحياء  كلها  األنفس  في  والفسـاد 
في  والتجسس  كلها،  المتالف  وجوه  من  حله  غير  من  والفساد  كله،  بالتعدية 
بغير  والفتوى  بالـزور،  والشـهادة  المحصنات،  وقـذف  واألموال،  األنفـس 
أقذار  وأكل  الخمر،  إياه وشرب  لباسه  وإعطاء  للعدو،  السالح  وإلقاء  الحق، 
فإنه  نجسـه  في  العلماء  اختالف  فيه  يكن  لم  الذي  النجس  وجميع  آدم  بني 

كلها»(٢). هذه  من  شيئًا  وال يفعل  يموت 
األمور  بعـض  بفعل  التقيـة  منـع  أنه  العبـاس   أبـي  عبـارة  مـن  ويسـتخلص 
واإلكراه،  الضرورة  عند  فعلها  في  الفقهاء   من  غيره  يرخص  حين  فـي  المحرمـة، 

.١٩٣/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ١٤٣ - ١٤٤. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٢)
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الخمر  وشـرب  المحصنات  كقذف  اإلثم،  يسـقط  ولكن  محّرم  عندهـم  فالفعـل 
إليها  نظر  العباس   أبا  ولعل  والتجسس،  الشديد،  العطش  إزالة  أو  الغصة  إلساغة 
هالك  من  الحاصلة  المفسدة  من  أشـد  المفاسـد،  من  عليها  ما يترتب  جانب  من 
عنه  يغفل  قد  مقصدّيًا  ُبْعًدا  النظرة  هذه  في  أّن  وال ريب  الجماعة،  من  واحد  فرد 
تعارض  عند  الفـرد  مصالح  حفـظ  من  أولى  الجماعـة  مصالـح  فِحْفـظ  الكثيـر، 

الفقهاء. ذلك  يقرر  كما  أشدهما  على  أخفهما  نقدم  فإننا  مفسدتين، 
اآلخر،  بالرأي  يسّلم  ولم  ورجحه،  العباس   أبي  برأي  باجو   الفقيه  أخذ  وقد 
هو  راجحًا  لنا  يبدو  «والذي  فيقول:  للصواب  واألقرب  األعـدل  هو  ذلك  ولعـل 
الكبرى  المقاصد  من  النفس  حفظ  أن  وهي  أوضحناها،  التي  للعلة  المانع  الرأي 
وهو  بريئة،  بنفـس  بالتضحية  نفسـه  ينّجـي  أن  ألحد  ال يجـوز  ولكـن  للشـارع، 
القاتل»(١).  عبد اهللا  وال تكن  المقتـول  عبد اهللا  «كن  بقوله:  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  ما حدده 
العدو  وتقوية  حـق،  بغير  الفتـوى  وحرمة  المحصنـات  أعـراض  حفظ  وكذلـك 
االعتبار  في  مقدمة  ألنها  اإلنسـان؛  نفس  حفظ  بحجة  ال تسـتباح  كلها  بالسـالح 
يهدد  واحد  إنسـان  مصلحة  من  أولى  وهذا  للمجتمع،  العام  بالصالح  لمساسـها 

شهيدًا. ربه  إلى  ويذهب  فيصبر  بالقتل 
مبناها  اهللا  حقوق  إذ  العباد،  حق  في  ما ال يتسامح  اهللا  حق  في  يتسامح  وألنه 
مع  قياس  الكفر  علـى  فالقياس  المشـاححة،  مبناها  العباد  وحقـوق  المسـامحة، 
على  حفاظًا  قتلهـن  إلى  بهن  يـؤدي  قد  بالزنى  المحصنـات  فقـذف  الفـارق»(٢). 
نفس  قتل  في  الموت وتسبب  من  نفسه  نّجي  قد  بذلك  فيكون  والعرض،  الشرف 

ومتساوية. متكافئة  األحرار  المسلمين  دماء  ألن  شرعًا؛  ذلك  وال يجوز  بريئة، 

في  والحاكم   ،٢٢٥٥٢ رقـم  عرفطـة،  خالد بـن  حديـث  األنصـار،  مسـند  باقـي  أحمـد،  رواه   (١)
حسـن  والحديث  عرفطة.  يـن  خالد  عن   ،٨٥٧٨ رقـم  والمالحـم،  الفتـن  كتـاب  المسـتدرك، 

.١٠١٧/٢ الخفاء،  كشف  العجلوني،  بعضًا».  يقوي  و«بعضها  طرقه  كثرة  باعتبار 
ص ٧٥٦ - ٧٥٧. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  مصطفى:  باجو   (٢)
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القول: وخالصة 
ال يؤاخذ  فالفاعل  وصفته،  الفعل  حكم  ترفع  األول  النوع  في  الضـرورة  إّن 
ألكل  اضطر  لو  ولكن  رأينـا،  كما  واجبًا  بل  مباحًا  أصبح  الفعـل  ألن  وال يأثـم، 

الغير . حق  ال يبطل  االضطرار  ألن  ضمانه؛  فعليه  الغير  مال 
لكن  ال يأثم  فالفاعـل  فقط،  المؤاخـذة  فيه  الضـرورة  ترفع  الثانـي:  والنـوع 

حرامًا. الفعل  يبقى  إذ  وال الضمان  الفعل  صفة  الضرورة  ال ترفع 
إال  فيه،  اإلكراه  وأثر  النتيجة  حيث  من  كسابقه  الحقيقة  في  الثالث:  النوع  أما 
وهذا  الحاالت  من  حالة  أي  في  أبدًا  السقوط  حرمته  ال تحتمل  السابق  النوع  أن 

صاحبه. بإرادة  الجملة  في  حرمته  سقط  قد  النوع 
وأما النوع الرابع: فال ترفع الضرورة فيه المؤاخذة، وال الصفة وال الضمان، 

بالشبهة . الحد  يدرأ  ولكن 

القاعدة: هذه  من  يستثنى  ما 
ال تتناول  القاعـدة  هذه  فإن  الضـرورات،  ألنواع  السـابق  التقسـيم  على  وبنـاء 
والزنا  والجرح  بالضرب  الجسد  واالعتداء على  بغير حق  القتل  األخير؛ ألن  القسم 
قال  القصوى،  الضـرورة  عند  الميتة  البشـر  لحوم  أكل  وكذلك  المنكرات،  وسـائر 
البشـر  لحوم  «إن  واالضطرار:  االختيار  حال  في  مطلقًا  لحومها  شـأن  في  الكدمي  
الخبر،  منصوصـات  من  الصحيح  والضـرر  السـعة  حال  في  تحريمهـا  معانـي  فـي 
لحوم  أكل  يجـوز  أنه  اختالفًا  ذلـك  في  وال أعلم  األثـر،  محكمـات  مـن  والثابـت 
أو  منهم  أنكر  ممن  أو  كفر،  أو  منهم  آمن  ممن  ضرورة  وال في  السعة  ال في  البشر، 
ال يجوز  فإنه  محجورًا،  أو  قتله  مباحًا  كان  سواء  الكبار،  أو  منهم  الصغار  ومن  أقر، 
وال أعلم  اضطرار،  وال في  سـعة  ال في  قيل،  فيما  هؤالء  جميع  لحوم  أكل  مطلقًا 
األديان،  أهل  من  أحد  وال مع  األديان  من  شيء  في  وال أعلم  اختالفًا...  ذلك  في 
إن  بل  اإلنسـان،  لحوم  أكل  اسـتجاز  اإليمان  أهل  وال مـن  الشـرك،  أهل  وال مـن 
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 4  32  1  0  / ﴿ تعالى:  قال  مطلقًا،  التحريم  تفيد  القرآنية  النصـوص 
النـص  شـبه  إذ  (الحجـرات: ١٢)؛   ﴾ ;  :  9  8  7  6  5
ومعاني  وال عقالً،  شـرعًا  معقول  غير  أنه  نه  بيَّ ثم  معنوي،  أْكل  كأنها  الغيبة  القرآني 
جميع  وإجماع  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  وُسـّنة  الكتاب  وأحكام  العقول،  شـواهد  من  االتفاق 
البشر من األحياء واألموات  أن أكل لحوم  يتواطأ معي على هذا، وهو  العقول  أهل 
حالة  أي  على  مقبولة  وغيـر  والضرورات،  الّسـعات  جميع  في  محرمة  محجـورة، 

البصر»(١). أهل  من  أحد  قول  من  وال مساغًا  سعة  ذلك  في  وال أعلم  كانت، 
فقال:  اإلباضية  عليه  إجماع  إلى  الكدمي  وأكده وأشار  رأي  السالمي   وتابع 
ال في  الوجـوه،  مـن  بوجه  ال يحـل  حـرام،  آدم  ابـن  فَلْحـم  ذلـك،  يحـل  «ال 
غير  من  سواء،  ذلك  في  وغيرهما  والباغي  والحربي  غيرها،  وال في  مخمصة، 

ذلك»(٢). في  خالف 
ُهنا  يذكر  ولكن  القاعدة،  هذه  من  مستثنى  فهو  األحوال،  من  بحال  تباح  وال 
باألنواع األخرى، وألن بعض فروعه ومسائله  لبيان خروجه عنها حتى ال يلتبس 

الفقهاء . بين  الخالف  فيها  وقع 
مع  الثاني  والنوع  إباحته،  ثبوت  مع  األول  النوع  فهـو  تحتها  ما يدخل  وأمـا 
يجوز  ال  ما  إلى  الطبيب  كنظر  اإلثم،  رفع  في  هو  إنما  والترخيص  حرمته،  ثبوت 
بقاء  مع  والثالث  ال الحرمة،  اإلثم  رفع  في  جريح  أو  مريض  من  شرعًا،  انكشافه 
ألكل  كاالضطرار  التصرف،  في  المال  صاحب  بإذن  تنـزل  لم  إذا  أيضًا،  حرمتـه 
اإلثم،  يسـقط  بل  الغير،  المال  حرمته  ال يسـقط  فإنه  المخمصة،  عند  الغير  مال 

صاحبه(٣). من  االستحالل  أو  ضمانه،  عليه  ويجب 

.١١٠/٣ - ١١١ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.٢٥٩/٢ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

سنبلي  وشرح  ـ   .٥٥/١ العدلية،  للمجلة  األتاسي  شـرح  عن  نقالً  ص ٢٣٧،  الوجيز،  البورنو:   (٣)
بتصرف.  ،١١٨ اإللٰه،  توفيق  المسمى  زاده 
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الطهـارات: في  ـ  أ 
الخفين: على  المسح  في  ـ   ١

خالفًا  والسـفر،  الحضر  في  الخفين  على  المسـح  منع  على  اإلباضية   أجمع 
صحت  عليهما  المسح  إلى  اضطر  فمن  الضرورة،  عند  فيه  ورخصوا  للجمهور، 
بين  االختالف  فيه  ورد  فقد  الخفين  على  المسـح  «وأما  الشـقصي :  قال  طهارته. 
جوازه  أن  (اإلباضية )  أصحابنا   وعند  يجزه،  لم  وبعض  أجازه  فبعضهم  مخالفينا، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  وما  بالماء،  جلين  الرِّ وغسل  بالماء،  الوضوء  بثبوت  منسوخ 
نسخه(١)،  بعد  ممكن  وغير  نسـخه،  قبل  ذلك  ممكن  وجوازه  فعله  من  وأصحابه 
االضطرار  إليه  يلحق  مما  شـبهه،  أو  برد  شـدة  من  ذلك  فعل  إلى  يضطر  أن  إال 
تيممًا»(٢). عليه  ال يرى  وبعض  ذلك،  مع  التيمم  عليه  يوجب  وبعض  ذلك،  إلى 
أدلة  وذكر  المسـألة،  هذه  في  الفقهاء   اختالف  «قواعده»  في  الجيطالي   ونقل 
المسح  الخفين وحكى عنهم اإلجماع، فقال: «في  المسح على  اإلباضية  في منع 
مخالفينا  فقهاء  أكثر  فذهب  مذاهب،  ثالثة  على  فيه  الناس  اختلف  الخفين  على 
إلى  آخرون  وذهب  والحضـر،  السـفر  في  ضرورة  غير  من  بإطالق  إجازتـه  إلـى 
علمت  فيما  ـ  اهللا  رحمهـم  ـ  أصحابنا   وأجمع  الحضر،  دون  السـفر  في  إجازتـه 
عن  مروي  وهو  الصحابة ،  مـن  سـلف  ذلك  في  ولهم  ـ  الحالتين  في  منعه  علـى 
وعائشـة   #،  وبالل ،  هريرة ،  أبي  وعن  طالب ،  أبـي  علي بن  وعن  عبـاس ،  ابـن 
أنه  إلى  ويذهب  المائدة ،  نزول  قبل  ذلك  كان  إنما  يقول:  عباس  3  ابن  وكان 

ومسـلم،   ،٢٠٠ رقم  الخفين،  على  المسـح  باب  الوضوء،  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
المغيرة بن شعبة «عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم ٢٧٤، عن 
فتوضأ ومسح  فرغ من حاجته  عليه حين  ماء فصب  فيها  بإداوة  المغيرة  فاتبعه  لحاجته  أنه خرج 

الخفين». على 
.٣٨٠/٣ - ٣٨١ الطالبين،  منهج  خميس:  الشقصي   (٢)
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الخفين  على  تمسـح  كيف  يقول:  زيد  5  جابر بن  وكان  المائدة،  بآية  منسـوخ 
ما كان  واهللا  تقـول:  عائشـة  #  وكانت  الوضـوء،  بنفـس  يخاطبنـا  تعالـى  واهللا 
أمسح  يوم  ُقطعت  ِرجلي  أن  ولوددت  عليهما،  وال مسح  قط،  ُخفان  للنبي 0 

الخفين»(١).  على 
«واألمر  القول:  إلى  خُلص  وأدلتهم  الفقهاء   أقوال  الجيطالي   سـرد  أن  وبعد 
خفيه  وينــزع  يتوضأ  أحـدث  إذا  المتوضـئ  أن  أصحابنـا   عنـد  عليـه  المجتمـع 
لمن  خالفًا  الغسـل،  هي  القدمين  طهارة  وإن  مسـافرًا،  أو  مقيمًا  قدميه،  ويغسـل 
بالخفض   ﴾ /   ﴿ قـرأ  مـن  بقراءة  واسـتدل  المسـح،  طهارتهمـا  قـال 

بالمسح»(٢). الرأس  على  عطفًا 
الجمهور  أدلة  وذكـر  أدلته،  وناقش  الجيطالـي ،  على  بكلي   المحقـق  وعقـب 
القائلين بالجواز، ثم رجح رأيهم فقال: «يرى المصنف إجماع أصحابنا  (اإلباضية ) 
بآية  منسوخة  المسـح  في  الواردة  األحاديث  وأن  الخفين،  على  المسـح  منع  على 
ابن  وقول  الخفين»  الكتاب  «سبق  علي :  اإلمام  قول  النسخ  على  والدليل  المائدة، 

يجيبون: بالمسح  القائلين  لكن  المائدة»  .  بعد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مسح  «ما  عباس : 

البغدادي بن  مهاجر  محمد بـن  عن  أخرجها  عائشـة  عن  المذكورة  «والرواية  قـال:  الزيلعـي  ذكـر   (١)
محمد  القاسم بن  عن  الحصين  داود بن  عن  إسـماعيل  إبراهيم بن  ثنا  مالك  أخت  إسـماعيل ابن 
قال:  الخفين.  على  أمسـح  أن  من  إلي  أحب  بالموسـى  رجلي  أقطع  ألن  قالت:  أنها  عائشـة  عن 
الذي  قلت:  الحديث  يضع  كان  البغدادي  مهاجر  محمد بن  حبان:  ابن  قال  له.  ال أصل  باطل  هذا 
المذكور  باإلسـناد  مهاجر  محمد بن  حديث  من  رواه  الجوزي  البن  المتناهيـة  العلل  في  وجدتـه 
قال  انتهى.  القدمين  على  أمسـح  أن  من  إلي  أحب  بالموسـى  رجلي  يقطع  ألن  قالت:  عائشـة  عن 
وقال   .١٥٣/١ الراية،  نصب  انتهى.  عائشة.  على  مهاجر  محمد بن  وضعه  موضوع  الجوزي:  ابن 
وأبي  عباس  وابـن  عائشـة  عن  ال يصح  شـيء  إال  مخالفًا  الصحابة  في  أعلـم  «وال  عبد البـر:  ابـن 
وقال:   .١٤١/١١ التمهيد،  الخفيـن».  على  المسـح  في  خالفه  وجوه  من  عنهم  روي  وقد  هريـرة 
ال يختلف  ممن  الخفين  علـى  المسـح  إنكار  عنه  جاء  الصحابة  من  أحدًا  ال أعلم  أبو عمـر  «قـال 

.١٧٩/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  ينظر:   .٢١٨/١ االستذكار،  عائشة».  إال  فيه  عليه 
نفسه. الجيطالي:   (٢)
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ـ  ١ تبوك ،   غزوة  فـي  ومسـحه ملسو هيلع هللا ىلص  المريسـيع  غزوة  في  نزلت  الوضوء  آيـة  إن 
فتوضأ  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  مـع  «كنت  عليـه:  المتفـق  شـعبة   المغيرة بـن  لحديـث 
فمسـح  طاهرتين»  أدخلتهما  فإنـي  «دعهمـا  فقال:  خفيـه  ألنـزع  فأهَوْيـت 

المتأخر؟ المتقدم  ينسخ  فكيف  عليهما»(١)، 
ـ  ٢ يخالف   أنه  مع  عباس   ابن  عن  ما روي  وكذا  منقطع،  فهو  عليّ   حديث  أما 

بالمسح. القول  من  عنهما  ما ثبت 
ـ  ٣ لما   الُبلجي   جرير  حديث  وهو  منهما،  أصح  ما هو  حديثهما  عارض  وقـد 

كان  هل  له:  فقيـل  خفيه  على  يمسـح  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «رأى  أنه  عنـه  روي 
وهو  المائدة؟»(٢).  بعد  إال  أسلمُت  وهل  قال:  بعدها؟  أو  المائدة  قبل  ذلك 

صحيح. حديث 
ـ  ٤ أصحاب   من  سـبعون  حدثني  قال:  البصري   الحسـن  عن  المنذر   ابن  نقل 

الخفين.  على  يمسح  كان  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ـ  ٥ ثمانين   فبلغـوا  «تذكرته»  فـي  رواه  من  أسـماء  منده   أبو القاسـم بن  وذكـر 

صحابيَّا.
ـ  ٦ اختالف؛   الصحابة   بين  الخفين  على  المسـح  في  ليس  المبارك :  ابن  وقال 

إثباته. عنه  روي  فقد  إنكاره  عنه  روي  من  كل  ألن 
ـ  ٧ بالمسح قول اإلمام علي ، وسعد بن أبي وقاص ، وبالل ، وحذيفة ،   والقول 

وغيرهم(٣). الُبلجي   وجرير  الفارسي ،  وسلمان  ثابت ،  وخزيمة بن  وبريدة ، 

 ،٢٠٣ رقم  طاهرتان،  وهما  رجليه  أدخل  إذا  باب  الوضوء،  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
المغيرة. عن   ،٢٧٤ رقم  الخفين،  على  المسح  باب  الطهارة،  كتاب  ومسلم، 

في  والدارقطني   ،١٩٢٢٤ رقـم  عبد اهللا،  جرير بـن  حديث  من  الكوفييـن،  مسـند  أحمـد،  رواه   (٢)
األرنؤوط:  شعيب  المسند  محقق  قال   .١ رقم  الخفين،  على  المسح  باب  الطهارة،  كتاب  سننه، 

الشيخين. شرط  على  صحيح  إسناده 
.١٧٩/١ - ١٨٠ للجيطالي،  اإلسالم  قواعد  على  الحاشية  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)
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رأي  عليهـا، رجح  وعّلق  الفريقيـن  أدلـة  بكلـي   المحقـق  أن عـرض  وبعـد 
اإلسـالمي  التشـريع  وروح  يتمشـى  بالمسـح  القول  أّن  «على  فقـال:  الجمهـور 
̄ ﴾ (البقرة: ١٨٥).   ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ المبني على التيسير
المسافرين،  من  الخفين  البسي  وأكثر  تيسير،  وأّي  تيسير  بمسحها  االجتزاء  وفي 

هؤالء»(١). من  بالتيسير  أْولى  ومن  البادية،  أهل  من  أو 

المختار: الرأي 
على  بالمسح  بالجواز  القائل  الرأي  أن  يظهر  الفريقين  أدلة  في  التأمل  وبعد 
أدلته  لقـوة  عندنا  الراجـح  الـرأي  هـو  والحضـر  السـفر  فـي  للمضطـر  الخفيـن 
ودفع  الحـرج  رفع  في  وأحوالهـم  النـاس  لظـروف  مراعاتـه  ومـدى  وصحتهـا، 
المشقة عنهم، خاصة في األحوال غير العادية، كالبرد الشديد، والثلوج ونحوها، 
فيه  الرأي  بهذا  فالعمـل  والمسـافرين،  والرعاة  العسـكرية،  الخدمة  في  كالجنود 
طهارة،  على  يكون  أن  بشرط  ولكن  التيسير »،  تجلب  «المشقة  ألن  عليهم،  تيسير 
العموم  إلى  نظر  قد  الخفين  على  المسح  بمنع  أفتى  من  ولعل  الفقهاء ،  قرر  كما 
الجزيرة  الحر، كما هو سائد في شبه  أو شدة  الطقس،  كاعتدال  بيئته،  في  الغالب 
اإلباضي  كالبكري   واالضطرار  االختيار  حالتي  في  بالجواز  القائلون  أما  العربية ، 
فتواه  في  يستند  ـ  المفتي  شأن  وهذا  ـ  عمومًا  الباردة  بيئته  من  انطلق  فقد  وغيره، 
إلى  اسـتنادًا  القولين  أحد  رجح  تعارضت  فإذا  والصحيحـة،  الثابتة  األدلـة  علـى 

مذهبه. إجماع  خالف  ولو  النص(٢)،  ال يخالف  ما دام  العرف 
يحددوا  لم  بالجواز،  القائلين  اإلباضية   أن  الصـدد  هذا  في  بالذكر  والجديـر 
تزول  حتى  مبـاح  فهو  الحضر،  أو  السـفر  في  الخفين  علـى  للمسـح  معينة  مـدة 
في  الفقهاء   خالف  إلى  أشار  أن  بعد  عنهم  الشقصي   ذلك  نقل  االضطرار،  حالة 

نفسه. المرجع  بكلي:   (١)
ص ٢٦ - ٢٧. ُعمان،  سلطنة  األجيال،  مكتب  نشر  األول،  الكتاب  الفتاوى،  أحمد:  الخليلي   (٢)
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الخفين  على  المسـح  فيها  يجوز  التي  المدة  فـي  «واختلف  فقال:  المسـألة  هـذه 
لم  وبعض  أيـام،  ثالثة  وللمسـافر  يوم،  للمقيم  بعـض:  فقال  والمسـافر  للمقيـم 
على  المسـح  بها  يجوز  التي  الضرورة  ثبتت  إذا  أنه  ومعنا  وقتًا،  ذلك  في  يوقِّت 
المسـح  بها  يجوز  التي  الضرورة  دامت  ما  غاية،  لذلك  عندنا  يخرج  لـم  الخـف 

الخف»(١). على 
في  ومناقشاتهم  أدلتهم  ذكروا  فقد  الفقهاء ،  عند  تفصيل  محل  المسألة  وهذه 
في  التأمل  بعـد  عندي  يوجب  والنظر  لذكرهـا.  ال يسـمح  والمقام  المطـوالت، 
الضرورة،  عنـد  إال  فيه  ال يرخـص  الخفيـن  علـى  المسـح  أن  المتقدمـة،  اآلراء 
االلتزام  مـع  بقدرها »(٢).  تقـدر  «الضـرورة  ألن  الحالـة؛  بتلك  تحديـده  ويجـب 

للجواز. الفقهاء  اشترطها  التي  بالضوابط 

على  وال تقدر  الحيـض  دم  عليها  اختلـط  إذا  المرأة  طهـارة  حكـم  فـي  ـ   ٢
ضبطه:

الحائض  المرأة  أن  وبّين  المسألة،  هذه  حكم  «اإليضاح»  في  الشماخي   ذكر 
تترك  بالدم  ردفت  فإن  أيام،  عشـرة  إلى  أيام  سـبعة  بين  ما  وْقُتها  عليها  تشـابه  إذا 
بها  تمادى  إن  أيام  ثالثة  وتنتظر  عادتها،  وهي  تيقنتها  التي  أيام  سبعة  إلى  الصالة 
أيام،  ثالثة  االنتظار  مدة  يرى  مـن  بقول  أخذت  أيام  سـبعة  وقتها  كان  فإن  الـدم، 
وقتها  كان  وإن  يومان،  االنتظار  قال:  من  بقول  أخذت  أيام  ثمانية  وقتها  كان  وإن 
أيام  عشرة  وقتها  كان  وإن  واحد،  يوم  االنتظار  قال:  من  بقول  أخذت  أيام  تسعة 
عند  الحيض  مـدة  أقصى  ألن  انتظار؛  المرأة  علـى  ليس  قال:  من  بقـول  أخـذت 

أيام(٣). عشرة  اإلباضية   جمهور 

.٣٨٠/٣ - ٣٨١ الطالبين  منهج  الشقصي:   (١)
.٣٨١/٣ - ٣٨٢ السابق،  المرجع  من  والهامش  المتن  في  مفصلة  الفقهاء  أقوال  ينظر:   (٢)

.٢٤٠/١ - ٢٤١ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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كان  وإن  وقتًا،  األيام  الثمانية  تلك  أخذت  أيام  ثمانية  على  الطهر  رأت  وإن 
طلعت  أيام  سبعة  وقتها  كان  وإن  وقتها،  على  ثبتت  فقد  أيام  ثمانية  األول  وقتها 
إلى  نزلت  أيام  عشرة  أو  أيام  تسعة  األول  وقتها  كان  وإن  كذلك؛  أيام  ثمانية  إلى 

واحدة. بمرة  والنـزول  الطلوع  يكون  قال:  من  بقول  وأخذت  ثمانية 
قد  ألنه  الضرورة؛  عند  األقوال  بهذه  تأخذ  «وإنما  بقوله:  الشـماخي   وعقب 
من  فمنهم  حيضهـا،  وال أيام  طهرهـا  أيام  ال تـدري  التي  في  أصحابنـا   اختلـف 
وقال  حيضهن،  وكـْم  طهرهن  كـْم  وأخواتها،  أمهاتهـا  وقـت  إلى  تنتظـر  يقـول: 
تعمل  آخـرون:  وقال  أيـام،  عشـرة  وتصلي  أيـام  عشـرة  الصالة  تتـرك  آخـرون: 
لم  فإن  االسـتحاضة،  دم  من  به  ُيعَرف  وَلْون  زيادة  له  الحيـض  دم  ألن  بالتمييـز؛ 
مقدار  الصـالة  تترك  آخـرون  وقال  قدمنا،  كمـا  فلتعمل  التمييـز  أهـل  من  تكـن 
وإن  وتصلي،  تغتسـل  ثم  يومين  تيقنها  بعد  تنتظر  ثم  حيضها،  أيام  من  ما تيقنت 
وهذا  الحيض،  ما يأتيها  أول  في  المبتدئة  تعمل  كما  فلتعمل  شيء  على  تتيقن  لم 

واحدة»(١). بمرة  وتنـزل  تطلع  قال:  من  لقول  موافق 
األحوال  هذه  مثل  في  الفقهـاء   عند  ال توجد  أنه  األقوال  هذه  مـن  والظاهـر 
ولذلك  غيرها،  عليهـا  ويقاس  عليها  يعتمـد  الحاالت،  هذه  تضبط  ثابتـة  قاعـدة 
عند  حالتها  حسـب  األقوال  هذه  بكل  تأخذ  أن  لها  يرخص  أنـه  الشـماخي   يرى 
ضبطها،  عليهـا  وتعـذر  الشـهرية،  دورتهـا  اختلطـت  قـد  دامـت  مـا  الضـرورة، 

ثابتة. حالة  على  البناء  عليها  وال يشترط 
من  كثيرًا  أن  وهـو:  هام  أمـر  إلى  ننبه  أن  المقـام  هذا  فـي  اإلشـارة  وتجـدر 
الحمل  منع  حبـوب  تعاطيهن  وبسـبب  منتظمة  الشـهرية  عادتهن  كانـت  النسـاء 
الطهارة  أمر  عليهـن  وشـق  واالختالط،  االضطراب  هذا  عنها  فنتـج  اضطربـت، 
لم تكن هناك ضرورة  فإذا  بالغة، وعليه  والعبادة، ووقعن في حرج شديد ومشقة 
مخالفة  في  ألن  ذلك؛  فليتركن  الموانع  هذه  استعمال  إلى  ُمِلّحة  وحاجة  قاهرة، 

.٢٤١/١ - ٢٤٢ السابق،  المصدر  الشماخي:   (١)
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أمراض  اسـتعمالها  في  اإلفراط  عن  ينجم  وقد  ومشـقة،  وعنت  حـرج  اهللا  فطـرة 
 }  |  {  z ﴿ يقول:  واهللا   ،(١) ـ  اهللا  ال قّدر  ـ  العقم  حد  إلى  تصل  خطيرة 

(الحج: ٧٨).  ﴾ ¡ ے   ~
ذلك  علـى  المـرأة  أدمنـت  إذا  يبعـد  «وال  الصـدد:  هـذا  فـي  البكـري   قـال 
الظهر»(٢). الفطرة، أورثها ذلك ُعقمًا، وتلك هي قاصمة  واستمرت على معاكسة 

في  الطبيعية  الحياة  سير  ما عطل  «وكل  فيقول:  إليه  ما أشرنا  البكري   ويؤكد 
إذ  قصر،  أو  الزمن  طال  فعل،  رد  لـه  يكون  وأن  ال بد  مجراه،  غيَّـر  أو  اإلنسـان، 
ما يذكره  ذلك  ومـن  تغيير،  أو  تعطيل  هنـاك  ما كان  تأثير،  لِتعاطيـه  يكن  لـم  لـو 
من  الحمل  ومنع  الحيض،  تأخير  وأقراص  حبوب  عن  المخلصين  األطباء  بعض 
هو  ذلك  حين،  بعـد  وإن  يسـتعملنها،  الالئي  على  وخطيرًا  خبيثـًا  تأثيـرًا  لهـا  أن 
ما يستروح  وهو  حياتها،  صفو  يكدر  مما  األعصاب،  واهتياج  قلق  من  ما يعقب 
أخبر  فقد  (البقـرة: ٢٢٢)،   ﴾ v  u  t  sr  q  p ﴿ تعالى:  قوله  مـن 
لمنع  الوسـائل  واتخاذ  المـرأة،  جسـم  في  فاحتقانـه  داء،  الحيـض  دم  أن  العلـم 
لم  إن  جديد  من  تنبعث  السـلبية  عواقبه  ال تلبث  سـوف  للداء،  اسـتبقاء  خروجه 
متى  فيه  ظهوره  فإن  الصحيـة،  بالحصانة  يتمتع  الجسـم  كان  متى  سـريعًا،  تظهر 

طبيعية»(٣). نتيجة  يكون  فقدت،  أو  الحصانة  تلك  ضعفت 

:IÓ°üdG  äGQhô°V  »a  `  Ü

للصالة: القبلة  نحو  ه  التوجُّ في  ـ   ١
ومن  واجب،  الفرض  صالة  في  القبلة  نحـو  التوّجه  أن  على  الفقهاء   أجمـع 
االسـتدالل  على  السـبيل  يجد  وكان  مختارًا،  القبلة  عن  الصالة  في  وجهه  حّول 

.٤١٢/٢ بيوض،  الشيخ  اإلمام  فتاوى  عمر:  إبراهيم بن  بيوض   (١)
.٣١٧/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)

.٢٨٧/١ - ٢٨٨ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)



٤٩٣ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

الضرورة  حال  في  ذلك  فعل  فإن  األمة،  بإجماع  صالته  فسدت  يفعل،  فلم  عليها 
ما توجه،  حيث  يصّلي  المحارب  أن  أجمعوا  ألنهم  األمة؛  باتفاق  صالته  ت  صحَّ
ضـرورة،  وكانت  مثلـه،  كان  معنـاه  فـي  مـا كان  أنـه  «فعنـدي  بركـة :  ابـن  قـال 

هؤالء»(١). ونحو  االنتقال  إلى  السبيل  ال يجد  الذي  والمريض  كالمصلوب 
نحو  التوجه  فرض  فيها  يسقط  التي  الحاالت  الحضرمي   أبو إسـحاق  د  وعدَّ

خصال: «سبع  في:  وحصرها  القبلة 
من  منهزمًا  مدبرًا،  أو  مقبالً  فيصلي  ماله،  أو  نفسه  على  الخوف  شدة  أحدها: 

ذلك. نحو  أو  سيلٍ،  أو  بهيمنته،  أو  عدوه 
ما أمكنه. كيف  يصلي  فإنه  نحوها،  أو  خشبة  على  مربوطًا  يكون  أن  الثاني: 

الكعبة. إلى  التوجه  له  وال يتهيأ  مريضًا  يكون  أن  الثالث: 
ويبدأ  به راحلته  ما توجهت  فإنه يصلي حيث  الراحلة،  يتنّفل على  أن  الرابع: 

القبلة. إلى  يحِرم 
القبلة، ويمشي حيث شاء،  إلى  ُمحِرمًا  يتوجه  فإنه  يتنّفل ماشيًا،  أن  الخامس: 

القبلة. إلى  ويسجد  ويركع 
ما أمكنه. كيف  يصلي  الغريق،  السادس: 

يكون ظلمة وهو  أو  عليها،  ثقة  يعرفه  من  أعمى، وال يجد  يكون  أن  السابع: 
فيبقى  عليها  الداللة  فيه  يجهل  موضع  فـي  كان  أو  الداللة،  عنه  غائـب  أو  بصيـر 
العارف»(٢)،  والجاهـل  البصير،  األعمى  ويقلـد  ويصلي،  يتحراها  فإنـه  متحيـرًا، 

االضطرارية. األحوال  من  تعتبر  الحاالت  هذه  وكل 
حاالت  تحديـد  فـي  الحضرمـي   منهـج  السدويكشـي   المحشـي  تبـع  وقـد 

فروعه(٣). عليه  وبنى  واختاره،  للقبلة،  المسقطة  الضرورة 

.٤٩٨  ،٤٨٨/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ٦٢. الخصال،  مختصر  إبراهيم:  أبو إسحاق  الحضرمي   (٢)

.٥٥/٢ - ٥٦ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  السدويكشي:   (٣)
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غير  إلى  النافلـة  صالة  الضـرورة:  عند  الفقهاء  جوزهـا  التي  الرخـص  ومـن  ـ 
يجوز  وكذلك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  ذلك  فعل  كما  القبلة،  بوجهه  مستقبالً  ابتدأها  إذا  القبلة، 
نحو  بصالته  ابتـدأ  إذا  مركبته  ما توجهت  حيـث  سـائر  وهو  الراحلة  علـى  التطـوع 
سار  إذا  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  مالك   وأنس بن  عباس   ابن  عن  ذلك  روي  وقد  القبلة(١)، 
حيث  أرسـلها  ثم  ر،  وكبَّ القبلة  بناقته  اسـتقبل  راحلته  على  تطوعًا  يصلي  أن  وأراد 
الراحلة(٢).  على  أْوَتر  ربما  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمر   ابن  عن  الرواية  وفي  ما توجهت ، 

عينه: في  المصاب  صالة  في  ـ   ٢
للضرورة،  مسـتلقيًا  يصلي  أن  عينه  يعالج  كان  لمن  أيضـًا  اإلباضية   رخـص 
في  الشقصي   ذلك  نقل  بصره،  من  خوفًا  والسـجود  والركوع  القيام  عنه  ويسـقط 
لمن  الرخصة  جـواز  «يوجد  نصه:  بمـا  الكدمي  5  سـعيد  أبي  عـن  «المنهـج» 
بزوال  األثر  وجاء  البصر،  على  خوف  موضع  ألنه  مستلقيًا؛  فيصلي  عينيه،  يعالج 
من  وغيره  الجـدري  من  البصـر،  ذهاب  دون  فيمـا  الضـرورات  عنـد  الفرائـض 
إذا  الضرورات،  عنـد  بذلك  وال بأس  غيـره،  من  َعدمًا  أشـد  والبصر  العاهـات، 

تركه»(٣). من  العلل  تزايد  وخيف  عافية  ذلك  في  رجا 
يقدر  فلم  غيره  أو  رمد  من  عينيه  في  وجع  أصابه  لمن  أيضًا  الفقهاء   ورخص 
إيماء  برأسـه  أْومأ  للسـجود  جلس  وإذا  ويركع،  قائمًا  يصلي  فإنه  السـجود  على 

وسعها(٤). إال  نفسًا  اهللا  وال يكلف  ما يطيق،  قدر 

و٤٩٩.  ٤٩٠/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
«كان  بلفظ:  عمـر،  ابن  عن   ،٩٥٥ رقـم  السـفر،  في  الوتر  بـاب  الوتـر،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)
الفرائض  إال  الليل  صالة  إيماء  يومئ  به  توجهت  حيث  راحلته  على  السفر  في  يصلي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الراحلة  إلى  التطوع  باب  الصالة،  كتاب  أبو داود،  فرواه  أنس  وأما حديث  راحلته».  ويوتر على 

.١٢٢٥ رقم  والوتر، 
.٣٠٥/٤ - ٣٠٦ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (٣)

.٣١٧/٤ نفسه،  الشقصي:   (٤)
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أو  بالماء،  ويغسـله  جسـده  سـائر  يمسـح  أن  على  قدر  فإن  الوضـوء،  وأمـا 
كله،  وجهه  المـاء  ال يمس  كان  إذا  لوجهـه  ويتيمم  ذلك،  فعـل  غيره  لـه  يغسـله 
ووجهه  القبلة،  يلـي  مما  ورجاله  القبلـة  ويسـتقبل  باإليماء،  قفاه  علـى  ويصلـي 

القبلة(١). إلى  مقبل 
أن  قبل  رجـل:  له  قال  بصره  كـفَّ  لما  عباس  ^  ابـن  أن  الشـقصي   وذكـر 
إلى عائشة  وأبي هريرة  وغيرهم  فأرسل  قيل  قفاه،  أيام يصلي على  له سبعة  يصير 
اهللا  تلقى  فكيف  أيام  السبعة  هذه  في  مِتَّ  إن  أرأيت  له:  فقالوا  ذلك  عن  يسألهم 

يعالجه. ولم  لذلك،  بصره  معالجة  فترك  فيها،  بصالتك 
عن  ذلك  جواز  «ويوجد  ومرجحـًا:  الحادثة  هذه  على  معقبـًا  الشـقصي   قال 
إلى  الموجبة  الضرورة  إلى  وأقوى  النفس،  إلى  أشيق  وهو  أصحابنا  (اإلباضية )، 
له  يجز  لم  بعضـًا  أن  وأحسـب  هذا،  قيل  «قد   : أبو سـعيد  5  وقال  ذلـك»(٢). 
أن  العلة،  بتلك  الخبرة  أهـل  عند  ُتعورف  إذا  أنه  ويعجبني  االبتـداء،  على  ذلـك 

عليه»(٣). ال ُيضّيق  أن  يرجى  فيما  ذلك  مثل  في  دواءها 
االضطجاع  هيئة  على  الصالة  جواز  في  اإلباضية   إليه  ما ذهب  أن  ريب  وال 
فالشارع  التشـريع،  لروح  عميق  وفهم  يسـر  فيه  الضرورة،  عند  عينيه  يعالج  لمن 
من  أكثر  فعل  علـى  قدرة  ال يملك  المريض  وهـذا  وسـعها،  إال  نفسـًا  ال يكلف 
بعض  عن  ما ُنقـل  أمـا  للتشـديد،  وال داعي  حقـه  فـي  الرخصـة  فتجـوز  ذلـك، 
أن يصلي مضطجعًا،  يجّوزوا البن عباس   لم  أنهم  وأبي هريرة   كعائشة   الصحابة ، 
بعد  عينه  عالج  من  ال فائدة  أنه  أدركوا  فربما  األثر،  ذلك  صح  إن  تأويله  فيمكن 
أداء  أنه يجب عليه  باألعمى، حيث  فألحقوه  فقد بصره، وال رجاء في عالجه  أن 

أعلم. واهللا  كالصحيح،  كاملة  الصالة 

نفسه. المصدر   (١)
.٣١٦/٤ المنهج،  الشقصي:   (٢)

نفسه. المصدر   (٣)
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والحذر  الحيطة  باتخاذ  الخبير  الطبيـب  نصحه  وقد  شـفاؤه  يرجى  الذي  أما 
للضرورة،  الحالة  تلك  على  الصالة  له  فيرخص  شفاؤه،  ال يتأخر  حتى  عينيه  من 

الفقهاء . بعض  ما أكده  وهذا 
على  َنْم  له:  وقال  الماء(١)،  من  عينه  الطبيب  له  فتح  رجل  «عن  الشقصي   نقل 
قد  أنه  بذلك،  إال  ال يصلح  فإنه  بالماء،  عينيك  وال تغسل  أيامًا،  وال تتحرك  قفاك 
البصر،  ذهاب  دون  فيما  الضرورات  حدوث  عند  الفرائض  بزوال  األثـر  في  جـاء 
بذلك  وال بأس  غيره،  فْقد  من  أعظم  َفْقُده  والبصـر  العلل،  من  وغيره  كالجـدري 

بالتداوي»(٢). العافية  ورجيت  العلة،  تزايد  تركه  في  خيف  إذا  الضرورات  عند 

صور: عليها  بنقود  الصالة  حكم  في  ـ   ٣
ِسّكتها صور أصنام،  إذا كانت في  بالنقود  اختلف اإلباضية  في حكم الصالة 
وهي  الضياع،  عن  لها  محافظًا  لها  حامالً  المصلي  كان  إْن  ذلك  بعضهم  فرخص 
بذلك خميس بن سعيد  أنها ال تفسد، وصرح  أحد، فحكم صالته  غائبة ال يراها 
للضرورة  التيسير  مبني على  القول  «وهذا  بقوله:  السالمي   عليه  الشقصي ، وعقب 

حكمها»(٣). على 
المسألة،  أَر من تعرض لهذه  «لْم  أبي ستة المحشي  قوله:  السالمي  عن  ونقل 
تعالى:  اهللا  قال  الشريعة،  إيناس  ال يوافق  عظيم  حرج  بها  الصالة  منع  في  ولكن 
«ُبعثـت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  وقـال  (الحـج: ٧٨)،   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿
يخلو  قلما  فإنه  الدين،  في  الغلو  من  يكون  يكاد  وهذا  السـهلة...»(٤)،  بالسـمحة 

الحاضر. العصر  في  عالجه  اكتشف  الذي  التراكوم  مرض  يقصد  لعله   (١)
.٣١٦/٤ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (٢)
.٢٧٩/٦ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)

في  والطبراني  عباس،  ابن  عن   ،٢١٠٧ رقم  عباس،  ابن  مسـند  هاشم،  بني  مسـند  أحمد،  رواه   (٤)
قال  السـمحة».  الحنفية  اهللا  إلى  الدين  أحب  «إن  بلفظ:  هريرة،  أبي  عن   ،٧٣٥١ رقم  األوسـط، 
إلى  ينسب  ثقة  رواد  أبي  وعبد العزيز بن  موثقون  ورجاله  األوسط  في  الطبراني  «رواه  الهيثمي: 

.٥٠٢/١ الزوائد،  مجمع  األرجاء». 
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بها  الصلوات  منعه  وفي  والسفر،  الحضر  في  السكة  هذه  استصحاب  من  إنسـان 
كثيرة  بأسـباب  للتلف  تعريضًا  نفسـه  عن  إلقائها  وفي  نفسـه،  عن  بإلقائها  له  أمر 
ذلك  أدى  ربما  بل  اهللا،  ال يخشى  من  عنده  يراها  قد  ومنها  ينساها،  قد  أنه  منها، 

معلوم»(١). هو  كما  نفسه  تلف  إلى 
فعل  أنه  مشـايخنا  من  أحد  عن  نسـمع  «لم  نفسـه:  السـياق  في  ويضيف 
الكفار،  عالمة  فيها  التي  السكة  أن  مع  َفَعله،  أدركنا  ممن  أحد  نر  ولم  ذلك، 
هي  إنما  والفضـة  الذهـب  معـدن  فإن  زمـان،  كل  فـي  موجـودة  أنهـا  أظـن 

عندهم»(٢).
على  يشـدَّ  أن  للمحِرم  يترخص  أنـه  الحج  ممنوعات  فـي  الجناونـي   وذكـر 

نفقته(٣). ِهميان  نفسه 
فيه  ما يكون  كثير  أنه  المعلوم  «ومن  قوله:  على  سـتة   أبي  المحشـي  وعقب 
الصالة  أراد  إذا  ُينـزع  أنه  المناسك  أصحاب  من  أحد  يذكر  ولم  السكة،  هذه  من 
عن  البيان  تأخير  يجـوز  «ال  ألنه  مثالً؛  وتمثال  صليـب  فيها  سـكة  كانت  إذا  بـه، 
امرئ  لكل  وإنمـا  بالنيات  األعمـال  «إنما  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  أّن  علـى  الحاجـة »،  وقـت 
المسلم في شيء من ذلك؛ ألنه ال يعظمه  أنه ال حرج على  يدل على  ما نوى»(٤)  

أصالً»(٥). الوجوه  من  بوجه  إليه  وال يلتفت  به  وال يتقرب 
بها  الصالة  بجواز  للقول  مؤيد  ترى  كما  «وهو  القول:  إلى  السالمي   وخلص 

واضح»(٦). وهو  مطلقًا، 

.٢٧٩/٦ - ٢٨٠ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
نفسه. السالمي:   (٢)

ص ٢١٠. الوضع،  كتاب  الجناوني:   (٣)
تخريجه. سبق   (٤)

.٢٨٠/٦ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٥)
نفسه. المصدر  السالمي:   (٦)
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وبخاصة  النـاس،  علـى  وتخفيف  تيسـير  الرخصـة  هـذه  فـي  أن  ريـب  وال 
حرج  ذلك  منع  وفي  معهم،  المال  حمل  عليهم  يغلب  الذين  والتجار  المسافرين 

المال. حفظ  وهو  العامة،  الشريعة  مقاصد  أحد  مع  تتنافى  ومشقة 
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اإلفطار: على  اإلكراه  في  ـ   ١
اإلفطار،  على  عليه  القدرة  له  مـن  أو  الحاكم،  أكرهه  َمن  أّن  اإلباضيـة   يـرى 
يؤدي  الذي  التلف  ماله من  أو خاف على  المثلة،  أو  القتل  نفسه  حتى خاف على 

يومه. بدل  وعليه  عليه،  فال إثم  َكْرهًا،  فأفطر  نفسه،  تلف  إلى 
أحد  أكرهه  من  األثر  وفـي  شـهره،  من  ما مضى  بدل  عليه  آخر  قول  وعلـى 

عليه. فال نقض  نحوه  أو  ماء  من  شيئًا  حلقه  في  أدخل  حتى 
من  ما مضى  علـى  فإنـه  نهـارًا،  رمضـان  شـهر  فـي  يجامـع  أن  أكرهـه  وإن 
فعل  إذا  أما  زوجته،  مع  ذلك  يفعل  أن  شرط  شهره،  أو  يومه  بدل  في  االختالف 
الكفارة؛  البدل  مع  يلزمه  أنه  بعضهم  فيرى  األصل،  في  لـه  ما ال يحل  مع  ذلـك 
عند  الشـرك  أباح  تعالى  اهللا  ألن  وذلـك  ذلـك،  في  لـه  ما ال عذر  موضـع  ألنـه 
فعل  فإن  فال يفعل،  الجمـاع  على  أُكره  إْن  وقيل  هـذا.  من  أعظم  وهـو  الخـوف 

صومه(١). انتقض 
في  الموجودة  اللذة  وهو  والجماع،  األكل  بين  الفرق  إلى  السـالمي   وأشـار 

الجماع.
بضرورة جوع  آكل  في  «(والخلف  الثميني :  لنص  أطفيش  شارحًا  الشيخ  قال 
في  أي  فيه)  ما صام  ينهـدم  هل  مسـافر  (وهو  ذلك  نحو  أو  إكراه)  أو  عطـش  أو 
بذلك)،  أكل  (حاضر  صوم  ال ينهدم  كما  يومه؟  يقضي  بل  ينهدم،  الَ)  (أْو  سفر، 

.٦٧/١٨ - ٦٨ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
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ال لمضطر  مثالً،  فيقتل  ال يفطر  أن  لجواز  ُمكَرهٍ  عن  ينهدم  أو  يومـه،  يقضي  بـل 
عليه. والشرب  األكل  لوجوب  شرب،  أو  أكل  إلى 

أو  قتالً  خاف  إن  (حاضر  أْولى  باب  من  والمسافر  لمكَره)  األكل  (وُجّوز 
إيجاعه  أو  لحيته،  حلق  أو  إعماؤه،  أو  لحمه،  من  بعضه  أو  عضو  قطـع  مثلـة) 
لتلف  سـلبه  أدى  إن  فيه  ورخص  مـال،  (سـلب  خاف  إن  يأكل  و(ال)  ضربـًا، 
ذلك،  ويجوز  كاألكل،  والشـرب  المثلة  من  أشـد  فإنه  عقله،  لتلف  أو  نفسـه) 
وال يفطر  فالخلف،  المفسـدات  من  نحوه  أو  الجماع  على  الصائـم  أكـره  وإن 
وإن  ماله،  أو  الرجل  هـذا  أن  ماله،  أكلنا  أو  فالنًا  قتلنا  وإال  أفطـر  لـه:  قيـل  إن 

انهدم»(١). فطر 
عليه  وأوجب  للمكَره،  الصوم  في  التقية  اسـتعمال  عدم  السـالمي   وفضل  ـ 
هذا  «وعلى  عبارتـه:  إليـه  ما تشـير  وهذا  بالفعـل،  ال تكـون  التقيـة  ألن  الصبـر؛ 
وال يكون  واالحتسـاب،  الصبر  عليه  بل  بالتقية،  اإلفطار  للمكَره  فليس  اإلجمال 
ال يصح  فقتل،  الجهاد  باشر  كرجل  فهو  غيره،  له  القاتل  ألن  نفسه؛  قتل  من  مثل 
وشـهادته،  جهاده  ثواب  ولـه  فقتل،  جاهد  يقـال  لكن  نفسـه،  قتل  أنـه  يقـال  أن 

الصوم»(٢). على  المقتول  وكذلك 

المختار: الرأي 
الناس  كل  فليس  شديد،  وحرج  مشقة  عنه  ينتج  السالمي   إليه  ما ذهب  ولعلَّ 
حْسـب  يختلف  فاألمر  وعليـه  باإلكـراه،  األذى  تحمـل  علـى  القـدرة  يملكـون 
أال  فاألولى  والتحمل  الصبـر  على  قدر  فمن  والظروف،  واألحـوال  األشـخاص 
للضرورة،  فيفطر  نفسه  على  الخوف  أو  األذى  بسبب  ذلك  عن  عجز  ومن  يفطر، 

عليه. وال إثم  يومه،  ويقضي 

.٣٦٣/٣ للثميني،  النيل  كتاب  شرح  أطفيش:   (١)
.٦٨/١٨ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)
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٢ ـ في حكم صوم الطبيب أو المسعف إذا اطلع على العورات عند المعالجة:
هل على الطبيب ومساعديه من خطر على صيامهم، جراء لمسهم للعورات، 

رمضان؟ نهار  في  المعالجة  عند  إليها  والنظر 
معالجـة  ضـرورة  اقتضـت  «إذا  أنـه  بيـوض  5  الشـيخ  فتـاوى  فـي  جـاء 
نحو  أو  هدم  أو  حرق  أو  بغرق  الهالك،  من  النفوس  تنجية  ضرورة  أو  األمراض، 
في  والعالج  للتنجية  المباشـر  ذلك  يضر  لم  إليها،  النظر  أو  العورة  لمُس  ذلـك، 
يضطر  لما  التنجية  من  يمتنع  أن  لـه  ال يجوز  بل  صومه،  بذلك  وال ينهدم  دينـه، 
مقاومة  في  يجتهد  أن  فقط  عليه  الذي  وإنما  صيامه،  على  محافظة  ذلك،  من  إليه 
ولو  وسعها،  إال  نفسـًا  اهللا  وال يكلف  والنظر،  باللمس  التشـهي  في  نفسـه  نوازع 

ألعنتكم»(١). اهللا  شاء 
إلى  يضطر  مـن  كل  وطمأن  الحكم  هـذا  أكد  فتاويه  من  آخـر  موضع  وفـي 
كبيرًا  أو  صغيرًا  أنثى،  أو  ذكر  من  كان  أّي  عورة  إلى  النظر  أو  أجنبية،  امرأة  رؤية 
مفترس،  أو حيوان  أو هدم،  أو غرق  مثالً: من حرق  المنقذ  أو  كالطبيب  لتنجيته، 
حتى  نفسه  يجاهد  أن  عليه  أن  إال  نظر،  مهما  صحيح  وصومه  عليه  ال بأس  فإنه 

(النساء: ٢٩).  ﴾ Q  P  O  N  M ﴿ لشهوة(٢)،  مسه  أو  نظره  ال يكون 
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به: تأذى  إذا  المحرم  بشعر  قياسًا  الضرورة  عند  المرأة  شعر  حلق  جواز  ـ 
شـرعي  عذر  بدون  رأسـه  حلق  للمحرم  ال يجوز  أنـه  على  الفقهـاء   أجمـع 
المحرم  فإن كان  (البقرة: ١٩٦)،   ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  ° تعالى: ﴿ ¯  لقوله 
لقوله  ويفتدي  يحلقه  أن  لـه  جاز  وغيره،  القمل  من  رأسـه  من  يتأذى  أو  مريضـًا 

.٢٩٥/١ بيوض،  الشيخ  اإلمام  فتاوى  إبراهيم:  بيوض   (١)
.٢٩٦/١ - ٢٩٧ نفسه،  إبراهيم:  بيوض   (٢)
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 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ تعالى: 
وهو  عجرة   بكعب بن  مّر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  اآلية  هذه  نزول  ومناسبة  (البقرة: ١٩٦)، 
هوامُّ  «أيؤذيـك  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  له  فقال  رأسـه  من  ينتثر  والقمـل  ُبرمـة،  يطبـخ 
فرق  أو  أيام،  ثالثة  صم  أو  وانسك  رأسك  فاحلق  قال 0 :  نعم،  فقال:  رأسك؟ 

صاع»(١).  نصف  مسكين  كل  مساكين،  ستة  بين  أصوع  ثالثة 
إذا  الضرورة،  عند  رأسها  شعر  المرأة  حلق  جواز  إلى  الفقهاء   بعض  وذهب 
حيث  اإلباضية   مـن  بركة   ابن  الرأي  بهذا  تفـرد  وقد  عالجه،  وأرادت  بـه  تـأّذت 
بذلك  وخالف  ذلـك»(٢)،  في  ما للرجل  الضرورة  عند  للمـرأة  أّن  «أرجو  يقـول: 
عند  ما للرجل  للمرأة  ليس  أصحابنا   «فقال  ما نصه:  عنهم  ونقل  اإلباضية   إجماع 

رأسها»(٣). تحلق  أن  الضرورة 
بالرجال،  التشـبه  إلى  يرجع  المرأة  شـعر  حلق  الفقهاء   تحريم  سـبب  ولعلَّ 
العالج،  الحلق  من  القصد  كان  إذا  أما  الفساد.  لذريعة  سّدًا  ذلك  يحرم  واإلسالم 

بقدرها ». تقدر  و«الضرورة  للضرورة،  ذلك  إباحة  من  فال مانع 
كان  إذا  شـعرها  المرأة  قص  جواز  إلـى  المعاصرين  الفقهاء   بعـض  وذهـب 
ويمنع  الحرام،  وتعفه عن  تنال رضاه،  به حظوة عنده حتى  تزداد  زينة  الزوج  يراه 
قبل  من  يكن  ولـم  بهن(٤)،  والتشـبه  األجنبيات  تقليد  منـه  القصـد  كان  إذا  ذلـك 
إليهم  فانتقلت  المسـلمة،  غيـر  باألقوام  المسـلمين  اختالط  لـوال  ذلك  يحـدث 
من  خوفًا  ذلك،  جواز  عدم  المناسـب  فمن  ولذلك  السـلبية،  بتأثيراتهم  العدوى 

المزيفة. الحضارة  أحضان  في  واالرتماء  الفتنة 

كتاب  ومسلم،   ،٣٩٥٤ رقم  الحديبية،  غزوة  باب  المغازي،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (١)
عجرة. كعب بن  عن   ،١٢٠١ رقم  للمحرم،  الرأس  حلق  جواز  باب  الحج، 

.٧٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
نفسه. بركة:  ابن   (٣)

.٢٩٦/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٤)
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لقوله  عليها،  اهللا  اسـم  بذكر  إال  الذبيحـة  ال تحـل  أنه  على  الفقهـاء   أجمـع 
القبلـة  واسـتقبال  (األنعـام: ١٢١)،   ﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ تعالـى: 
وال يجوز  والنسـيان،  الضرورة  حال  فـي  ذلك  ترك  لمن  الفقهاء  ورخـص  بهـا، 
الذبائح: وال تجوز  «في  أحمد :  أبو العباس  قال  والتعمد،  االختيار  في حالة  ذلك 
القبلة بها، إال على حال الضرورة والنسيان،  التسمية، واستقبال  الذبيحة إال بذكر 

فيهما»(١). يعذر  فإنه 

:ábôØàe  πFÉ°ùe  ``  h

َمْحرمها: غير  مع  المرأة  سفر  ـ   ١
ألن  الضرورة؛  عند  محرمهـا  غير  مع  المرأة  تسـافر  أن  الفقهاء   بعض  أجـاز 
المرأة  يحل  «ال  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  لما  حرام  األجنبي  مع  المرأة  سـفر 
ابن  وعن  محرم»(٢).  معها  إال  وليلة  يوم  مسيرة  تسافر  أن  اآلخر  واليوم  باهللا  تؤمن 
محرم،  ومعها  إال  بامرأة  رجل  ن  يخلوَّ «ال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  عباس  3 
وكذا،  كذا  غزوة  فـي  اكتتبت  وإني  حاّجة  خرجت  امرأتي  إّن  فقـال:  رجل   فقـام 

امرأتك»(٣). مع  فحج  فانطلق  قال: 
م  المحرَّ ألن  مأمونة؛  رفقة  أو  جماعة  مع  المرأة  تكون  أن  بعضهم  واشـترط 
بالمرأة  الرجل  خلـوة  بجواز  ذلك  وقاسـوا  الجماعة،  مع  وال خلوة  الخلوة  هـو 
ذلك  في  رخصـوا  «فكما  السـالمي :  قـال  الجانبين،  مـن  الفتنـة  أمنـت  إذ  التقيـة 

ص ١٧٨. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (١)
ومسـلم،   ،١٠٣٨ رقم  الصالة،  يقصر  كم  في  باب  الصالة،  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)

هريرة. أبي  عن   ،١٣٣٩ رقم  وغيره،  حج  إلى  محرم  مع  المرأة  سفر  باب  الحج،  كتاب 
بامرأة إال ذو محرم، رقم ٤٩٣٥،  النكاح، باب ال يخلون رجل  البخاري، كتاب  متفق عليه، رواه   (٣)
عباس. ابن  عن  رقم ١٣٤١،  وغيره،  حج  إلى  محرم  مع  المرأة  سفر  باب  الحج،  كتاب  ومسلم، 
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هذه  فـي  وغيـره  السـالمي   مـع  أطفيـش   القطـب  رأي  واتفـق  هنـا»(١).  يرخـص 
ثالثة،  مع  وقيل  ثقتين،  غير  ولـو  فأكثر  اثنين  مع  تسـافر  أن  لها  فأجاز  الرخصـة، 

محرمها(٢). مع  وجاز 
بمحَرم  له  ليست  امرأة  مع  سـافر  تقي  رجل  عن  الكدمي   أبو سـعيد  وسـئل 

واليته؟(٣). تنـزل  أم  واليته  على  أهو  أكثر:  أو  يوم  مسيرة  بلد  إلى  بلد  من 
االضطرار،  ذلك  إلى  ألجأه  يكون  أن  واحتمل  ذلك  في  أمره  غاب  «إذا  قال: 
حسن  على  محمول  والمؤمن  واليته،  على  فهو  وال رأيه،  إذنه  بغير  لحقته  وإنما 
المرأة  تسـافر  أن  بالنهي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األثر  جاء  وقد  مخرج،  له  ما وجـد  الظـن 
ذلك،  عليه  ينكر  أنه  المسلمين  عن  األثر  وجاء  أوليائها(٤)،  من  ولي  مع  إال  ثالثًا 
ليس  ألنه  واليته؛  عن  يوقف  أن  أمره  من  ما يكون  فأيسـر  ذلك  من  يتب  لم  فإن 
إلى  تلجئه  ضرورة  في  أو  جماعة،  مع  إال  محرم  ذات  غير  امرأة  مع  يسافر  أن  له 
أن  للمرأة  إن  قيل:  وقد  االختيار.  في  ما ال يبـاح  االضطرار  في  يباح  فإنه  ذلـك، 
ثقات،  غيـر  الجماعة  كان  ولـو  ولـي،  معها  يكن  لـم  ولو  الجماعـة  مـع  تسـافر 

فصاعدًا»(٥). ثالثة  وقول  فصاعدًا،  االثنين  من  معنا  والجماعة 

الجماعة: مع  المرأة  لسفر  المجّوزين  ألدلة  السالمي   مناقشة  ـ 
من  وُيفهم  ولّيها،  غير  مع  المرأة  سـفر  بجواز  القائلين  أدلة  السـالمي   ناقش 
وخالفهم  الضرورة،  عند  مؤتمنة  جماعة  مع  المرأة  تسافر  أن  ال يمانع  أنه  عبارته 

.٢٢١/٢ - ٢٢٣ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
نفسه. أطفيش:   (٢)

ـ  المحرم  هذا  ارتكابه  بعد  تتواله  هل  أي  اهللا،  في  والمحبة  النصرة  هي  هنا:  بالوالية  المقصود   (٣)
لخلوة. معه  يتعرض  وقد  ال؟  أم  ـ  أجنبية  امرأة  مع  السفر  وهو 

رقم ١٠٣٦،  الصالة،  تقصـر  كم  في  باب  الصالة،  تقصير  أبـواب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٤)
عمر. ابن  عن  رقم ١٣٣٨،  وغيره،  حج  إلى  محرم  مع  المرأة  سفر  باب  الحج،  كتاب  ومسلم، 

.٣٠١/٢ المصنف،  الكندي:  أحمد  ينظر:  ـ   .٢٢٣  ،٢٢٢/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٥)
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سـفرها  جواز  وجه  في  «انظر  فيقول:  عليها  مؤتمنة  غير  الجماعة  تلك  كانت  إذا 
المرأة  سـفر  حرم  ألجلها  التي  الحكمة  فإن  ثقات،  غير  كانوا  وإن  الجماعـة  مـع 
خطبة  عن  عمر   ابن  «حديث  إليه  يرشـد  كما  الفتنة،  خوف  هي  إنما  األجنبي  مع 
عند  موجود  بعينه  المحذور  ثالثهما»(١)،  وهذا  الشيطان  «إن  الخلوة:  باب  في  أبيه 
كان  لو  أن  من  فتنة  أشد  ذلك  فيكون  عليها  يتعاونوا  أن  يمكن  فهم  الثقات،  غير 
قّل  الجماعة  أن  إلـى  نظـروا  القول  هـذا  أصحـاب  أن  والظاهـر  واحـد».  رجـل 
«فالحكم  نـادرًا  ذلك  رفع  وإن  بالمروءة،  مخلـة  مكروهة  حالة  علـى  ما يتفقـون 
الخلوة  نفس  هو  إنما  المحرم،  نفس  إلى  نظروا  أنهم  أو  أحوالهم،  من  لألغلب » 
محط  هو  الوجه  هذا  وكان  الخلـوة،  فارتفعت  الجماعة  مع  ارتفعت  وقـد  فقـط، 

نظرهم. ومطمح  أصلهم 
أمنت  إذا  التقية  بالمرأة  الخلـوة  أجاز  معه  ومن  الرحيل)   (محبوب بـن  ولعـلَّ 
إذ  المذكور،  الشرط  هذا  على  باألجنبية  السـفر  أيضًا  يجيزون  الجانبين،  من  الفتنة 
فيخصصون  هنا،  ها  يرخص  أن  هنالك  رخص  من  فيلزم  الصورتين،  بين  ال فـرق 
من  الخلوة  باب  في  تقـدم  بما  األجنبي  مع  المرأة  لسـفر  المحّرم  الحديث  عمـوم 
الجواب واهللا أعلم. حديث أنس ، فإن االحتجاج هو غير االحتجاج والجواب هو 
المحظورات »،  تبيح  «الضرورات  أّن  قرروا  الفقهاء   فإن  أمر  من  يكن  ومهما 
قد  التي  الضـرورة  وألجل  حـرام،  محـرم  بدون  المـرأة  سـفر  كان  ولمـا  وعليـه 
بعض  انجاز  أو  العبـادات،  واجـب  كأداء  األحـوال،  بعض  في  للمـرأة  تعتـرض 
فهذه  العلم،  مجالس  وحضور  الدراسـة  أو  العالج،  ألجل  كالسـفر  المعامالت، 
في  تكن  ولم  الثقة،  أهل  مع  تسـافر  دامت  ما  لها  الترخيص  تقتضي  الضرورات 

ُمريب». وضع  أو  خلوة 

في  والحاكم   ،١١٤ رقم  الخطاب،  عمر بن  مسند  بالجنة،  المبشرين  العشرة  مسند  أحمد،  رواه   (١)
الذهبي. ووافقه  وصححه  الخطاب،  عمر بن  عن   ،٣٩٠ رقم  العلم،  كتاب  المستدرك، 
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الضرورة: عند  وتحديده  النسل  تنظيم  حكم  في  ـ   ٢
مادة  والحيوان  اإلنسان  في  خلق  الذي  الشـارع  حكمة  تأباه  النسـل  تحديد  إن 
البشـرية  الفطرة  ويعاند  النمو،  في  المسـتمر  الكون  طبيعة  وتأباه  والتناسـل،  التوالد 
سـيرها  بإيقاف  إال  ال يتأتى  التحديد  أن  ذلـك  نظـام؛  أكمل  على  اهللا  فطرهـا  التـي 
المحافظة  تجب  بينما  تلقيحها،  بعد  المنوية  الحيوانات  على  بالقضاء  تارة  الطبيعي 
تحديد  في  اإلنسان  إرادة  ولكن  كامالً،  جنينًا  فتخرج  أطوارها  في  تنتقل  حتى  عليها 
واهللا  المحرمة،  الوسـيلة  هذه  إلى  يلجأ  جعلـه  والمسـتقبل  الفقر  من  وخوفه  نسـله 
كثرة  حاجيات  بـه  ما نسـد  لنا  ووّفر  مخلوقاته،  بـأرزاق  تكفل  قد  الـرازق  سـبحانه 
لحفظ  الكون،  مبدع  وضعـه  بديع  نظام  سـير  تعطيل  إلى  نلجأ  أن  بـدون  المواليـد، 
كثيرة  نصوصًا  ـنَّة  والسُّ القـرآن  في  وردت  وقد  األرض،  وعمـارة  اإلنسـاني  النـوع 
 K  J﴿ تعالى:  قوله  منها  النسـل،  تكاثر  وتشـجع  الفقر،  من  األوالد  قتل  تمنع 
(اإلسـراء: ٣١)،   ﴾ X  W  V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L

القيامة»(١).  يوم  األمم  بكم  مباه  فإني  تكثروا  «تناكحوا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  وقال 
وهل  الناس؟  جميع  عـل  يسـري  وتنظيمه  النسـل  تحديد  تحريم  هل  ولكن 
االضطرارية؟  األحوال  في  ويرخص  الخاصة،  الحاالت  الحكيم  الشـارع  يراعي 
كبير، كتعسر  نسلهم في خطر  للناس تجعل حياتهم وحياة  تعرض  فهناك حاالت 
األطباء  فقرر  الجانبين،  من  القيصرية  العملية  للمرأة  أجريت  قد  كانت  أو  والدة، 
خبيث  مرض  وجود  اكتشـفوا  أو  الخطر،  بحياتها  يلحق  قـد  الجديد  الحمـل  أن 
إال  فال ينتجون  عالجه،  فيستعصي  معا،  بهما  أو  الزوجين  أحد  من  ينتقل  قد  ُمْعد 
من  تعاني  المرأة  كانـت  أو  بعده،  من  إلى  المرض  ذلـك  جراثيم  يحمـل  مريضـًا 

ذلك(٢). ما شاكل  أو  حملت،  كلما  فتجهض  الرحم  ضيق 

كتاب  المسـتدرك،  في  والحاكم  رقم ٢٠٥٠،  الودود،  تزوج  من  باب  النكاح،  كتاب  أبو داود،  رواه   (١)
الذهبي. ووافقه  السياقة»  بهذه  يخرجاه  ولم  اإلسناد  صحيح  «حديث  وقال:  رقم ٢٦٨٥،  النكاح، 

.٣١٦/١ - ٣١٧ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)
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العتبارات  تحديده  أو  النسـل  تنظيم  العلمـاء  أباح  فقد  ما سـبق  على  وبنـاء 
يلي: فيما  وتتلخص  المحظورات »،  تبيح  التي  «الضرورات  من  وتعتبر  معقولة، 

ـ  ١ األم.  حياة  على  حفاظًا  قطعه  أو  النسل  تنظيم 
ـ  ٢ جديد.  حمل  من  الرضيع  على  الخشية 
ـ  ٣ ُمْعد.  بمرض  الزوجين  أحد  إصابة 

في  المعاصرين  اإلباضية   المجتهدين  أحـد  عبد الرحمٰن   بكلي  الشـيخ  يقول 
من  التي  السـمحة  الشـريعة  نجد  االضطرارية  الحاالت  هذه  «وإزاء  الصدد:  هذا 
التيسير » ونجدها ال تضيِّق  يزال  قدر اإلمكان» و«المشقة تجلب  «الضرر  قواعدها 
يتحملن  أن  عليهن  وُتحتم  عسرًا،  أمِرِهنَّ  مِن  فترهقهن  النساء  هؤالء  على  واسعا 
محل  أعذارهن  جعلت  بل  الموت،  حالتهن  اقتضت  ولو  والوالدة،  الحمل  مشقة 
بعضهن  على  توجبه  وقد  دائمًا،  أو  مؤقتـًا  إما  الحمل  منع  لهن  فأباحـت  اعتبـار، 
النادرة،  المسـتعصية  الحاالت  بعـض  في  اإلجهاض  إلى  األمـر  ويصل  إيجابـا، 
ولكن  بقدرها »،  تقدر  و«الضرورة  وتنجيتها من هالك محقق  األم  لمصلحة حفظ 

فردية»(١). وبصفة  لضرورة  كان  ذلك  كل 
وتحديده  النسـل  تنظيم  أباحوا  الذين  المعاصرين  اإلباضيـة   الفقهاء   ومـن  ـ 
في  يقول  إذ  بالحاج   الشـيخ  بابه  محمد بن  أسـتاذنا  ال االختيار،  االضطرار  عند 
ال يجوز  فإنه  الكلية،  والقواعـد  القطعية  األصول  هـذه  على  «وبناء  الشـأن:  هـذا 
فردية  بصفة  االضطـرار  عند  ويجـوز  االختيار،  عنـد  وال تنظيمه  النسـل  تحديـد 

إجبارية»(٢). ال جماعية  استثنائية 
تحديد  في  والدول  الحكومات  تدخل  من  عبد الرحمٰن   بكلي  الشيخ  وحذر 

عند  المرسـلة  المصلحة  إتبيـرن،  مصطفى  ـ   .٣٢٠/١ البكـري،  فتـاوى  عبد الرحمٰـن:  بكلـي   (١)
ص ٢٠٢ - ٢٠٣. اإلباضية، 

وما  ص ١٦  اإلسالم،  ضوء  في  وقطعه  وتحديده  النسـل  تنظيم  بالحاج،  الشـيخ  بابه  محمد بن   (٢)
بعدها.
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ترك  إلى  وأرشد  والعقوبات،  بالقانون  ذلك  على  الناس  وإجبار  وتنظيمه،  النسل 
قدرها. حق  يقدرونها  الضرورات  أصحاب  إلى  األمور 

التي  الشبهات  كل  دحض  وحاول  المسألة،  هذه  في  رأيه  َعرض  أن  وبعد  ـ 
اإلنسـان،  لكرامة  ورعايـة  تقـدم،  لما  «فنظـرًا  القـول:  إلى  خلـص  حولهـا  تثـار 
االختيار،  لدى  حاالته  عموم  في  النسل  تحديد  نمنع  أقول:  نوعه  على  ومحافظة 
بل  تحديده،  بإباحـة  النسـل،  تنظيم  من  فال بد  الفردي  االضطرار  حالـة  في  أمـا 
فُهْم  الضرورات،  ذوي  إلى  المسألة  فلنترك  وعليه  الحاالت،  بعض  في  وبإيجابه 
إن  الفكرة،  تبني  إلى  حاجة  في  الحكومة  وليست  قدرها،  حق  يقدرونها  وحدهم 

تحديدًا»(١). أو  تنظيمًا  أرادت 

العقد: مجلس  في  قبضها  دون  العمالت  صرف  في  ـ   ٣
المختلفة  العمالت  ُتصرف  أنه  المعاصرة  المصرفية  المعامالت  صور  ومـن 
الزيادة، ويتم االتفاق على قيمة الصرف، ولكن قد يتعذر في بعض الحاالت  مع 
في  المال  يدفع  كأن  العقد،  في مجلس  العمالت  إحدى  تسليم  االضطرارية عدم 

آخر. بلد  في  ليأخذه  بلد 
الربا  من  يعد  هل  بزيادة  العملة  تبديل  عن  بكلي   عبد الرحمٰن  الشـيخ  سـئل 

آخر؟ بلد  في  ليأخذه  بلد  في  المال  يدفع  كأن  بيد،  يدًا  يكن  لم  إذا 
أما  بيد،  يدًا  جائز  بينهما  بتفاضـل  وإن  أخرى  بعملة  عملة  «صرف  فأجـاب: 
المجلس  في  نقدًا  العملتين  إحدى  تدفع  كأن  كثيرًا،  اآلن  تقع  التي  الكيفية  على 
أو  بعيدًا  يكون  وقد  عليه،  متفق  مكان  في  األخرى  العملة  صرف  يوضع  أن  على 

آخر. بلد  في 
التي  العملية  هـذه  مثل  ال يمنع  الشـرع  أن  ـ  أعلم  واهللا  ـ  فـأرى  ذلـك  أمـام 
بين  أن  المسـألة  على  يعكر  يقال:  وقد  الطرفين،  أحد  حياة  أحيانًا  عليهـا  تتوقـف 

.٣٢١/١ نفسه،  المصدر  بكلي:  عبد الرحمٰن   (١)
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يدًا  شرط  معه  ال يتفق  واألجل  أجالً،  عليه  المتفق  المكان  في  ووضعها  إجرائها 
أما  ال يضر،  هنا  األجل  أن  ـ  أعلم  واهللا  ـ  قلنا:  الصـرف،  عملية  في  الملتـزم  بيـد 
مقابله  في  الزيادة  وال كانت  الصفقـة،  في  ملحوظ  غير  األجل  ذلـك  فـألن  الً:  أوَّ

ربا. فيعتبر 
على  المفروض  الَحْجر  لقيد  العملتين  إحدى  إخراج  يتعذر  فقد  الثانية:  وأما 
وعليه  لها،  تهريبـًا  عليه،  يعاقـب  إخراجها  الحكومـات  بعض  واعتبـار  العملـة، 
إلنقاذ  القصـوى  الضرورة  ألجأتهـم  ممن  لكثيـر  وإسـعادًا  للمعامـالت  فتيسـيرًا 
فعالً،  القابض  حكم  في  صرفهـا  يقبض  لم  التي  العملة  صاحب  يعتبـر  حياتهـم، 
عليه  المتفق  المكان  في  يضعه  أن  وتعهـد  إليه،  وعهد  ُعْملته  سـعر  حّدد  أن  بعـد 

أعلم»(١). واهللا 

.٢٤٢/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
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ذلك من رحمة  وأن  المحظورات »  تبيح  «الضرورات  قاعدة:  معنى  أن عرفنا  بعد 
والعنت  الحرج  في  يوقعهم  لئال  خاصة؛  محمد ملسو هيلع هللا ىلص  وبأّمة  بعباده،  وتعالى  تبـارك  اهللا 
يقول:  سؤال  يتوجه  وحينئذ  الضرورة،  حال  المحظور  لهم  أباح  الدين،  عليهم  فيشق 

إليه؟ تنتهي  معين  حد  لها  أم  لها؟  ال حّد  مطلقة  الحالة  هذه  في  اإلباحة  هل 
في  رخص  الحكيم  الشـارع  أّن  هو  السـؤال  هذا  عن  الجـواب  أن  والظاهـر 
فإذا  الضـرورة،  تلك  به  تندفـع  الذي  بالقـدر  الضرورة  حـال  المحـرم  اسـتباحة 

المحظور. ذلك  تحريم  في  األصل  إلى  الحكم  رجع  الضرورة  اندفعت 
المضطر ال يتوسع  أن  فالصحيح  للضرورة،  المحظور  أبيح  لما  فإنه  وكذلك 
يفعل  أن  الواجب  بل  للضرورة،  الرافع  حـد  عن  يزيد  حتى  المحظور،  فعل  فـي 

فقط. ضرورته  ما يزيل 
للضرورة،  تباح  التي  المحظورات  صور  بعض  بمعرفة  يتضح  المعنى  وهـذا 
اهللا  لغير  ما أهل  أو  الخنزير  لحم  أو  الـدم  أو  الميتة  من  األكل  إباحة  فـي  فمثـالً: 
أن  للمضطر  ال يجوز  بأنـه  العلماء  من  كثير  قال  فقـد  ذلك،  إلى  اضطر  لمـن  بـه 
ذلك  على  زاد  وما  مهجته،  ويحفظ  رمقـه،  به  ويسـد  صلبه،  به  ما يقيم  إال  يـأكل 
السالمي   يقول  المعنى  هذا  وفي  له،  فال يباح  إليه،  مضطر  غير  ألنه  تعديًا؛  يكون 
فال يتناول  الرمق،  لسـد  هي  إنما  الضرورة  أن  خبير  «وأنت  الثمين»:  «العقـد  فـي 
حرام»(١). ذلك  ما فوق  وأن  فقط،  رمقه  ما يمسك  بل  الميتة،  من  شبعته  المضطر 

.٢٥٩/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
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اضطر  حتى  أُكره  لمن  جاز  لما  ـ  سـبق  كما  ـ  الكفر  بكلمة  التلفـظ  وكذلـك 
يجزله  لم  عنه  الضـرورة  يدفع  واحدة  بكلمة  التلفـظ  كان  فإذا  بهـا،  التلفظ  إلـى 

عليها. الزيادة 
بقدر  يشـرب  فإنه  بالخمر،  الغصـة  إسـاغة  إباحة  في  أيضـًا  القـول  وكذلـك 
مسكرًا،  المشروب  وكان  عطشانًا،  كان  إذا  أما  عليه(١)،  وال يزيد  الغصة  ما يدفع 
العطش  ال يزيل  حينئذ  فهو  عطشًا،  الزداد  شربه  لو  ألنه  فال يشربه؛  إليه  واضطر 

يثيره(٢). بل 
تسـتر  أن  وجب  امرأة  أجنبي  فصد(٣)  لو  أنه  أيضًا:  القاعدة  هذه  صـور  ومـن 
تقدر  «الضـرورة  ألن  للفصـد؛  منـه  ما ال بـد  إال  وال تكشـف  سـاعدها،  جميـع 

بقدرها ».
فإنما  ترك،  أو  فعل  من  للضـرورة  ما أبيح  كل  أن  القاعدة:  معنـى  ويتلخـص 
بالضرورة  فال يباح  ذلـك،  ما عدا  دون  واألذى  الضرر  يدفع  الذي  بالقـدر  يبـاح 
من  يبيح  إنمـا  االضطرار  أن  كمـا  عليهـا،  الصبر  مـن  محـذورًا  أعظـم  محظـور 
الخطر  زال  ومتى  االسترسـال،  وال يجوز  الخطر،  ما يدفع  مقدار  المحظـورات 
يقتصر  بل  فيه،  يتوسع  أن  له  فليس  لمحظور  اإلنسان  اضطر  فإذا  الحظر(٤)،  عاد 

فقط(٥). الضرورة  به  ما تندفع  قدر  على  منه 
الراشـدي   وذكرها  الفقهية،  فروعهم  في  القاعدة  هـذه  اإلباضية   اعتمد  وقـد 

بقدرها »(٦). يقدر  للضرورة  أبيح  «ما  المشهورة  بالصيغة  «جواهره»  في 

.٢٨١/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
ص ٢١٤. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  محمد:  عبد العزيز  عزام   (٢)

ونحوها. والجدري  كالحصبة  المعدية  األمراض  ضد  التطعيم  من  نوع  هو  الفصد:   (٣)
ـ  .٩٩٦/٢ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٤)

الفقهية، ص ١٨٧. القواعد  الزرقا أحمد: شرح  ـ  الشرعية، ص ٢٤٥.  الضرورة  نظرية  الزحيلي وهبة:   (٥)
ص ١٣٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٦)
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واعتبر الفقهاء  هذه القاعدة قيدًا لقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات »، 
ظاهر  بها  وارتباطهـا  يزال »  «الضـرر  الكبرى  الكليـة  بالقاعدة  مرتبطـة  وهـي 
القدر  ألن  الضرر؛  لوقـع  بقدها  الضرورة  تقـدر  لم  لو  إنه  حيث  مـن  وقـوي 
وألجل  ضرر،  وهـو  الحرام  ارتكاب  عنـه  ينتج  الضـرورة  إلزالة  المطلـوب 
ذلك  في  تابع  ولعله  عنهـا،  المتفرعة  القواعد  ضمن  الراشـدي   صنفها  ذلـك 
ضمن  يدرجوها  أن  اختاروا  المتأخريـن  الفقهاء  أن  غير  المتقدمين،  الفقهـاء 
ومالءمتها  ارتباطها  لشـدة  التيسـير »  تجلب  «المشـقة  الكبرى  الكلية  القاعدة 

نحوهم. فنحونا  لها، 

:IóYÉ≤dG  π«°UCÉJ  :kÉ«fÉK
وقد  واإلجماع،  نَّة  والسُّ القرآن  من  بأدلة  القاعدة  هذه  على  اإلباضية   اسـتدل 

األدلة: هذه  ومن  السابقة،  القاعدة  في  بعضها  ذكر  سبق 

الكريم: القرآن  من  ـ   ١
وقوله  (البقرة: ١٧٣)،   ﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  قال  ـ 
 ﴾ b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ تعالـى: 

(المائدة: ٣).

باآلية: االستالل  وجه 
يرى جمهور اإلباضية  أنه يباح للمضطر أكل الميتة وأشباهها من المحرمات، 
عليه  فيحرم  كذلك  كان  فإن  المسلمين،  على  معتديًا  أو  باغيًا  ال يكون  أن  بشرط 

بقدرها ». تقدر  و«الضرورة  للضرورة  رخصة  هذه  ألن  بها؛  االنتفاع 
فإن  (اإلباضية )  أصحابنـا   «قال  نصه:  بما  المعنى  هـذا  إلى  بركة   ابـن  ويشـير 
أكل  له  يجز  لم  عليهـم،  متعد  أو  المسـلمين،  على  بغي  حال  فـي  المضطـر  كان 
في  كان  وإن  أكلها،  عن  االمتناع  وعليه  الميتة،  أكل  له  تعالى  اهللا  يبح  ولم  ذلك، 
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يدل  اآلية  وظاهر  المـوت،  من  بها  نفسـه  يحيي  أن  له  فليس  نفسـه،  حياة  أكلهـا 
أيضًا»(١). غيره  وعلى  قولهم  على 

ورد  سـؤال  على  تعقيبًا  المسـألة  هذه  في  اإلباضية   اختالف  السـالمي   ونقل 
في  متعديًا  أو  لحكم،  مانعًا  أو  المسلمين،  عن  باغيًا  خرج  من  «أرأيت  مفاده:  إليه 
هل  الخنزير،  لحم  أو  والدم  الميتة  أكل  إلى  الخروج  ذلك  في  اضطر  ثم  غشـم، 

ال؟» أم  ذلك  من  نفسه  يحيي  أن  له 
له  ليس  أنه  أصحابنـا   أكثر  مذهب  وظاهـر  ذلك،  في  اختلف  «قـد  فأجـاب: 
ذلك،  بعد  نفسـه  يحيي  ثـم  وتعديه،  بغيه  مـن  يتوب  أن  معهـم  عليـه  بـل  ذلـك، 
حتى  يأكل  لم  وإن  بأكله،  عاصيًا  كان  منها  وأكل  يتب  لم  إن  أنه  مذهبهم:  وظاهر 
أما  لنفسـه،  وإهالكه  المسـلمين،  على  بغيه  لمعصيتين:  راكبًا  صـار  جوعًا  مـات 
يحييها  أن  إمـكان  مع  إحياءهـا  ترك  فألنه  لنفسـه؛  إهالكه  وأمـا  فظاهـر،  البغـي 

ذلك. له  أحل  تاب  إذا  فإنه  بالحالل، 
(البقرة: ١٧٣)،   ﴾ n  m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  قوله  ذلك  على  ودليلهم 
عند  ذلك  له  أباح  قد  اهللا  ألن  بعدها؛  وما  الميتة  من  نفسـه  يحيي  أن  عليه  وقيل: 
ما فسـره  بغير  وال عاد  بـاغ  غير  وفسـروا  بركـة ،  ابن  مذهـب  وهـو  االضطـرار، 
في  الضرورة  حـد  متجاوز  غير  أي  وال عاد  بـاغ  غير  معنى  إن  فقالـوا:  األولـون 

له»(٢). اهللا  ما أحل  غير  إلى  وال متعد  ذلك 
ووافق  الرأي  في  وخالفهـم  اإلباضية   جمهور  بتفسـير  بركة   ابن  يقنع  ولـم 
وفي  أيضًا،  غيره  وعلى  قولهم  على  يـدل  اآلية  «وظاهر  فقال:  الفقهاء   جمهـور 
ويرضى،  يحب  لما  والهداية  التوفيق  أسـأله  واهللا  شيء  التأويل  هذا  من  نفسـي 
باغ  غير  (البقرة: ١٧٣)،   ﴾ n  m  l  k ﴿ قوله:  معنى  أن  ـ  أعلم  واهللا  ـ  وعندي 

.٤٣٤/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢٥٦/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)
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قد  تعدى،  الـذي  المتعدي  هو  العادي  ألن  األكل؛  فـي  وال متعـد  األكل،  فـي 
متعد  أكله  في  فهو  االضطرار  غير  في  أكل  من  ألن  عنه؛  اهللا  ما نهاه  إلى  تعدى 
باغ  غير  فيه  وكان  األكل  هذا  في  معذورًا  كان  ذلك  إلى  مضطرًا  كان  وإذا  وباغ، 
يحيي  وألنه  المـوت؛  نفسـه  على  خاف  إذا  له  أبيح  إنمـا  األكل  ألن  وال عـاد؛ 
قدر  أو  نفسـه  إحياء  من  يمنع  مما  بغي  غير  أو  لِبْغيٍ  خروجه  وليس  به،  نفسـه 

ذلك»(١). على 
نقل  فقد  الجمهور،  رأي  يؤيده  اآلية  تفسير  في  بركة   ابن  إليه  ما ذهب  ولعل 
«غير  اآلية:  تفسير  في  قولهما  وعكرمة   مجاهد   عن  تفسيره  في  الطبري   جرير  ابن 

نفسه»(٢). ما يمسك  على  يتعدى  وال عاد  ببغيه،  باغ 
العادي  وأما  شـهوته،  فيه  فيبتغي  باغ  «أمـا  قوله:  الّسـدي (٣)  عن  أيضًا  ونقـل 
نفسـه  به  ما يمسـك  قدر  منه  يأكل  ولكن  يشـبع،  حتى  يأكل  أكله،  فـي  فيتعـدى 

حاجته»(٤). به  يبلغ  حتى 
 ﴾ l  k ﴿ تعالى:  قولـه  من  المقصود  أن  تفسـيره  في  العربـي   ابن  وذكـر 
 ﴾ n  m ﴿ تعالـى:  وقوله  لذاتـه،  فيـه  راغـب  لـه،  طالـب  غيـر  أي  (البقـرة: ١٧٣) 
(البقرة: ١٧٣)،   ﴾ q  p  o ﴿ تعالى:  وقوله  الضرورة،  قدر  متجاوز  أي  (البقرة: ١٧٣) 
ألن  الضرورة؛  به  ما يدفع  مقدار  الضرورة  عند  فالجائز  هذا:  وعلى  له،  يباح  أي 

الضرورة(٥). بقدر  فتقدر  ضرورة،  اإلباحة 

.٤٣٥  ،٤٣٤ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٨٧١/٢ البيان،  جامع  الطبري:   (٢)

الكوفة.  سكن  األصل،  حجازي  تابعي،  ٧٤٥م):  (١٢٨هـ/  السّدي  عبد الرحمٰن  إسـماعيل بن   (٣)
وأيام  بالوقائع  عارفًا  إمامًا  وكان  والسير،  والمغازي  التفسير  «صاحب  بردي:  تغري  ابن  فيه  قال 

.(٣١٧/١) ـ  للزركلي  األعالم  الناس». 
و٨٢/٨.  ٨٨/٢ نفسه،  الطبري:   (٤)

.٥٥/١ لبنان،  الفكر،  دار  ت،  د  ط،  القرآن،  أحكام  أبو بكر:  العربي  ابن   (٥)
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المختار: الرأي 
والجمهور  بركة   ابن  رأي  أن  يبدو  الكريمة  لآلية  التفسيرين  في  التأمل  بعد 
العدوان،  بحالة  يقّيدها  ولم  مطلقًا،  الضرورة  بحكم  أخذ  ألنه  للصواب؛  أقرب 
أكل  له  فيباح  مخمصة  إلـى  شـخصًا  تعرض  فلو  العصيان،  حالة  أو  البغـي،  أو 
فيجب  عدوان،  إلى  أو  لمعصية  خروجه  كان  ما إذا  وال ينظر  بعدها،  وما  الميتة 
فهؤالء  آثم،  فهو  الموت  حتى  نفسـه  ترك  فإن  الهالك،  من  نفسـه  ينقذ  أن  عليه 
وفي  الحاجة،  قدر  فيها  يتجاوز  أال  واشترطوا  الضرورة،  على  الرخصة  قصروا 
بالجوع  مشـغوالً  أصبح  الجائـع  هـذا  ألن  للحرج؛  ورفـع  للمشـقة  دفع  هـذا 
فقد  اإلباضية   جمهور  أما  القوى،  منهوك  دام  ما  العدوان  في  فال يفكر  الشديد، 
والباغي  العاصي  على  وحرموها  للمطيع،  فأباحوها  المحظورات،  إباحة  قيدوا 
من  نفسـه  إنقاذ  ووجوب  االضطراريـة،  حالتـه  إلـى  ينظـروا  ولـم  والمتعـدي، 
وفي  منها،  يأكل  ثم  أّوالً،  التوبة  يقدم  كذلك  كان  إن  عليه  واشـترطوا  الهالك، 
ومنعه  واإلنابة،  التوبة  على  تشجيعه  بذلك  يريدون  ولعلهم  وحرج،  مشـقة  هذا 
وليس  للطائعين  اهللا  مـن  منحة  الرخصـة  هذه  واعتبروا  والبغـي،  العـدوان  مـن 
أخذوا  ولعلهم  واالسـتغفار  التوبة  بعد  إال  لهم  فال تمنح  المتمرديـن،  للعصـاة 
من  وهي  بالمعاصي »  ال تناط  «الرخص  وهي:  المعنى  هذا  تفيد  أخرى  بقاعـدة 

فيها. المختلف  الفرعية  القواعد 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ   ٢
مخارق  قبيصة بـن  حديث  فـي  ما جاء  ـنَّة  السُّ من  القاعدة  هـذه  أدلـة  ومـن 
فقال:  فيها  أسـأله  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأتيت  حمالة(١)  تحّملـُت  قـال:  الهاللـي  3 
المسـألة  إن  قبيصة   «يا  قال:  ثـم  قال:  بها»  لك  فنأمـر  الصدقة،  تأتينـا  حتـى  «أقـم 

في  النهاية  األثير،  ابن  ينظر:  غرامـة،  أو  دية  من  غيره  عن  اإلنسـان  ما يتحمله  بالفتح:  الحمالـة   (١)
.٤٤٢/١ الحديث،  غريب 
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ثم  يصيبها  حتى  المسـألة  له  فحلت  حمالة  تحمل  رجل  ثالثة:  ألحد  إال  ال تحل 
يصيب  حتى  المسألة  له  فحلت  ماله،  اجتاحت  جائحة(١)،  أصابته  ورجل  يمسك، 
له  فحلت  فاقـة(٢)،  أصابته  ورجل  ـ  عيـش  من  سـدادًا  قال  أو  ـ  عيش  مـن  قِوامـًا 
من  سواهن  فما  ـ  عيش  من  سدادًا  قال  أو  ـ  عيش  من  قِوامًا  يصيب  حتى  المسألة 

سحتًا»(٣). صاحبها  يأكلها  ُسحًتا  قبيصة   يا  المسألة 
التي  ـ  المسـألة  لهم  حلَّت  الناس  من  أصناف  لثالثة  بيان  الحديث  هذا  ففي 
تزول  حتى  المسـألة  لهم  فحلت  ـ ،  إليها  الضطرارهـم  محرمة  األصل  فـي  هـي 
بَحّد  الثالثة  األصناف  لهؤالء  المسـألة  إباحة  تحديد  وفيه  بهم،  الواقعة  الضرورة 
من  سـداد  لهم  حصل  إذا  أنهم  هذا  ومعنى  عيش،  من  سـدادًا  يجدوا  حتى  وهو: 
السؤال  لهم  أباحت  التي  الضرورة  ألن  ذلك؛  بعد  المسـألة  عليهم  حرمت  عيش 

المسألة(٤). تحريم  وهو  األصل  إلى  الحكم  فيرجع  بذلك،  اندفعت  قد 

اإلجماع: من  ـ   ٣
عند  للمضطر  المحظـور  إباحـة  على  العلمـاء  إجماع  الكدمـي   حكـى  وقـد 
كل  أنه  قيل  قد  أنه  «ومعي  فقـال:  الضرورة،  حدود  يتجاوز  أال  بشـرط  الضـرورة 
حال  في  للمضطـر  حالل  الضـرورة  من  يعني  المحرمـات،  مـن  يعصـم  مـا كان 
ولحم  الميتة  فأمـا  نفسـه،  به  ما يحيي  بقدر  يشـرب  أو  منـه  يـأكل  أن  ضرورتـه، 
حال  في  جائز  أنـه  عليه  اإلجماع  موقع  عنـدي  فيقع  ذلك،  أشـبه  ومـا  الخنـزيـر 
نص  فيه  يأت  لم  مما  ذلك  ما سـوى  وأما  تعالى،  اهللا  كتاب  حكم  في  االضطرار 
محجور  أنه  كله  فيه  قيل  قد  أنه  فمعي  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُسّنة  وال من  اهللا  كتاب  من 

مبيدة،  وفتنة  عظيمة  مصيبة  وكل  وتسـتأصلها،  واألموال  الثمار  تهلك  التي  اآلفة  هي  الجائحة:   (١)
.٣١٢  ،٣١١/١ الحديث،  غريب  في  النهاية  األثير،  ابن 

.٤٨٠/٣ الحديث،  غريب  في  النهاية  األثير،  ابن  والفقر،  الحاجة  الفاقة:   (٢)
.٧٢٢/٣ قبيصة.  عن   ،١٠٤٤ رقم،  المسألة،  له  تحل  من  باب  الزكاة،  كتاب  مسلم،  رواه   (٣)

ص ٢٨٣ - ٢٩٥. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  حسن،  إسماعيل بن  علوان   (٤)
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في  فيه  مسـتثنيًا  وليس  التحريم،  جملة  على  هو  وإًذا  ترخيص،  فيـه  يـأت  لـم  إذا 
هذه  وأشـباه  والعـذرة،  واألبوال  الخمـر  مثـل  وذلك  غيرهـا،  وال فـي  ضـرورة 

والرجس. المحرمات 
ظمأ،  أو  جوع  أو  غيرها،  وال في  ضرورة  ال في  ذلك،  ال يجـوز  قال:  من  فقـال 
أو  جوع،  من  به  ويحيي  به  يعصم  أن  ذلك،  من  المضطر  ما رجاه  كل  قال:  من  وقال 
ظمأ يخاف منه على نفسه الهالك، ويرجو فيه لنفسه الحياة، فهو مثل المحرمات»(١).

ذلك  من  شـيء  على  اإلقدام  يعجبني  «وال  بقوله:  األقوال  هذه  على  وعقب 
معنى  على  فهو  وإال  ويعصم،  يحيي  أنه  عرف  قد  معنـى  على  إال  وتورعًا  نزاهـة 

والتحريم»(٢). الحجر 
ُتعّد  بالمحرمات  وإزالتها  الضرورة  إلى  نظرته  أن  الكدمي   عبارة  من  ويظهـر 
بل  النصوص،  فـي  الواردة  األمور  علـى  فيها  يقتصر  فلـم  وثاقبة،  سـديدة  نظـرة 
الضرورة،  عند  ولو  بتحريمه  نص  فيـه  يرد  لم  دام  ما  محرم  كل  إلى  فيهـا  توّسـع 
من  ولكن  االضطرار،  حال  في  إليه  اللجوء  يمكن  عنه،  المسكوت  حكم  في  فهو 
الصبر  على  القدرة  يملك  أو  الحالل،  من  غيره  وجد  إذا  عليها  يقدم  أال  األحسن 

الحرام. في  الوقوع  عن  وتنـزهًا  تورعًا  وذلك  والتحمل، 
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للمؤمن  ينبغي  أنه:  بدقة  مراعاتها  ويجب  االنتباه  تسترعي  التي  األمور  ومن 
أن  واألَْولى  الشـرعية،  الرخص  اتباع  في  لنفسـه  يحتاط  أن  دينه  علـى  الحريـص 
دقيقة  معاييـر  وضع  مـن  يتمكنوا  لـم  العلماء  فـإن  هذا  وعلـى  بالعزائـم،  يأخـذ 
للحاجات التي يرغب الناس فيها؛ ألنها تختلف باختالف األشخاص واألحوال، 
التي  الضوابط  أن  كمـا  اإلنسـان،  فيها  يعيش  التي  والبيئـة  المحيطـة،  والظـروف 

.١٠٨/٣ المعتبر،  الكدمي:   (١)
نفسه. المصدر  الكدمي:   (٢)
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من  كل  مدلول  لتغيـر  نظرًا  متناهية،  بدقـة  تحديدها  يصعـب  للضـرورة  ذكروهـا 
يصبح  قد  باألمس  حاجـة  يكون  قد  فما  مفهومها،  وتطـور  والحاجـة،  الضـرورة 
حاجة  يكن  لم  وما  واالتصال،  النقل  وسائل  كاستعمال  والغد،  اليوم  في  ضرورة 

والمستقبل. الحاضر  الوقت  في  ملحة  حاجة  يصبح  قد  الماضي  في 
ولهذا: يجب الرجوع إلى العلماء المختصين وسـؤالهم عن حكم اهللا فيما يطرأ 
للمؤمـن من حاجـات، ُيراعي فيهـا الفقيه ظروف الواقعة وحالة الشـخص السـائل، 
دون إفراط وال تفريط، ال سيما عند تقدير وجود الضرورة والحاجة المقتضية إباحة 
المحظـورات؛ ألن اإلباحة ضـرورة، و«الضرورة تقدر بقدرها » ويمكن أن يسـتأنس 
في ذلـك بما وضعه العلمـاء من مراتب تحقيـق الرغبة في األشـياء، واالطالع على 
ضابط كل مرتبة، وهي خمسة مراتب: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول(١).

قارب  أو  هلـك  الممنوع  يتناول  لـم  إن  حّدًا  اإلنسـان  يبلـغ  أن  فالضـرورة: 
أو  لألكل  كالمضطـر  شـرعًا،  الممنوع  أو  الحـرام  تبيـح  الحـال  وهـذه  الهـالك، 

عضو. منه  تلف  أو  لمات  عريانًا  أو  جائعًا  بقي  لو  بحيث  اللبس، 
إلى  به  تؤدي  التي  والمشقة  الجهد  من  حالة  في  اإلنسان  يكون  أن  والحاجة: 
تبيح  وإنما  المحرم  ال تبيح  الحـال  وهذه  شـرعًا،  المحرم  يتناول  لم  إذا  الهـالك 
في  يصير  وإنما  يهلـك  لم  ما يأكله  يجد  لـم  إذا  الذي  كالجائع  للصائـم،  الفطـر 

الضرورة. دون  مرتبة  وهذه  ومشقة،  ضيق 
الغنم  لحم  يشـتهي  كالذي  أساسـّيًا،  طعامًا  اإلنسـان  يشـتهي  أن  والمنفعـة: 

ذلك. فال يجد  مثالً،  الدسم  والطعام 
أكل  يشتهي  كمن  ُعرفنا،  في  الكماليات  من  شـيئًا  المرء  يشـتهي  أن  والزينة: 
الحرير  كلبـس  الفاخـرة،  الثياب  لبـس  فـي  يرغـب  مـن  أو  والفاكهـة،  الحلـوى 

للرجل. والذهب 

ص ١٣٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)
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لضرورة(١). اإلذن  عند  َبه  والشُّ الحرام  تناول  في  التوسع  وهو  والفضول: 
بهوى  الحاجة  ربط  ال يصـح  أنه  ـ  المراتب  هذه  ذكـر  بعد  ـ  الطبيعـي  ومـن 
الحاضرة،  الحياة  في  المعروفة  والنعيم  الترف  متطلبات  الشخص ورغبته، وحب 
المطعومـات  فـي  والتوسـع  والمنفعـة،  الزينـة  ألجـل  المحظـور  فال يبـاح 
المحظور  تبيـح  ملجئة،  ضـرورة  الظروف  تالبس  أن  ال بـد  بـل  والمشـروبات، 

فقط(٢). إليه  ما تدعو  وبقدر  الحاجة  موضع  على  فيها  يقتصر  حاجة  أو  مؤقتًا، 
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وال بأس  مفهومها،  بيان  عند  القاعدة  لهذه  التطبيقية  المسـائل  بعض  وردت 

ذلك: من  القاعدة،  لتوضيح  أخرى  فروعًا  هنا  نذكر  أن 

الشديدة: الجوع والعطش والُعْري  الضروري لسد حاجة  بالقدر  االلتزام  ـ   ١
وحده  الماء  إلى  واحتاج  الشـديد،  الجوع  أو  العطش  إلى  المرء  تعـرض  إذا 
الشـرب  دون  وحده  األكل  إلى  احتاج  وإن  األكل،  له  فال يحل  ضرر  وال يلحقه 
بقدر  ذلك  لـه  فيباح  المـاء  علـى  األكل  يقـّدم  أن  إلـى  اضطـر  وإن  فال يشـرب، 

بقدرها ». تقدر  «والضرورة  الضرورة، 
وبّين  «الصوم»  كتـاب  في  المسـألة  هذه  الجناوني   يحيـى  أبو زكرياء  بحـث 
من  ما ينجيه  بقدر  أيضًا  فليأكل  بالجوع  اضطر  «من  أن:  فيـه  جاء  ومما  حكمهـا، 
بقدر  فليـأكل  الخنـزير  ولحـم  والـدم  الميتة  إلـى  اضطـر  إن  وكذلـك  المـوت، 
نفسه  على  وخاف  بالعطش  رمضان  من  بنهار  اضطر  ومن  الموت.  من  ما ينجيه 
ال يعلم  يقول:  من  ومنهم  الموت،  من  ما ينجيه  بقدر  يشـرب  أن  فعليه  الموت، 

والنظائر  األشباه  شرح  البصائر،  عيون  غمز  الحموي:  ـ  ص ١٣٩ - ١٤٠.  الجواهر،  الراشدي:   (١)
.٢٧٦/١ نجيم،  البن 

ص ٢٧٥ - ٢٧٦. عنها،  يتفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  غانم:  صالح بن  السدالن   (٢)
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فله  الريق،  على  الماء  شـرب  من  وخاف  بالعطش  اضطر  وإن  الشـبع،  حدود  له 
أو  حبة  أو  ثمرة  يأكل  أو  عسـل،  أو  دقيق  من  ضرره  به  يسـكن  بشـيء  يخلطه  أن 

ما أكل»(١). ويقضي  نفسه،  على  خاف  إذا  يشرب  ثم  ذلك،  ما أشبه 
«شـرح  في  بـه  وصرحـا  الجناونـي   رأي  أطفيـش   والقطـب  الثمينـي   وتابـع 
ذلك  مثل  في  به  العمل  ما يجب  هو  أنه  على  يدل  ممـا  اعتراض،  دون  النيـل»(٢) 

بقدرها ». يقدر  للضرورة  أبيح  «ما  للقاعدة:  تجسيدًا  األحوال،  من 
أكل  فلو  ذلك،  تبَِعـة  الضرورة  حدود  تجاوز  َمـن  كل  الجناوني   ـل  حمَّ وقـد 
وقضاء  مغلظـة  كفارة  عليـه  فإن  ارتوى،  حتـى  شـرب  أو  شـبِع،  حتى  المضطـر 
هذا  في  يقول  الضرورة،  زوال  بعد  المتعمـد  حكم  في  ألنه  صومه؛  من  ما فـات 
عليه،  القضاء  بوجوب  بعلمه  أكل  ثم  فشرب،  الشراب  إلى  اضطر  «فإن  المعنى: 
شـرب،  ثم  فأكل  الطعام  إلى  اضطـر  إن  وكذلك  صومـه،  وانهدم  مغلظـة  فعليـه 
إن  وكذلك  ثانية،  مرة  نفسـه  على  ما أمِن  بعد  أكل  ثم  بضـرورة  أكل  إن  وكذلـك 
بعد  شرب  إن  وكذلك  ثانية،  مرة  نفسـه  على  أمن  بعدما  أكل  ثم  بضرورة  شـرب 
النهار،  أول  في  أكل  إذا  المريض  وكذلك  نفسه،  على  يخف  ولم  ثانية  مرة  ذلك 

صومه»(٣). وانهدم  مغلظة  فعليه  ضرورة،  غير  من  آخره  في  فأكل  أفاق  ثم 
بعض  لي  تظهـر  وغيره  الجناونـي   قررها  التـي  األحـكام  في  التأمـل  وعنـد 

األمور:
أكل  أو  شرب  من  أن  أي  الشبع،  دون  الضرورة  حّد  جعلوا  اإلباضية  أن  ـ  أ 

الهالك. من  نفسه  به  ما ينجي  مقدار  ليأكل  أو  فليشرب  مضطّرًا 
تسـاهل  ولذلك  الشـبع،  أو  االرتواء  قبل  مضبوط  حد  لـه  ليس  هـذا  ولكـن 
متروك  الموضوع  أن  والحق  الشبع،  أو  االرتواء  هو  الحد  فجعلوا  الفقهاء   بعض 

ص ١٦ - ١٧. الصوم،  كتاب  الخير:  أبي  يحيى بن  أبو زكريا  الجناوني   (١)
.٣٦٣/٣ - ٣٦٤ للثميني،  النيل،  كتاب  شرح  أمحمد:  أطفيش   (٢)

ص ١٧. الصوم،  كتاب  الجناوني:   (٣)
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يشـعر  وعندما  حاجته،  مقـدار  يحـدد  أن  يسـتطيع  الذي  فهـو  نفسـه،  للمضطـر 
تقديره. حسب  ذلك  عن  يمسك  أن  عليه  يجب  باالكتفاء 

ألزموا من تجاوز حد الضرورة في األكل والشرب بكفارة مغلظة،  ب ـ وقد 
فال يلزمه  بشـبهة،  وأكل  بعذر  شـرب  ألنه  نظر؛  هذا  وفي  الفائتة  األيـام  وقضـاء 
في  المتعمد  «فألزموا  السحور،  باب  في  الجناوني   ذكر  فقد  وال الكفارة،  القضاء 
إعادة  الشـبهة  وفي  الكفارة،  دون  القضاء  التضييع  وفي  والكفارة،  القضاء  عمده 
شـابهها  وما  السـابقة  الصورة  في  الفعل  أن  التحقيق  عند  فالظاهر  اليـوم»،  ذلـك 
إعادة  صاحبه  وعلى  شـبهة،  إلى  اسـتند  فعل  هو  وإنما  وال تضييعًا،  عمـدًا  ليـس 

فقط(١). اليوم 

الحمل: منع  وسائل  في  ـ   ٢
منع  وحبوب  أقراص  اسـتعمال  من  المرأة  منع  إلـى  الفقهاء   جمهور  ذهـب 
وقد  وقتها،  في  كاملـة  العبادات  بعض  تؤدي  حتى  الحيـض؛  دم  لتؤخر  الحمـل 
يجوز  هل  مفـاده:  الشـأن  هذا  في  سـؤال  عبد الرحمٰن   بكلـي  الشـيخ  علـى  ورد 
للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل لتؤخر دم الحيض قصد أن تصوم رمضان 

تامة؟ الحج  مناسك  تؤدي  أو  كامالً، 
على  الفعل  هذا  عـن  الناجمة  األضرار  إلى  ه  ونبَّ عنـه  بكلي   الشـيخ  فأجـاب 
في  الطبيعية  الحياة  سـير  ما عطل  «كل  فقال:  للمرأة  والنفسـية  الجسـمية  الصحة 
لو  إذ  قصر،  أو  الزمن  طال  فعل  رد  لـه  يكون  وأن  ال بد  مجراه  غيَّـر  أو  اإلنسـان 

تغيير. أو  تعطيل  هناك  ما كان  تأثير  لتعاطيه  يكن  لم 
منع  وأقراص  حبـوب  عن  المخلصين  األطباء  بعـض  ما يذكره  ذلك:  ومـن 
يسـتعملنها  الالئي  على  وخطيرًا  خبيثًا  تأثيرًا  له  أن  من  الحيض  وتأخير  الحمـل، 

وقال:  الصوم،  كتاب  في  الجناوني  كالم  على  معلقًا  معمر  يحيى  علي  المحقق  الرأي  بهذا  صرح   (١)
ص ١٧. للجناوني،  الصوم  كتاب  من  الهامش  ينظر:  وتحقق».  التأمل  إلى  يحتاج  الرأي  «وهذا 



٥٢١ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

صفو  يكدر  الذي  األعصاب  واهتياج  القلق  من  ما يعقبه  هو  ذلك  حين،  بعد  وإن 
 w  v  u  t  sr  q  p ﴿ تعالى:  قوله  لذلك  يشهد  حياتها، 

(البقرة: ٢٢٢). ے ﴾   ~  }  |  {z  y  x
جسم  في  فاحتقانه  داء  كان  فإذا  داء،  الحيض  دم  أن  الخبير  العالم  أخبر  فقد 
ال يلبث  سوف  الجسم،  في  للداء  استبقاء  خروجه  لمنع  الوسائل  واتخاذ  المرأة، 
فإن  الصحية،  بالحصانة  يتمتع  الجسـم  كان  متى  سـريعًا،  يظهر  لم  إن  ينبعث  أن 
ودم  طبيعية،  نتيجـة  يكون  فقـدت  أو  الحصانة،  تلـك  ضعفت  متى  فيـه  ظهـوره 
يحدث  أن  وإما  يخرج  أن  فإما  األرض،  جـوف  في  كالبخار  المرأة  في  الحيـض 
تعاطيه ،  يحـرم  توازنهـا  ويفقـد  بالصحـة  ما يضـر  كل  أن  خبيـر  وأنـت  زلـزاالً، 

وال ضرار »(١). ضرر  «ال  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
المرأة  تضطر  حيث  الحج،  حالة  التحريم  حكم  من  بكلي   الشـيخ  واسـتثنى 
الرخصة  بهـذه  تأخذ  لـم  فلو  ُرفقتها،  مـع  تعود  حتـى  مناسـكها  اسـتكمال  إلـى 
َللحقها حرج شديد ومشقة، «والمشقة تجلب التيسير » بشرط أن تتقيد بالضرورة، 
ليست  فهذه  كامالً،  رمضان  تصوم  حتى  عادته،  عن  الحيض  لتأخير  وال تكررها 
لمنع  اسـتعمالها  «أما  الصدد:  هذا  في  فيقول  ذلـك،  من  تمنع  ولذلـك  ضـرورة، 
غير  من  تامـة  مناسـكه  لقضاء  الحج  وفي  كامـالً،  لتؤديه  رمضـان  فـي  الحيـض 
للحج  بالنسـبة  وأما  فـال،  لرمضان  بالنسـبة  أمـا  الحالتيـن،  بيـن  فَفـْرق  تعطيـل، 

ذلك: فال بأس، 
هذه  في  اتخاذها  على  فال يترتـب  العمر  في  مرة  غالبًا  يقـع  الحـج  أن  أوالً: 
في  رخص  كمـا  فيه،  اهللا  يرخـص  ولم  ضرر،  معـه  ما يخشـى  النـادرة  المناسـبة 

الصوم.
الضرورة. إليه  تلجئ  قد  الحج  في  استعمالها  ثانيًا: 

يزال». و«الضرر  وال ضرار»،  «ال ضرر  قاعدة:  في  الرابع  الفصل  في  مفصالً  تخريجه  سيأتي   (١)
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تستعمل  أن  الحج  في  للمرأة  بأسًا  ير  لم  أنه  ابن عمر  ^  نقل عن  قد  ثالثًا: 
أنه  عمر   ابـن  عن  منصور   سـعيد بن  وروى  وتطوف،  لتنفـر  حيضهـا،  ما يمنـع 
إليه ن  وبعث  بأسًا،  ير  فلم  لتنفر  حيضتها  لترفع  الدواء  تشتري  المرأة  عن  سئل 

األراك»(١). بماء 
أنه: الصوم  حالة  في  منعه  سبب  بكلي   الشيخ  وعلل 

عادة. التكرار  لكثرة  يقع  قد  المحذور  فإن  «أوالً: 
أيام  تفطر  أن  لها  أبـاح  بأن  رمضان  في  الحائض  مسـألة  اهللا  عالج  قـد  ثانيـًا: 
تعطيل  هناك  يقع  أن  دون  التيسير  لدى  بعده  قضاءها  عليها  أوجب  وإن  الحيض، 
لما  المرأة  حيض  حبس  في  ضرر  من  اهللا  ما يعلمه  ولوال  الفطرة،  لنظام  تغيير  أو 

فيه»(٢). اإلفطار  عليها  أوجب  بل  لها،  وأباح  رمضان  حرمة  ألجله  أهدر 
سـبب  وعلَّل  مطلقًا،  المجوزين  على  ورّد  الموضوع  حيثيات  بّين  أن  وبعـد 
منعه في حالة الصوم وإباحته في حالة الحج، خلص إلى القول: «وعليه فال أبيح 
للتي  وأرخص  رمضان،  لصوم  الحيض  منع  وأقراص  حبوب  تستعمل  أن  للمرأة 
أصبح  إذ  أيامنا  في  سـيما  الحج،  مدة  لضيق  وتطوف؛  لتنفر  تسـتعملها  أن  تحج 
تنتظره،  أن  لرفقته  وليس  عنه،  التأخر  ال يمكنه  محدد  بتاريخ  مقيدًا  الحاج  رجوع 
ولورود  الصوم،  في  كمـا  الوسـيلة  هذه  عن  تغنينا  اهللا  من  رخصة  وجود  ولعـدم 

آنفا...»(٣). مر  كما  خاصة  الحج  في  األول  الصدر  عن  الجواز 

معناه،  ما في  عبد الـرزاق  وروى  منصـور،  سـعيد بن  مصنف  في  بحثت.  فيمـا  عليه  أقـف  لـم   (١)
حديث:  ١١٧٦ ،  ـ  الحيضة  يقطـع  الدواء  باب  الحيض  كتاب  الصنعانـي،  عبد الرزاق  مصنـف 
رجل،  عن  عيينة،  ابن  مولـى  واصل  أخبرنا  قال:  معمر  أخبرنا  قـال:  عبد الرزاق  «أخبرنـا  بلفـظ 
فلم  عنها،  الدم  يقطع  دواء  تشرب  أن  فأرادت  الحيضة  دم  بها  تطاول  امرأة  عن  عمر  ابن  سأل 
عن  يسأل  نجيح  أبي  ابن  «وسمعت  معمر:  قال  األراك».  ماء  عمر  ابن  ونعت  بأسًا،  عمر  ابن  ير 

بأسًا». به  ير  فلم  ذلك 
.٣٢٢/١ - ٣٢٣ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)
.٢٢٣/١ - ٢٢٤ نفسه،  المرجع  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)
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ويترجح  النفـس  إليه  ما ترتـاح  هو  بكلي   الشـيخ  إليـه  ما ذهـب  أن  والحـق 
أدلته  ولقـوة  الحائض،  عـن  والمشـقة  الحرج  ورفع  اليسـر  من  فيه  لمـا  عندنـا، 

العصر. لضرورات  ومسايرته 

ديونه: دفع  عن  الغريم  امتناع  في  ـ   ٣
بالرضى،  الدائن  منه  ويسـتلمه  يسـدده  أن  للمدين  ينبغي  ْين  الدَّ أجل  حّل  إذا 
أجاز  فقد  يجحده،  أو  منه  يتهـرب  أو  يماطله،  وصار  ذلك  عن  امتنـع  إذا  ولكـن 
والجبر،  باإلكـراه  (الغريم)  المدين  مـن  دينه  يقضي  أن  للدائـن  اإلباضيـة   بعـض 
حتى  غريمه  على  يزيد  أن  له  وال يجوز  حقه،  مقدار  منه  يسـتوفَي  أن  واشـترطوا 
َعْين  يأخذ  هـل  منه،  يأخذه  أن  لـه  يجوز  الذي  الشـيء  في  واختلفـوا  ال يضـره، 

حقه؟ منه  ويأخذ  بالبيع  المدين  مال  في  يتصرف  أم  قيمته،  أم  مثله  أم  ين  الدَّ
وذكرا  القول،  فيها  وفّصـال  المسـألة  هذه  إلى  والشـماخي   بركة   ابن  تعرض 

وناقشوهم. لذلك  والمانعين  المجيزين  أدلة 
دين  وعليه  مات  رجل  في  علماؤنا  «اختلف  الشـأن:  هذا  في  بركة   ابن  يقول 
على  بّينة  الديـن  لصاحب  يكـن  ولم  الناس،  مـن  أحد  إلى  يـوصِ  ولـم  لرجـل، 
العروض والحيوان  الهالك من  الميت، فقال بعضهم: إن قدر على شيء من مال 
مكان  ذلك  فـي  نفسـه  ويقيم  حقه،  وقبـض  منه  واسـتقضى  وباعـه،  سـّرًا  أخـذه 
ألنه  والباطن؛  الظاهر  فـي  متعديًا  ويكون  ذلك  له  ليس  آخرون:  وقـال  الحاكـم، 

وال وصي»(١). يبيع  فيما  بوكيل  ليس  ألنه  اهللا؛  أمر  بغير  يفعل 
ماله  َعْين  الغريم  ُوجد  إذا  أنه  على  الفريقان  اتفق  فقد  االختالف  هذا  ورغم 
على  إجماعهم  بركـة   ابن  حكى  وقد  ال جهرًا،  سـّرًا  يأخذه  أن  فله  الهالـك  عنـد 
من  ماله  عين  مثل  الهالك  مال  في  وجد  إذا  أنه  على  «فأجمعوا  فقال:  الرأي  هذا 
ويتسـاوى  والوزن  بالكيل  ما يضبـط  أو  والفضة  الذهـب  من  لـه  الـذي  الجنـس 

.٢١٠/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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ويواجه  جهـارًا،  وال يأخذه  سـّرًا،  عليه  قدر  إذا  ذلـك  أخذ  لـه  أنَّ  وال يختلـف، 
الظاهر»(١). في  متعديًا  يكون  ألنه  ظاهرًا؛  بأخذه 

الدائن:  فيقول عن  فيه،  اإلجماع  القول رغم حكاية  بهذا  بركة   ابن  يسّلم  ولم 
دعواه»(٢). في  بحجة  ليس  «وقوله 

ويبيعه  يأخذه  أن  له  آخر، هل  ماالً  ماله ولكن وجد  الدائن عين  يجد  لم  وإذا 
ذلك  جحد  إذا  ذلك  ز  جـوَّ من  فمنهم  الخالف،  وقع  فهنا  دينه،  قيمـة  ويسـتوفي 
حاجته،  قدر  ماله  في  فيتصرف  الحاكم  مقام  نفسه  يجعل  وقالوا  مات،  أو  الغريم 
ودون  إذنه  بغير  الغير  ملك  في  ف  تصرُّ فهو  ذلك،  يفعل  أن  له  ليس  آخرون  وقال 

الوكيل. أو  الوصي  لصفة  يفتقر  دام  ما  حق، 
يقبض  أن  له  ال يجـوز  أنه  هؤالء  «وعند  المعنـى:  هذا  في  الشـماخي   يقـول 
مال  في  بالبيع  يتصـرف  أن  عندهم  لـه  ال يجوز  ألنه  الخالف؛  مـن  دينـه  مقـدار 
أن  له  يجوز  بعض:  وقال  فيه،  له  م  تقدُّ يملك  أو  وصاية  أو  بوكالـة  إال  ال يملكـه 

الخالف»(٣). من  ولو  دينه  مقدار  يقبض 
فيبيع  الحاكم،  مقام  نفسـه  يجعل  أن  للدائن  جّوز  من  قول  بركة   ابن  وناقش 
يقضي  أن  للحاكم  أليس  قائل:  قال  «فإن  فقال:  دينه،  مقدار  ويأخذ  الغريـم  ملـك 
وُعدم  البينة  ُعدم  إذا  الديـن  لصاحب  ز  ال ُيجوَّ فلم  ماله،  من  الديـن  الميت  عـن 
دينه  ويقضي  ذلك  فيبيع  خلفه  مما  الميت  مال  من  يأخذ  أن  على  وقدر  الحكم، 
للعوام،  ذلك  وليس  له،  ونصب  لذلك  جعل  الذي  هو  الحاكم  إن  له:  قيل  منـه؟ 
دينه  عنه  ويقضي  الميت  مال  من  فيبيع  يقوم  أن  العوام  من  لرجل  ذلك  جاز  ولو 

للحاكم»(٤). ال يجوز  كما 

.١٤٩/٦ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٢١٠/١ - ٢١١ نفسه،  بركة:  ابن   (١)
.٢١١/٢ نفسه،  بركة:  ابن   (٢)

نفسه. بركة:  ابن  ـ   .١٤٩/٦ - ١٥٠ نفسه،  الشماخي:   (٣)
.٢١١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
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إلى  التقاضي  دون  مالـه  أخـذ  له  يجـوز  هل  يـن،  الدَّ الغريـم  جحـد  إذا  أمـا 
يأخذه  أن  له  هل  ماله،  من  شيء  على  وقدر  جحده  «فإن  بركة :  ابن  قال  الحاكم؟ 

ماله؟ من 
منه  أخذه  على  ال يقـدر  ألنه  سـواء؛  ذلك  فكان  هلك  أو  جحده  إذا  لـه:  قيـل 
قيمة،  أو  ببيع  مالـه  من  حقه  ويقضي  ال يأخـذه  لَِم  قـال:  فإن  والمـوت،  بالجحـد 
َعْين  أن  أجل  من  الطائفة  هذه  عند  ذلك  له  ليس  له:  قيل  بينهم؟  اتفاق  هذا  ويكون 
أن  أيضًا  له  وال يجوز  سّرًا،  إال  المتاع  هذا  يملك  أن  فال يجوز  ما أخذه،  غير  مالِه 
له...»(١). أو بملك يقدم  بالوكالة أو وصاية  البيع في مال ال يملكه إال  يتصرف في 

فما  دينه  وجحد  حّيًا  كان  إذا  أما  هالك  الغريم  كان  إذا  هذا  الشماخي   وقال 
حقه  مقدار  منه  يأخـذ  أن  يجوز  الذي  الشـيء  في  العلماء  اختلف  وقـد  حكمـه؟ 

ذلك؟ له  يجوز  ومتى 
وقال  واليمين،  الجحود  بعـد  إال  الديون  في  التقاضي  ال يجوز  بعـض:  قـال 
من  فال يقضي  حلفه  فـإذا  يحّلفه،  ما لم  الجحود  بعد  التقاضي  لـه  جائز  بعـض: 
اليمين  ألن  بينهمـا؛  الخصومة  انقطعـت  فقد  حّلفه  إذا  هـؤالء  فعند  شـيئًا،  مالـه 
هذا  على  ويدل  الدعوى،  من  اإلبراء  بمعنى  أيضًا  وهي  الخصومة،  لقطع  جعلت 
حقي،  ومنعني  مالي  أخذ  فالنًا  إن  رسـول اهللا  يا  فقال:  آت  أتاه  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  مـا روي 
فقال:  بينة؟  «أعندك   : النبي 0  له  فقال  معناه،  هذا  كالمًا  أو  جحدنـي  قـال:  أو 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  مالي؟  ويذهب  يحلـف  إًذا  رسـول اهللا  يا  فقال:  فيمينه  قال:  ال، 
وعند  شـيء،  اليمين  بعـد  له  ليس  أنـه  على  يدل  ذلـك»(٢).  فهـذا  إال  لـك  ليـس 

المسلم. حق  ال تقطع  الفاجرة  اليمين  أن  اآلخرين 

.١٤٩/٦ - ١٥٠ اإليضاح،  الشماخي:  وينظر:  ـ  نفسه.  بركة:  ابن   (١)
عن   ،٢٥٢٣ رقم:  بينة،  لك  هل  المدعي  الحاكم  سؤال  باب  الشهادات،  كتاب  البخاري،  رواه   (٢)
رقم:  فاجرة،  بيمين  مسلم  حق  اقتطع  من  وعيد  باب  اإليمان،  كتاب  ومسلم،  عبد اهللا،  شقيق بن 

وائل. عن   ،١٣٩
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التقاضي  له  جاز  الوجوه  من  بوجه  ماله  إلى  يصل  لـم  إن  يقول:  من  ومنهـم 
يجحده. لم  ولو 

ثم  يقضي  بعض:  وقال  يقضي،  ثم  يبيع  بعض  قال:  ذلك  صفة  في  واختلفوا 
قضى  ولو  يرده  فإنـه  فضل  منه  وبقي  باع  وإن  مالـه،  من  أكثر  وال يقضـي  يبيـع، 

البقية. فال يدرك  ما قضى  بعد  باألقل  باع  وإن  أّوالً، 
مماثالً  ليس  (أي  خالفه  من  ولو  دينه  مقدار  يقضي  أن  جّوزوا  الذين  وُحّجة 
أبي  زوجهـا  من  إليـه  شـكت  حيـن  عتبـة   بنـت  لهنـد  أذِن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  لدينـه) 
فأمرهـا  والكسـوة،  النفقـة  ولدهـا  وعـن  عنهـا  قطـع  أنـه  حـرب ،  سـفيان بن 
أن  يخص  ولم  بذلك،  لها  أذن  فقد  إذنه(١)،  بغير  ماله  من  تأخذ  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن 

غيره. أو  مالها  جنس  من  تأخذ 
الذي  إذن  بال  حقها  مقدار  تأخذ  أن  لها  ُيجّوز  حين  أنه  أيضًا  دليل  هذا  وفي 
الذمة؛  في  سبق  قد  مما  دينه  بقدر  يقضي  أن  له  جاز  المعّين،  ماله  من  الحق  عليه 
بينهما(٢). تقاض  فذلك  اتفقت  إذا  وأما  الديون،  اختلفت  إذا  وهذا  كله،  ماله  ألنه 
أن  له  جـاز  «قوله:  فقـال:  الشـماخي   قول  على  أبو سـتة   المحشـي  وعلـق 
أخذ  جواز  على  يـدل  إنما  الحديث  ظاهر  يقول:  أن  لِقائـل  دينه،  بقـدر  يقضـي 
القدر  أخذ  إلى  تلجـئ  وال ضرورة  الضرورة،  ألجـل  االمتناع  عند  الحـق  قـدر 
بال  القدر  أخذ  جـاز  إذا  يقال  أن  إال  الّلُهمَّ  الحـق،  أداء  من  االمتناع  عـدم  عنـد 
مراد  هو  هذا  أن  والظاهر  ذلك،  على  والتراضي  اإلذن  مع  أولى  باب  فمن  إذن، 

رحمه...»(٣). المصنف 
من  دينه  مقدار  الدائن  أخذ  بجواز  للقائلين  الحجة  بهذه  بركة   ابن  يسّلم  ولم 

بغير  تأخذ  أن  فللمـرأة  الرجل  ينفق  لـم  إذا  باب  النفقات،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
عائشة. عن   ،١٧١٤ رقم  هند،  قضية  باب  األقضية،  كتاب  ومسلم،  حديث:  ٥٠٥٥ ،  علمه، 

.١٤٦/٦ - ١٤٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
.١٤٦/٦ الشماخي،  اإليضاح  على  الحاشية  عمرو:  محمد بن  أبو ستة  القصبي   (٣)
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أذن  بأنه  الخبر  «وَرد  بقولـه:  عليهم  واعترض  جحده،  إذا  إذنه  بغيـر  الغريم  مـال 
أن  أمرها  أنه  الخبر  في  وليس  ماله،  من  صبيانها  وحق  حقها  تأخذ  أن  (هند )  لها 
ما صار  سـوى  إياه  مَنعها  حق  من  عليه  وتملكه  وتبيعه  لها،  ما يجب  غيـر  تأخـذ 
ويكفي  ما يكفيها  تأخذ  أن  أمرهـا  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  يكون  أن  يجب  الذي  بل  إليهـا، 
وأُدم  وتمر  َحـبٍّ  من  مختلفة  حقـوق  زوجها  علـى  وللمرأة  مالـه،  مـن  صبيانهـا 

لها. حق  جنس  من  فهو  أخذته  شيء  فكل  ذلك،  وغير  وصداق  وثياب 
حقها  َغْبن  وغيـر  لها  الذي  غير  تأخذ  أن  لهـا  أذن  أنه  صـحَّ  إن  فإنـه  وأيضـًا 
مال  في  له  حـق  بأخذ  حاكم  له  حكـم  ومن  حاكم،  بحكم  أخـذت  فإنهـا  عليـه، 

أخذه»(١). له  جاز  غريمه 
أخذت  أنها  «قولـه:  فقـال:  الشـماخي   قول  على  سـتة   أبي  المحشـي  وعلـق 
الحاكم  هذا  أن  مطلقًا:  المجيز  جانـب  من  يقول  أن  لِقائل  إلخ...  حاكـم  بحكـم 
عند  له  من  كل  أن:  منها  ُعلم  بذلك  القضية  هذه  في  حكم  ا  فلمَّ المشّرع ملسو هيلع هللا ىلص ،  هو 

حقه »(٢). مقدار  ماله  من  يأخذ  أن  له  جاز  أدائه،  من  وامتنع  حق  شخص 

القول: وخالصة 
سـداد  من  الغريم  امتنع  إذا  حقه  الدائن  اسـترجاع  طريقة  في  الفقهاء   اختلف 
فإذا  قضاء،  بحقـه  المطالبة  للدائـن  يحق  أنه  بعضهـم  فيرى  ديون،  مـن  ما عليـه 
له  وال يجوز  الدفع،  علـى  الحاكم  أجبره  امتنع  فـإن  ماله،  أخذ  بذلك  لـه  حكـم 

بنفسه. ذلك  أخذ 
أن  بشـرط  الجهر،  دون  ا  سـرًّ بنفسـه  ماله  أخذ  جواز  إلى  بعضهـم  وذهـب 
فيقتطع  ماله  له  يبيع  أن  حقه  ومن  يجده،  لم  إذا  قيمته  أو  وجده،  إذا  بعينه  يأخذه 

دينه. منه 

.١٥١/٦ نفسه  الشماخي،  ـ   .٢١٢/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ١٠٥. مسألة،  أبي  كتاب  أبو العباس،  ـ  نفسه.  اإليضاح:  على  الحاشية  أبو ستة،  القصبي   (٢)
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إجبار،  أو  مقاضاة  دون  الديون  المدين  يرد  أن  فاألصل  أمر،  من  يكن  ومهما 
الدائنين  حقوق  منه  تؤخذ  حتى  معه  التحايل  أو  إجباره  اقتضت  الضرورة  ولكن 

بقدرها ». تقدر  «الضرورة  ألن  به؛  واإلضرار  الدين،  قيمة  تجاوز  دون 
أو  بعينها،  وجدهـا  فإذا  واألمانات،  الودائـع  في  يقال  الديون  فـي  قيل  ومـا 
اتخاذ  أو  بها،  المطالبة  أصحابها  حق  فمن  المؤتمن،  وجحدها  قيمتها  عنده  ثبتت 
الغريم  أمـوال  تكـون  وقـد  المسـلوبة،  أموالهـم  السـترجاع  ممكنـة  وسـيلة  كل 
من  المؤتمن  حـق  في  الواجب  دينه  مقـدار  أخذ  جواز  بعضهم  فيـرى  بأيديهـم، 
مال  كان  «وإن  الشـماخي :  قال  خيانة،  ألنـه  ذلك؛  بعضهم  ومنع  الغريـم،  أمانـة 
خانك  من  تخن  «فـال  لقوله 0 :  حقه  منه  فال يقضـي  باألمانة  يده  فـي  غريمـه 

ائتمنك»(١).  من  إلى  األمانة  ورد 
أيضًا  وكذلك  حقه،  جحده  إذا  أمانته  من  ولو  حقه  يقضي  أن  بعضهم  وجّوز 

االختالف»(٢). هذا  على  رجل  يد  في  كان  إذا  الغريم  مال 
الغاصب  مـال  من  ال يقضي  فإنه  شـيئًا،  ماله  مـن  غاصب  لـه  غصـب  «وإن 
ولكن  عليه،  يزل  لم  ملكه  ألن  الغاصب؛  يد  في  بعينه  قائمًا  الشـيء  ذلك  ما  دام 

عناه»(٣). من  استنفع  وما  الشيء  ذلك  غلة  من  الغاصب  ما أكل  يقضي 

يؤخذ  الرجل  باب  اإلجارة،  كتاب  داود،  وأبو   ،١٢٦٤ رقم  باب،  البيوع،  كتاب  الترمذي،  رواه   (١)
غريب. حسن  الترمذي:  قال  هريرة.  أبي  عن   ،٣٥٣٥ رقم  يده،  تحت  من  حقه 

أبي مسألة، ص ١٠٥ - ١٠٦. أبو العباس أحمد: كتاب  ـ  الشماخي: اإليضاح، ١٥٢/٦، ١٥٣.   (٢)
.١٥٢/٦ نفسه،  الشماخي:   (٣)
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تبيح  «الضرورات  لقاعدة:  مقيدة  جاءت  بزواله »  بطل  لعذر  جاز  «ما  قاعـدة: 
من  طارئ  عـارض  أو  األعذار  مـن  عذر  بسـبب  فعله  جاز  فمـا  المحظـورات »، 

العذر(٢). حال  بزوال  مشروعيته  تزول  فإنه  العوارض، 
مكملة  هي  بل  السابقة،  القاعدة  من  المعنى  في  قريبة  أيضًا  القاعدة  وهذه 
بقدرها »  يقـدر  للضرورة  أبيح  «مـا  السـابقة  القاعدة  أن  إال  بها،  وملحقـة  لهـا 
زوال  بعد  فعله  ما يجـب  ُتبّيُن  القاعدة  وهـذه  الضرورة،  قيام  أثنـاء  بها  يعمـل 

الضرورة(٣). حال 
«كل  وهي:  معناها،  تتضمن  قريبة  بصيغة  والشماخي   الكدمي   عنها  عّبر  وقد 
يرتفع  لِعّلة  أبيح  و«ما  الضرر »،  بارتفـاع  تحليله  يرتفع  أنه  الضرر  ألجل  ما أبيـح 
«وجميع  القاعـدة:  لمعنى  مؤكـدًا  الكدمي   وأضـاف  العلـة »(٤)،  بارتفـاع  تحليلـه 

منه »(٥). المبدل  بوجود  حكمها  يرتفع  أنه  عليها  المتفق  األبدال 
إلى  وأشـار  «جواهره»  فـي  القاعدة  بهـذه  صرح  فقد  الراشـدي   سـفيان  أمـا 
لعذر  ما جاز  قولهم:  هـذه  «ونظير  فقال:  السـابقة،  بالقاعدة  تربطها  التي  العالقـة 

بزواله »(٦). بطل 

.٣٠٨/١ - ٣١٠ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٢٣ مادة،  ص ١٨٩،  الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٢)

ص ٢٥٤. الشرعية،  الضرورة  نظرية  الزحيلي:  ـ   .٢٧٨/١ البصائر،  عيون  غمز  الحموي:   (٣)
.٣٠٨/١ - ٣١١ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .١٣٨/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٤)

.١٣٨/٤ نفسه.  المصدر  الكدمي:   (٥)
ص ١٤٠. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٦)
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الممنوع »  عـاد  المانع  زال  «إذا  السـابقة  القاعدة  عكس  هـي  القاعدة  وهـذه 
بمانع  مشـروعيته  امتنعت  وقد  األصل  فـي  األحكام  من  ما شـرع  أن  تفيـد  فهـي 
ما امتنع  حكم  تفيد  فهي  وجوازه،  مشروعيته  حكم  عاد  المانع  زال  فإذا  عارض، 

المانع(١). السبب  زال  ثم  لسبب 
ـ ،  فسـكون  بضم  ـ  العذر  كلمة  أن  لوجدنا  القاعدة  مفردات  في  دققنـا  ولـو 

للرخصة(٢). المبيح  السبب  لغة  وهو  أعذار  وجمعه  َعذر،  مصدر 
ضرر  بتحمل  إال  الشرع  ما موجب  على  المعنى  عليه  يتعذر  «ما  الشرع:  وفي 

زائد»(٣).
المناسـب  المكلف  على  الطارئ  «الوصف  بأنه:  حجر :  ابن  الحافظ  وعرفـه 

عليه»(٤). للتسهيل 
«هو  السـالمي :  قال  عليـه،  آثاره  لترتـب  الشـيء  صالحية  عـدم  والبطـالن: 
األخروي،  الثواب  يفوت  الشرع  بمخالفة  إذ  نهيه،  وافق  أو  الشرع  أمر  ما خالف 

النهي»(٥). في  التي  المفسدة  وتحصل  الدنيوية  والمنافع 
العدم. إنه يصير في حكم  البطالن هنا شامل لسقوط اعتباره من حيث  ومعنى 
األعذار  علـى  بنـاء  تجـوز  التـي  األشـياء  أن  للقاعـدة:  اإلجمالـي  والمعنـى 
ألن  فيها؛  الجـواز  بطـل  والضـرورات  األعـذار  تلـك  زالـت  إذا  والضـرورات، 
أمكن  العذر  زال  فإذا  المتعـذر؛  األصل  عن  خالف  فهو  لعذر  كان  ـا  لمَّ جوازهـا 
والمبدل  البدل  بين  الجمع  للزم  أيضًا  بالخلف  العمل  جاز  فلو  باألصل،  العمـل 

والمجاز(٦). الحقيقة  بين  الجمع  ال يجوز  كما  ال يجوز،  وهذا  منه، 

ص ٣٩٠. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (١)
ص ٣٠٧. الفقهاء،  لغة  معجم  وغيره،  جي  قلعة  رواس  محمد   (٢)

ص ٢٤٥. واصطالحًا،  لغة  الفقهي  القاموس  أبو جيب،  سعدي   (٣)
نفسه. المرجع   (٤)

ص ١٠٨. الفقهاء،  لغة  معجم  جي،  قلعة  ـ   .٢١٥/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٥)
ص ٢٤١. الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنو:   (٦)
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اإلنسـان،  أهلية  على  العوارض  أحكام  من  كثير  القاعـدة  هذه  على  يتخـرج 

منها: نذكر  والقضاء،  والعقود  العبادات  مجال  في  كثيرة  تطبيقات  ولها 

العبادات: مجال  في  ـ  أ 
يتيمم،  مريضًا  كان  َمـن  أّن  القاعدة  هذه  علـى  المتخرجة  الصـور  ومـن  ـ   ١
يقول  العـذر،  لـزوال  تيممه  بطـل  شـفائه،  بعد  الماء  اسـتعمال  علـى  َقـدِر  فـإن 
ثم  مثالً)  (كالمرض  بالعذر  تيمم  إن  المقيم  «وكذلك  الشـأن:  هذا  في  الشـماخي  
تيممه  ينتقض  كمـا  مه  تيمُّ عليه  ينتقـض  بعضهم:  قال  المـاء،  يجد  ولـم  اسـتراح 

العلة ». بارتفاع  تحليله  يرتفع  لعلة  أبيح  «ما  ألن  الماء؛  برؤية 
له  يبيح  الماء  عدم  كان  لمـا  عندي  وذلك  تيممه،  ال ينتقض  آخـرون:  وقـال 
بوجود  إال  تيممه  ال ينقض  المرض  من  استراحته  كان  الصحة،  وجود  مع  التيمم 

الغسل»(١). إمكان  مع  الماء 
وتجسـيدهم  اإلباضيـة   عـن  والشـماخي   بركـة   ابـن  ما قـرره  أن  ريـب  وال 
كذلك  ما أكده  هـو  فروعهم  في  بزواله »  بطـل  لعذر  جاز  «ما  قاعـدة:  لمضمـون 
«كل  أن  االتفـاق  معنى  في  أنه  «ومعـي  يقول:  إذ  عبارتـه  فـي  بمفهومـه  الكدمـي  
المتفق  األبدال  الضرر»، وجميع  بارتفاع  يرتفع حله  فإنه  الضرورة  ما أبيح ألجل 

منه »(٢). المبدل  بوجود  حكمها  يرتفع  أنه  عليها 
أنه  وهو:  المسـألة  بهـذه  يتعلق  األهميـة  غاية  فـي  أمر  إلـى  الكدمـي   وينبـه 
التزام حكم األصل  قادرًا على  فإذا كان  بُِحكمْين،  المكلف  أن يخاطب  ال يمكن 
البدل  حكم  زال  فإذا  وعليه  صحيـح،  والعكس  البدل،  بحكم  العمـل  فال يجـوز 
األصل  حكـم  ألن  األصل؛  حكـم  إلى  رجـع  الشـرعي،  كالعـذر  سـببه،  بـزوال 

.٣١١/١ نفسه،  الشماخي:   (١)
.١٣٨/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٢)
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أن ذلك عندي يخرج  «والنظر  فيقول:  المكلف،  معًا في حق  والبدل ال يجتمعان 
معنيين: على  أحكامه  معاني  في 

حكم  عنه  زال  الوجـوه  من  وجـه  بأي  الغسـل  عليه  ثبـت  إذا  أنـه  أحدهمـا: 
هو  وإنما  حكمان،  الشـرعي  باألمر  التكليف  مقام  في  عليه  ال يجتمع  إذ  التيمم، 

واحد. مخاطب 
سـواء  بدنه،  من  كله  الغسـل  حكم  بمعنى  مخاطبًا  كان  أن  لما  أنـه  واآلخـر: 
الماء  ووجود  ذلك،  على  قدرته  عند  وذلك  كثيرًا،  أو  قليالً  الشيء  هذا  قدر  كان 
وتمكن،  قدرة  وجود  الماء  وجود  معنى  وفي  الماء،  استعمال  على  قادر  وهو  له، 

الماء...»(١). استعمال  بترك  معذور  غير  كان  ما إذا  حالة  وفي 
أن  يسـتطيعوا  لم  رأيه  في  تابعـه  ومن  على   موسـى بن  أن  بركـة   ابـن  ويبيـن 
بعض  في  نقضوها  بل  العذر،  زال  إذا  العبـادة  نقض  عدم  في  بقاعدتهـم  يلتزمـوا 

ذلك: ومن  الصور، 
إقامة  إلـى  رجع  صحته  فـي  ـن  بتحسُّ أحس  إذا  المريـض  صـالة  وفـي  ـ   ٢
أفعال  من  يسـتطيع  بما  صّلى  الصالة  فـي  المرض  عليه  طرأ  فإن  تامـة،  الصـالة 

عذر. صاحب  ألنه  الصالة؛ 
إذا  وصالته  المرض  حالة  في  المريض  صالة  كيفية  الشـماخي   ويوضح 
ومن  االضطجاع،  إلـى  القيام  مـن  صالته  يأخذ  «والمريـض  فيقـول:  صـح، 
إليه  حدث  ثـم  قائمًا  يصلي  كان  إذا  ذلـك:  ومعنى  القيـام  إلـى  االضطجـاع 
القعود  القعود، ومن  إلى  فإنه يرجع  القيام،  المرض في صالته حتى يستطيع 
يصلـي  كان  وإن  عليـه،  ويبنـي  القعـود،  يسـتطع  لـم  إن  االضطجـاع  إلـى 
القيام،  إلى  القعود  ومن  القعود،  إلـى  يرجع  فإنه  راحة  وجد  ثم  مضطجعـًا، 

عليه. ويبني 

.١٣٩/٤ - ١٤٠ المعتبر،  الكدمي:   (١)
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الصالة،  اسـتأنف  مضطجعـًا  يصلـي  وهو  راحـة  وجـد  إن  بعضهـم:  وقـال 
إلى  رجع  إن  وكذلك  االضطجاع،  صـالة  مع  وال القعود  القيام  صالة  وال يبنـي 
ومن  القعود،  إلـى  القيام  من  يرجع  فإنه  القعـود،  من  أو  القيام  مـن  االضطجـاع 

يتمها»(١). ما لم  واحدة  صالة  في  مرتين  أو  مرة  القيام  إلى  القعود 

الخالف: منشأ 
الخالف  «وسـبب  فقال:  المسـألة  هذه  فـي  الخالف  سـبب  الشـماخي   ذكر 
دخوله  بعد  منه  المبدل  وجود  عند  البدل  يرتفع  هل  اختالفهم،  سبب  هو  عندي 
في  الصيام  في  دخولـه  بعد  العتق  على  كالقـادر  ال؟  أم  إتمامه  وقبـل  البـدل  فـي 

الظهار». كفارة 
القعود  ألن  والقعود؛  القيام  بين  فيما  يختلفوا  لم  أنهم  إلى  الشماخي   وأشار 
لم  ولذلك  القـدرة،  حال  في  الصالة  أفعال  مـن  فهو  القيام،  مـن  بـدالً  كان  وإن 

قاعدًا(٢). يصلي  وهو  القيام  على  قدر  إذا  الصالة  يستأنف 
ومن  المرض،  أو  السـفر  بسـبب  رمضان  في  الفطر  له  أبيح  مـن  ومثلـه  ـ   ٣
والجماعة  الجمعة  وتـرك  الصالة،  كقصر  الشـرعية،  الرخص  اسـتعمال  له  جـاز 
بسـبب  رمضان  عن  الفدية  إخراج  فـي  له  أُذن  وَمن  المـرض،  أو  السـفر  بسـبب 
ومن  لالضطرار،  المحظورات  من  التناول  له  أُبيح  ومن  المزمنة،  العلة  أو  الهرم 
الموجبة  األسـباب  زالـت  ثم  الخـرس،  بسـبب  المعامالت  فـي  إشـارته  ُقبلـت 
باألحكام  له  يسمح  ولم  األصلية،  العامة  باألحكام  الشـخص  طولب  المذكورة، 
المباحات(٣). الطيبات  الصيام عندئذ ويتم الصالة، ويأكل من  االستثنائية؛ فيجب 

.٧٦/٢ - ٧٧ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٧٧/١ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٢)

منهج  الشـقصي:  ـ   .١٣٩/٤ - ١٤٠ المعتبر،  الكدمي:  ـ   .٤١٧/١ - ٤١٨ الجامع،  بركة:  ابـن   (٣)
اآلمال،  معـارج  السـالمي:  ـ   .٣٨/١ - ٣٩ نفسـه،  المصدر  الشـماخي:  ـ   .٤٣٣/٣ الطالبيـن، 

ص ٢٥٥. الشرعية،  الضرورة  نظرية  الزحيلي:  ـ   .٢٨١/٣
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والقضاء: المعامالت  باب  في  ـ  ب 
واألقضية: العقود  في  القاعدة  هذه  على  األمثلة  ومن 

بل  له،  الموكل  بعزل  علمه  بمجرد  وكالته  وتبطل  الوكيل  سـلطة  تنتهي  ـ   ١
وحكم  موكله،  بعـزل  يعلم  لم  ولو  حكمـًا  تزول  وكالته  أن  إلـى  بعضهـم  ذهـب 

البطالن. ذلك  بعد  تصرفاته 
وبناء  عزله،  بخبـر  يعلم  لم  ما دام  مسـتمرة  وكالته  أن  إلى  بعضهـم  وذهـب 

وصحيح. نافذ  فهو  ذلك  قبل  به  قام  تصرف  فكل  عليه 
إلى  ومال  فيها،  اإلباضية   اختالف  وذكر  المسألة،  هذه  إلى  بركة   ابن  تعرض  وقد 
طالق  أو  ماله  بيع  في  رجالً  رجل  َوّكل  «وإذا  فيـه:  جاء  ومما  ورجحه،  الثانـي  القـول 
ولم  به،  ما أمره  الوكيـل  فامتثل  الوكيل  عنه  غاب  وقـد  الوكالة،  من  نزعه  ثـم  زوجتـه 
محمد بن  قول  في  ماض  ِفْعله  فإن  فيه،  وكله  مما  نزعه  قد  الموكل  بأن  الوكيـل  يعلـم 
ِفعل  جهل  فإن  باطالً،  يكـون  ِفْعله  إن  (اإلباضية)  أصحابنا   من  غيـره  وقال  محبـوب ، 
القولين؛  القول، وهذا عندي أنظر  الموكل فيه، ووجدُت الشافعي  يوافق أصحاب هذا 

الموكل. مال  من  فعله  زال  عنها  زال  فإذا  بالوكالة،  يعمل  الوكيل  أن  أجمعوا  ألنهم 
ِفعل  بطل  غيـره  إلى  الموكل  عن  المـال  فزال  المال  فـي  وّكلـه  إذا  وكذلـك 
بموت  فيه  ل  وكِّ فيمـا  يبطـل  الوكيل  فعـل  أن  تـرى  أال  جهـل،  وإن  فيـه  الوكيـل 
الوكالة  من  أخرجه  إذا  يكون  أن  يجب  فهكذا  موته،  وقت  جهل  وإن  له،  الموكل 

ذلك»(١). جهل  وإن  باطالً  فعله  يكون  أن  منها  ونزعه 
أبي  عن  فنقل  الوكالة،  نزع  باب  في  المسـألة  هذه  إلى  جعفر   ابن  أشـار  كما 
ماله،  بيع  في  وكيالً  وّكل  رجـل  في  يحفظ  فيما  أنه  محبوب   محمد بـن  عبـد اهللا 
بذلك  يعلم  ولم  معروف،  وقت  في  الوكيل  يد  من  الوكالة  بنـزع  وأشـهد  وغاب 
جائز،  بيعه  أن  فحكمه  يده،  من  الوكالة  نزع  أن  بعد  من  المال  باع  حتـى  الوكيـل 

األحكام. من  وغيره  الطالق  وكذلك 

.٤٠٤/٢ نفسه  المصدر  بركة:  ابن   (١)
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فال يقع  والطالق  البيع  عقد  قبل  ذلك  وصح  الوكالة  نزع  إذا  غيره  عن  ونقل 
ذلك(١). بعد  ِفعله 

المختار: الرأي 
مع  يتوافق  فـاألول  ما يرجحه،  رأي  لـكل  أن  نجد  الرأيين  فـي  التأمـل  بعـد 
قبل  أحدًا  نحاسـب  أن  ال يجوز  أنه  حيث  اإلسـالمي،  للتشـريع  العامة  القواعد 
حتى  حاله  على  بـاق  فهو  العزل  حكم  يجهل  الوكيـل  دام  فما  بالحكـم،  إبالغـه 
منه  صدر  الذي  الموكل  وهو  األصل  إلى  نظر  الثاني:  والقول  الخبر،  إليـه  يصـل 
والحق  البدل ،  بطل  األصل  وجد  فإذا  منه،  الوكالة  ونزع  بعزله  قام  ثـم  التوكيـل، 
ألنه  إليه،  وتطمئن  النفس  إليه  ما تميل  هو  والشـافعي   بركة   ابن  إليه  ما ذهب  أن 
ومشقة،  شديد  حرج  إلى  ذلك  ألدى  بالعزل  بعلمه  الوكيل  وكالة  نهاية  ُقّيدت  لو 
من  ظهرت  أو  به،  االتصـال  وتعذر  الوكيل،  عن  بعيـدًا  المـوّكل  كان  إذا  خاصـة 
أو  االتفاق  نطـاق  عن  وخرجـت  به،  تضر  المـوّكل  مـال  في  تصرفـات  الوكيـل 
ُيقِرض  أو  للمشـتري،  محاباة  الحقيقية  قيمته  من  بأقل  ماله  يبيـع  كأن  المألـوف، 
الموكل  فيتفّطن  اإليجار،  مدة  وال يحدد  بيوته  يؤجر  أو  ضمانات،  بـدون  أموالـه 
مال  على  حفاظًا  ببطالنه،  يحكم  العزل  هذا  بعد  به  يقوم  تصرف  فكل  فيعزله،  له 

الضرورية. العامة  الشريعة  مقاصد  من  المال  حفظ  ألن  الموكل؛ 
قبول  للقاضي  ليس  أنه  القاعدة:  هذه  على  تخرجـت  التي  األمثلة  ومـن  ـ   ٢
بأن  الشهادة،  على  لإلشهاد  غ  المسوِّ العذر  زال  إذا  الشاهد؛  على  الشاهد  شهادة 
عاد الشاهد األصلي من غيبته أو سفره، أو صح من مرضه، أو خرج من السجن 

منه. إحضاره  على  سلطة  للقاضي  يكن  لم  الذي 
الحكم(٢). صدور  قبل  الحاكم  عند  األصلي  الشاهد  حضور  الراشدي   ويقّيد 

.١٤٣/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.٥٧٥/٦ وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  الزحيلي:  ـ  ص ١٤١.  القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
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فروع  من  وغيرها  والسـيوطي (٢)  الراشـدي (١)  اعتبرها  كسـابقتها  القاعدة  هـذه 
التيسير »؛  «المشقة تجلب  اعتبارها فرعًا من قاعدة:  يزال »، واألولى  «الضرر  قاعدة: 
التمييز  البعض  على  يستشكل  وقد  تسهيالً.  أو  تيسـيرًا  تسـتدعي  حالة  الحاجة  ألن 
ذلك  وألجل  بينهما،  الرابطة  والعالقة  والتحسـينات  والحاجيات  الضروريات  بين 

لإلنسان: توفيرها  على  الحكيم  الشارع  حرص  مراتب  ثالث  الفقهاء   حدد 
الممنوع  من  يتناول  لم  إذا  حّدًا  اإلنسـان  بلوغ  وهي  الضروريات:  ـ  األولـى 
التي  الضروريات  ومجموع  الحـرام،  تناول  يبيح  وهذا  الهالك،  قـارب  أو  هلـك 
العقل،  وحفظ  النفـس،  وحفظ  الدين،  حفـظ  خمس:  وحفظها  مراعاتهـا  يجـب 
حد  شـرع  وألجله  العرض،  حفظ  بعضهم  وزاد  المـال،  وحفظ  النسـل،  وحفـظ 

اللعان(٣). وحكم  القذف 
غير  هلك  ما يأكله  يجد  لم  لو  حّدًا  اإلنسان  بلوغ  وهي  الحاجيات:  ـ  الثانية 
على  الخروج  يسـوغ  ولكنه  الحـرام  ال يبيح  فهذا  ومشـقة،  جهد  في  يكـون  أنـه 

الصوم. في  الفطر  ويبيح  العامة  القواعد  بعض 
الترّفه  من  نوع  فعله  من  ما يقصد  وهي  التحسـينيات:  أو  الكماليات  ـ  الثالثة 
زينة  فهو  ذلك  وما عدا  المشروع،  الحد  الخروج عن  دون  العيش  َلْين  في  وزيادة 

وفضول.

ص ١٤٢. نفسه،  المصدر  الراشدي:   (١)
ص ١١٨. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)

.٨/٢ - ١٠ الموافقات،  الشاطبي:  ـ   .١٢٠/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)
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والحاجي  تعارضهما،  عند  الحاجي  على  م  مقدَّ الضروري  أن  الفقهاء   ويؤكد 
ما هو  على  مقـدم  الثالثة  هذه  من  وكل  التعـارض،  عند  التحسـيني  علـى  مقـدم 
المرتبة  هـو  إنما  القاعدة  هـذه  في  يعنينا  والـذي  معه،  تعارضـه  عند  لـه  مكمـل 
لمعنى  بيان  يلي  وفيما  خاصـة(١).  أو  عامة  كانت  سـواء  الحاجيات  وهي  الثانيـة، 

وتطبيقاتها. وتأصيلها  وضوابطها  القاعدة 
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الحاجة: تعريف  ـ  أ 
على  وتجمع  وشديدة،  عسيرة  دونها  اإلنسـان  حياة  ما تكون  لغة:  الحاجة  ـ 

وحوائج(٢). وحاجات،  حاجِ 
المؤدي  الضيق  ورفع  التوسعة  حيث  من  إليها  ما يفتقر  اصطالحًا:  الحاجة  ـ 
دخل  تراع  لم  فإذا  المصلحة،  بِفـْوت  الالحقة  والمشـقة  الحرج  إلى  الغالب  فـي 

والمشقة(٣). الحرج  ـ  الجملة  على  ـ  المكلفين 
خاصة. وحاجة  عامة،  حاجة  قسمين:  إلى  الحاجة  وتنقسم 

ـ  ١ األمة،   جميع  شـامالً  االحتياج  يكـون  أن  عامة:  الحاجـة  كـون  ومعنـى 
العامة  مصالحهم  يمس  فيمـا  إليها  محتاجون  جميعًا  النـاس  أن  بمعنـى 
غير  أو  صالـح  وُحْكم  عادلـة،  وسياسـة  وتجارة،  وصناعة  زراعـة  مـن 

ذلك.

المصلحة  ضوابط  البوطي:  ـ   .٨/٢ - ١٢ نفسه،  الشاطبي:  ـ   .١١/٢ - ١٢٢ نفسه،  السـالمي:   (١)
الشـرعية،  الضـرورة  نظريـة  الزحيلـي:  ـ  بعدهـا.  ومـا  ص ١١٨  اإلسـالمية،  الشـريعة  فـي 

.٢٧٥ ص  ٥٢ - ٥٣، 
ص ١٧١. الفقهاء،  لغة  معجم  جي:  قلعة  ـ   .١٨٧/١ المنير،  المصباح  الفيومي:   (٢)

.٥/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٣)
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ـ  ٢ مدينة،   كأهل  الناس  من  فئـة  إليها  يحتاج  أن  خاصة:  الحاجة  كون  ومعنى 
محصورين(١). أفراد  أو  فرد  إليها  يحتاج  أو  معينة،  حرفة  أرباب  أو 

للقاعدة: اإلجمالي  المعنى  ـ  ب 
بل  الملجئة،  الضرورة  على  ال تقتصر  االستثنائية  التشريعية  التسهيالت  إن 
أيضًا،  االسـتثنائية  التسـهيالت  توجب  الضرورة  دون  ممـا  الجماعـة  حاجـات 
مثل  األحـكام  تغيير  فـي  تؤثـر  فإنهـا  خاصـة،  أم  عامـة  الحاجـة  كانـت  سـواء 
من  يسـتثنى  مما  ذلك  وغير  الواجب،  ترك  وتجيز  المحظور،  فتبيح  الضـرورة، 

األصلية(٢). القواعد 
ويلحقه  حياته  في  المكلف  إليه  ما يفتقر  إن  نقول:  أن  يمكن  أوضح  وبعبارة 
المناسـب  المحظور  فيبيح  الضـرورة،  حكم  يعطـي  فإنه  ومشـقة،  حـرج  بفواتـه 

المكلف(٣). عن  والضيق  الحرج  ليرتفع  الحاجة  لمقام 
مفهوم  لتحدد  ضوابط  ووضع  القاعدة،  لمعنـى  توضيحًا  الزرقا   أحمـد  وزاد 
ظاهر  يحظـره  فيما  تتنـزل  الحاجـة  أن  وبّيـن  الضـرورة،  عن  وتميزهـا  الحاجـة 
في  الضرورة  منـزلـة  وتنـزيلها  خاصة،  أو  كانـت  عامة  الضرورة  منـزلـة  الشـرع 
الثانية  وحكـم  مسـتمّرًا  األولى  حكم  كون  في  افترقا  وإن  ُحكمـًا،  تثبـت  كونهـا 

بقدرها ». تقدر  «الضرورة  إذ  الضرورة؛  قيام  بمدة  مؤقتا 
بخالف  عاّمًا،  يكون  بسببها  الثابت  فالحكم  الحاجة  كانت  كيفما  أنه  وذكر  ـ 
الحكم الثابت بالعرف والعادة، فإنه يكون مقتصرًا وخاّصًا بمن تعارفوه وتعاملوا 

ذات  مطابع  الكويتيـة،  األوقـاف  وزارة  الكويتيـة،  الفقهية  الموسـوعة  التقسـيم:  هـذا  يراجـع:   (١)
القواعـد  غانـم:  صالح بـن  السـدالن  ـ   .٢٥٠/١٦ - ٢٥١ ـ ،  ١٤٠٤ه الثانيـة،  ط،  السالسـل، 

ص ٢٨٧ - ٢٨٨. الكبرى،  الفقهية 
التشـريع  في  العرف  أثـر  صالـح:  السـيد  عـوض  ـ   .٢٥٦/١٦ الكويتيـة،  الفقهيـة  الموسـوعة   (٢)

ص ٤٦٩ - ٤٧٠. بمصر،  العالمية  المطبعة  ط ١٩٧٩م،  اإلسالمي، 
ص ٣٠٦. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  إسماعيل:  علوان   (٣)
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قوم  على  تسهيالً  حكم  إثبات  إلى  مست  إذا  الحاجة  ألن  وذلك  واعتادوه؛  عليه 
بالعرف  الثابت  الحكم  التسهيل على آخرين وال يضر، بخالف  ال يمنع ذلك من 
قوم  التزام  الحكمـة  من  ليس  إذ  العـرف،  ذلك  أهـل  على  يقتصـر  فإنـه  والعـادة 

بها(١). ومؤاخذتهم  وعادتهم  آخرين  بعرف 
الحالة  هي  والحاجة  منه،  ما ال بد  إلى  الملجئة  الحالة  هي  الضرورة  إن  ثـم 
دون  فهي  المقصـود،  على  الحصـول  ألجل  تسـهيالً  أو  تيسـيرًا  تسـتدعي  التـي 
والثابت  مسـتمّرًا،  ألجلها  الثابـت  الحكم  كان  وإن  الجهـة،  هذه  مـن  الضـرورة 

تقدم. كما  مؤقتًا  للضرورة 
تجويزه  كان  إذا  يظهـر  فيما  الحاجـة  إلى  الحكم  تجويـز  يضاف  إنمـا  ثـم  ـ 

أولى. للقياس  إضافة  كانت  وإال  للقياس،  مخالفًا 
أو  يجـّوزه  نص  فيه  ورد  فيمـا  يجـوز  إنمـا  للحاجـة  ما يجـوز  أن  والظاهـر 
وكان  بخصوصه،  يمنعه  نص  فيه  يرد  لم  ولكن  منها،  شيء  فيه  يرد  لم  أو  تعامل، 
في  كما  فيه،  واردًا  نظيره  في  ما ورد  وجعل  به،  إلحاقه  يمكن  الشرع  في  نظير  له 
بالرهن  انتفاع  ألنه  الربا؛  قبيل  من  إما  ألنه  الجواز؛  عدم  مقتضاه  فإن  اإلقالة  بيع 

الدين. بمقابلة 
على  الديون  كثـرة  بسـبب  البلدان  بعض  في  إليه  الحاجة  مسـت  لما  ولكـن 

بشروط(٢). الفقهاء   بعض  جوزه  أهلها، 
نص  فيه  يـرد  ولم  يكرسـه،  تعامل  أو  يجـّوزه  نص  فيه  يـرد  لم  يكـون  وقـد 
نفع  فيه  ولكـن  بـه،  إلحاقه  يمكـن  الشـرع  في  جائز  نظيـر  له  يكـن  ولـم  يمنعـه 
النقود،  وصـك  الدواوين،  تدويـن  من  األول  الصـدر  في  وقـع  كمـا  ومصلحـة، 
له  يكن  ولم  عنه،  ينه  ولم  الشـرع  به  يأمر  لم  مما  ذلك  وغيره،  بالخالفة  والعهد 

ص ٢٠٩. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (١)
السـابق،  المصدر  أحمد:  الزرقا  ـ  ص ٥٦ - ٦٠.  المعامالت،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (٢)

ص ٢١٠.
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فإن  الضرورة،  بخـالف  المصلحة  وسـّوغته  الحاجة  إليه  دعت  فإنـه  قبل،  نظيـر 
ذلك. من  شيئًا  ال يعتمد  ألجلها  ما يجوز 

نظير  له  يكن  ولم  األمة،  عليه  وال تعاملت  يسوغه،  نص  فيه  يرد  ما لم  أما  ـ 
يظهر  الذي  فإن  ظاهرة،  عملية  مصلحـة  فيه  وليس  به،  إلحاقه  يمكن  الشـرع  فـي 
أنه حاجة والحالة  عندئذ عدم جوازه، جريًا على ظاهر الشرع؛ ألن ما يتصور فيه 

الشرع. مقاصد  على  منطبق  غير  يكون  هذه 
ظنت  ولو  واضح  فيه  الجـواز  فعدم  بخصوصه  يمنع  نص  فيه  مـا ورد  وأمـا 

وْهم(١). حينئذ  ألنها  مصلحة؛  فيه 

الضرورة: مع  الحاجة  فيه  ما تتفق  ـ  ج 
ـ  ١ األحكام،   تغييـر  في  يؤثر  منهما  كّالً  أّن  فـي  الضـرورة  مع  الحاجـة  تتفـق 

الحاظر(٢). النص  ويخالف  الواجب،  ترك  ويجيز  مؤقتًا،  المحظور  فيبيح 
ـ  ٢ تخفيفًا   األحـكام  مـن  شـرع  فمـا  بقدرهـا،  تقـدر  كالضـرورة  الحاجـة  إن 

الحاجة،  به  تندفع  الـذي  بالقدر  يباح  الطارئة،  األعـذار  بسـبب  وترخيصًا 
الحاجة  بزوال  اإلباحة  وتـزول  بقدرها »،  يقدر  للضرورة  جاز  «ما  أن  كمـا 

الضرورة(٣).  بزوال  تزول  كما 

والحاجة: الضرورة  بين  الفرق  ـ  د 
«تنـزل  القاعدة:  بين  والتشـابه  التداخل  من  نوعًا  هناك  أن  للبعض  يبـدو  قـد 
وعليه  المحظورات »،  تبيح  «الضرورات  قاعدة:  وبيـن  الضرورة »  منـزلة  الحاجـة 
ما هو  بين  التمييز  ليحصـل  والحاجة،  الضرورة  بيـن  الفرق  توضيح  مـن  فال بـد 
في  يتسـاهلون  صاروا  زماننا  في  الناس  من  كثيرًا  ألن  حاجـة؛  هو  وما  ضـرورة، 

ص ٢١٠. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (١)
.٢٦١/١٦ - ٢٦٢ الكويتية،  الموسوعة   (٢)

.١٣٩/٢ الفروق،  هامش  القرافي:  ـ  ص ٤ - ٥.  األحكام،  قواعد  الدين:  عز  عبد السالم  ابن   (٣)



٥٤١ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

قالوا: هذا ضرورة،  أمر  لهم  اعترض  فكلما  الضرورة،  المحظور، بحجة  استباحة 
المحظور  ارتـكاب  ألنفسـهم  فيرخصـون  المحظـورات »،  تبيـح  و«الضـرورات 

خاطئ. باجتهاد 
تظهر  والحاجـة،  الضـرورة  بين  واضحة  فروقـًا  الفقهـاء   حدد  هنـا  ومـن 

فيما  يلي:
ـ  ١ ما ال بد   فعل  على  مبنيـة  الضرورة  ألن  للحاجة؛  باعثًا  أشـد  الضـرورة  أن 

فهي  الحاجة  وأما  تركه،  اإلنسان  وال يسـع  المسـؤولية،  من  للتخلص  منه 
تركه(١). اإلنسان  يسع  فيما  والتسهيل  التوسيع  على  مبنية 

ـ  ٢ مؤقتة   إباحـة  هـو  الضـرورة  علـى  يتوقـف  الـذي  االسـتثنائي  الحكـم  أن 
وتتقيد  االضطـرار،  بزوال  اإلباحـة  هذه  تنتهي  الشـريعة،  بنـص  لمحظـور 
فهي  الحاجة  علـى  بنـاء  تثبـت  التـي  األحـكام  أمـا  المضطـر،  بالشـخص 
دائمة  بصورة  تثبت  والقياس، وهي  القواعد  تخالف  ولكنها  نّصًا  ال تصادم 

وغيره(٢). المحتاج  منها  يستفيد 
ـ  ٣ أم   للفـرد  حاصـالً  االضطـرار  كان  سـواء  المحظـور،  تبيـح  الضـرورة  أن 

التدابير االستثنائية من األحكام  فإنها ال توجب  الحاجة  للجماعة ، بخالف 
متجددة  حاجات  فرد  لكل  ألن  ذلك  الجماعة؛  حاجة  كانت  إذا  إال  العامة 
به،  خـاص  تشـريع  فرد  لكل  يكون  أن  وال يمكـن  غيـره،  عـن  ومختلفـة 

وقاصرة(٣). نادرة  فإنها  الضرورة  بخالف 

المعتبرة: الحاجة  شروط  ـ  هـ 
منها: نذكر  شروط  عدة  التيسير  أسباب  من  سببًا  الحاجة  العتبار  يشترط 

ص ٥٥ - ٥٦. الشرعية،  الضرورة  نظرية  الزحيلي:   (١)
.٦٠٣ فقرة  ـ   .٩٩٨/٢ - ٩٩٩ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٢)

السابق. المرجع  مصطفى:  الزرقا   (٣)
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ألن  الضرورات؛  مـن  ضرورة  بطالن  إلى  الحاجـة  اعتبـار  ال يـؤدي  أن  ـ   ١
في  منها  أعلى  ألنها  والتحسـينيات؛  للحاجات  وأساسـًا  أصالً  تعتبر  الضرورات 
باإلبطال ،  األصـل  على  ال يعود  أن  األدنـى  اعتبار  شـرط  ومن  المقاصد ،  رتـب 
الغرر  نفي  اشترط  فلو  مكمل،  والجهالة  الغرر  ومنع  ضروري،  مثالً  البيع  فأصل 
فال يراعى  العورات،  علـى  االطالع  في  جاز  ومثله  البيـع،  باب  النحسـم  جملة 

وهكذا(١). اإلنسان  هالك  إلى  يؤدي  كان  إذا  الطبيب  أمام  العورة  ستر 
موجودًا  الحاجة  سـبب  يكون  بأن  ال منتظرة،  قائمة  الحاجـة  تكـون  أن  ـ   ٢
للصائم،  والفطر  الصالة  قصر  تبيح  التي  األعذار  من  فالسفر  منتظرًا،  وليس  فعالً 
فعالً، وخرج من عمران  بالسفر  المسافر  بدأ  إذا  إال  الصالة  أنه ال يجوز قصر  إال 
الصالة  قصر  يجب  الذي  الموضع  في  أصحابنا   «اختلف  بركة :  ابن  قال  بلده(٢)، 
وقال  الصالة،  قصـر  سـفرًا  يريد  منـزله  من  خرج  إذا  قـوم:  فقال  للمسـافر،  فيـه 
العمارة، والنظر  لم يقصر حتى يخرج من  بلده  بعمران  العمران  ابتدأ  إذا  بعضهم: 
السفر  اللغة؛ ألن  به مسافرًا من طريق  العمران ال يسمى  اتصال  أن  عندي يوجب 
اخترناه  والذي  أسـفر،  قد  ال يقال  العمران  فـي  كان  ومن  اإلسـفار،  من  مأخـوذ 

الصحابة »(٣). من  وغيره  طالب   أبي  علي بن  قول 
قـال  الشـارع،  لقصـد  مخالفـًا  الحاجـة  بمقتضـى  األخـذ  ال يكـون  أن  ـ   ٣
لقصده  موافقًا  العمل  في  قصده  يكون  أن  المكلف  من  الشارع  «قصد  الشـاطبي : 
أن  المكلف  من  والمطلوب  العباد،  لمصالح  موضوعة  والشـريعة  التشـريع،  في 

الشارع»(٤). ما قصد  خالف  ال يقصد  وأن  أفعاله،  في  ذلك  على  يجري 

الموسوعة  ـ   .١٣/٢ - ١٦ الموافقات،  الشاطبي:  ـ   .١١٩/٢ - ١٢١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.٢٥٢/١٦ الفقهية، 

ص ٢٩١. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  السدالن:   (٢)
.٥٧٨/١ - ٥٧٩ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

.٣٣١/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٤)
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أبيحت  التي  العقـود  في  الشـرع  به  ما ورد  مخالفـة  فال يجوز  ذلـك  وعلـى 
الناس،  لحاجة  شرعت  مثال  فاإلجارة  الناس،  لمصالح  وتسهيالً  تيسـيرًا  للحاجة 
الّنْوح  علـى  االسـتئجار  ال يجوز  ولذلك  الشـرع،  عنه  ما نهـى  اجتنـاب  فيجـب 

محرمة(١). ما منفعته  وكل  والزمر،  والغناء 
كمن  بمقتضاه،  يترخص  سـبب  إليجاد  يتحّيل  أن  لإلنسـان  ال يجوز  كذلك 
له  كان  أو  النهار،  في  ليأكل  رمضان  في  سفرًا  أنشأ  أو  الصالة،  ليقصر  سفرًا  أنشأ 
ماله نصاب  بلوغ  أو خاف  الحج،  عليه  فَوَهبه كي ال يجب  الحج  يقدر على  مال 

ذلك...(٢). ونحو  عقارًا  به  فاشترى  الزكاة 

:IóYÉ≤dG  π«°UCÉJ  :kÉ«fÉK
منها: نذكر  النبوية،  نَّة  السُّ من  بأدلة  القاعدة  لهذه  الفقهاء   استدل 

لعبد الرحمٰن بـن  رخـص  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  مالـك 3  أنس بـن  حديـث  ـ   ١
رواية:  وفي  بهما .  كانت  حكة  من  حرير،  من  قميص  في  العوام   والزبير بن  عوف  
ـ  القمل  يعني  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  شـكوا  العوام  والزبير بن  عوف   عبد الرحمٰن بن  أن 

الحرير (٣). في  لهما  فأرخص 
لبس  في  والزبير   عوف   لعبد الرحمٰن بن  رخص  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الحديث  ففـي 

بهما. كانت  حّكة  ألجل  ذلك،  إلى  حاجتهما  بسبب  الحرير، 
مرخص  غير  الحرير  لبس  حكم  أن  إلى  إشـارة  فيه  (رّخص)  الراوي:  وقول 
البراء بن  حديث  منها:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  كثيرة  أحاديث  في  جاء  كما  المنع،  وهو  فيه 

.٨/٤ الفروق،  القرافي:  ـ   .٥٥٠/٥ المغني،  قدامة:  ابن  ـ   .٢٠٩/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٣٧٩/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)

الحـرب.  فـي  الحريـر  بـاب  والسـير،  الجهـاد  كتـاب  فـي  البخـاري  أخرجـه  عليـه،  متفـق   (٣)
للحكة.  الحرير  من  للرجال  ما يرخص  بـاب  اللباس  كتاب  وفي  الفتـح  مـع   (١٠٠/٦ - ١٠١)
الحرير  لبس  إباحـة  باب  والزينة،  اللباس  كتـاب  في  مسـلم  وأخرجه  الفتـح.  مـع   (٢٩٥/١٠)

.(١٦٤٦/٣) نحوها.  أو  حكة  له  كان  إذا  للرجال 
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المنهي  في  وذكر  سـبع ...  عن  ونهانا  بسـبع،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمرنا  قـال:  عـازب  3 
الحرير(١). عنه: 

إال  الحرير  لبـس  عن  نهى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخطـاب  3  عمر بـن  وحديـث 
.(٢) ـ  والسبابة  الوسطى  يعني  ـ  أصبعيه   النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لنا  وصف  هكذا، 

لم  الدنيا  في  الحرير  لبس  «َمن  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الزبير   عبد اهللا بن  وحديث 
اآلخرة»(٣).  في  يلبسه 

من  بهما  لما  ذلك  إلى  حاجتهما  ألجل  لبسـه؛  في  لهما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فترخيص 
التداوي  حاجة  ألجل  كانت  هنـا  المحظور  هذا  اسـتعمال  في  فالرخصة  مـرض، 
رب  هللا  فالحمد  ومشـقة،  حرج  المكلف  يلحـق  لكان  ذلك  منع  فلـو  والعـالج، 

بعباده(٤). ورفقه  رحمته  على  العالمين 
مكان  فاتخذ  انكسـر،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قِـْدح  أّن  مالك  3  أنس بـن  حديـث  ـ   ٢
المكسور  اإلناء  إصالح  جواز  يبيِّن  الحديث  فهذا  فضة (٦).  من  سلسلة  الشعب(٥) 

مسـلم  وأخرجه   (٢٠٦/٧) الفضة.  آنية  باب  األشـربة،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  عليه،  متفق   (١)
والنسـاء.  الرجال  على  والفضة  الذهب  إناء  اسـتعمال  تحريم  باب  والزينة،  اللباس  كتـاب  فـي 

.(١٦٣٥/٣)
وقدر  للرجال  وافتراشـه  الحريـر  لبس  باب  اللبـاس  كتاب  في  البخـاري  أخرجـه  عليـه،  متفـق   (٢)
تحريم  بـاب  والزينة،  اللبـاس  كتـاب  فـي  مسـلم  وأخرجـه   (٢٧٣/٧ - ٢٧٤) منـه.  ما يجـوز 

.(١٦٤٢/٣ - ١٦٤٣) والنساء.  الرجال  على  والفضة  الذهب  إناء  استعمال 
منه.  ما يجوز  وقدر  للرجال  وافتراشـه  الحرير  لبس  باب  اللباس،  كتاب  فـي  البخاري  أخرجـه   (٣)
إناء  استعمال  باب  والزينة،  اللباس  كتاب  في  أمامة  أبي  حديث  من  مسلم  وأخرجه   ،(٢٧٥/٧)

.(١٦٤٦/٣) والنساء.  الرجال  على  والفضة  الذهب 
ص ٣٠٣. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  حسن:  إسماعيل  علوان   (٤)

الحديث، ٤٧٧/٢. النهاية في غريب  الجزري:  األثير  ابن  ـ  فيه.  الذي  الصدع والشق  أي مكان   (٥)
وسـقيه  وعصاه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  درع  من  ما ذكـر  باب  الخمس،  فـرض  كتاب  في  البخـاري  أخرجـه   (٦)
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وآنيته.  قدح  من  الشـرب  باب  األشـربة،  كتاب  وفي  الفتح،  مع   (٢١٢/٦) وقدحه... 

الفتح. مع   (٩٩/١٠)
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في  جاء  كمـا  أصالً،  حرام  الفضـة  آنية  في  والشـرب  األكل  أن  مـع  الفضـة  مـن 
منها: عدة  أحاديث 

الحرير  _ عن  نهانا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  اليمان  3  حذيفة بن  حديث  وكذلك 
الدنيا،  في  لهـم  «هن  وقال:  والفضة،  الذهـب  آنية  في  والشـرب  والديبـاج، 

اآلخرة»(١).  في  لكم  وهي 
في  _ يشـرب  «الذي  قال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  سـلمة  #  أم  حديث  في  وكما 

المكسـور  اإلناء  إصالح  جهنم»(٢).  فجواز  نار  بطنه  في  يجرجر  الفضة  إنـاء 
منع  ولو  إليه،  للحاجة  جـاز  إنما  إلصالحه  فضة  من  رقعة  باتخـاذ  بالفضـة، 
في  وقلة  ضيق  بالنـاس  كان  إذا  خاصة  وضيـق،  حرج  في  الناس  لـكان  منـه 
منع  فلو  يستعمله،  واحدًا  إناء  إال  اآلنية  من  أحدهم  ال يجد  فربما  اليد،  ذات 
شريعتنا ». في  مرفوع  و«الحرج  وضيق،  حرج  في  الناس  لصار  إصالحه  من 

اسـتخدام  وهو  المحظور  هذا  فأبيح  الضرورة،  منـزلة  نزلـت  الحاجة  فهـذه 
الحاجة(٣). ألجل  الشرب  آنية  في  الفضة 

لم  «َمن  بعرفات :  يخطب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  قال:  عباس  3  ابن  حديث  ـ   ٣
للمْحِرم»(٤).  السراويل،  فليلبس  إزارًا  يجد  لم  ومن  الخفين،  فليلبس  النعلين  يجد 

آنية  في  الشـرب  باب  األشـربة،  كتاب  فـي  البخاري  أخرجه  للبخـاري،  واللفـظ  عليـه،  متفـق   (١)
الذهب  إناء  اسـتعمال  تحريم  بـاب  والزينة،  اللبـاس  كتاب  فـي  ومسـلم   .(٢٠٥/٧) الذهـب. 

.(١٦٣٧/٣) الرجال...  على  والفضة 
الفضة.  آنيـة  بـاب  األشـربة،  كتـاب  فـي  البخـاري  أخرجـه  للبخـاري،  واللفـظ  عليـه،  متفـق   (٢)
الذهب  أواني  اسـتعمال  تحريم  بـاب  والزينة،  اللباس  كتـاب  فـي  ومسـلم   .(٢٠٥/٧ - ٢٠٦)

.(١٦٣٤/٣) وغيره.  الشرب  في  والفضة 
ص ٣٠١. الفقهية،  القواعد  إسماعيل:  علوان   (٣)

يجد  لم  إذا  للمحرم  الخفين  لبـس  باب  الصيد،  جزاء  كتاب  في  البخاري  أخرجه  عليـه،  متفـق   (٤)
مع   (٥٨/٤) السـراويل.  فليلبس  اإلزار  يجد  لم  إذا  بـاب  وفي  الفتح،  مـع   (٥٧/٤) النعليـن. 
كتاب  في  مسـلم  وأخرجه  الفتح،  مع   (٢٧٢/١٠) السـراويل.  باب  اللباس  كتاب  وفي  الفتح، 

.(٨٣٥/٢) ال يباح.  وما  عمرة  أو  بحج  للمحرم  ما يباح  باب  الحج، 
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وال السـراويل  القميص  المْحـِرم  يلبـس  «ال  قـال:  عمـر   ابن  حديـث  وفـي 
من  أسـفل  ما هـو  فْلَيلبـس  النعليـن  يجـد  أن  إال  وال الخفيـن،  وال البرنـس(١)، 

الكعبين»(٢). 
القميص والسراويل والمخيط  لْبس  للُمْحِرم  أنه ال يجوز  يفيد  الحديث  فهذا 
للمْحِرم،  لبسـه  ما يباح  يجد  لم  لمن  اسـتثناء  ذلك  بعد  وفيه  عمومًا،  الثياب  من 
نعلين  يجد  لم  فإن  اإلحرام،  حال  عليه  ما ُحِظر  يلبس  أن  له  أباح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فإن 
إزارًا  يجد  لم  من  أن  عباس  ملسو هيلع هللا ىلص  ابن  حديث  وفي  الكعبين،  من  أسفل  خفين  لبس 
ذلك،  إلى  الحاجـة  ألجل  ذلك  جـاز  وإنما  ـ  مخيطـة  وهـي  ـ  السـراويل  يلبـس 

الحاجة. لهذه  المحظور  فأبيح  الضرورة،  منـزلة  فنـزلت 
وأنا  _ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بي  مرَّ  قال:  ـ 3  في حديث كعب بن عجرة   قد جاء  وأيضًا 

الحالق،  فدعا  نعم،  قلت:  رأسـك؟  هوامُّ  «أيؤذيك  فقال:  القدر  تحت  أُوقِد 
محِرم،  وهو  رأسـه  بحلق  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  له  بالفداء»(٣).  فرخص  أمرني  ثم  فحلقه 

.١٢٢/١ الحديث،  غريب  في  النهاية  األثير:  ابن  به،  ملتزق  منه  رأسه  ثوب  كل  هو   (١)
 (٤٠١/٣) الثياب.  من  المحرم  يلبس  ال  ما  باب  الحج،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  عليه،  متفق   (٢)
 (٥٧/٤) النعلين.  يجد  لم  إذا  للمحرم  الخفين  لبس  باب  الصيد،  جزاء  كتاب  وفي  الفتح،  مع 
باب  في  الفتـح،  مـع   (٢٧١/١٠ - ٢٧٢) البرانـس،  بـاب  اللبـاس،  كتـاب  وفـي  الفتـح،  مـع 
مسلم  وأخرجه  الفتح.  مع   (٢٧٣/١٠) العمائم.  باب  وفي  الفتح،  مع   (٢٧٢/١٠) السراويل. 

.(٨٣٤/٢ - ٨٣٥) ال يباح.  وما  عمرة  أو  بحج  للمحرم  ما يباح  باب  الحج  كتاب  في 
وجع  أني  يقول  أن  للمريض  ما رخص  باب  المرضى،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  عليه،  متفق   (٣)
 ¹  ¸ ﴿ تعالى:  اهللا  قـول  باب  المحصر،  كتـاب  وفـي  الفتـح،  مـع   (١٢٣/١٠) وارأسـاه.  أو 
الفتح،  مع   (١٢/٤) (البقرة: ١٩٦).   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 ،١٨١٧  ،١٨١٦  ،١٨١٥ رقـم:  حديث  المحصر،  ك،  في  الصحيح،  من  أخرى  مواضـع  وفـي 
رقم:  حديـث  التفسـير،  ك،  وفـي  ـ   ٤١٩١ و٤١٩٠،  ر٤١٥٩  ح،  المغـازي  ك،  وفـي   ،١٨١٨
رقم:  حديث  األيمان،  كفـارات  كتاب  وفي   ،٥٧٠٣ رقم:  حديث  الطب،  كتـاب  وفـي   ،٤٥١٧
أذى.  به  كان  إذا  للمحرم  الرأس  حلق  جواز  باب  الحج،  كتاب  في  مسـلم  وأخرجه  ـ ،   ٦٧٠٨

.(٨٥٩/٢ - ٨٦٢)
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الرخصة  وكانت  شـعره،  من  شـيئًا  يأخذ  أن  له  ال يجوز  المحرم  أن  ومعلوم 
إليه(١). الحاجة  ألجل  المحظور  فأبيح  ذلك،  إلى  حاجته  ألجل 

ـ  ٤ أنه   فأخبره  رجـالً  فأتاه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عنـد  كنت  قال:  هريرة  3  أبـي  حديـث 
ال،  قال:  إليها؟  «أنظرت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  له  فقال  األنصار،  من  امرأة  تزوج 

شيئًا»(٢).  األنصار  أعين  في  فإن  إليها،  فانظر  فاذهب  قال: 
إليها  _ «انظر  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  امرأة  خطب  أنـه  شـعبة  3  المغيرة بن  وعن 

بينكما»(٣).  يؤدم  أن  أحرى  فإنه 
بقدر  منـه،  الزواج  أراد  مـن  إلى  النظـر  للخاطـب  الرخصـة  الحديثيـن  ففـي 
بغض  والمؤمنات  المؤمنين  أمر  وتعالى  تبارك  اهللا  أن  مع  المقصود،  به  ما يحصل 
 S  R  Q  P  O  N ﴿  : قولـه 8  فـي  كمـا  أبصارهـن، 
 c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  ZYX  W  V  UT
(النور: ٣٠ - ٣١).  ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
إلى  النسـاء  نظر  وكذلك  م،  محرَّ أنه  األجنبيات  للنسـاء  الرجال  نظر  في  فاألصل 
الرجال األجانب، ولكن هنا رخص رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص للخاطب في النظر إلى المخطوبة؛ 

للمحظور(٤). المبيحة  الضرورة  منـزلة  الحاجة  هذه  فنـزَّل  ذلك،  إلى  الحاجة  ألجل 

ص ٣٠٤. الفقهية،  القواعد  إسماعيل:  علوان   (١)
تزوجها.  يريد  لمن  وكفيها  المرأة  وجه  إلى  النظر  ندب  باب  النكاح،  كتاب  في  مسـلم  أخرجه   (٢)

.(١٠٤٠/٢)
ابن  ـ  ووفق  ألـف  أي  بالسـكون  ـ  بينكما  اهللا  أدم  يقـال:  واالتفـاق،  المحبـة  بينكمـا  تكـون  أن   (٣)
ما جاء  باب  النكاح،  كتاب  في  الترمذي  أخرجه   ،(٣٢/١) الحديث،  غريب  في  النهاية  األثيـر: 
والنسائي  حسـن...  حديث  هذا  وقال  التحفة،  مع   (٢٠٦/٤ - ٢٠٧) المخطوبة.  إلى  النظر  في 
كتاب  في  ماجـه،  وابن   (٦٩/٦ - ٧٠) التزويـج.  قبـل  النظر،  إباحـة  باب  النـكاح،  كتـاب  فـي 
عن  المعّلق  ونقـل   .(٥٩٩/١ - ٦٠٠) يتزوجهـا.  أن  أرد  إذا  المـرأة  إلـى  النظر  بـاب  النـكاح، 
السلسـلة  في  األلباني،  الشـيخ  وصححه  ثقات،  ورجاله  صحيح،  إسـناده  أن  الزجاجة،  مصباح 

.(٦٨٢/٢) النسائي،  سنن  صحيح  وفي   (٢٥٠/١) الصحيحة، 
ص ٣٠٥. نفسه،  المصدر  إسماعيل:  علوان   (٤)
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عبد اهللا بن كعب   بني  من  أن رجًال  الكعبي  3 ،  مالك  أنس بن  ـ حديث   ٥
يتغذى،  فوجدته  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأتيت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خيل  علينا  أغارت  قـال: 
الصيام  ـ  أو  ـ  الصوم  أحدثك عن  ُادُن  فقال:  إني صائم،  فقلت:  فُكل،  «ُادُن  فقال: 
والمرضع  الحامل  وعن  الصالة،  وشطر  الصوم  المسافر  عن  وضع  تعالى  اهللا  إّن 

الحديث(١). الصيام...»  أو  الصوم 
كل  على  فرض  وهو  الخمسـة،  اإلسـالم  أركان  من  ركن  الصوم  أن  ومعلوم 
 7  6  5  4  3 ﴿ تعالـى:  قـال  كمـا  صحيـح،  مقيـم  مكلـف، 
والرخصة  (البقرة: ١٨٣)،   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
المسافر  فيحتاج  غالبًا،  السفر  مشقة  من  له  يحصل  لما  هي  إنما  بالفطر  للمسافر 
في  مأمورتان  هما  والحامل  المرضع  وكذلك  سـفره،  على  به  ليتقوى  الفطر  إلى 
طفليهما،  أو  نفسيهما  على  خوفًا  اإلفطار  إلى  احتاجتا  إن  لكن  بالصيام،  األصل 

إليه(٢). الحاجة  ألجل  اإلفطار  لهما  جاز 

:IóYÉ≤dG  ≈∏Y  áLôîàªdG  ´hôØdG  :kÉãdÉK
األبواب  من  كثير  في  ومجسـدة  جّدًا،  كثيرة  القاعدة  لهذه  التطبيقيـة  األمثلـة 
ودخولها  القاعدة،  هذه  أهمية  على  تدل  فهي  شيء  على  دّلت  إن  وهي  الفقهية، 
وعقوبات،  ومعامـالت،  عبـادات،  مـن  اإلسـالمي،  الفقه  مجـاالت  جميع  فـي 

والمرضع.  للحبلى  اإلفطـار،  في  الرخصة  في  ما جـاء  باب  الصوم،  كتاب  فـي  الترمـذي  أخرجـه   (١)
وضع  ذكر  باب  الصيام،  كتاب  في  بنحوه  النسائي  وأخرجه  وحسنه.  التحفة  مع   (٤٠١/٣ - ٤٠٢)
حديث  في  أخرجه  الضمري،  أمية  عمرو بن  حديث  في   (١٧٨/٤ - ١٧٩) المسافر،  عن  الصيام، 
في  أبو داود  وأخرجه   .(١٩٠/٤) والمرضع.  الحبلى  عن  الصيام  وضع  باب  في  المذكـور  أنـس، 
ما جاء  باب  الصيام،  كتاب  في  ماجه  وابن   .(٧٩٦/٢ - ٧٩٧) الفطر.  اختيار  باب  الصـوم،  كتـاب 
في  عنه  األلباني  وقال   ،(٢٩/٥)  ،(٣٤٧/٤) وأحمد   .(٥٣٣/١) والمرضع،  للحامل  اإلفطار  في 

صحيح. حسن   (٢٧٩/١) ماجه،  ابن  سنن  صحيح  وفي   ،(٢١٨/١) الترمذي،  سنن  صحيح 
ص ٣٠٦. السابق،  المصدر  إسماعيل:  علوان   (٢)
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رفع  مظهر  فيها  يبـدو  وكلها  ذلك،  وغير  وتجاريـة،  اجتماعية  وتقاليـد  وعـادات 
لبعض  بيان  ما يلي  وفي  واآلجلة،  العاجلة  في  العباد  مصلحة  يحقق  وما  الحرج، 

التطبيقات. هذه 

العامة: الحاجة  تطبيقات  ـ  أ 
العامة  القواعد  من  استثناء  شرعي  نص  بجوازها  ورد  العقود  من  جملة  هناك 
والحوالة،  والجعالـة،  كاإلجـارة،  إليهـا،  الناس  لحاجـة  القيـاس،  خالف  علـى 
على  شـرعت  العقود  فهذه  وغيرها،  والصلح  والوصية،  واالسـتصناع،  والسـلم، 
وبيان  كالضرورة،  كانت  َعّمت  إذا  والحاجة  إليها،  العامة  للحاجة  القياس  خالف 

التالي: النحو  على  ذلك 

بالقيمة: الزكاة  في  ـ   ١
عند  الـزكاة  في  األموال  مـن  القيمة  إخـراج  جواز  إلى  الفقهـاء   بعـض  ذهـب 
عنده،  وليست  اإلبل  في  شاة  عليه  تجب  َمن  مثل:  العدل،  أو  المصلحة  أو  الحاجة 
وال يكّلف  يجزيه،  الدراهم  ُعُشر  فإخراج  جفافه،  قبل  ورطبه  عنبه  يبيع  َمن  ومثل: 
القيمة  إعطاءهم  للـزكاة  المسـتحقون  طلب  لو  وكذا  حنطـة،  أو  ثمـرًا  يشـتري  أن 

للفقراء(١). أنفع  أخذها  أّن  الساعي  رأى  أو  إياها،  فيعطيهم  لهم،  أنفع  لكونها 
تجب  َمن  فتجد  العصـر،  هذا  في  الناس  من  كثير  اعتمدهـا  الرخصـة  وهـذه 
جنسـه؛  من  يخرج  أن  واألصل  نقدًا،  قيمته  فيخرج  القمح  في  الفطـر  زكاة  عليـه 
لتلبية  النقود  إلى  الفقير  لحاجة  مراعاة  وذلك  البلد،  أهل  طعام  في  المعتمد  ألنه 
على  فيجب  الذهـب،  زكاة  في  ومثله  وغيرهـا،  كالمالبس  الضروريـة،  حاجاتـه 
نقدًا،  قيمته  يعادل  بما  وتخرجه  بالمال  مه  فتقوِّ الذهـب،  من  معّينًا  مقدارًا  المـرأة 
خوفًا  أو  ُحِلي،  من  ما عندها  اسـتهالك  في  رغبتها  لعدم  أو  الفقير،  لحال  مراعاة 

.٨٣  ،٧٩ - ٨٠  ،٤٦/٢٥ الفتاوى،  مجموع  تيمية:  ابن   (١)
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هذا  أصبح  ولما  نقـدًا،  بدله  إخراج  فتفضل  منـه،  جزًءا  أخذت  إذا  تشـويهه  مـن 
العامة فتنـزل منـزلة الضرورة لرفع الحرج والمشقة  إليه الحاجة  األمر مما دعت 

الناس(١). عن 

السلم: عقد  في  ـ   ٢
السلف  أن  الماوردي  وذكر  ومعنى،  وزنًا  السَّ َلف  ـ  بالفتح  ـ  اللغة  في  َلم  السَّ
المال،  رأس  تقديم  السـلف  وقيل:  الحجاز ،  أهل  لغة  والسـلم  العراق ،  أهل  لغة 

أعم. فالسلف  المجلس،  في  تسليمه  والسلم 
بيع  أو  معلـوم(٢)،  أجل  إلى  الذمة  فـي  موصوف  شـيء  بيع  شـرعًا:  والسـلم 
شـيء  على  فيه  العقد  ورد  وقد  الثمن،  والعاجل  السـلعة  واآلجل  بآجل،  عاجل 
ما ليس  تبِع  «ال  في حديث:  عنه  منهي  باطل  المعدوم  وبيع  االنعقاد،  عند  معدوم 
في  أسلف  «من  موضوعه:  في  خاص  بحديث  شرعًا  فيه  يرخص  أنه  إال  عندك»(٣)  
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباس   ابـن  طريق  روي  معلـوم...»(٤)  وما  كيل  في  فليسـلف  شـيء 
أسـلم  «من   : فقال 0  والسـنتْين،  ـنة  السَّ الثمار  في  يسـلفون  وهم  المدينة   قدم 

معلوم»(٥).  أجل  إلى  معلوم  وضرب  معلوم  كيل  في  فليسلم 

أنهم  رغم  مصادرهم  فـي  المسـألة  هذه  في  اإلباضية  رأي  على  ـ  اطالعـي  حسـب  ـ  أقف  لـم   (١)
الرأي. بهذا  يفتون 

الباجوري:  وينظـر:  ـ   .٢٣٨/٦ للشـماخي،  اإليضاح  كتـاب  على  حاشـية  المحشـي:  سـتة  أبو   (٢)
.٣٥٢/١ الباجوري،  حاشية 

كتاب  داود،  وأبو   ،١٢٣٣ رقم:  عندك،  ما ليس  بيع  كراهية  باب  البيوع،  كتـاب  الترمـذي،  رواه   (٣)
الترمذي:  قال  حزام،  حكيم بن  عن   ،٣٥٠٥ رقم  عنده،  ما ليس  يبيع  الرجل  في  باب  اإلجارة، 

.١٨/٤ الراية،  نصب  الزيلعي:  حسن. 
السلم في وزن معلوم، رقم ٢١٢٥، ومسلم،  باب في  السلم،  البخاري، كتاب  متفق عليه، رواه   (٤)
.١٧/٢ األصول،  جامع  األثير:  ابن  عباس.  ابن  عن   ،١٦٠٤ رقم  السلم،  باب  المساقاة،  كتاب 
وابن  عباس،  ابن  عن  رقم ٢٠٨٢،  سالم،  عبد اهللا بن  والمثاني،  اآلحاد  في  الشيباني  أبو بكر  رواه   (٥)

بمعنى. والسلم  السلف  إذ  السابق،  الحديث  معنى  بنفس  وهو   .٦٣/٤ التمهيد،  في  عبد البر 
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مشروعيته  على  الفقهاء   أجمع  وقد  البيع،  هذا  جواز  على  يدالن  فالحديثان 
النفقة،  تعوزهم  قد  والتجارة  والثمـار  الزروع  أصحاب  ألن  إليه؛  الناس  لحاجـة 
وقصده،  حاجته  حسـب  على  كلٌّ  جميعًا،  العقد  طرفي  لينتفع  السـلم  لهم  فُجّوز 
عليهم  وتيسيرًا  الحتياجهم،  ز  ُجوِّ ولكن  معدوم،  بيع  ألنه  ال يجوز؛  أنه  والقياس 

حياتهم(١). أمور  في 
والنوع،  والـوزن،  النقـد،  وهي:  شـروط  بسـبعة  إال  ال يتـم  بعضهـم:  وقـال 

والشهود(٢). والمكان،  واألجل،  والعيار، 
احتياجات  ضـوء  على  العقد  هـذا  المعاصرين  اإلباضيـة   فقهاء  بحـث  وقـد 
المطعومة،  المبيعات  العصر، فوسعوا من نطاقه فلم يقصروه على  الناس في هذا 
بضوابط  مضبوطًا  كان  إذا  النـاس  إليه  ما يحتاج  كل  في  جائز  ـلم  السَّ جعلوا  بـل 
سؤال  عن  أجاب  فقد  الخليلي ،  حمد  أحمد بن  شيخنا  يفتي  هذا  وعلى  معلومة، 
بالطعام أم يشملها  َلم؟ وهل هي خاصة  السَّ التي يجوز فيها  مفاده: ما المعامالت 

السلم؟ فيه  ما يجوز  ضابط  هو  وما  غيرها؟  مع 
المنورة ،  بالمدينة  به  الناس  تعامل  من  السـلم  حكم  «اسـتمد  نصه:  بما  فقال 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأقرهم  الحبوب،  في  يسلمون  والناس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إليها  هاجر  فقد 
وبِوزن  معلـوم،  أجل  إلى  ذلـك  يكون  أن  عليهـم  شـرط  وإنما  ـ ،  ذلـك  علـى  ـ 
األنواع  في  السـلم  في  هذا  أجل  من  العلماء  واختلـف  معلوم،  كيـل  أو  معلـوم، 
في  الرخصة  حصر  مـن  فمنهم  مطعمهم،  لغير  النـاس  إليه  يحتاج  ممـا  األخـرى 
به  المقتات  وليس  االقتيـات،  أجل  من  فيه  بالتسـامح  حِريٌّ  ألنه  وحده؛  الطعـام 
ألنها  عليها؛  وال يقاس  مكانها  ال تتعدى  والرخصة  رخصـة،  هذه  إّن  ثم  كغيـره، 
عليه  غيره  فـإن  القياس  عـن  ما خرج  وكل  القيـاس ،  سـنن  عن  خارجـة  بنفسـها 

ـ  ص ٢٣٨.  الفقـه،  قواعد  عبد العزيز:  عـزام  ـ  بعدها.  ومـا   ٢٦/٢ البصيـرة،  عثمـان:  األصـم   (١)
ص ٢٩٢ - ٢٩٣. الفقهية،  القواعد  السدالن: 

.٥٤/٦ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  حاشية  المحشي:  ستة  أبو   (٢)
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والمعلوم  عنده،  ما ليس  اإلنسـان  بيع  عن  للنهي  رخصة  كانت  وإنما  ال يقـاس ، 
موجود. غير  غائب  في  إال  ال يكون  السلم  أن 

مما  وكان  تحـدده،  بضوابط  يضبط  أن  ما يمكـن  كل  في  أباحه  مـن  ومنهـم 
من  غيره  أو  للباس  الناس  إليه  ما يحتاج  كل  ذلك  في  فيدخل  الناس،  إليه  يحتاج 
بالكيل  الحبوب  تضبط  كما  تحدده  ضوابط  له  ذلك  يكون  أن  على  ضروراتهـم، 
في  الوزن  ما يدخل  فمنها  تختلف،  األجناس  ضوابط  أن  المعلوم  ومن  والوزن، 
أوصافه  وسـائر  وعرضه  بطوله  وإنما  رأسـًا،  بالوزن  ما ال يكون  ومنهـا  ضبطـه، 

قيمته»(١). في  تراعى  التي 
مثل  بأن  القول  إلى  خلص  وأدلتهمـا،  الفريقين  نظر  وجهة  عـرض  أن  وبعـد 
على  الحكم  هذا  يعمم  أن  يجوز  فإنه  المطعومات  في  رخصة  كان  ولو  البيع  هذا 
تنـزل  التي  العامة  الحاجة  باب  فهي من  إليها،  الناس  لشدة حاجة  األجناس؛  بقية 
«وما  فيقول:  الناس  عن  والمشقة  للحرج  ورفع  يسـر  ذلك  وفي  الضرورة ،  منزلة 
ال تتعدى  والرخص  رخصـة  أصلها  في  كانت  وإن  المعاملـة  هذه  أن  ريـب  مـن 
لذلك  الناس،  حاجة  مراعاة  أجل  من  كانت  إنما  الرخصة  هذه  أن  إال  مواضعها، 
أرفق  الضـرورة  حكم  فـي  يدخل  أو  الحاجـة،  إليه  تشـتد  فيمـا  بهـا  األخـذ  كان 
بالناس، وأوفق بمصالحهم خصوصًا في هذا العصر لحاجة الناس إلى االستيراد 
وغيرها  العمل  وآالت  الحربـي  كالعتاد  حياتهـم،  ضرورات  من  يعد  ممـا  لكثيـر 
بهذه  إال  االسـتيراد  يتعـذر  وقد  باالسـتيراد،  إال  عليـه  الحصـول  ال يمكـن  ممـا 
أن  يمكن  المطلوبة،  األشياء  هذه  كل  أوصاف  ضبط  في  الدقة  أن  على  الطريقة، 
ما تكون  وكثيرًا  المشـاهد،  الشـيء  حكم  في  تكون  حتى  دقيقًا،  تحديدًا  تحددها 
وفق  تصنع  أن  يمكـن  تطلب  وعندما  الجميع،  عنـد  معروفة  قبل  من  نظائـر  لهـا 

الطرفين. بين  عليه  المتفق  الوقت  في  وتسلم  موجودة  تكن  لم  وإن  أوصافها، 

ص ٢٤٦. الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (١)
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وقتنا  في  الرخصة  هـذه  على  اعتمادًا  بذلـك  األخذ  الضـرورة  مـن  وأرى 
مباحة  غيـر  معامـالت  إلـى  النـاس  يلجـأ  أو  المصالـح،  لتعطلـت  وإال  هـذا 

أصالً»(١).

المختار: الرأي 
أحمد  الشـيخ  إليـه  ما ذهـب  أن  يبـدو  الفريقيـن  رأي  فـي  التأمـل  وبعـد 
من  فيه  لمـا  العصر؛  هذا  فـي  واألنسـب  الراجح  الرأي  هـو  وغيـره  الخليلـي  
التقيد  بشرط  ولكن  المتجددة،  الناس  لحاجات  ومراعاة  الحرج،  ورفع  اليسر 
الخالف  ال يقع  حتى  العلماء  ما أقره  حسب  سلعة،  لكل  المحددة  بالضوابط 

الغرر. أو 

اإلجارة: في  ـ   ٣
عقد  فهي  شـرعًا:  وأما  العقد،  في  واشـتهرت  لألجرة،  اسـم  اللغة:  في  وهي 
هي  أو  معلوم(٢)،  بعـوض  واإلباحة،  للبدل  قابلة  مقصـودة،  معلومة  منفعة  علـى 

وأوضح. أخّص  وهذا  بِعوض،  المنافع  على  عقد 
إال  ال تجوز  ولكنها  النـاس،  بين  جائزة  «واإلجارة  أحمـد :  أبو العباس  قـال 
واألجل  األجر  يتبيـن  لم  فـإن  معلوم،  أجل  إلـى  معلوم،  لمعنـى  معلـوم،  بأجـر 

فال يجوز»(٣). والعمل 
جّوزت  فقد  التعاقد،  عند  موجود  غير  اإلجارة  عقد  في  المنافع  كانت  ولما 
وهي  المنافع  على  اإلجارة  عقد  ألن  وذلك  إليها؛  للحاجة  القياس  خالف  علـى 
فيها  العقد  جعل  وال يمكـن  ال يجوز،  وجوده  قبل  المعدوم  وتمليـك  معدومـة، 
جوازها  فكان  اإلضافة،  ال تقبل  التمليكات  ألن  المنفعة؛  وجود  زمن  إلى  مضافًا 

ص ٢٤٦ - ٢٤٧. السابق،  المصدر  أحمد:  الخليلي   (١)
.٦٧٢/٢ الحاشية،  القليوبي:   (٢)

ص ١٢٤. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (٣)
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عرقه»(١).  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  يجف  أن  قبل  أجره  األجيـر  «أعطوا  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  استحسـانًا 
أجره»(٢).  «فليعطيه  رواية:  وفي  أجره».  له  فليسّم  أجيرًا  استأجر  «من 

عندهم  ليس  جميعًا  الناس  أن  عامة:  منفعة  اإلجارة  كانت  به  الذي  والسبب 
عند  يكون  وقد  االسـتئجار،  إلى  فيحتاجون  عصرنا  في  ال سـيما  للسـكنى،  ُدور 
المترتبة  المصلحة  فتفوت  زراعتها،  ولكنه ال يقدر على  زراعيـة،  أرض  بعضهـم 
التجارية  المحـالت  فـي  يقال  ومثله  زراعـة،  بـدون  تعطلـت  إذا  زراعتهـا  علـى 
لهذه  نظـرًا  اإلجارة،  وجـه  على  التعاقـد  إلى  العامـة  الحاجـة  فدعـت  وغيرهـا، 

الضرورة(٣). منـزلة  المنـزلة  الحاجة 

الطاعات: على  األجرة  أخذ  حكم  في  ـ   ٤
فمنهم  الطاعات،  على  األجرة  أخذ  حكم  في  وحديثًا  قديمًا  الفقهاء   اختلف 
إليها  العامة  للحاجـة  الطاعات  بعض  اسـتثنى  من  ومنهم  مطلقًا،  ذلـك  منع  مـن 
وأجاز  األُولى  فمنع  والفعلية،  القولية  الطاعات  بين  فّرق  من  ومنهم  وللضرورة، 
وذكر  اإلسالم»  «قواعد  على  حاشيته  في  المسألة  هذه  البكري   حرر  وقد  الثانية، 
تتضح  حتى  فيه  جاء  مما  بعض  بذكر  وال بأس  وحججهم،  الفقهاء  اختالف  فيها 

حكمها. وينجلي  المسألة  هذه 

عمر،  ابن  عن  حديث:  ٢٤٤٠ ،  ـ  األجراء  أجر  باب  الرهون  كتاب  السـنن،  في  ماجه  ابن  رواه   (١)
حديث:  أحمد  اسـمه  من  الصغير،  المعجم  فـي  الطبراني  ورواه  لغيـره.  صحيح  األلبانـي  قـال 
كتاب  الكبرى،  السـنن  البيهقي  ورواه  لغيره.  صحيح  األلباني:  قال  عبد اهللا،  جابر بـن  عـن    ٣٤ 

هريرة. أبي  عن  حديث:  ١٠٨٩٠   ـ  أجره  األجير  منع  من  إثم  باب  اإلجارة، 
بكذا،  هذا  بع  يقول:  الرجـل  باب:  البيوع  كتاب  المصنف،  فـي  الصنعاني  عبد الـرزاق  أخرجـه   (٢)
له  فليسـم  أجيرًا  اسـتأجر  «من  قال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  سـعيد  أبي  «عـن  بلفـظ:  حديـث:  ١٤٥٢٩ . 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ». به  يبلغ  فلم  أخرى،  مرة  به  وحدث  نعم،  قال:  إجارته؟» 
عزام  ـ  بعدها.  ومـا   ٢٠٧/٦ اإليضاح،  الشـماخي:  ـ  ص ١٤٢.  القواعـد،  جواهـر  الراشـدي:   (٣)
القواعد  شـرح  أحمد،  الزرقا  ـ  ص ٢٣٥ - ٢٣٦.  اإلسـالمي،  الفقه  قواعد  محمـد:  عبد العزيـز 

ص ٢١١. الفقهية، 
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على  األجرة  أخـذ  أن  على  اإلسـالم  علماء  «أجمع  الصدد:  هـذا  في  يقـول 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وألمر  به»(١)،   وال تأكلوا  القرآن  «اقرؤوا  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  حرام  الطاعة 
أجرًا»(٢). األذان  على  ال يأخذ  مؤذنًا  «اتخذوا  قائالً:  الثقفي   العاص  أبي  عثمان بن 
اإلسـالم،  مصلحة  توجبها  جزئيات  القاعدة  هذه  من  يسـتثنى  هل  واختلفوا 
حملته،  بانقراض  الحنيـف  والشـرع  الكريم  القرآن  إضاعة  منعها  علـى  ويترتـب 
والشـهادة  وقضاء،  وفقه  حديـث  من  الشـرعية  العلوم  وتعليـم  القـرآن،  كتعليـم 

الحج»(٣). في  والنيابة  قيا  والرُّ واألذان 
فيها  وبسـط  المسـألة،  هذه  في  الفقهية  المذاهب  آراء  البكـري   عرض  وقـد 

ذلك: ومن  القول، 
قرروا  أن  فبعد  أصحابنـا )  «(أما  بنصه:  عنهم  نقـل  وممـا  اإلباضيـة ،  رأي  ـ  أ 
للمصلحة  منهـا  اسـتثنوا  الطاعـات »  على  األجـرة  أخـذ  «حرمـة  العامـة  القاعـد 
أخذ  فأجـازوا  الحج،  في  والنيابـة  والرقيـا،  والعلوم،  القـرآن  تعليـم  استحسـانًا 
ولم  واإلمامة،  األذان  علـى  األجـرة  أخذ  منعوا  وبالعكـس  ذلك،  علـى  األجـرة 
أو  المال  بيت  من  والمؤذنين  األئمة  على  ما يجري  المحرمة  األجرة  من  يعتبروا 
األجرة  أخذ  منعوا  كما  الطاعة،  على  اإلعانة  من  ذلك  بل  المحسنين،  أوقاف  من 

ذلك»(٤). على  المصنف  نص  كما  الشهادة  أداء  على 

أبي  وابن   ،١٥٥٧٤ رقم  شـبل،  عبد الرحمٰن بن  حديث  في  زيادة  المكيين،  مسـند  أحمد،  رواه   (١)
 ،٧٧٤٢ رقم  فيعطى،  رمضان  في  بالناس  يقوم  الرجل  في  الصالة،  كتاب  المصنف،  في  شـيبة 

قوي. إسناد  وهذا  صحيح  حديث  أحمد:  حديث  عن  األرنؤوط  قال 
وأبو   ،٢٠٩ رقـم  أجرًا،  أذانه  علـى  المؤذن  يأخذ  أن  كراهيـة  الصـالة،  أبـواب  الترمـذي،  رواه   (٢)
قال  العاص  أبي  عثمان بن  عن   ،٥٣١ رقم  التأذين،  على  األجر  أخذ  باب  الصالة،  كتاب  داود، 

صحيح. حسن  الترمذي: 
.٢٣٤/٢ للجيطالي،  اإلسالم  قواعد  على  حاشية  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٣)

ـ   .٢٣٣/٢ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  وينظر:  ـ   .٢٣٥/٢ نفسه،  المصدر  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٤)
.٢٢١/٦ - ٢٢٢ اإليضاح،  الشماخي: 
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أحدًا  يؤجر  أن  المسـجد  بأمر  للقائم  «ليـس  الصدد:  هذا  في  السـالمي   وقـال 
عليها  ال يؤخذ  الصلوات  ألن  غيره؛  وال من  المسجد  مال  من  المسجد  في  يصلي 
من  المتعلمين  إقامة  فـي  (اإلباضية )  أصحابنا   من  رخص  من  َرّخص  وإنمـا  أجـر، 
فيها ومندوب  لم يكن الزمًا وإنما هو طاعة مرغب  التعلم  إن  المسجد، حيث  مال 

أيضًا...»(١). ثابت  المندوب  على  األجرة  أخذ  في  فالخالف  ذلك  ومع  إليها، 
«والذي  فقال:  تردد  دون  برأيه  صرح  اإلباضية   جمهور  رأي  عرض  أن  وبعد 
موضع  في  وذلك  اهللا،  من  إال  أجرًا  ال يأخذوا  أن  والصالح  الورع  ألهل  أختاره 
له  وليس  علًما  رجٌل  طلـب  فلو  االختيار ،  يخالف  حكم  واالضطـرار  االختيـار، 
حاجته  يأخذ  أن  حينئذ  اختاره  فالذي  المسجد،  مال  من  أخذ  إذا  إال  به  ما يقتات 
التعّلم  ترك  وال يعجبني  ذلك،  في  والعقد  الحل  لهم  َمْن  بإذن  المسجد  مال  من 

الحاجة»(٢). قدر  على  ال يزيد  أن  وأحب  فقط،  المسجد  مال  عن  التنـزه  ألجل 
وأبو  أحمد   اإلمام  األخص  وعلى  «فالحنابلـة   والحنفية :  الحنابلـة   رأي  ـ  ب 
قربة  إال  ال تقع  الطاعة  بأن  ذلك  العامة؛  القاعدة  من  ال اسـتثناء  أن  على  حنيفة ، 
رزق  من  عليهم  ما يجري  يجيزون  أنهم  بيد  عليها،  األجرة  أخذ  ويحرم  لفاعلـه، 
الطاعات،  علـى  إعانة  ألنه  نفعه؛  يتعـدى  عمل  على  وقف  أو  المـال،  بيـت  مـن 
ذلك  فوق  يؤجر  بل  اإلخالص،  في  وال يقدح  قربة،  كونه  عن  ذلك  وال يخرجه 

القاتل». وسَلب  الغنائم  ما استحقت  وإال  ما نصح،  إذا 
تعليم  على  اإلجـارة  أجازوا  فقـد  حزم :  وابـن  والشـافعية   المالكيـة   أمـا  ـ  ج 
العلم؛  وُكتب  المصاحـف،  ونسـخ  َقى،  الرُّ وعلى  العلم...  تعليم  وعلـى  القـرآن 
نفرًا  أن  ورد  كما  اإلباحة،  جاءت  قد  بل  نص،  ذلك  عن  النهي  في  يأت  لم  ألنه 
من  رجل  لهم  فعرض  سليم،  أو  لديغ  فيه  بماء  مروا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من 
سـليمًا،  أو  لديغًا  رجالً  المـاء  في  فإن  راق؟  مـن  فيكم  هـل  فقال:  المـاء،  أهـل 

.٢٢٩/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
نفسه. المصدر  السالمي:   (٢)
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إلى  بالشـاء  فجاء  (شـياه)،  شـاء  على  الكتاب  بفاتحة  فقرأ  منهم،  رجـل  فانطلـق 
فقالوا:  المدينة   حتى  أجرًا،  اهللا  كتاب  على  أخذت  فقالوا:  ذلك،  فكرهوا  أصحابه 
ما أخذتم  أحق  «إن  فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  أجرًا،  اهللا  كتاب  أخذ على  يا رسول اهللا 

اهللا!»(١).  كتاب  أجرا  عليه 
األجرة  أخذ  يجـوز  القرآن  تعليم  على  األجـرة  أخذ  يجوز  كما  مالـك :  قـال 
وحدها،  أفردها  إن  عليها،  األجرة  ال يجوز  فإنه  اإلمامة  أما  واألذان،  الحج  على 
بالمسـجد،  والقيام  األذان  على  وكانت  األجـرة  جازت  األذان  مـع  جمعها  فـإن 

الصالة. ال على 
صالة  في  اإلمامة  على  وال تجوز  الحج  على  األجرة  تجوز  الشافعي :  وقال 

الفرائض.
وأشار  الفقهاء  بعض  قول  البكري   ونقل  المعاصرين:  الفقهاء   بعض  رأي  ـ  د 
أسـاتذة  من  المعاصرين  بله  الفقهاء   متأخروا  اسـتثنى  «وقد  فقال:  رخصتهم  إلى 
تعليم  العامـة،  القاعدة  مـن  اإلسـالمية  العواصم  بعض  في  اإلسـالمية  الشـريعة 
ذلك  على  األجـرة  أخذ  فأجازوا  واألذان،  واإلمامـة  الشـرعية،  والعلـوم  القـرآن 
أن  بعد  استحسـانًا  ذلـك  أجازوا  القـرآن،  قـراءة  على  يجيـزوه  ولـم  للضـرورة، 
الصدر  في  المعلمين  هؤالء  على  تجري  كانت  التي  والعطايا  الّصالت  انقطعـت 
إلى  يحتاجون  ألنهم  والمشقة؛  للحرج  دفعًا  المال؛  وبيت  الموسـرين  من  األول 
الزراعة،  من  عليه  بالحصول  اشـتغالهم  وفي  ُيمّونونهم،  ومن  حياتهم  قوام  ما به 
بانقراض  الشـريف  والشـرع  الكريم،  القـرآن  إضاعـة  الصناعـة،  أو  التجـارة،  أو 

التعليم»(٢). هذا  على  أجرًا  إعطاؤهم  فجاز  حملته، 

عن  رقم ٥٤٠٥،  الغنم،  من  بقطيع  الرقية  في  الشـرط  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  رواه   (١)
عباس. ابن 

العقد  السالمي:  وينظر:   ،٢٣٤/٢ للجيطالي،  اإلسالم  قواعد  على  حاشـية  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)
ص ١٢٥. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  وأبو  ـ   .١٧٩/٢ الثمين، 
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المختار: الرأي 
هو  الضرورة  عند  ورجحه  السـالمي   واختاره  الجمهور  إليه  ما ذهب  ولعـل 
عنها،  الناس  عزوف  بسبب  المندوبة،  الطاعات  جميع  في  به  يؤخذ  أن  ما ينبغي 
كالتعليم  والدنيا  الديـن  مصالح  ال تضيع  حتـى  المادي؛  وريعها  خراجهـا  وقلـة 
والشؤون  األوقاف  وزارات  في  ممثلة  اإلسالمية  البالد  معظم  دأبت  فقد  وغيره، 
لتعليم  معلمين  وتعيين  واألذان،  الخمس  الصلوات  بإقامة  األئمة  بتكليف  الدينية 
القرآن الكريم والعلوم الشرعية للناشئة، مما دعت إليه الحاجة العامة والضرورة، 
ال ينضبطون،  غالبًا  الذين  المتطوعين  على  االتكال  وال يقع  األمور  تضبط  حتى 
ورعاية  الديـن،  حفظ  إلى  الداعية  العامـة  الشـريعة  لمقاصد  تحقيـق  ذلك  وفـي 
األجرة  أخذ  في  يرخص  أن  فال ينبغي  االختيار،  حاالت  في  أما  الناس،  مصالح 
بالمعروف  واألمر  الموتـى،  وغسـل  واألذان،  كاإلمامة  الواجبة  الطاعـات  علـى 
المال،  لكسـب  ذريعة  البعض  ال يتخذهـا  حتـى  ونحوها،  المنكـر  عـن  والنهـي 
وفي  عظيمًا،  أجـرًا  بها  القائميـن  وعد  الشـارع  ألن  النـاس؛  لحاجـة  واسـتغالالً 

العالمين. لرب  اإلخالص  على  وعونًا  للدين،  سالمة  التعفف 

السمسرة: أعمال  في  ـ   ٥
بالجعالة  الفقهاء   بعض  ألحقها  فقد  السمسرة،  أعمال  المشهورة  العقود  ومن 
على  يدله  أن  ألجل  لسمسـار  شـخص  ما يعطيه  هي  إذ  حكمها؛  عليها  وأجـرى 
فقد  الغرر،  مـن  عمله  عليه  ما ينطوي  مـع  فيجوز  للتجـارة،  أو  للسـكنى،  محـل 
فيتّم  يناسـبه  فقد  محّالً  له  وجـد  وإذا  ال يحضره،  وقد  المحـل  ذلك  لـه  يحضـر 
فينـّزل  إليه  دعت  العامـة  الحاجة  ولكن  العقد،  فال يتـم  ال يناسـبه  وقد  التعاقد، 

الضرورة(١). منـزلة 
فيها،  الفقهاء   خـالف  إلى  وأشـار  المسـألة  هذه  مصنفه  في  أبو العباس   نقـل 

ص ٢٣٧. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  عبد العزيز:  عزام   (١)
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العقد،  ما يتفقا عليه في  السمسار يستحقها حسب عنائه، أو حسب  أن أجرة  وبّين 
البيع  على  األجـرة  أخذ  والطـّواف  للسمسـار  «ويجوز  يقول:  المعنـى  هذا  وفـي 
لم  وإن  المال،  صاحب  مع  ما اتفق  قدر  على  عناء،  ذلك  في  له  كان  إذا  والشراء 
إذا  يبعه،  لم  أو  الشـيء  ذلك  باع  عنائه،  بقدر  فليأخذ  معلوم  شـيء  على  معه  يتفق 
يتفق،  لم  أو  ذلك  على  معه  اتفق  شيء،  له  فليس  يتعّن  لم  إن  وأما  ذلك،  في  تعنَّى 
على  باع  وإن  شـروطهما،  على  فهما  يبع  لم  إن  شـيئًا  يأخذ  أال  عليه  اشـترط  وإن 

معه»(١). يتفق  لم  أو  الشيء  أصحاب  مع  اتفق  فال يأخذه  شيئًا،  ال يأخذ  أن 

وحكمه: التسعير  في  ـ   ٦
المسعر  اهللا هو  «إن  التسعير وقال:  نهى عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  النبوية  نَّة  السُّ ثبت في 
الناس  علـى  أحد  يسـّعر  أن  الخبر  لهـذا  فال يجـوز  الـرزاق»(٢).  الباسـط  القابـض 

غيره. أو  كان  إمامًا  نفوسهم،  طيب  بغير  بيعها  على  يجبرهم  وال أن  أموالهم، 
وال يجبرهم  أموالهم  النـاس  على  يسـّعر  أن  لإلمام  «وليس  بركـة :  ابن  قـال 
سـنة  عام  سـميت  وإنما  سـنة،  عام  عن  سـئل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  روي  لما  بيعها  على 
لشدة غالء لَحق الناس في تلك السنة، فسئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يسعر عليهم األسواق، 

اهللا»(٣)» (٤). سلوا  ولكن  المسعر  هو  الباسط  «القابض  وقال:  فامتنع 

.١٣٧/٢ البكري  فتاوى  البكري   .٩٧/١ مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  العباس  أبو   (١)
في  باب  اإلجارة،  كتاب  داود،  وأبو   ،١٣١٤ رقم  التسـعير،  باب  البيوع،  كتاب  الترمذي،  رواه   (٢)
التجارات،  كتاب  ماجه،  ابـن  صحيح.  حسـن  الترمذي:  قال  أنس.  عن   ،٣٤٥١ رقم  التسـعير، 
 ١٣٤٥ حديث  الصحابة،  من  المكثرين  مسـند  باقي  أحمد:  العالمية)،  (ترقيـم   ٢١١٩ حديـث، 

العالمية). (ترقيم 
«التاجر  بلفظ:   ،١٣٥٦٧ رقـم  عمر،  عبد اهللا بن  العين،  بـاب  الكبير،  في  الطبرانـي  رواه  سـبق:   (٣)
في  المناوي  وقال  بالوضع.  عليه  «حكم  العجلوني:  قال  اللعنة».  ينتظر  والمحتكر  الرزق  ينتظر 

.٨٦٨/٢ الخفاء،  كشف  وضاع».  إسناده 
.٦٠٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
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وارتفعت  الطعام،  إلى  الحاجة  من  الضرورة  حال  من  الناس  بلغ  إذا  ولكـن 
الطعام،  إلى  وشدته  الناس  حال  سوء  مع  لغالئه  شرائه،  من  يتمكنوا  ولم  أسعاره 
يكون  الذي  بالثمن  أيديهـم  ما في  ببيع  الطعام  أصحاب  يأخذ  أن  للحاكـم  جـاز 

ذلك(١). على  ويجبرهم  قيمته  من  عدالً 
إذا  خاصة  الطعـام،  إلى  الشـديدة  الناس  حاجة  البائعين  بعـض  يسـتغل  وقـد 
كانوا في السفر فيرفعون عنهم السعر، فال يستطيعون إنقاذ أنفسهم من المخمصة، 
يجبرهم  أن  مقامه  يقوم  أو من  للحاكم  يجوز  فهنا  بسببهم،  الهالك  إلى  فيتعرضون 
دون  أسـعارها  ورفع  السـلع  احتكار  من  ويمنعهـم  العـادل،  بالسـعر  البيع  علـى 
المعنى  هذا  وفي  األساسية.  األطعمة  من  كان  إذا  خاصة  الناس،  حاجات  مراعاة 
عدل  من  بأكثر  فباعه  الضرورة،  حال  في  البائع  عليه  اشـتط  «ولو  الكدمي :  يقول 
ذلك  وكان  الحكم،  في  السعر  عدل  إلى  مردودًا  ذلك  كان  نسيئة،  أو  بنقد  السـعر 
ال يجوز  وألنه  حرام؛  هذا  ألن  الضرورة؛  حال  في  يشتط  أن  البائع  على  محجورًا 
األثر  في  جاء  قد  وألنه  السـعر؛  عدل  من  بأكثر  منه  يأخذ  حين  ماله  يحتكر  أن  له 
أْكلِ  مِْن  ألنـه  االحتكار؛  بتحريـم  وكذلك  االحتـكار  عن  بالنهي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 
حاجته  اسـتيفاء  على  وإجباره  المضطر،  حاجة  واسـتغالل  بالباطل،  الناس  أموال 
ينتظر  التاجر  أن  النبي  عن  األثر  في  جاء  قد  وكذلك  العادي،  الوضع  يخالف  بما 
الحكرة  أن  األثـر  في  جاء  وقد  بـاهللا(٢)،  والعياذ  اللعنة   ،  ينتظـر  والمحتكـر  الـرزق 
وال تثبت  الحكرة  فيها  ال تجوز  ضرورة  وكل  الضرر،  جميع  في  داخلة  المحرمة 

الهالك...»(٣). خوف  عند  السعر  عدل  فوق  الزيادة  معاني  فيها 
أن  ويختار  التسعير،  مسألة  من  الشارع  موقف  الخليلي   أحمد  شيخنا  ويحدد 
مفاده:  سـؤال  إليه  ورد  فقد  االحتـكار،  وجود  عنـد  االضطرار  حالة  فـي  يكـون 

ص ٧٥٤ - ٧٥٥. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  باجو:  ـ  نفسه.  المصدر  بركة:  ابن   (١)
تخريجه. تقدم   (٢)

.١٠٤/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٣)
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أهل  على  ال يجوز  أنه  على  البعض  ذهب  فقد  التسـعير؟  في  سـماحتكم  ما رأي 
االضطرار،  زمـن  وفي  األقوات،  فـي  التسـعير  بجواز  البعض  وأفتـى  األسـواق، 

إليه؟ الناس  احتاج  إذ  العادل  التسعير  البعض  وأجاز 
وقال:  عنه،  امتنع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  جائز؛  غير  أنه  التسعير  في  «األصل  فأجاب: 
التسـعير  أن  ذلك  ألحد»(١).  فمعنى  ظالمة  عليه  وليسـت  اهللا  يلقى  أن  يريد  «بأنـه 

بعض»(٢).  من  بعضهم  اهللا  يرزق  الناس  «دعوا  قال:  وقد  ظلم، 
الناس،  ضرر  إلى  األمر  أدى  إن  ولكـن  الحكمة،  لهذه  مناف  هـو  والتسـعير 
عليها  الناس  حياة  تتوقف  التـي  الضرورية  المواد  يحتكرون  التجار  أخـذ  بحيـث 
أن  للحاكم  فإن  ذلك،  إلى  االضطرار  وقت  في  أسعارها  ورفعوا  األقوات،  وهي 

المسلمين»(٣). عن  الضرر  ما يرفع  بقدر  هنا  يتدخل 

المختار: الرأي 
حاالت  في  يجوز  التسـعير  أن  يتبّين  المتقدمة  الفقهاء   نصوص  خـالل  ومـن 
واجبه  من  فإّن  السـوق،  في  األسـعار  حمى  ارتفاع  الحاكم  الحظ  إن  الضرورة، 
المحتكرين،  أيدي  علـى  واألخذ  األسـعار،  وتحديد  السـوق  لمراقبة  يتدخل  أن 
شـهر  اقتراب  عند  البلدان  بعض  في  يحدث  كما  المناسـبات،  بعض  في  خاصـة 
اإلجراء  هذا  ومثل  الشرائية،  وقدراتهم  الناس  ألحوال  مراعاة  كله  وهذا  رمضان، 
الشـرعية  والقواعد  للقياس،  مخالف  ألنه  األحوال؛  جميع  في  تعميمه  ال يمكن 
منـزلة  فتنــزل  إليـه  دعت  العامـة  الحاجـة  ولكـن  الثابتـة،  والنصـوص  العامـة، 
حالة  في  التسـعير  جواز  إلى  الفقهـاء  بعض  ذهـب  فقد  ذلك  ورغـم  الضـرورة ، 
كل  في  التجارية  السـوق  تراقب  أن  الدولة  حق  من  أنه  أي  واالختيار،  الضرورة 

.١٢٨٧ رقم:  حديث  التسعير،  باب  اإلجارات،  كتاب  في  أبو داود  أخرجه   (١)
.١٥٢٢ رقم:  حديث  للبادي،  الحاضر  بيع  تحريم  باب  البيوع،  كتاب  في  مسلم،  أخرجه   (٢)

ص ١١٨. الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى  الخليلي:   (٣)
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وحاجاتهم،  النـاس  أحوال  يناسـب  بما  األسـعار  تنظيم  في  وتتحكم  األحـوال، 
في  التسـعير  يرى  التسـعير،  تجويز  «والموجب  فقال:  هؤالء  رأي  بركة   ابن  ونقل 

وغيرها»(١). الضرورة  حال 
من  ويحد  بالبائعين  يضـر  قد  التصرف  هـذا  أن  عندي  يوجب  النظـر  ولكـن 
كل  بحرية  يتاجرون  الناس  يترك  أن  فاألفضل  التجارة،  وازدهار  السـوق،  حركة 
وقد  الضرر،  ومنع  السوق  لمراقبة  إال  الدولة  وال تتدخل  وطاقته،  جهده  حسـب 
من  األساسـية  الغذائية  المواد  كحماية  الضرورة؛  حاالت  في  التسـعير  إلى  تلجأ 

معاشهم. وأمن  الناس  مصالح  على  للحفاظ  والمضاربة،  االحتكار 

الخاصة: الحاجة  تطبيقات  ـ  ب 
أو  محصورين،  أفراد  أو  الفرد،  إليها  يحتاج  التي  الخاصة  الحاجة  أمثلة  ومن 

خاصة: طائفة 

لألعمى: األجنبية  المرأة  مساكنة  في  ـ   ١
األجنبية،  بالمرأة  الرجل  خلوة  تحريم  على  ما يدل  الحكيم  الشارع  عن  ورد 
«أالَ ال يخلون  أنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ابن عباس  ^  وذلك فيما يروى عن 

محرم»(٢).  ذي  إال  بامرأة  رجل 
لألعمى،  األجنبية  المرأة  مسـاكنة  إلى  والضرورة  الحاجة  اقتضت  إذا  ولكن 

ال؟ أم  ذلك  يجوز  هل  خدمتها،  إلى  واحتاج 
خلوة،  واعتبره  ذلك  منع  من  فمنهم  المسألة،  هذه  حكم  في  الفقهاء   اختلف 
ولو  ذلك  أباح  وبعضهم  زوجته،  معه  تكون  أن  بشرط  ذلك  له  رخص  من  ومنهم 

.٦٠٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
محرم،  ذو  إال  بامـرأة  رجل  ال يخلون  باب  النكاح،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفـق  سـبق:   (٢)
 ،١٣٤١ رقم:  وغيره،  حج  إلى  محرم  مع  المرأة  سفر  باب  الحج،  كتاب  ومسلم،   ،٤٩٣٥ رقم: 

عباس. ابن  عن 
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المرأة  كانت  إذا  ال بأس  بعضهم:  وقال  االستئذان،  آداب  التزام  بشرط  غيرها  مع 
ذات  غير  بالمرأة  الخلوة  عن  الرجل  ُنهي  الكدمي :  أبو سـعيد  قال  مسـتترة.  تقية 
مساكنة  له  ال يجوز  «إنه  األعمى:  شأن  في  وقال  ثقة.  غير  أو  كان  ثقة  منه  محرم 
هذا  في  األعمـى  وغير  األعمـى  وإن  محارمـه،  ذوات  إال  األجنبيـات  مـن  أحـد 
عند  السـالمة  إلى  أقـرب  وهـو  األعمـى  عـن  زال  البصـر  فـْرَض  أّن  إال  سـواء، 
إذن،  بغير  دخول  أو  مسـاكنة،  في  الحق  يخالف  ما لم  هذا،  مثل  في  الضرورات 
ما ال يجوز  الُحُرم  مع  الخلوة  معي  له  الشهوة، جاز  من  قلبه  برئ  بإذن  فإذا دخل 
األثر  جاء  وقد  ال يبصر،  وهو  الحجـاب  وراء  يكون  من  مثل  ألنه  يبصـر؛  للـذي 
باب  وراء  من  أو  حجاب،  وراء  من  إال  المحارم  ذوات  غير  مع  الخلوة  بكراهية 
بين األعمى والبصير في هذا»(١). النظر، فهذا فرق  بزوال  النظر، فهذا فرق  لزوال 
الشارع  اشترط  دون ضوابط،  لغير محارمه  بالنساء  األعمى  ولخطورة مخالطة 
به  الخلوة  وعدم  البصـر  بغض  وأمرهن  الفتنة  من  خوفـًا  عنه؛  االحتجـاب  عليهـن 
غضِّ  حكم  هو  َهـَذا  كان  «وإذا  ذلك:  بيان  فـي  بيوض   الشـيخ  يقول  محـرم،  دون 

له؟ تنكشف  أن  للمرأة  يجوز  هل  األعمى؟  حكم  هو  فما  المبصر،  بصر 
وفعله.  بقوله  فيـه  الحكم  لنا  وبيَّن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عهـد  فيِ  َهَذا  مثل  وقـع  لقـد 
فاسـتأذن  َعنُهَمـا،  اُهللا  َرِضـَي  وميمونـة   سـل مة  أمِّ  زوجَتْيـه  مـع  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  كان 
«احتجبا»،  َرُسول اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ) فقال رسول اهللا لزوجتيه:  أمِّ مكتوم  (مؤذِّن  عبد اهللا بن 
َوَعَلْيِه  أنتمـا» ؟  «أعميـاوان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  ال يبصرنا،  أعمـى  ِإنَّـُه  فقالتـا: 
ما ال يقبله  َوَهَذا  ال يبصر،  أَنَُّه  بدعوى  النساء  وسط  يدخل  أن  ألعمى  فال يجوز 
ضوًءا  يعطينا  َوَهَذا  النسـاء،  َعَلى  العميان  دخول  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهـى  وقد  عقـل، 
وجلس  دخل  إذا  واألعمـى  النسـاء.  به  أمرت  الذي  البصر  غـضِّ  حقيقة  لنفهـم 
أيِّ رجل  ليس كوجود  منه، ووجوده وسطهنَّ  يمألن عيونهنَّ  َفِإنَُّهنَّ  النساء  وسط 

سبيل. عابرة  وهي  المرأة  تراه 

.٢٢٠/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
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ألَنَّ  والسمع؛  الشمِّ  في  إحساسـًا  أََشـدَّ  يكونون  الغالب  فيِ  العميان  أَنَّ  َعَلى 
وربما  أخرى،  ـة  َحاسَّ له  ضها  يعوِّ أحد  من  ـة  َحاسَّ انتزع  إذا  الغالب  في  َتَعالَى  اهللا 
منصبٌّ  فكره  ألَنَّ  ببصـره،  المبصر  ما ال يدركه  ه  شـمِّ أو  بسـمعه  األعمى  يـدرك 
يمنع  النساء  َعَلى  الدخول  أعمى  حاول  وإذا  العين.  ف  تلهُّ ال يشغله  ومحصور، 

بتاتًا»(١).
مخالطة  النساء  منع  في  بيوض   والشيخ  الكدمي   إليه  ما ذهب  القطب   ويؤكد 
سّدًا  غيرها  أو  زوجته  األعمى  مع  يكون  أن  ويشترط  الضرورة،  عند  إال  األعمى 
غيرها،  أو  امرأة  معها  كان  إن  أعمى  مع  السـكون  «ولها  فيقول:  الفسـاد،  لذريعة 
النص  هذا  ففي  مكتـوم»(٢).(٣).  ابن  عند  تعتد  أن  امـرأة  أمر ملسو هيلع هللا ىلص  كما  َتَخـْف  ولـم 
الخوف  وهي  ضوابط،  دون  األجنبية  مساكنة  تحريم  علة  إلى  أطفيش   الشيخ  ينّبه 
أعمى  رجل  مع  السـكن  إلى  المرأة  اضطرت  إذا  أما  المحذور،  في  الوقـوع  مـن 
أو  زوجته  مع  مساكنته  ويجوز  الفتنة،  من  خوفًا  بصرها  عنه  وتغض  به،  فال تخلو 

باألجنبي. الخلوة  النتفاء  غيرها 
إن  يقول:  أن  «ولقائـل  فقال:  الرأي  هذا  أصحـاب  على  السـالمي   واعترض 
األعمى  عليهن  دخـل  حين  يحتجبن  أن  أزواجـه  بعـض  أمر  قـد  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
هذا  ففي  أنتما؟»(٤)    ُعميـاوان  «أَو  قال:  رسـول اهللا؟  يا  بأعمى  ليس  أو  لـه:  فقلـن 

في  مختصر  المرمـوري:  الناصر  الشـيخ  ينظر:   .٢٣٧/٦ القرآن،  رحـاب  في  إبراهيـم:  بيـوض   (١)
.١٠٣/١ بيوض،  للشيخ  القرآن  رحاب 

قيس،  أبي  بنت  فاطمة  لها، رقم ١٤٨٠، عن  ثالثًا ال نفقة  المطلقة  باب  الطالق،  كتاب  رواه مسلم،   (٢)
امرأة  تلك  قال:  ثم  شريك  أم  بيت  في  تعتد  أن  فأمرها  نفقة  عليه  لك  «ليس  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  بلفظ: 

فآذنين». حللت  فإذا  ثيابك  تضعين  أعمى  رجل  فإنه  مكتوم  أم  ابن  عند  اعتّدي  أصحابي  يغشاها 
.١٤٩/١ والفرع،  األصل  شامل  أمحمد:  أطفيش   (٣)

كتاب  داود،  وأبو   ،٢٧٧٨ رقم  الرجال،  من  النساء  احتجاب  باب  األدب،  كتاب  الترمذي،  رواه   (٤)
أم  عن   ،٤١١٢ رقـم  أبصارهن،  من  يغضضن  للمؤمنـات  وقل  تعالى  قولـه  في  بـاب  اللبـاس، 

صحيح. حسن  الترمذي:  قال  سلمة، 
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فإن  وأيضًا  سـواء،  الحكم  هذا  في  والبصير  األعمـى  أن  على  ما يـدل  الحديـث 
عن  والمرأة  الرجل  من  واحد  لكل  مانعًا  يكون  إنما  األثر  في  المذكور  الحجاب 
فأين  صاحبـه،  يبصر  اآلخـر  ويبقى  أحدهمـا  يمنع  إنمـا  والعمـى  اآلخـر،  رؤيـة 

البصر؟ بغض  األمر  في  بينهما  المساواة 
وغيره  الكدمي   ذكرهـا  التي  الرخصة  بـأن  األول:  القول  أصحـاب  وأجـاب 
يسـعه  وما  األعمى  في  الكالم  فإن  البصير،  دون  خاصة  منهـا  لألعمى  هـي  إنمـا 
وأيضًا  األول،  حكمـه  على  بـاق  وهو  عنه،  فمسـكوت  البصير  وأمـا  ذلك،  مـن 
فكالمه إنما هو في مقام الضرورة والحاجة إلى ذلك، وأن األعمى عند الضرورة 

البصير. من  أرخص  ذلك  إلى 
المسـتدل  دون  االسـتدالل  في  هو  إنما  القدح  أن  بالقول:  عليهم  واعترض 
للجانبين،  مانـع  الحجاب  ألن  مسـلَّم؛  غير  بالحجاب  العمى  تشـبيه  فـإن  عليـه، 

ألحدهما. هو  إنما  والعمى 
مساواة  فيه  يدع  ولم  معه،  الخلوة  لحكم  بيان  الحجاب  ذكر  بأن  عليهم:  َفُرّد 

األعمى. لحكم  حكمه 
عدمه،  مع  منها  أوسـع  الحجاب  مع  الخلوة  كانت  لما  أنه  المقام:  فحاصل 

أعلم(١). واهللا  البصير  من  حاالً  أيسر  الجانبين  من  بالعمى  المحجوب  كان 

المختار: الرأي 
مسـاكنة  جواز  في  والقطب   الكدمي   إليه  ما ذهب  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما 
أدلته،  لقوة  ونرجحه  إليه  نميل  الذي  األنسب  الرأي  هو  األجنبية  للمرأة  األعمى 
الشرعية،  اآلداب  التزام  مع  ولكن  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  ألحوال  ومراعاته 
إذا كان معها غيرها،  إذا كانت ال تخشى منه شيئًا، خاصة  من حجاب واستئذان، 

العامة. والقواعد  للقياس  خالفًا  الضرورة   منـزلة  تنـزل  الحاجة  وهذه 

.٢٢٠/٢ - ٢٢١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
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للحرير: الرجل  لبس  في  ـ   ٢
وإباحته  الرجـال  على  الطبيعـي  الحرير  لبـس  تحريم  علـى  الفقهـاء   أجمـع 
الضرورة،  حد  بلغت  حاجة  لذلك  دعت  إذا  لبسه  في  لهم  يرخص  ولكن  للنساء، 
األعداء  لتخويف  القتـال  عند  أو  مثالً،  الجلديـة  والحساسـية  بالحكة  كالمـرض 
«ويجوز  السـالمي :  قال  الصحيحـة(١).  األخبـار  في  ذلـك  ورد  كمـا  وإغاظتهـم، 

حالتين: في  الحرير  ثوب  في  يصلي  أن  للرجل 
يسـتحب  وقيل  الحالة،  تلك  في  الحرير  لبـس  له  يباح  فإنـه  الحـرب:  أحدهمـا: 
إرهابًا للعدو، ولقذف الرعب والخشية في قلوبهم، قياسًا على االختيال في الحرب.

حرب  كفجأة  للضرورة،  الحرير  اسـتعمال  يوسف   وأبو  الشـافعي   أجاز  وقد 
صحيح  في  بما  قولهمـا  وُرَد  مطلقًا،  حنيفة   وأبـو  مالك   ومنعه  غيـره،  يجد  ولـم 
إلـى  شـكَوا  والزبيـر   عـوف   عبد الرحمٰن بـن  أن  أنـس  3  عـن  البخـاري  

غزاة »(٢). في  عليهما  فرأيته  الحرير  في  لهما  فأرخص  القمل)،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص (يعني: 
العورة(٣). ستر  لوجوب  به،  يستر  شيء  يجد  لم  إذا  وذلك  العذر،  ثانيهما: 

األعذار  مـن  العالج  لضـرورة  لبسـه  وكذلـك  «قلـت:  السـالمي :  ويضيـف 
رخـص  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  المتقـدم  الحديـث  فـي  ثبـت  كمـا  المشـروعة، 
وقد  التداوي،  لغرض  الحرير  لبس  في  العوام   والزبير بن  عوف   لعبد  الرحمٰن بن 
فقد  الحاجة،  إليه  دعـت  إذا  ولو  الحرير  من  اليسـير  في  للرجل  الترخيص  وقـع 
الحرير  لباس  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «نهانا  قال:  الخطاب  3  عمر  بـن  عـن  روي 
إال موضع أصبعين»(٤)،  فدل هذا الحديث على إباحة ما كان أقل من أصبعين(٥).

القاعدة. هذه  تأصيل  في  بعضها  ذكرنا   (١)
أنس. عن   ،٢٧٦٣ رقم  الحرب،  في  الحرير  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  البخاري،  رواه   (٢)

.٢٦٠/٢ - ٢٦١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)
«نهى  بلفظ:   ،٥٤٩١ رقم  الحرب،  في  الحرير  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  البخاري،  رواه  سبق:   (٤)

والسبابة». الوسطى  زهير  ورفع  إصبعيه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لنا  وصف  هكذا  إال  الحرير  لبس  عن 
.٢٦٢/٦ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٥)
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الجهاد: أثناء  الصفوف  بين  وتبختره  الرجل،  خضاب  حكم  في  ـ   ٣
بالصفرة والحمرة عند اإلباضية   «القناطر» جواز الخضاب  نقل الجيطالي  في 
للتشـبيه  بل  النية  هذه  على  يكن  لم  فإن  والجهاد،  الغزو  في  الكفار  على  تلبيسـًا 
أن  «سـمعت  قـال:  مسـلم  5  عبيـدة  أبـي  وعـن  مذمـوم،  فهـو  الديـن  بأهـل 
كان يصبغ»(١).  بكر  3  أبا  إن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لم يصبغ شعره قط بشيء  ، ويقال: 

بالكتـم(٢)  اللحيـة  بصبـغ  بـأس  «ال  قـال:  أنـه  أصحابنـا   بعـض  أثـر  وفـي 
والحمرة»(٣).

النية  فيه  صحت  إذا  باألسود  ال بأس  قوله:  «اإلحياء»  في  الغزالي   عن  ونقل 
األنصاري  دجانـة  ألبي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  قال  فقد  وال شـهوة(٤).  هـوى  فيه  يكـن  ولـم 

الشـعر،  صبغ  في  ما جاء  بـاب  الشـعر،  كتاب  الليثي،  يحيى  روايـة  الموطـأ،  فـي  مالـك  روى   (١)
سـلمة بن  أبي  عن  التيمي  إبراهيم  محمد بن  أخبرني  قـال  سـعيد  يحيى بن  «عن   ،١٧٠٣ رقـم 
أبيض  وكان  لهم  جليسـًا  وكان  قال  يغوث  عبد  األسـود بن  عبد الرحمٰن بـن  أن  عبد الرحمٰـن: 
فقال:  أحسن  هذا  القوم:  له  فقال  قال  حمرهما  وقد  يوم  ذات  عليهم  فغدا  قال  والرأس  اللحية 
ألصبغن  علي  فأقسـمت  نخيلة  جاريتها  البارحـة  إلي  أرسـلت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زوج  عائشـة  أمـي  إن 
الشـعر  صبغ  في  يقول:  مالكًا  سـمعت  يحيى:  قال  يصبغ،  كان  الصديق  بكر  أبـا  أن  وأخبرتنـي 
وترك  قـال:  إلّي،  أحـب  الصبغ  مـن  ذلك  وغيـر  معلومـًا  شـيئًا  ذلك  فـي  أسـمع  لـم  بالسـواد 
هذا  في  يقول  مالكًا  وسـمعت  قال:  ضيق،  فيه  الناس  على  ليس  اهللا  شـاء  إن  واسـع  كله  الصبغ 
إلى  عائشة  بذلك  ألرسلت  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  صبغ  ولو  يصبغ  لم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  بيان  الحديث 

ص ٥٤. مخ،  عبيدة،  أبي  مسائل  مسلم:  أبو عبيدة  ينظر:   .٩٤٩/٢ األسود»  عبد الرحمٰن بن 
فيه  نْبت  (بفتحتين)  «والكتم  الفيومـي:  قال  األسـود،  للخضاب  الحناء  مع  يخلط  نبات  الكتـم:   (٢)
ورقه  الجبال  نبـات  من  الَكَتم  الطب  كتب  وفـي  للسـواد،  به  ويخضب  بالوسـمة  يخلط  حمـرة 
منه  يعتصر  وقد  نضـج،  إذا  ويسـَودُّ  الفلفل،  كقدر  ثمر  وله  مدقوقًا،  بـه  يخضـب  اآلس  كـورق 

ص ٣١٢. المنير،  المصباح  الفيومي:  البوادي».  في  به  يستصبح  دهن 
السابق. المرجع  عبيدة:  أبو   (٣)

الغزالي أبو حامد: إحياء علوم الدين، ١٣١/١، ـ الجيطالي: (ت: ٧٥٠هـ/١٣٥٠م) قناطر الخيرات،   (٤)
الشـريعة،  قسـم  طلبة  هيئة  وتعليق:  تحقيق  الطهارات،  من  ووظائفها  الصالة  قنطـرة  الثالثـة،  القنطـرة 

ص ٤١/٢ - ٤٢. العربية،  المطبعة  ١٤١٩هـ/١٩٩٨م،  ط ١،  الجزائر/  غرداية،  سعيد  عمي  معهد 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٥٦٨

َمْشـَية  هذه  «إن  أُُحد:  وقعة  فـي  القتال  عند  يختال  رآه  حينمـا  خرشـة   سـماك بن 
الموضع»(١).  هذا  في  إال  اهللا  يبغضها 

الفضة: أو  بالذهب  تغليفه  أو  الضرس  الرجل  اتخاذ  حكم  في  ـ   ٤
ذهب؟ من  نحوها  أو  أسنان  اتخاذ  حكم  عن  بيوض   الشيخ  سئل 

فضالً  الذهب،  من  نحوها  أو  أنف  أو  ضرس  أو  ِسّن  اتخاذ  «يجوز  فأجاب: 
إنما  بمحّرم،  ذلك  وليس  جرحًا،  به  يخيط  أو  أسـنانه،  به  يشـد  ِسـلُك  كان  عّما 

لضرورة»(٢). ال اتخاذه  الرجل  على  به  التزين  أعني  التحّلي،  م  المحرَّ
وينبه  بها،  العبادة  جواز  ويبيـن  آخر،  موضع  في  الحكم  هذا  الشـيخ  ويؤكـد 
وشـّد  أسـنان،  اتخاذ  «يجوز  فيقول:  فقط،  األسـنان  على  الحفـاظ  وجوب  إلـى 
بغطاء  المنكسـر  أو  منها  المسـّوس  وتغطية  الذهـب،  بأسـالك  منها  المضطـرب 
حاجة  أو  ضرورة  لذلك  تدعو  أن  بشرط  لذلك،  صالح  آخر  معدن  أّي  أو  ذهب، 
أعني  التحّلي،  هو  عنه  المنهي  فإن  وال صيامًا،  صالة  ذلك  وال يضر  التزين،  غير 
في  اسـتعمالهما  وأما  الرجـال،  على  محرمـان  وهما  والحريـر  بالذهـب  التزيـن 

به...»(٣). فال بأس  أمراض  معالجة 

سعد  وابن  سماك،  عن   ،٦٥٠٨ رقم  خرشة،  سـماك بن  السـين،  باب  الكبير،  في  الطبراني  رواه   (١)
من  وفيه  الطبراني  «رواه  الهيثمي:  قال   ،٤٧٧/١ خرشة،  سـماك بن  السـين،  باب  الطبقات،  في 

.٢٦١/٦ نفسه،  المصدر  السالمي:  ـ   .٢٤٤/٧ األوطار،  نيل  الشوكاني،  أعرفه».  لم 
.٦٥٥/٢ بيوض،  الشيخ  اإلمام  فتاوى  إبراهيم:  بيوض   (٢)

نفسه. المرجع  إبراهيم:  بيوض   (٣)
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«المشـقة  الكبرى  الكلية  بالقاعـدة  عالقـة  لها  القاعـدة  هـذه  أن  ريـب  ال 
في  األساسـية  والمبادئ  بهـا،  المقطـوع  العامـة  فاألصـول  التيسـير »  تجلـب 
والمشقة،  الحرج  ورفع  والتسهيل،  اليسر  مبدأ  على  تعتمد  اإلسالمية  الشريعة 
هذا  مظاهر  ومـن  المفسـدة،  ودرء  المصلحة  ورعاية  واالعتـدال،  والتسـامح 
قّيد  قد  الحكيم  الشـارع  أن  إال  الضرورة،  عند  الغير  مال  أْكل  الشـارع  إباحة 
ذلك بأن ال يخالف المضطر قواعد الشريعة، من حفظ حقوق الغير والحفاظ 
شـيء  إباحة  أن  ومعناه  حق ،  بغير  الغير  مال  أخذ  ال يبرر  فاالضطـرار  عليهـا، 
ال يزال  و«الضرر  مصونـة ،  الناس  أمـوال  ألن  الضمان،  ال ينافـي  لالضطـرار 
أن  لإلنسـان  يجوز  «ال  أنه  اإلسـالمي  الفقه  في  المقررة  والقاعـدة  بالضـرر »، 
فإنه  مضطّرًا  كان  وإذا  مضطـّراً ».  كان  إذا  إال  إذنـه  بدون  غيره  مال  مـن  يـأكل 
عليه  ما نصت  وهذا  العلماء،  وجمهور  اإلباضية (١)  عند  الضمان  بشـرط  يأكل 
لِقاعدة:  قيـد  بمثابة  فهـي  الغير »،  حـق  ال يبطل  «االضطـرار  اآلتيـة:  القاعـدة 

المحظورات ». تبيح  «الضرورات 

:IóYÉ≤dG  ∫ƒdóe  : k’hCG
والمراد  ما يضره،  على  اإلنسان  حمل  وهو  الضرورة،  من  افتعال  االضطرار: 
وذلك  ما يكرهه»  على  اإلنسان  «حمل  وقيل:  الممنوع(٢).  فعل  على  اإلجبار  هنا 

قسمين: على 

.٢٥٧/١ الثمين،  العقد  السالمي:  ـ   .١٩٦/١ - ١٩٧ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢٢٥/١ القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٥٧٠

قوة  بقهر  إما  ويكون  (سـماوي)  ويسـمى  داخلي،  بسـبب  اضطرار  أحدهما: 
فيضطر  قمار،  أو  أو مخدرات،  عليه شهوة خمر،  يدفعها هالك، كمن غلبت  ذاتية 
يمكن  ألنه  ما أخذ؛  يضمن  فإنه  المحرمة،  الرغبات  هذه  لتلبية  الغير  مال  أخد  إلى 
له  يبيح  العلماء  من  أحد  وال نجد  المحّرم،  على  فال يقدم  ويصبر،  نفسه  يقهر  أن 
العطش  أو  الجـوع  به  اشـتد  كمن  الهالك،  بدفعها  يناله  ُقـّوة  يقهر  وإمـا  ذلـك(١). 
ـ  الصائل  بالحيوان  ـ  عنـه  ويعبر  مفترس،  حيـوان  عليه  هجم  أو  وشـرب،  فـأكل 
جوعًا،  نفسـه  عن  الهالك  به  ما يدفع  بقدر  الغير  مال  من  يأكل  أن  له  يجـوز  فإنـه 
مضطّرًا،  كان  وإن  المحّلْيـن  في  ويضمن  بالقتل،  ولو  أمكـن  بما  الصائل  ويدفـع 
الغير(٢). حق  وإبطال  الضمان  رفع  ال في  اإلقدام،  جواز  في  يظهر  االضطرار  فإن 
كمن  سـماوي،  غير  اضطـرار  ويسـمى  خارجي،  بسـبب  اضطـرار  والثانـي: 
تعالى:  لقوله  ذلـك،  على  فيحمل  قهـرًا  يؤخذ  أو  ينقاد،  حتـى  د  يهـدَّ أو  يضـرب 
وهـو  (البقـرة: ١٢٦)،   ﴾ æ  å  äã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿

نوعان:
الغير  حمل  الفقهـاء :  اصطالح  في  وهو  ملجـئ:  أو  تام  إكـراه  األول:  النـوع 
معدمًا  فيكون  ونفسـه،  ترك  لو  مباشـرته  وال يختار  يرضاه،  ال  ما  يفعل  أن  على 
األسـهل  الجانب  آثر  حيث  باختياره،  عنه  يصدر  الفعل  إذ  ال االختيـار؛  للرضـى 

األشق(٣). الجانب  على 
بضرب  أو  األعضاء،  من  عضو  بقطع  التخويف  أو  بالقتـل،  التهديد  ومثالـه: 

كثر(٤). أو  الضرب  قل  سواء  العضو،  أو  النفس  إتالف  منه  يخاف  متوال  شديد 

ص ٢٩٨. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  السدالن:   (١)
ص ٢١٣. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٢)

 ،٣٣ مادة   ٣٢ القاعدة  رقم  نفسه،  المرجع  أحمد:  الزرقا  ـ   .٢٧١/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)
ص ٢٢٢ - ٢٢٣. الفقهي،  القاموس  أبو جيب،  سعدي  ـ  ص ٢١٣. 

.١٨٩/١ - ١٩٠ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
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النفس  بما ال يضر  التهديد  ملجئ: وهو  غير  أو  الناقص  اإلكراه  الثاني:  النوع 
الذي  اليسـير  الضرب  أو  بالقيـد،  التقييـد  أو  بالحبـس،  كالتخويـف  العضـو،  أو 

المال(١). بعض  بإتالف  التهديد  أو  التلف،  منه  ال يخاف 
الشـرعية(٢).  االضطرار  حاالت  من  حالة  يعتبر  الذي  هو  الملجـئ  واإلكـراه 
غير  أما  يضمنه،  ـ  بالكسـر  ـ  المكِره  فإن  الغير،  مال  إتالف  على  واردًا  كان  فإذا 
عليه ال على  الضمان  فإن  أقدم،  ولو  اإلتالف،  اإلقدام على  فإنه ال يبيح  الملجئ 

الغير(٣). لمال  بالنسبة  الملجئ  غير  في  ال يتحقق  اإلضرار  ألن  المكِره؛ 

القول: وخالصة 
أسـباب  من  سـببًا  كان  وإن  االضطرار  أن  للقاعدة:  اإلجمالـي  المعنـى  فـإن 
فقد  ونحوها،  والخمـر  الـدم  وتناول  الميتة،  أكل  حـال  فـي  كما  الفعـل،  إباحـة 
امتناع  أسباب  من  سببًا  كان  أو  اإلباحة،  إلى  الحرمة  من  الحكم  تغيير  هنا  اقتضى 
اإلكراه،  عند  الكفر  بكلمة  كالتلفـظ  محرمًا،  الفعل  بقاء  مع  الجنائيـة  المسـؤولية 
ال يسـقط  أنه  إال  حرمته،  بقاء  مع  فعله  في  الترخيـص  اقتضى  الحالة  هـذه  ففـي 
اإلثم  ويرفع  تعالى،  اهللا  حق  يسقط  كان  وإن  المادية،  الناحية  من  آخر  إنسان  حق 
وإال  الناس،  حقوق  إلبطال  ال ضرورة  إذ  المستكره؛  أو  المضطر  عن  والمؤاخذة 
المشـهورة  للقاعدة  طبقًا  جائز،  غيـر  وهذا  بالضرر  الضـرر  إزالة  قبيـل  مـن  كان 

بالضرر ». ال يزال  «الضرر 
له  فيجوز  المضطر؛  حياة  على  الحفاظ  في  تتجلى  الضرورة  فإن  عليه:  وبناء 
االضطرار  زوال  وبعد  نفسه،  عن  الهالك  به  ما يدفع  بقدر  الغير  مال  من  يأكل  أن 

ص ١٩٠. نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
الموسـوعة  الكويتية:  األوقاف  وزارة  ـ   .١٠٤٤/٢ العـام  الفقهـي  المدخـل  مصطفـى:  الزرقـا   (٢)

.١٠٥/٦ الكويتية،  الفقهية 
ص ٢١٣. نفسه،  المرجع  أحمد:  الزرقا   (٣)
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يدفع  وكذلك  مِثِليًّـا،  كان  إن  ومِثِلـه  قِيِميًّـا،  كان  إن  مـا أكل  قيمة  يضمـن  عليـه 
يفيد  االضطرار  ألن  مضطـّرًا؛  كان  وإن  ويضمن  بالقتـل  ولو  أمكن  بمـا  الصائـل 

الغير(١). حق  وإبطال  الضمان  رفع  ال في  المحرم،  الفعل  على  اإلقدام  إباحة 
فيلزم  الحكم،  دون  اإلثم  إسقاط  في  يظهر  الضرورة  أثر  «إن  البزدوي (٢):  قال 
وال يسـقط  الغير،  مال  تناول  له  يباح  مخمصة  أصابته  فمن  بالتعويض،  المضطر 

الضمان»(٣).
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واإلجماع. نَّة  السُّ من  بأدلة  القاعدة  لهذه  اإلباضية   استدل  وقد 

نَّة: السُّ من  ـ  أ 
«ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  يثربي   عمرو بن  عن  مسـنده  في  أحمـد   روى 

نفسه»(٤).  به  ما طابت  إال  أخيه  مال  من  المرئ  يحل 
ـ  ١ هذا   من  قريبة  برواية  المناسبة  هذه  في  الحديث  بهذا  بركة   ابن  احتج  وقد 

نفسه»  (٥). بطيب  إال  مسلم  امرئ  مال  يحل  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  أن  اللفظ 

القواعد  شـرح  أحمد:  الزرقا  ـ   .٣٠٠ ص ٢٩٩.  الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  السـدالن:   (١)
ص ٢٥٩. الشرعية،  الضرورة  نظرية  الزحيلي:  ص ٢١٣.  الفقهية، 

البـزدوي  اإلسـالم  فخـر  أبو الحسـن،  عبد الكريـم،  الحسـين بن  محمد بـن  علي بـن   (٢)
قلعة  «بزدة»  إلى  نسبته  سمرقند،  سكان  من  أصولي،  فقيه  ١٠١٠ - ١٠٩٠م):  (٤٠٠ - ٤٨٢هـ/ 
و«كنز  كبير،  خ»  ـ  «المبسـوط  منها:  تصانيف،  له  الحنفية  فقهـاء  أكابر  من  ويعّد  نسـف.  بقـرب 

األسرار». وكشف  الفقه،  أصول  في  الوصول، 
.١٥١١/١ - ١٥١٨ األسرار،  كشف  البزدوي:   (٣)

.٤٢٣/٣ المسند،  في  حنبل  أحمد بن  اإلمام  أخرجه   (٤)
في  والدارقطني  رقم ٢٠٧١٤،  الرقيشي،  حرة  أبي  عم  حديث  الكوفيين،  مسند  أحمد،  رواه  سبق:   (٥)
إال  شيء  أخيه  مال  من  المرئ  يحل  «ال  بلفظ:  يثربي،  عمرو بن  عن  رقم ٨٩،  البيوع،  كتاب  سننه، 

.٢٢٣/٤ الراية،  نصب  جيد».  «إسناده  الدارقطني:  حديث  في  الزيلعي  قال  نفسه».  به  ما طابت 
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ـ  ٢ على   المسـلم  «كل  قال:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرة  3  أبـي  عـن  مسـلم   روى 
وعرضه»(١).  وماله  دمه  حرام  المسلم 

اإلجماع: من  ـ  ب 
أجمع الفقهـاء  على أن من تسـبب في إتالف مال الغير بسـبب اإلكـراه التام في 
حال االضطرار أو اسـتهلكه إلنقاذ نفسـه من الهالك فإنه يضمنه، وقد حكى ابن بركة  
من اإلباضية  هذا اإلجمـاع ولم يعلم فيه اختالفـًا بين العلماء فقـال: «فال خالف بين 
أهل العلم أن رجالً لو كان في سفر أو حضر وُعدم الطعام، وخاف على نفسه الهالك 
مـن الجوع، ولم يجـد ما يأكله إال مال رجل مسـلم، أنـه يأكل منه بغيـر رأي صاحبه 

ويضمن، ويحيي نفسه من الموت، وال أعلم في هذا اختالفًا بين أهل العلم»(٢).

:IóYÉ≤dG  ≈∏Y  áLôîàªdG  ´hôØdG  :kÉãdÉK
منها: كثيرة  الهامة  القاعدة  لهذه  التطبيقية  واألمثلة 

نحوه،  أو  عطش  أو  مخمصة  من  نفسه  إلحياء  غيره  مال  إلى  اضطر  من  ـ   ١
تقدر  «الضرورة  ألن  ما يحييه،  بقدر  يأخذ  إليه،  مضطر  ألنه  منـه؛  األخذ  له  جـاز 
إلى  عليه  َدْينًا  كان  وإال  الحـال،  في  عليه  القـدرة  مع  مثله  قيمة  وعليـه  بقدرهـا » 
اضطر  الذي  الشـيء  قيمة  دفع  عليه  وجب  االضطرار  حال  زوال  وبعد  مْيَسـرته، 

فيه(٣). مالكه  حق  ال يبطل  الشيء  إلى  االضطرار  ألن  إليه؛ 

ظلم  تحريم  باب  واآلداب،  والصلة  البر  كتاب  مسلم،  صحيح  في  ورد  حديث  من  جزء  سبق:   (١)
حديث:  الغيبة،  في  باب  األدب،  كتاب  السـنن،  في  داود  وأبو  رقم:  ٤٧٥٦ .  حديث  المسـلم، 
حديث:  ٣٩٣١ .  ـ  وماله  المؤمن  دم  حرمة  باب  الفتن،  كتاب  السـنن،  في  ماجه  وابن   . ٤٢٥٩ 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  والصلة  البر  أبواب  الذبائح،  كتاب  الصحيح،  الجامع  سنن  في  والترمذي 
«هذا  قال:  هريرة،  أبي  عن  بزيادة،  حديث:  ١٨٩٩   المسلم،  على  المسلم  شفقة  في  ما جاء  باب 

األلباني. وصححه  أيوب».  وأبي  علي،  عن  الباب  وفي  غريب  حسن  حديث 
.١٩٦/١ - ١٩٧ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٢٣٣/٩ - ٢٣٤ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (٣)
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َما،  طعامًا  فوجـد  الجوع  اضطره  «لو  الصـدد:  هذا  في  الخليلي   سـعيد  قـال 
أضّر  يكون  أن  االحتمال  يمكـن  وقد  بربه،  حاله  وال يعرف  هو؟  لمـن  ال يعرفـه 
يضطر  أن  يخاف  أو  إليه،  محتـاج  صاحبه  أن  علم  ولو  منه.  أكله  جاز  إليـه،  منـه 
دفع  محل  ألنه  ضرورته؛  حال  في  أكله  جـواز  من  يمنع  لم  آخر،  وقت  فـي  إليـه 
إذا  به،  التعلق  من  فال مانع  عنها  دفعه  على  به  قدر  وجه  فأّي  نفسـه،  عن  الضرر 

سعيه»(١). حال  في  لربه  غرمه  وعليه  الضرر،  لدفع  له  الجواز  أصل  ثبت 
خاف  إذا  العطشـان  عن  الماء  يمنع  من  مقاتلة  جـواز  أيضًا  الخليلـي   ويـرى 
الماء  وجد  إذا  الطريق:  في  العطشان  في  قيل  «ولهذا  فيقول:  الهالك،  نفسه  على 
أن  له  أّن  تركه،  إن  نفسـه  على  الهالك  يخـاف  وهو  شـربه،  من  فمنعه  أحد  عنـد 
هذا  خالص  في  النظر  وجـوب  فيه  يشـترطوا  أن  غير  مِن  قول  على  عليـه  يقاتلـه 
لشـربه.  حاله  في  إليه  محتاجًا  يكون  أو  طريقه،  في  إليه  يحتـاج  كان  وإن  المـاء، 
من  ضررًا  يخاف  أن  إال  منـه،  يسـقيه  أن  ضرورته  علم  إذا  الماء  صاحب  وعلـى 
أخذه  جواز  يسـقط  ولم  عنه،  اللزوم  سـقط  الضرر  خاف  فإذا  نفسـه،  على  ذلك 

نفسه»(٢). إلحياء  المضطر  لذلك  منه 
الغير  حق  ال يسـقط  بلغت  مهما  االضطرار  حالة  أن  إلـى  الخليلي   ويشـير 
سـأل  فإذا  بقدرها ،  فتقدر  ضرورة  هذه  ألن  ماله؛  ضمان  عليه  فيجيب  ماله  في 
ما يكون  غير  في  نفسـه  إلحياء  الغير  مال  من  أخذه  له  يجوز  وما  المضطر  عن 
ضرورته،  لدفع  وال شـرط  قيد  بغير  األخذ  في  له  ووسـعوا  اليسـر،  سـبب  من 
عليها  القدرة  مع  مثله  قيمة  وعليه  نحوه،  أو  عطش  أو  جوع  من  نفسـه  وإحياء 
عليه  َدْينًا  يكون  بل  معه،  القيمة  وجود  عدم  الجواز  وال يمنعه  القول،  أكثر  في 

ميسرته(٣). إلى 

.٢٣٣/٩ نفسه،  المصدر  الخليلي:   (١)
.٢٣٣/٩ - ٢٣٤ نفسه،  الخليلي:   (٢)

نفسه. الخليلي:   (٣)
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ووجد  أكلها،  على  يقـدر  وهو  الميتة  المضطر  وجـد  إذا  فيما  الفقهـاء   واختلـف 
العلماء:  أكثر  فقال:  الغير؟  مال  على  يقدم  أم  بالميتة  يكتفي  فهل  مسلم،  لرجل  طعامًا 
كان اإلجماع  «فإذا  معقبًا:  بركة   ابن  قال  الميتة،  المال ويضمن وال يأكل من  يأكل من 
بغير  مال  هو  الذي  الطعام  من  غيره  بمال  نفسه  ينجي  أن  لإلنسان  أن  على  الناس  من 

يضمن»(١). أن  وعليه  جائز،  غيره  بمال  نفسه  إحياؤه  كان  صاحبه،  رأي 
من  المضطر  يـأكل  أن  واختار  العلماء،  جمهـور  الكدمي   أبو سـعيد  وخالـف 
حق  به  يتعلق  الغير  ماُل  أّما  له،  أيسر  وهذا  ضمان،  فيها  وليس  مباحة  ألنها  الميتة؛ 
المعنى  هذا  وفي  ذمته.  في  دينًا  فيبقى  استيفائه،  على  ال يقدر  وربما  فيضمنه،  الغير 
من  وشـيئًا  ويحيي،  يعصم  ممـا  المحرمات  من  شـيئًا  المضطـر  وجـد  «إذا  يقـول: 
بيع وال هبة،  الوجوه الحالل، من  له بوجه من  الذي ال يحل  الناس الحرام،  أموال 
الخنـزير  والدم ولحم  الميتة،  من  المباح  الحرام  من  نفسه  يحيي  أنه  وال دليل على 
الضمان،  فيه  وال يلزمـه  مباح  هذا  ألن  النـاس؛  أموال  من  وال يأكل  أشـبهه،  ومـا 
عند  فهذا  الضـرورة،  عند  إال  محجـوران  وجميعهمـا  الضمـان،  في  يلزمـه  وهـذا 
الضرورة مباح ال يتعلق عليه فيه حكم، وهذا يتعلق عليه فيه الحكم والضمان...».

نفسه من هذا وال تبعة  أَحيى  إن شاء  قيل: هو مخير  قد  أنه  «ومعي  ويضيف: 
واألفضل  الضمان،  من  يلزمه  بما  وَداَن  كله،  هذا  من  نفسه  أحيى  شاء  وإن  عله، 
معًا».  والضمان  الحكم  عليه  ال يقع  حتى  حكم،  فيه  عليه  ما يتعلق  يختار  أن  له 
عن  سـئل  أنه  الوضاح (٢)،  زياد بن  عن  مثله  الثميـن»  «العقد  في  السـالمي   ونقـل 

.١٩٧/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ُعمان،  في  الكبار  العلمـاء  أحد  ٢٣٧هـ):  فـي:  (حي  أبو الوضاح  عقبة،  الوضاح بـن  زياد بـن   (٢)
٢٢٦ - ٢٣٧هـ)،  (حكم  جيفـر  المهنا بن  اإلمام  عاصر  عقبة.  بابن  الُعمانـي  األثر  في  ويعـرف 
لإلمام  المبايعيـن  مـن  كان  بصحـار.  اإلمـام  لوالـي  كبيـر)  موظـف  أو  (ضابـط،  معديـًا  وكان 
الصلت.  اإلمام  اختيـار  في  والرأي  المشـورة  أهل  من  وكان  ـ ،  ٢٣٧ه سـنة  مالك  الصلت بـن 
 .٩٢ األيام،  عبـر  نـزوى  الفارسـي،   .١٦٠  ،١٥٦  ،١٢٧/١ األعيـان،  تحفـة  السـالمي:  ينظـر: 

ص ١٥٨. بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم 
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أم  الميتة،  من  نفسـه  يحيي  أن  يلزمه  هل  للغير،  وماالً  الميتة  وجـد  إذا  المضطـر 
غيره؟ مال  من  يأكل  أن  له  يجوز 

فأجاب زياد بن الوضاح  أنه ال يجوز له أن يأكل من مال غيره مع وجود الميتة؛ 
ألن اهللا قـد أباح له الميتـة عند االضطرار وحرم عليه مال الغيـر إال عن رضى، ولم 
يبح له أكلـه عند الضرورة، كما أباح ذلـك في الميتة والدم ولحـم الخنزير، فبقيت 
حرمة مـال الغير على إطالقها، وقد أبيحت الميتـة للمضطر، فال يتجاوز ما أبيح له 

إلى ما حرم عليه، فإن أكل من مال الغير مع ذلك كان آثمًا ضامنًا(١).

المختار: الرأي 
العلماء  إلى ترجيح رأي جمهور  الرأيين أجد نفسي مضطّرًا  التأمل في  وعند 
لوجاهته ومراعاته لمقصد الشارع في التيسير على الناس عند المشقة والضرورة، 
ال يضمن  ولكن  أشبهها،  وما  الميتة  من  يأكل  أن  للمضطر  أباح  قد  اهللا  أن  فرغم 
فيها  عششـت  قد  متعفنة  كانت  إذا  خاصـة  الهالك،  من  وتنقـذه  نفسـه  يحيـي  أن 
فال نأمن  طازجًا،  كان  ولـو  الخنـزير  لحم  وكذلك  بالصحـة،  المضرة  الجراثيـم 
اإلصابة  مظنة  وهي  أشـد،  بضرر  الجوع  ضرر  أزلنا  قـد  فهنا  أكله،  مـن  السـالمة 
حرمته  رغم  الغيـر  مال  أما  المحرمـات،  هذه  عن  الناجمـة  الخطيـرة  باألمـراض 
فقيرًا  الطعام  أو  المال  صاحب  كان  إذا  هذا  تناوله،  من  السالمة  معه  نأمن  ولكن 
التعويض،  أو  الضمـان  عليه  وجب  ولذلك  أشـد،  ضررًا  ماله  بأخذ  تسـبب  فقـد 
أن  للمضطر  جّوزوا  العلماء  فإن  غنّيًا  المال  صاحب  كان  إذا  الحكم  يتغير  ولكن 
من  المشروع  حقه  أخذ  وقد  الهالك،  من  نفسه  وينقذ  جوعه  به  ما يُسّد  منه  يأخذ 
 ﴾ j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿ قـال:  اهللا  ألن  الغنـي؛  مـال 
أخذه  بل  غيره،  مال  على  متعديًا  المضطر  هذا  ال يصبح  وبذلك  (المعارج: ٢٤ - ٢٥)، 

وال ضمان. عليه  فال إثم  حق،  بوجه 

.٢٠٧/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
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إليه  ما ذهبنا  يؤيـد  الفقهاء   بعـض  عن  «عقده»  فـي  السـالمي   ما نقله  ولعـلَّ 
إباحة  ألن  الغيـر؛  مال  من  يـأكل  أن  له  يجوز  بـل  «وقيـل:  يقـول:  إذ  ورجحنـاه، 
لعباده،  نفعـًا  اهللا  جعلـه  الـذي  الحـالل  وجود  عـدم  عنـد  هـي  ونحوهـا  الميتـة 
أموال  في  اهللا 4  جعل  وقد  إليه،  غيره  يضطر  ما لم  بماله  أولى  المال  وصاحب 
منه،  حقه  أخذ  إنما  الغير  مال  إلى  فالمضطر  والمحروم،  للسـائل  حّقًا  المؤمنين 
لغيره  والمحرم  لغيـره،  حـرام  الغير  ومال  لعينـه  حرام  هي  إنمـا  فالميتـة  وأيضـًا 

لعينه»(١). المحرم  من  حرمة  أخف 
فيما  اختلفوا  قد  الغير  مال  أكل  للمضطر  أباحوا  الذين  أن  السالمي   ويوضح 
صاحب  ألن  لصاحبه؛  الضمان  وألزمـه  ذلك  له  أجاز  من  «فمنهم  عليـه،  يترتـب 
لم  من  ومنهم  الضمـان،  دون  اإلثم  رفعت  إنمـا  والضرورة  بمالـه،  أولى  المـال 
على  وال ضمان  ذلك  من  حقـه  أخذ  قد  المضطر  أن  ورأى  ذلك،  عليـه  يوجـب 
أن  عليه  وجب  المضطر  هذا  رأى  لو  المـال  صاحب  فإن  وأيضًا  حقه،  أخذ  مـن 

حّقًا»(٢). المال  ذلك  في  للمضطر  أن  فعلمنا  ماله،  من  يطعمه 
من  ما عنده  بذل  على  قادرًا  وكان  هلك،  حتى  الحالة  تلك  على  تركه  فإن 
إلى  الكدمي   أبو سعيد  أشار  وقد  والكفارة،  التوبة  وتلزمه  آثم  فإنه  إلنقاذه،  مال 
األسـعار،  ارتفاع  في  تسـبب  إذا  المحتكر  عن  حديثه  معرض  في  الحكـم  هـذا 
نفسـه  عن  ما يدفع  كـراَء  أو  شـراَء  الهالك  نفسـه  على  يخـاف  َمـن  يجـد  ولـم 
بأجرة  كرائه  أو  السعر،  بعدل  له  بيعه  يكون  أن  يختار  أن  «وله  فيقول:  الضرورة، 
المجهود  بذل  من  عليه  ما يقدر  وأما  عبيد،  أو  مركوب  أو  المخّوف،  نفس  من 
من  البشـر  جميع  من  قتُلها  المحرم  الهالك،  عليها  المخّوف  النفس  إحيـاء  فـي 
أو  الشرك،  أهل  من  والذمة  العهد  أهل  من  أو  اإلقرار،  أهل  من  أو  الوالية  أهل 
شيء  قتل  ال يجوز  سواء  هؤالء  فكل  الشرك،  أهل  من  أمان  له  ثبت  من  جميع 

.٢٥٧/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
نفسه. المرجع  السالمي:   (٢)
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حال  في  يكن  ما لـم  الالزمة...  الحـال  هذه  عند  المحرمـة  النفوس  هـذه  مـن 
من  نفسـه  به  ما يحيي  إلى  واضطر  الصفة،  هذه  غير  على  كان  فإذا  الحـرب... 
ذلك  من  يجيئه  أن  على  قادر  وقدر  إهالك،  بها  التي  الالزمة  المهالك  من  شيء 
ولزم  الهالك،  فيها  مفـازة  في  انقطاع  أو  حرق،  أو  جوع  أو  غرق  مِـن  الهـالك، 
بذلك،  منهم  بعلم  كثير،  أو  الناس  من  قليل  من  ذلك،  حكم  خصـه  الزم  ذلـك 
يحيها  فلم  النفس،  تلك  إحياء  على  عليه  ذلك  بحكم  المخصوص  ذلك  وقـدر 
حكم  واالتفاق  ـنَّة،  والسُّ الكتاب  أحكام  معاني  من  معنى  ولزمه  هلكت،  حتـى 
وال يبرئه  قتلها،  من  اإلثم  حكم  معاني  في  ولزمه  قتلهـا،  الذي  هو  وأنه  قتلهـا، 
عند  ذلك  وال يبرئه  قَتلهـا،  من  إثـم  عليه  أّن  اختالفًا،  فيـه  ال أعلم  فيمـا  ذلـك 
في  ما يلزم  جميع  في  قتلها،  عن  والكفارة  دَِيُتها  يلزمه  أن  عليه،  الحكم  ثبوت 

قتلها»(١). أسباب  من  الحكم 
اإلضرار  ال يقصد  واإلنقاذ،  اإلغاثـة  على  القادر  كان  إذا  يلزم  الحكم  فهـذا 
الموت،  حتـى  النفس  تلك  تـرك  قصد  إن  أما  للنجـاة،  الطالبيـن  النـاس  بهـؤالء 
كان  إن  (الدية)  فيها  الَقَود  ثبوت  من  عنده  يبعد  لم  أنه  الكدمي   أبو سـعيد  فيرى 
تبارك  اهللا  ما قـال  حكم  معاني  ذلـك  في  ولزمه  بهـا،  القود  فيلزمـه  يجـب،  ممـا 
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الكريـم:  كتابـه  فـي  وتعالـى 
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الناس في حاالت االضطرار،  بين  الذي ال يفّرق  إلى سماحة اإلسالم  فانظر 
كانت  ولو  اإلسـالم  في  مكرمة  البشـرية  النفس  ألن  مِّلتنـا؛  غيـر  من  كانـوا  ولـو 
حاالت  في  خاصـة  عمومًا،  عليهـا  والمحافظة  بصيانتهـا  أمـره  ولذلـك  كافـرة، 

.١٠٥/٣ - ١٠٦ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.١٠٦/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٢)
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متعمدًا،  كان  إذا  والكفارة  اإلثم  قتلها  في  المتسبب  هذا  حّمل  ولذلك  الضرورة، 
أو  القود  القصاص  عليه  آثمًا، ويجب  يكون  فهذا  وإفناءهم  إهالكهم  إذا قصد  أما 

الكدمي . عنه  عّبر  كما 
عن  ظالم  جّبار  لدفع  غيره  مال  إلى  شـخص  اضطر  إذا  أنه  أيضًا  ومنها  ـ   ٢
نقل  ميسرته.  إلى  عليه  َدْينًا  كان  وإال  القدرة،  مع  غرمه  وعليه  ذلك  له  جاز  نفسه، 
الفقهاء   اختالف  إلـى  وأشـار  «التمهيد»  كتاب  في  الصورة  هـذه  الخليلي   سـعيد 
له  األخذ  بجواز  فقيل  نفسـه،  عن  الظلم  لدفع  كان  إذا  فيه  «واختلفوا  فقال:  فيها 
وجه  بأي  نفسـه  عن  الهالك  يدفع  أن  وله  عليه،  وإن  نفسـه  لفداء  الغير  مال  من 
القدرة.  مع  لربه  غرمه  فعليه  المـال  بهذا  دفعه  على  اآلن  قدر  [وإن]  عليـه،  قـدر 
المال  صاحب  سعة  في  نظر  أجازه  من  قول  على  الموضع  هذا  [في]  عليه  وليس 
االختيار ،  حكم  غير  أحكام  وللضرورات  ضرورته،  موضع  ألنه  حاجته؛  وال في 
إلى  فنظرة  وإال  يومًا،  أدائه  على  قدر  إن  بالضمان  االلتزام  إال  هذا  في  وال يكلف 

ميسرته.
َفدا نفسه بما قدر عليه من مال غيره والتزام ضمانه،  وقيل: هو مخّير إن شاء 
بعذره.  أولى  واهللا  منـه  ليس  فإنه  الجّبار،  أمر  مـن  فيه  يكون  لما  صبـر  شـاء  وإن 
صّرح  وقد  رّبه،  برضى  إال  حال،  على  غيره  بمال  نفسه  يفدي  أن  له  ليس  وقيل: 
ـ  عليهما  اهللا  رحمـة  ـ  نبهـان   والشـيخ  األمانة  مسـألة  فـي  بالجـواز  بحـي (١)  الصُّ

القديمة»(٢). اآلثار  في  وكذا  المسألة،  أصل  في  باالختالف 

ُعمان،  في  الهجري  عشر  الثاني  القرن  علماء  عمدة  (ت: ١١٥٩هـ):  الصبحي  بشـير  سـعيد بن   (١)
الشيخ  عاصر  الثاني.  سلطان  سيف بن  لإلمام  نزوى  على  والًيا  كان  صبيح.  بني  قرية  من  أصله 
الجامع  مؤلفاتـه:  من  الذهلي.  سـليمان  وعدي بن  الزاملـي  سـعيد  بن  صالـح  مـن  كّالً  سـعيد 
األعيان،  تحفة  السالمي:  ينظر:  أجزاء.  ثالثة  في  مطبوع  والعقيدة،  الفقه  في  أجوبة  وهو  الكبير، 

ص ١٨٣. بالمشرق:  اإلباضية  أعالم  معجم   .١١٠/٢
.٢٣٤/٩ - ٢٣٥ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (٢)
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أن  للمضطر  فيرخـص  «جامعه»  فـي  أيضًا  الخـالف  هذا  بركـة   ابـن  وينقـل 
ذلك،  على  جبار  أكرهه  إذا  ويضمنها  عنده،  كانت  إذا  غيره  بوديعة  نفسـه  يفدي 
عليه  كان  هل  لغيره،  وديعة  إال  عنده  يكن  ولم  بمال  الجبار  أخذه  «فإن  ويقول: 
حتى  ال يسلِّمها  أن  له  فهل  قال:  فإن  ويضمن،  نعم  له:  قيل  بها؟  نفسه  يفدي  أن 
القتل،  من  يتخلص  أال  أنه  عنده  كان  إذا  عليها  يقاتل  أن  له  ليس  له:  قيل  يقتل؟ 
وعلى  عليها  يقاتـل  أن  له  يجـوز  وإنما  أيضًا،  هـي  وال تبقى  فال يبقـى  ويؤخـذ 
وحده،  وهو  عشـيرة  العدو  كان  إذا  فأما  والرجاء،  الخوف  بيـن  كان  وإذا  مالـه، 
إياهم  محاربته  كان  منهم  اثنين  القتال  عند  يغلب  أن  القتال  عند  عادته  في  وليس 

لنفسه»(١). منه  قتالً 
كان  سـواء  غيره  بمال  نفسـه  يفدي  أن  للمضطر  يباح  أنه  بركة   ابن  ويوضح 
طولب  «فإن  فيقـول:  الضمان،  وعليه  للهالك  نفسـه  وال يعرض  غيرهـا  أو  أمانـة 
قيل  نفسه،  به  ويخّلص  منه،  فيأخذ  إليه  يقصد  هل  لغيره  ماالً  إال  يجد  ولم  بمال 
نفسـه  به  ليحيي  غيره  مال  أخذ  له  أبحتم  ولم  قال:  فإن  الضمان  وعليـه  نعم  لـه: 
على  له  نفسه»؟(٢)  قيل  بطيب  إال  مسلم  امرئ  مال  يحل  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  وقد 
به،  تخليصه  على  وقدر  قتله  يريد  وأنه  الجبار،  بظلم  علم  إذا  المال  هذا  صاحب 

المال...»(٣). بهذا  القتل  من  يخلصه  أن  عليه  كان 
(بالكسر)  المكِره  أن  وعلم  الغير  مال  إتالف  على  بالقتل  إنسان  أكره  لو  ـ   ٣
يفعل  أن  فله  أعضائه،  بعض  أو  نفسـه  إتالف  إلى  مخالفته  فيؤدي  تهديـده،  ينفـذ 
المال،  حفظ  من  أولى  النفس  فداء  ألن  قيمته؛  أو  مثله  ويضمن  لنفسه  تقية  ذلك 
مال  بإتالف  الترخص  للمجبور  يصح  «وكذلك  السالمي :  يقول  المعنى  هذا  وفي 
له  فصح  بذلك،  التقية  جاز  غيره  مال  إضاعة  على  أحـد  الجبار  أكره  فإذا  الغيـر، 

.١٩٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
هريرة. أبي  عن  رقم ٢٥٦٤،  المسلم،  ظلم  تحريم  باب  والصلة،  البر  كتاب  مسلم،  رواه   (٢)

.١٩٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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ألن  إتالفه؛  في  آثمًا  ال يكون  أنه  ذلك  ومعنى  لصاحبه،  ضمانه  بشرط  إتالفه 
يضيع  لئال  الضمان؛  عليه  أوجبنا  وإنما  وال عكس،  بالمـال،  ُتفَدى  النفـوس 
مسـلم»(١)  امرئ  مال  علـى  تواء  «ال  الحديـث:  وفـي  شـيء،  في  الغيـر  مـال 

الهالك»(٢).  والتواء: 
ليخفف  متاع غيره  أو غيره  المالح  فألقى  الغرق؛  لو أشرفت سفينة على  ـ   ٤
ابن  روى  فقد  اإلباضيـة ،  المصادر  فـي  المسـألة  هذه  وردت  ضمنـه.  حمولتهـا، 
ركبوا  قوم  في  ُعمان   أهل  فقهاء  من  وغيره  الصقر   عزان بن  معاوية  أبي  عن  بركة  
ما فيها  يلقوا  أن  لهم  أّن  البحر،  لشـدة  والهالك  الغرق  فخافوا  البحر  في  سـفينة 
بإلقاء  ذلك  َرَجْوا  إذا  الموت،  أنفسهم من  ليخلصوا  وأموالهم؛  الناس  من حمولة 

القيمة(٣). ويضمنوا  البحر،  في  الناس  أموال 
غير  من  بمتاعـه  رمـى  المتـاع  صاحـب  كان  «وإن  أيضـًا:  أبو معاويـة   وقـال 
على  المتاع  ضمان  عليهم  لـه  كان  فَسـِلُموا،  وبينهم  بينه  كانت  (موافقة)  مواطـأة 

بذلك»(٤). عليهم  له  يحكم  الحاكم  وأن  رؤوسهم،  عدد 
كيفية  في  أّوالً  يتفقـوا  أن  السـفينة  أصحاب  على  اشـترط  الشـماخي   ولكـن 
بينهم  اختالف  ال يحصل  حتـى  البحر،  في  به  يقذفوا  أن  قبـل  الغير  مال  ضمـان 
البحر،  في  متاعه  فألقى  مشورتهم،  دون  أحدهم  تصرف  إذا  أما  قيمته،  ُغْرم  على 
بمتاع  ذلك  فعل  وإن  االستحسـان،  باب  من  إال  قيمته  بدفع  ملزمين  غيـر  فإنهـم 

وحده. ضمنه  منهم،  إذنٍ  دون  غيره 

بلفظ:  عفان،  عثمان بن  إلى  منسـوب  كالم  هو  وإنما  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  كالم  من  عليه  أقف  لم   (١)
المحيل  على  يرجع  قال  من  باب  الكبرى،  السنن  البيهقي:  توى».  مسلم  امرئ  مال  على  «ليس 

.٧١/٦  ،١١١٧٣ رقم:  مسلم،  مال  على  ال توى 
.٢٧٣/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)

.١٩٧/١ - ١٩٨ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)
نفسه. بركة:  ابن   (٤)
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فأرادوا  الغرق  (السفينة)  عليها  خافوا  «وإن  الصدد:  هذا  في  الشماخي   يقول 
يؤدونه  كيف  يتفقون  فإنهم  البحر،  في  ويلقوه  أموالهم  من  شـيئًا  منها  يخففوا  أن 
بينهم  فهو  البحـر،  به  رمى  وقد  ذلك  بعـد  وجدوه  وإن  يلقونه،  ثـم  صاحبـه  مـن 
أنهم  اتفقوا  وقـد  شـيئًا  منها  طرحوا  وإن  األول،  لصاحبـه  ثمنـه  ما غرمـوا  علـى 
على  يغرمونه  فإنهم  شـيء،  على  أمرهم  يقطعوا  لم  أنهم  غير  لصاحبـه،  يغرمونـه 
من  شـيئًا  منهم  أحد  ألقى  وإن  أموالهم،  بذلك  فـَدْوا  إنما  ألنهم  أموالهـم؛  قيمـة 
جهـة  علـى  إال  متطـوع  ألنـه  لـه؛  غرمـه  عليهـم  فليـس  مشـورتهم  بغيـر  متاعـه 
بغير  النـاس  متاع  مـن  شـيئًا  منهم  أحـد  ألقـى  إن  أيضـًا  وكذلـك  االستحسـان، 

دونهم»(١). له  ضامن  فهو  مشورتهم، 

.٣٠٧/٦ - ٣٠٨ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (١)
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وصيغت  التيسير »  تجلب  «المشقة  الكلية:  القاعدة  عن  تفرعت  القاعدة  هذه 
البدل  إلى  المصير  البدل»(٢)؛  ألن  إلى  «إذا بطل األصل يصار  بعبارة أخرى وهي: 
من  رخصة  األصل  تعـذر  عند  البدل  إتيان  وألن  األصـل؛  عدم  عند  يجـوز  إنمـا 

تحتها. مندرجة  القاعدة  هذه  فكانت  الرخص، 
ولكن  صراحة،  القاعـدة  هـذه  على  اإلباضية   الفقهيـة  المصادر  تنـص  ولـم 
وفيما  والتعليل،  التخريـج  في  واعتمادها  اعتبارها  علـى  تشـهد  الفقهية  فروعهم 

وتطبيقاتها: وأدلتها  القاعدة  لمعنى  بيان  يلي 
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لم  إذا  األمر  تعـذر  ويقال  تعسـر،  إذا  أمر  عليه  تعذر  مـن  اللغة:  فـي  التعـذر 

يستقم(٣).
وأصله  حكمه  سقط  أو  فسـد  إذا  وبطالنًا  وبطاالً،  بطالً  يبطله  الشـيء  وبطل 

ولبثه(٤). مكثه  وقلة  الشيء  ذهاب  اللغة  في 
في  واألصل  إليه(٥)،  ما يستند  شيء  كل  وأصل  األساس،  اللغة:  في  واألصل 

العام،  الفقهي  المدخل  الزرقا مصطفى:  ـ  بعدها.  فما  القواعد، ٢١٩/١،  في  المنثور  الزركشي:   (١)
وشرحها   .١٢٧/١ لألتاسي،  وشرحها   (٥٣) مادة،  العدلية،  األحكام  مجلة  ـ   .٦٤١ فقرة  ص، 

.٤٩/١ حيدر،  لعلي 
ص ٢٨٧. نفسه،  المصدر  الزرقا:  أحمد   (٢)

ص ٥٤٥. المنير،  المصباح  الفيومي:  ـ   .٢٥٥/٤ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (٣)
ص ٧١. السابق،  المرجع  الفيومي:  ـ   .٢٥٨/١ السابق،  المرجع  فارس:  ابن   (٤)

الفقه  فـي  القواعد  رجـب:  ابـن  ـ  ص ٢١.  نفسـه،  الفيومـي:  ـ   .١٠٩/١ نفسـه،  فـارس:  ابـن   (٥)
ص ٢٠. اإلسالمي، 
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الفرع،  ويقابله  غيـره  عليه  ما ينبنـي  منها  معانـي:  عدة  في  يسـتعمل  االصطـالح 
أو  المسـتمرة  القاعدة  هنا،  به  والمراد  المسـتمرة،  والقاعدة  والدليل،  والراجح، 
تعذر  فإذا  العزيمة،  أو  باستمرار،  أداؤه  ما يجب  أو  باستمرار،  به  الوفاء  ما يجب 
األصل  إيفاء  يمكنه  ولم  معينة،  لظروف  المكلف  على  شق  أو  تطبيقه،  تعسـر  أو 

العزيمة(١). عن  البدال  وهو  الرخصة،  إلى  الحكم  ينقل  التفويت  أو  بالفوات 
واحد،  بمعنى  كلها  والبديل  (بالكسـر)  والبدل  (بفتحتين)  اللغة:  في  والبـدل 
مكانه. الثاني  وجعل  األول  تنحية  أو  الذاهب،  الشيء  مقام  الشيء  قيام  على  يدل 

للقاعدة: اإلجمالي  المعنى  يكون  ما سبق  على  وبناء 
البدل  إلى  فال يصـار  ممكنًا،  دام  مـا  األصل  هـو  أداؤه  الواجـب  الشـيء  أن 
غيره  فال يسـد  به،  القيام  أمكن  وقد  ال بدله،  الواجـب  هو  ألنه  األصـل؛  فيوفـي 
وال يصار  عينها،  ترد  الغاصب  يد  في  قائمة  كانت  إذا  المغصوبة  كالعين  مسـده، 
ألنه  الراجح؛  على  األصل  وهو  الواجب،  غير  تسليم  ألنه  القيمة،؛  أو  المثل  إلى 
الواجب،  فقط، وهو مخلص وخلف عن  معنى  البدل  رّد صورة ومعنى، وتسليم 

األصل. عن  العجز  عند  إال  إليه  ال يصار  والخلف 
إلى  يصار  فإنه  األسـباب  من  لسـبب  باألصل  الوفاء  أو  األداء  تعـذر  إذا  أمـا 
فإنه  اسـتهلكت،  أو  الغاصب  يـد  في  المغصوبة  العيـن  هلكـت  إذا  كمـا  البـدل، 
إذا  القيمة  إلى  وال يصار  قيمية،  كانت  إذا  وقيمتها  مثلية،  كانت  إذا  مثلها  يضمن 

ممكنًا(٢). المثل  كان 
قيمته  أو  مثلـه  الغاصب  على  وجب  تلـف  إذا  «فالمنقول  األصـم :  عثمـان  قـال 
سواء تلف من جناية الغاصب أو غيره أو من قبل اهللا تعالى، وال تنازع في ذلك»(٣).

ص ٥٤. نفسه،  الفيومي:  ـ   .٢١٠/١ نفسه،  فارس:  ابن   (١)
ـ  ص ٢٨٧.  الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا  ـ  بعدها.  وما   ،٢٧٥/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)

ص ٢١٨ - ٢١٩. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير  ـ  ص ٢٤٧.  الوجيز،  البورنو: 
.١٤٦ ص ١٤٥/١،  البصيرة،  عثمان:  األصم   (٣)



٥٨٥ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

يرجع  فهل  األصل،  على  ذلك  بعد  قدر  ثم  األصل،  لتعذر  بالبدل  حكم  وإذا 
األصل؟ إلى 

أما  األصل،  إلى  فال يرجع  البـدل،  أداء  بعد  األصل  على  القدرة  كانـت  إن 
ذلك  في  الفقهاء   اختلـف  فقد  البدل،  أداء  قبـل  األصل  علـى  القـدرة  كانـت  إذا 

قولين: على 
الماء  وجد  لو  كما  األصل،  إلى  يرجع  أنـه  إلى  الفقهاء   ذهب  األول:  القـول 
إلى  فيعود  المانـع  زال  وقـد  لمانع،  البـدل  إلى  انتقـل  إنما  وألنـه  التيمـم،  قبـل 

األصل.
األصل؛  إلى  ال يرجع  أنـه  إلى  العلماء  مـن  آخر  فريق  ذهب  الثانـي:  القـول 
البدل  وألن  غيـره،  إلى  فال يصار  مسـتقّرًا  تعلقًا  به  تعلـق  بالبـدل  الوجـوب  ألن 

األصل(١). بمثابة  صار 
كان  إذا  فيما  األول  بالقول  ُيعمـل  أن  يمكن  القولين  بين  الجمع  بـاب  ومـن 
فيعمل  ذلـك  إلى  يحتاج  كان  إذا  أمـا  حاكـم،  حكـم  إلـى  ال يحتـاج  البـدل  أداء 

القضاء(٢). استقرار  بمبدأ  عمالً  الثاني،  بالقول 

:IóYÉ≤dG  π«°UCÉJ  :kÉ«fÉK
ذلك: من  تعالى  اهللا  كتاب  من  كثيرة  أدلة  القاعدة  ولهذه 

ـ  ١   PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ تعالى:  اهللا  قول 
(البقرة: ١٨٤).  ﴾ V  U  T  S  R  Q

ـ  ٢   Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ تعالـى:  وقولـه 
(البقرة: ١٩٦).  ﴾ ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

.٣٠٨/١ - ٣٠٩ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .١٧٠/٢ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)
ص ٢١٩. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   (٢)
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ـ  ٣   (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿  : وقوله 8 
 5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ❁

(البقرة: ٢٣٨ - ٢٣٩).  ﴾ 9  8  7  6
ـ  ٤   ZY X W V U T S R ﴿ :قوله عز من قائل

(النساء: ٢٥).  ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [
ـ  ٥   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿  : وقولـه 8 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
(النساء: ٤٣).  ﴾ Á

ـ  ٦   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ وتعالى:  تبارك  وقوله 
 ﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

(النساء: ١٠١).
خفف  وتعسر  أداؤه  شق  ولما  عزيمة،  األصل  كان  اآليات  هذه  كل  ففي 
«المشـقة  ألن  الرخصة؛  وهـو  البدل  إلـى  باالنتقال  عبـاده  عـن  سـبحانه  اهللا 

التيسير ». تجلب 

:É¡æY  ê sôîJ  Éeh  IóYÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£J  :kkÉãdÉK

والغسل: الوضوء  بدل  التيمم  في  ـ   ١
البدل  إلى  يصير  حكمـًا،  أو  حقيقة  الماء  وفقـد  للصالة  يتطهـر  أن  أراد  مـن 
العادم  «وأما  المـاء:  فْقدِ  حـاالت  بعض  موضحًا  الشـماخي   يقول  التيمـم،  وهـو 
بأن  لديه؛  المـاء  حصول  يتعـذر  مسـافر  كل  فهو:  التيمم  لـه  يجوز  الـذي  للمـاء 
وليس  بئر  في  الماء  كان  إن  مثل:  فعالً،  به  ما يتناوله  ال يجد  أو  أصـالً،  ال يجـده 
عادم  هذا  فإن  مال،  عنده  وليس  بالشراء  إال  الماء  إلى  ال يصل  كان  أو  دلو،  عنده 
عدو  أو  منه،  يخاف  سـبع  الماء  وبين  بينه  حال  إن  وكذلك  التيمم،  يجزيه  للماء 
حالة  على  نفسه  يحمل  أن  له  وليس  التيمم،  ويجزيه  للماء  واجد  غير  فإنه  يقتله، 
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بهم  وكان  تخفيفًا،  عباده  على  اهللا  يسـر  وقد  متلفة،  لخطة  ضها  وال ُيعرِّ مخوفـة، 
«خرج  قال:  عباس   ابن  طريق  من  ما روي  هذا  على  والدليل  لطيفـًا،  الحمـد  وهللا 
فأجنب،  الجيـش  على  أمير  وهـو  السالسـل  ذات  غزوة  فـي  العـاص   عمرو بـن 
فعل  بما  أصحابه  أخبره  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  علـى  قدم  فلما  فتيمم،  الماء  شـدة  من  فخاف 
لـه:  فقـال  علمتـه؟  أيـن  ومـن  ذلـك  فعلـت  لِـَم  عمـرو  «يـا   : فقـال 0 
 ﴾ Q  P  O  N  M  LK  J  I ﴿ يقول:  اهللا  يا  رسـول اهللا وجدت 
من  معه  كان  إن  وكذلك  شـيئًا»(١).   عليه  يرد  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ولم  فضحـك  (النسـاء: ٢٩)، 
لطعامه  الماء  ويسـتعمل  يتيمم،  فإنـه  وشـرابه،  لطعامه  عنه  يسـتغني  ال  ما  المـاء 

الحديث»(٢). لهذا  الهالك  من  نفسه  وينجي  وشرابه، 
محل  _ المسـألة  فهذه  الغسـل؟  أم  الوضوء  بدل  التيمـم  شـرع  هل  ولكـن 

الفقهاء . بين  خالف 
الطهارة  من  بدل  التيمم  أن  العلمـاء  «اتفق  الصدد:  هـذا  في  الشـماخي   يقول 
قول  وهو  عليه،  ونعتمد  به  نأخذ  الذي  والقول  الكبرى،  في  واختلفـوا  الصغـرى، 
الصغرى  من  بدالً  تكون  الطهارتين،  من  بدل  الطهارة  أن هذه  (اإلباضية )  أصحابنا  
 #  "  ! ﴿ وتعالى:  تبارك  قوله  والدليـل  الكبرى،  من  بدالً  وتكـون 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
بالماء،  الطهارة  أنواع  اآلية  ابتداء  في  وذكر  (المائدة: ٦)،   ﴾ 1  0  /
التيمم  طهارة  تقوم  أن  أراد  (المائدة: ٦)،   ﴾ =  <  ;  :  9  8 ﴿ قـال:  فلمـا 
عن  كناية  (المائـدة: ٦)،   ﴾ F  E  D ﴿ بقولـه  فوجب  بالمـاء،  الطهـارة  مقـام 
ويؤيد  (المائـدة: ٦)،   ﴾ 6  5  4  3 ﴿ قوله:  مقـام  ذلك  ليقوم  الجمـاع 

في  والحاكم  رقم ٣٣٤،  أيتيمـم،  البرد  الجنب  خاف  إذا  بـاب  الطهارة،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (١)
صحيح،  حديث  الحاكم:  وقال  العاص.  عمرو بن  عن  رقم ٦٢٨،  الطهارة،  كتاب  المستدرك، 

.٣٦٥/١ المعبود،  عون  حسن».  «المنذري  المباركفوري:  الذهبي.  ووافقه 
.٢٧٦/١ - ٢٧٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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فقال  التراب  فـي  فتمعكُت  أجنبُت  قـال:  ياسـر  3  عمار بن  عن  مـا روي  هـذا 
الرسغين»(١).  إلى  ويديه  وجهه  ومسح  هكذا  يكفيك  «إنما  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

«التيمم  قال:  أيتيمم؟  الجنب  عن  سئل 0  قال:  هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص  أبي  طريق  ومن 
بشرته»(٢).  فليمسسه  الماء  وجد  فإذا  سنين،  عشر  ولو  المسلم،  طهور 

ال ُنصيب  إنا  يا رسـول اهللا  قال:  ربيعة   من  رجًال  أن  ـ  ـ 3  ذر   أبـي  وعـن 
حجج»(٣).  عشر  إلى  وَلو  كافيك  «التيمم   : فقال 0  األهلون  ومعنا  الماء 

الكبرى  الطهارة  من  بـدالً  ال يكون  التيمم  أن  إلى  مخالفينا  من  ذهـب  ومـن 
َعْود  فيكـون  باليـد،  اللمـس  أنـه  (المائـدة: ٦)،   ﴾ F  E  D ﴿ قولـه:  ل  تـأوَّ

الصغار(٤). األحداث  على  (المائدة: ٦)،   ﴾ I  H  G ﴿ قوله:  في  الضمير 
في  النووي   عن  نقله  بما  الثاني  القول  أصحاب  على  السدويكشي   رّد  وقد 
األصغر،  الحـدث  من  التيمـم  جـواز  على  العلماء  أجمـع  أنـه  مسـلم ،  شـرح 
والحائض  للجنب  جوازه  على  قبلهم  ومن  األعصار  هذه  أهل  أجمع  وكذلك 
ما جاء  إال  السلف ،  من  وال أحد  الَخلف  من  أحد  فيه  يخالف  ولم  والنفسـاء، 
إبراهيم  عـن  مثله  وحكـى  مسـعود  ^  وعبد اهللا بن  الخطـاب   عمر بـن  عـن 
األحاديث  وهذه  ذلك،  عن  رجعا  وعبد اهللا   عمر   وقيل  التابعي،  اإلمام  النخعي  

عليهم(٥). رادة  الصحيحة 

عمار بن  عن   ،٣٣١ رقـم:  فيهما،  ينفـخ  هل  المتيمم  بـاب  التيمـم،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
ياسر.

المستدرك،  في  والحاكم   ،٣٣٢ رقم:  يتيمم،  الجنب  باب  الطهارة،  كتاب  أبو داود،  رواه  سبق:   (٢)
الذهبي. ووافقه  صحيح،  حديث  وقال:  ذر،  أبي  عن   ،٦٢٧ رقم:  الطهارة،  كتاب 

ذر،  أبي  عن   ،١٢٤ رقـم:  الماء،  يجد  لم  إذا  للجنـب  التيمم  الطهـارة،  أبـواب  الترمـذي،  رواه   (٣)
الترمذي:  قال   ،٢١٣٤٣ رقـم:  كعب،  أبي بن  عـن  المشـايخ  حديث  األنصار،  مسـند  وأحمد، 

صحيح. حسن 
.٢٦٤/١ - ٢٦٨ اإليضاح،  الشماخي:   (٤)

.٢٦٦/١ - ٢٦٧ للشماخي،  اإليضاح  على  الحاشية  السدويكشي:   (٥)
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المختار: القول 
بأن  األول  القـول  أصحاب  إليـه  ما ذهب  أن  يظهـر  األدلة  هـذه  خالل  مـن 
اآلية  مفهوم  ألن  الراجح؛  الرأي  هو  ـ  والغسل  الوضوء  من  بدالً  يكون  ـ  التيمم 
يسـتعمل  القرآن  أسـلوب  ألن  الصواب؛  جانبه  فقد  اآلخـر  القول  وأمـا  يؤكـده، 
 ³  ² ﴿ تعالى:  قوله  مثاله  الجماع،  أمور  عن  حديثه  عند  والكناية  المجاز 

الولد. مكان  به  يقصد  هنا  والحرث  (البقرة: ٢٢٣)،   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´
وجدت  أو  المـاء،  وهو  األصل  وجـد  إذا  التيمم  إلـى  يصـار  أن  يجـوز  وال 
حدد  وقد  األصـل،  تعذر  إذا  إال  البـدل  إلى  وال يصـار  اسـتعماله؛  على  القـدرة 
العلماء  «اتفق  فقال:  اإلجماع  الشماخي  عنهم  التيمم، وحكى  له  يباح  الفقهاء  من 
الحاضر  في  واختلفوا  المـاء،  عدم  الذي  والمسـافر  للمريض  التيمم  جواز  علـى 
واهَي  ُمِظّنـا  كان  مـن  عندهم  التيمـم  لـه  يجوز  الـذي  والمريـض  المـاء،  يعـدم 
استعمال  يخاف  كان  ومن  أخذه،  عليه  وشـق  الماء  تناول  ال يسـتطيع  األعضاء، 
أو  مجروبا  أو  مجدورا،  أو  جريحا  أو  مريضا  البرء،  تأخر  أو  المرض  زيادة  الماء 

ذلك...»(١). أشبه  وما  الماء،  يضرهم  الدماميل  صاحب 
للتيمم،  ما أشبهه  أو  وهوالتراب  الطيب  الصعيد  يجد  لم  من  كذلك:  ومثاله 
تعذر  وقد  األصل،  عن  بدل  ألنه  إليه؛  ينتقل  فإنه  الجامـد  الماء  أو  الثلج  ووجـد 
قيل:  بالصعيد  يتيمم  كما  به  يتيمم  قال:  الثلج  عن  أبو نوح (٢)  وسـئل  إليه،  فيصار 

.١٨٨/١ - ١٩١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  ـ   .٢٧١  ،٢٧٠/١ السابق،  المصدر  الشماخي:   (١)
البصرة.  سـكنوا  الذين  الُعمانيين  العلماء  أحد  (ت: ١٥٠هـ)  أبو نوح  الدهـان،  نوح  صالح بـن   (٢)
وغيرهما.  عبيـدة  وأبو  حبيب  الربيع بن  تالميـذه:  ومن  وغيـره،  زيد  جابر بن  عن  العلـم  أخـذ 
جملة  من  كان  وضمـام،  عبيدة  أبي  بعد  البصرة  فـي  اإلباضية  للحركة  الرئيـس  المرجـع  وكان 
فتنة  عاصر  أنـه  ويروى  البيضاء.  اليـد  الدعوة  تسـيير  في  لهم  كانت  الذيـن  الصادقيـن  العلمـاء 
وكان  عصره،  في  اإلباضية  علمـاء  فيها  خالف  آراء  لـه  تابعي،  إنه  نقول  يجعلنا  ممـا  الصحابـة 
انفرد  الدهان،  بـرأي  يأخذ  أنه  المغرب  مشـايخ  بعض  عن  روي  فقد  فيها  برأيـه  يأخـذ  البعـض 
حبان:  وابن  معين  يحيى بن  من  كل  عنه  قال  زيد،  جابر بن  عن  أبو نوح  رواه  بحديث  =الدارمي 
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من  أشـبهه  وما  التراب  يجد  لم  فإن  التراب،  يعني  الصعيد،  يجد  لم  إذا  وكذلك 
بالثلج. التيمم  جاز  الغبار 

كما  به  يتيمم  الفقهـاء :  بعض  قـال  يابسـًا،  الماء  الجنب  وجـد  إن  وكذلـك 
بالصعيد. يتيمم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األثر  في  وجاء  بالماء،  يتيمم  صعيدًا  يجد  لم  «إذا  غيره:  وقال 
له:  قيل  بالصعيد.  فعليه  توضأ  أو  اغتسل  إن  الموت  نفسه  على  خاف  «ومن  قال: 
كما  يتيمم،  ثم  الجامد  الماء  على  بيديه  يضرب  قال:  الصعيد؟  على  يقدر  لم  فإن 

نفسه»(١)» (٢). على  يأمن  حتى  بالتراب  يتيمم 

شعبان: عدة  بإكمال  أو  الهالل  برؤية  الصيام  ثبوت  في  ـ   ٢
فإن  األصل،  وهو  بالهالل  رمضان  شهر  دخول  يعرف  أنه  على  العلماء  اتفق 
الجناوني :  قـال  يومًا.  ثالثيـن  شـعبان  عدة  إكمال  وهو  البـدل  إلى  يصـار  تعـذر 
«صوموا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  لرؤيته  ويفطـر  الهـالل  برؤية  رمضان  شـهر  «ويصـام 
الصالحين،  طرق  وناهج  الطريق،  أهل  وأستاذ  التحقيق  شـيخ  «هو  الدرجيني:  عنه  وقال  «ثقة»، 
وخضوع».  هللا  خشية  ذا  وكان  والفروع،  الحديث  عنه  أُخذ  الجانحين،  الزائغين  دعاوى  وناقض 
طبقات،  الدرجينـي،  ـ   .٢٠  ،٩ سـيرة،  مـداد،  ابن  ـ   .١١٤ اإلسـالم،  بـدء  سـالم،  ابـن  ينظـر: 
.١٠٩ أجوبة،  خلفون،  ابن  ـ   .٨٢/١ - ٨٣ السير،  الشماخي،  ـ   .٢٥٤ - ٢٥٥  ،٢٣٩  ،٢١١/٢
عبد اهللا  مع  جالسا  كنت  قال:  شـقيق  عن  رقم ٣٦٨،  التيمم،  باب  الحيض،  كتاب  مسـلم،  رواه   (١)
شهرا  الماء  يجد  فلم  أجنب  رجال  أن  لو  أرأيت  عبد الرحمٰن  أبا  يا  أبو موسى  فقال  موسى  وأبي 
فكيف  أبو موسـى  فقال  شـهرا  الماء  يجد  لم  وإن  ال يتيمم  عبد اهللا  فقال  بالصالة؟  يصنع  كيف 
فقال   .(٤٣ (النسـاء:   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ المائدة:  سـورة  في  اآلية  بهذه 
فقال  بالصعيد.  يتيمموا  أن  الماء  عليهم  برد  إذا  ألوشك  اآلية  هذه  في  لهم  رخص  لو  عبد اهللا: 
أجد  فلم  فأجنبت  حاجة  في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بعثني  عمار:  قول  تسـمع  ألم  لعبد اهللا  أبو موسـى 
«إنما  فقال:  له  ذلك  فذكـرت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت  ثم  الدابة  تمرغ  كمـا  الصعيد  في  فتمرغـت  المـاء 
الشـمال  مسـح  ثم  واحدة  ضربة  األرض  بيديه  ضرب  ثم  هكذا»  بيديك  تقـول  أن  يكفيـك  كان 

عمار؟. بقول  يقنع  لم  عمر  تر  أولم  عبد اهللا  فقال  ووجهه،  كفيه  وظاهر  اليمين  على 
.٢٦٦/٤ المصنف،  الكندي:  أحمد  بكر  أبو   (٢)

=



٥٩١ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

يومًا»(١)»(٢).  ثالثين  العدة  فأكملوا  عليكم  غّم  فإن  لرؤيته،  وأفطروا  الهالل  لرؤية 
األسـباب  بيانه  سـياق  فقال  المسـألة  هذه  في  العلماء  أقوال  الجيطالي   ونقل 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  للهالل،  الرؤية  وهو  الصوم  موجب  َسَبَبْي  أحد  في  للصوم:  الموجبة 

له»(٣).  فاقدروا  عليكم  غّم  فإن  لرؤيته  وأفطروا  لرؤيته  «صوموا 
ويكون  يومًا،  وعشرين  تسـعًا  يكون  العربي  الشـهر  أن  على  العلماء  وأجمع 
بداية  تحديد  فـي  االعتبار  أن  على  واتفقـوا  الحديث،  في  ذلك  لثبـوت  ثالثيـن، 
بعد  القمر  ظهور  أول  بالرؤية  وأعني  المتقدم،  للحديث  الرؤية  هو  إنمـا  رمضـان 
المعتبر  وقتها  في  الرؤية  تكن  ولم  الشـهر  غّم  إذا  الحكم  في  واختلفوا  السـرار، 
يومًا،  ثالثين  العدة  إكمال  ذلك  في  الحكم  أن  إلى  العلماء  جمهور  فذهـب  لهـا، 
أول  وكان  ثالثين،  قبلـه  الذي  الشـهر  ُعّد  الشـهر  أول  هالل  غّم  الذي  كان  فـإن 
الناس  صام  الشـهر  آخر  هالل  غّم  الذي  كان  وإن  والثالثيـن،  الحـادي  رمضـان 
هالل  المغمى  كان  إْن  أنه  إلـى  ذهب  أنه  عمر   ابن  عن  ما روي  إال  يومـًا  ثالثيـن 
مطرف بن  عـن  وروي  الشـك،  بيوم  المعروف  اليـوم  النـاس  صـام  الشـهر  أول 
الشـمس  بسـير  الحسـاب  اعتبر  الهالل  غم  إذا  أنه  التابعين:  من  وكان  الشـجري  
بالنجوم  االستدالل  كان مذهبه  قال: من  أنه  الشافعي   ومثله مروي عن  والقمر(٤). 

رقم: ١٨١٠،  الهالل فصوموا،  رأيتم  إذا  النبي  قول  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (١)
هريرة. أبي  عن   ،١٠٨١ رقم:  الهالل،  لرؤية  رمضان  صوم  وجوب  باب  الصيام،  كتاب  ومسلم، 

ص ١١. الصوم،  كتاب  الجناوني:   (٢)
ومسـلم،   ،١٨٠١ رقم:  رمضان؟،  يقال  هـل  باب  الصوم،  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٣)
ورواه  عمر.  ابن  عن   ،١٠٨٠ رقـم:  الهالل،  لرؤية  رمضان  صوم  وجوب  باب  الصيـام،  كتـاب 
الهالل...»  تروا  حتى  تصوموا  «ال  النهي،  بصيغة  الصحيح  الجامع  مسـند  في  حبيب  الربيع بن 

.٣٢٣  ، الشَّكِّ َوَيْومِ  اْلِعيَدْينِ  ِصَيامِ  َعْن  النَّْهيِ  َباُب  الصوم،  كتاب 
الفقهاء  بحث  وقد  شوال،  وأول  رمضان  أول  إثبات  في  الفلكي  بالحساب  العمل  إلى  هنا  يشير   (٤)
اسـتعمال  يمكن  أم  المجردة  بالرؤية  يكتفى  هل  الناس  اختلف  لما  الموضوع  هذا  المعاصرون 
الحديثة  األجهـزة  ما دامت  الفلكي  بالحسـاب  االكتفاء  يمكـن  وهل  الهـالل؟  لرؤيـة  =المجهـر 
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يعتقد  فإنه  غّم،  وقـد  مرئي  الهالل  أن  ذلك  قبل  من  له  تبيـن  ثّم  القمـر،  ومنـازل 
ويجزيه(١). الصوم 

الخالف  «وسبب  فيقول:  المسـألة  في  الخالف  منشـأ  إلى  الجيطالي   ويشـير 
العلماء  أكثر  فذهب  له»،  فاقدروا  عليكم  غّم  «فإن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  في  الذي  االحتمال 
التقدير  معناه  أن  إلى  آخرون:  وذهب  يومًا،  ثالثين  العدة  إكمال  التأويـل  أن  إلـى 
وهو  صائمًا،  المـرء  يصبح  أن  معنـاه  أّن  رأى  من  ومنهـم  النجومـي،  بالحسـاب 
والحسـن  زيد   جابر بـن  وكان  عنـه،  روي  فيمـا  قدمنـا  كمـا  عمـر   ابـن  مذهـب 

مفطرْين»(٢). أصبحا  غّم  إذا  (البصري)  

المختار: الرأي 
األحاديث  ألن  الراجـح؛  الـرأي  هو  العلمـاء  جمهور  إليـه  ما ذهـب  ولعـلَّ 
بالحسـاب  ثبت  لو  أنه  إال  الشـك،  يوم  صوم  ال يجوز  أنـه  كما  تؤيـده،  السـابقة 
الهالل يمكن  الحديثة، أن  الوسائل  الفلكي بواسطة األقمار الصناعية وغيرها من 
الفلك  علم  وأكد  شـعبان،  من  والعشرين  التاسـع  يوم  شـمس  غروب  بعد  رؤيته 
الشـرع،  مع  ال يتناقض  العلم  ألن  الرأي؛  بهـذا  األخذ  األحسـن  من  فإنه  ذلـك، 
بيوض ،  والشـيخ  بكلي   عبد الرحمٰـن  منهـم  اإلباضيـة ،  بعـض  ما رجحـه  وهـذا 
الرؤية،  أمكنت  إذا  الفلكي  والحسـاب  المجردة  الرؤية  بين  الجمع  من  وال مانع 
الوسـائل  تتوفر  ولم  الرؤيـة  عدمت  إذا  أمـا  الغمـام،  مثـل  ما يعيقهـا  وال يوجـد 
يومًا.  ثالثين  إكمال عدة شعبان  المذكور وهو  بالنص  يعمل  فإنه  لرؤيته،  الحديثة 

أعلم. واهللا 

في  عبد الرحمٰن  بكلـي  بحـث  ينظر:  بينهما؟  يجمـع  أم  مسـاره  وتحديد  ضبطـه  علـى  تسـاعد 
 .٦٧/٢ - ٧١ للجيطالي،  اإلسالم  قواعد  على  حاشيته 

.٦٧/٢ - ٦٨ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)
.٦٩/٢ - ٧١ نفسه،  المصدر  الجيطالي:   (٢)

=
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الحج: إلى  بالعمرة  التمتع  َهْدي  في  ـ   ٣
والحج  العمرة  بيـن  جمع  بأن  الحج،  إلى  بالعمـرة  التمتع  الحـاج  نـوى  إذا 
قدر  إذا  أما  الصيام،  إلى  صار  عنه  عجز  فإن  المتعة،  هْدُي  عليه  وجب  بإحراَمْين 
البدل؟  يبقى على  أم  إلى األصل  الصيام فهل يرجع  الشروع في  قبل  الهدي  على 
ألن  األصل؛  إلى  يرجع  أن  بعضهـم  ورجح  الفقهاء ،  بين  خالف  محـل  المسـألة 

حاكم. حكم  إلى  ال يحتاج  األمر  هذا 
وبين  الفقهاء ،  خالف  فيها  وذكر  «قواعده»،  في  المسألة  هذه  الجيطالي   نقل 
في  واختلفوا  وجوبه،  فـي  وال خالف  التمتع  هدي  «في  فقال:  اختالفهـم  سـبب 
شـاة،  الهدي  من  ما استيسـر  أن  إلـى  العلماء  جمهـور  فذهـب  عليـه:  الواجـب 
 ﴾ Æ  Å  Ä ﴿ تعالى:  لقوله  الشـاة  على  يطلق  الهدي  اسـم  بأن  واحتجوا 
بعضهم  وذهب  شـاة،  الصيد  جزاء  في  يجب  أنه  باإلجماع  ومعلـوم  (المائـدة: ٩٥)، 

عباس . ابن  عن  ذلك  وروي  والبقر،  اإلبل  الهدي  من  ما استيسر  أن  إلى 
فعليه  الهدي  يجـد  لم  من  وأنـه  الترتيب،  علـى  الكفارة  هـذه  أن  وأجمعـوا 
إذا  وسـبعة  عرفة،  يوم  آخرها  مْحِرم  وهو  الحج،  فـي  أيام  ثالثة  يصـوم  الصيـام؛ 
رجع في الطريق، وقيل إلى مصره، واختلفوا في حّد الزمان الذي ينتقل بانقضائه 
فقد  الصوم،  في  شرع  أنس  إذا  مالك بن  عن  فقيل  الصيام،  إلى  الهدي  من  فرضه 
إن  قوم:  وقال  الصـوم،  أثناء  في  وجده  وإن  عليـه،  وال هدي  إليه،  فرضـه  انتقـل 
السـبعة  صوم  في  وجده  وإن  يهديـه،  أن  فعليه  األيـام  الثالثة  صـوم  قبـل  وجـده 
صلى  لو  أنه  كما  فرضه  من  خـرج  قد  ألنه  الصحيح؛  هو  وهذا  عليـه،  فال هـدي 
أيسر  «ومن  «الجامع»:  في  جعفر   ابن  وقال  له»(١).  فال بدل  الماء  وجد  ثّم  بالتيمم 
إن  أيضًا:  وقيل  الهدي،  فعليه  الثالثة  صومه  في  اليسر)  إلى  العسر  من  انتقل  (أي 

يذبح...»(٢). أن  فعليه  مِن ًى  أيام  في  وجد 

.١٧٠/٢ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)
.٢٩١/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)
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فيقول:  المسـألة  هذه  في  الفقهاء   بين  الخالف  منشـأ  إلى  الجيطالي   ويشـير 
في  شرط  العبادة  ابتداء  في  شرط  ما هو  هل  المسألة،  هذه  في  الخالف  «وسبب 

ال؟ أم  انتهائها 
يرى  انتهائنا،  في  شرط  العبادة  ابتداء  في  شرط  ما هو  جعل  من  أن  وبمعنى 
أثناء  في  وجده  ولو  الهْدي  فال يلزمه  الصوم  في  شروعه  عند  الهدي  فقد  إذا  أنه 
ـ  الصيام  وهو  ـ  بدله  فرض  إلى  ـ  الهـدي  وهو  ـ  فرض  من  انتقل  ألنـه  الصـوم؛ 
لمن  الهـدي  لزوم  فال يـرى  ذلك  يشـترط  لم  ومـن  الهـدي،  ألجـل  فال ينقضـه 
صومه  نقض  عليه  وجب  الصوم  أثناء  وجده  فإذا  الصوم،  في  َشـَرع  إذا  ال يجده 
الهدي ـ  وهو  ـ  األصل  إلى  العودة  عليه  وجب  العذر  زال  إذا  ألنه  الهدي؛  ولزمه 
«األبدال  اإلباضية   عليها  نص  كما  أو  بزواله »  بطل  لعذر  جاز  «ما  للقاعـدة:  طبقـًا 

منه»(١) . المبدل  بوجود  حكمها  يرتفع 

االضطرارية: الذكاة  في  ـ   ٤
ذلك  تعذر  فإذا  النحر،  أو  بالذبـح  تذكى  أن  األنعام  لحوم  ِحـّل  في  األصـل 
في  الحيوان  سـقط  أو  األنعام،  توحشـت  لو  كما  االضطرارية،  الذكاة  إلى  يصار 

ذلك. غير  أو  سيف  أو  بسهم  جرحه  إلى  يصار  فإنه  بئر، 
من  شـيء  امتنع  إن  «وكذلك  الشـأن:  هذا  الحضرمي  في  أبو إسـحاق  يقول 
أو  رمحك  أو  بسـيفك  فأصبَت  ة،  بَّ واللَّ الحلـق  في  الذكاة  عـن  ونحوهـا  األنعـام 

أكله»(٢). حلَّ  موضع،  أّي  في  سهمك 

اإليجار: مدة  تحديد  في  ـ   ٥
ـ : مثالً  ـ  لشهر  دارًا  استأجر  َمن 

.٣١٠/١ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .١١٥/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.١١٨/٤ اإليضاح،  الشماخي:  ـ  ص ٢٠٣.  الخصال،  مختصر  أبو إسحاق:  الحضرمي   (٢)
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بنهايته  يحسب  الشهر  فإن  الشهر،  من  يوم  أول  منذ  اإليجار  عقد  جرى  فإن 
واحد  أو  ثالثون،  أو  وعشرون،  تسـع  أو  وعشـرون،  ثمان  أيامه:  عدد  كان  مهما 
إلى  يصار  الشهر  من  أيام  عدة  مرور  بعد  اإليجار  عقد  جرى  لو  ولكن  وثالثون، 

يومًا(١). ثالثون  وهو  ـ ،  التقديري  الشهر  وهو  ـ  البدل 
أنه:  «اإليضاح»  في  الشماخي   ذكر  فقد  بالشهور،  العامل  اسـتئجار  في  ومثله 
استهّل  حتى  فعمل  الشهر،  أول  من  عمله  في  دخل  ثم  بالشهور  استأجره  إن   ...»
وعشرين  تسعًا  أو  ثالثين  الشهر  كان  سواء  ما عليه  قضى  فقد  يليه،  الذي  الشـهر 
كاملة،  يومًا  الثالثين  ُيَوفي  أن  عليه  فإنما  الشهر  أول  من  يدخل  لم  إن  وأما  ليلة، 

الحال»(٢). هذا  على  والِعَدد  والنذور  األيمان  في  وكذلك 
على  اإليجار  عقـد  حسـاب  في  اعتمد  األولى  أن  الصورتيـن  بيـن  والفـرق 
شهر  من  تختلف  فهي  واحدة،  نهاية  لها  ليس  الشـهور  وهذه  الشمسية،  الشـهور 

آخر. إلى 
وهذه  العربية،  القمرية  الشـهور  على  فيه  اعتمد  فقد  الثاني  اإليجار  عقد  أما 
نعتمد  أن  ما ينبغي  وهذا  ثالثين،  أو  يومًا  وعشـرين  بتسـع  دائمًا  تنتهي  الشـهور 
الحضارة  علينا  سـيطرت  لألسـف  ولكن  والمالية،  التجارية  معامالتنا  في  عليـه 
التجاري والمالي، فأصبحنا  اقتصادنا، ففرضت علينا نظامها  الغربية األجنبية في 
ورغم  الميالدية،  والسـنة  الشمسـية  بالشـهور  المالية  معامالتنا  ونقـّوم  نحسـب 
القويـم،  ونهجهـا  األصيـل  بتراثهـا  تتمسـك  بقيـة  األمـة  فـي  فال زالـت  ذلـك 
أساسًا  وتجعلها  الهجرية،  والسنة  القمرية  بالشهور  وتعتز  بديالً،  عنه  وال ترضى 
من  جزًءا  باعتبارهمـا  العبـادات،  مثـل:  العقود،  جميع  فـي  الماليـة  لحسـاباتها 

اإلسالمية. شخصيتنا  مقومات 

.١١٥/١ العدلية  األحكام  مجلة  شرح  القاضي:  منير   (١)
.٢٣٩/٦ - ٢٤٠ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٥٩٦

الشهور: عدة  إلى  اإلقراء  عدة  من  االنتقال  في  ـ   ٦
تعذر  فإن  حيـض،  بثالث  خلع  أو  طالق  مـن  العدة  لزمتها  امـرأة  كل  تعتـد 
في  الجناوني   يقول  شهور.  ثالثة  وهي  باألشـهر،  العدة  كانت  بالحيض  االعتداد 
أو  حيضة  فحاضـت  بائنة،  غيـر  تطليقة  امرأته  الرجـل  طلـق  «وإذا  الصـدد:  هـذا 
ال تحيض،  ممن  كانت  إن  شهرين  أو  شهرًا  أو  تحيض،  ممن  كانت  إن  حيضتين 
عنها زوجها،  المتوفى  إلى عدة  فلتنتقل  انقضاء عدتها،  قبل  عنها زوجها  مات  ثّم 
زوجها  عنها  المتوفى  عدة  وتسـتأنف  األولى،  العدة  من  ما مضى  على  وال تبني 

زوجها... عنها  مات  يوم  من 
عدتها،  _ في  عنها  مات  ثم  بائنة،  تطليقة  أو  ثالثًا  امرأتـه  الرجل  طلـق  وإذا 

زوجها... عنها  المتوفى  عدة  إلى  المطلقة  عدة  من  االنتقال  عليها  فليس 
وال تبني  _ قروء  ثالثة  فلتعتد  عدتها،  في  بلغت  ثّم  طلقت  إذا  الطفلة  وأمـا 

قروء، وكذلك  ثالثة  بلوغها  يوم  من  ولتستأنف  ما مضى من عدتها،  على 
في  الحيض  مـن  أيسـت  ثّم  طلقت  ثّم  تحيض،  ممـن  كانـت  إذا  البالغـة 
من  ما مضى  على  وال تبني  إياسـها،  يوم  من  أشـهر  ثالثة  فلتعتد  عدتها، 
العدة األولى قبل أيامها إذا حاضت قبل اإلياس حيضة أو حيضتين...»(١).

الوقف: مال  في  التصرف  حكم  في  ـ   ٧
باإلبدال: الوقف  مال  في  التصرف  حكم  ـ  أ 

مثل:  معين،  صـرف  غلته  من  يخرج  موقوف  مـال  كان  إذا  أنه  العلم  أهـل  يـرى 
الديار،  من  شيء  كإصالح  الوقف،  مصالح  في  تصرف  فضة  من  محمديات(٢)  عشـر 
فيه  فالحكم  العملة،  تلك  أو  الصرف  ذلك  عدم  ثم  المسجد،  أو  اآلبار،  أو  األنهار  أو 

ص ٣١٤. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)
ولم  النهضة  عصر  في  واختفت  ُعمان  سـلطنة  في  قديمًا  متداولة  كانت  الفضة  من  نقدية  عملة   (٢)

المتاحف. في  إال  حاليًا  أثر  لها  يبق 



٥٩٧ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

المتعامل  الصرف  نوع  بقيمتها من  أو  إن علم،  يعطى بصرفها  بأن  البدل  إلى  أنه يصار 
وكثيرًا  الخليلي ،  خلفان  سـعيد بن  المحقق  ما رجحه  وهذا  الحقوق،  تتلف  لئال  بـه؛ 
ويتقادم  معينة  عملـة  الموصي  فيحدد  القديمـة،  الوصايا  بعض  فـي  ذلك  ما يحـدث 
يتولى  َمن  على  يلزم  فهنا  الكهف،  ألصحاب  حدث  كما  العملة،  فتتغير  الزمن  عليها 
هو  وهذا  ـ  وجدت،  إن  العملة  تلك  عن  يبحث  أن  الوقـف  وكيل  أو  الوصيـة،  تنفيـذ 

الحاضر. بالصرف  قيمتها  وهو  البدل  إلى  ينتقل  عدمت  فإن  ـ ،  األصل 
وفضلنا  سؤال،  في  الخليلي   سـعيد  الشـيخ  على  المسـألة  هذه  ُعرضت  وقد 
«ما  فيقول:  البيان  فـي  وزيادة  النص،  مضمون  علـى  حفاظًا  جوابه  مـع  ننقلـه  أن 
غلته  من  يخرج  مؤبدًا(٢)  المال  ذلك  في  ووجد  ماالً(١)  اشترى  فيمن  شيخنا  يقول 
ما أشبه  أو  اآلبار  أو  األنهار  أو  الديار،  من  شيء  إلصالح  فضة  محمديات  عشر 
الصرف،  ثم عدم ذلك  بعد سَلف،  البر، فمضى على ذلك خَلٌف  أفعال  ذلك من 
وتعامل أهل تلك األرض بصرف غيره نحاسًا وعدًدا من ذلك الصرف النحاس، 
توجد  لم  إذا  ذكرها  المقدم  المحمدية  يحضر  أن  أيلزمه  المتقدم،  باالسم  يسمى 
قيمـة  وتلزمـه  ذلـك؟  ال عليـه  أم  إلتيانهـا  والخـروج  األرض،  أطـراف  فـي  إال 
بإخراج  يكتفي  أم  العصر؟  ذلك  الفضة  وقيمة  وزنها،  أْشَهر  على  الفضة  محمدية 

الفضة؟»(٣). ثمن  عن  نقصت  ولو  التسمية 
المخالف  الرأي  إلـى  اإلشـارة  مع  برأيه  وصرح  ذلك،  عن  الخليلـي   فأجـاب 
فقال: «والذي عندي أن عليه أن يخرجها محمديات فضة ما وجدت في التوقيف، 
بحسب  نحاسـًا  محمديات  بدلها  يخرج  أن  له  وليس  للمال،  الموّقف  حددها  كما 
أصالً  توجد  فلم  الفضة  محمديات  عدمت  فإن  الفضة  غير  النحاس  ألن  التسمية، 

لنفسه. يحتاط  أن  وعليه  المال،  من  الغرم  قول  ذلك  في  القول  يكون  أن  جاز 

والمزارع. الحقول  وهي  األخضر،  المال  ُعمان  أهل  اصطالح  في  به  يقصد  المال   (١)
المغرب. أهل  عنه  يعبر  كما  الحبوس  أو  الوقف  ـ  أعلم  واهللا  ـ  به  يقصد   (٢)

.٨/٨ السابق،  المرجع  سعيد:  الخليلي   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٥٩٨

ال يرجى  _ عدمًا  عدمت  إن  آخر  رأي  على  الوقـف  ببطالن  القول  ويجـوز 
وجودها.

موقوف ». _ مشكوك  «كل  ألن  بحكمها؛  القطع  عن  الوقوف  ويجوز 
بشـيء  _ فيه  ال يحكم  ولكن  حاله،  علـى  الوقف  بثبـوت  القول  ويجـوز 

يرث  أو  الفضة  محمديات  فيـه  توجد  زمان  يأت  حتى  إلشـكاله،  معين 
أوسـط  من  المحمديات  بوزن  تعطى  بأن  فيه  قيل  ولو  وارثهـا،  األرض 
فضة  أن  يصـح  أن  إال  االحتيـاط،  فـي  أعالهـا  أو  الحكـم  فـي  الفضـة 
صفتها،  من  ما صح  إلى  فيرد  أدنى،  أو  يحكم  مما  أفضل  المحمديـات 
مع  والحقوق  األوقـاف  تتلف  لئال  الصـواب؛  عن  البعد  كل  أبعـده  لـْم 
موجود  وهي  الفضـة  من  ألنها  معين؛  جنـس  من  بكونها  العلـم  وجـود 

الوزن. ومعلومة 
لو  لكن  فليحفظ،  وربع  مثقال  والالرية  مثقال  الفضة  محمدية  أن  األثر  وفي 
وإال  ُعِلم  إن  بصرفهـا  يعطـي  أن  فيجوز  واحـدة،  الفضة  مـن  محمديـة  وجـدت 
اللبس  يتأكـد  وإنما  بـه،  المتعامل  الصـرف  نـوع  من  الزمان  ذلـك  فـي  بقيمتهـا 

أصالً...»(١). انقرضت  إذا  اآلراء  وتتعارض 

المختار: الرأي 
ا  حاليَّ بـه  والمعمول  للصـواب،  األقرب  هـو  الخليلي   ما رجحـه  ولعـل 
عين  إيجاد  تعذر  قد  دام  ما  الحقوق،  وتضيع  الناس  مصالح  ال تتعطل  حتـى 
في  كان  حيث  مثالً:  كالجزائر  البلدان  بعض  في  ما حدث  وهذا  العملة،  تلك 
وصايا  تـرك  من  ومنهم  الفرنسـي،  بالفرنـك  يتعاملـون  االسـتعمارية  الفتـرة 
بالدينار  تتعامـل  الجزائر   أصبحـت  االسـتقالل  وبعد  العملة،  بتلـك  محـددة 
فوجب  األسـواق  من  الفرنسـية  العملة  اندثرت  األيام  مرور  ومع  الجزائري، 

.٨/٨ - ٩ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (١)



٥٩٩ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

المحلي،  بالصرف  قيمتهـا  تقدير  أو  الجزائر   خـارج  في  عنها  البحث  حينئـذ 
مقاصد  من  ألن  معامالتهم  فـي  الناس  على  وتيسـيرًا  الحقوق،  على  حفاظـًا 

المال. حفظ  العامة  الشرعة 

موضعه: غير  في  الوقف  صرف  في  ـ  ب 
وْقًفا،  زراعية  أرض  محصول  أو  بغلـة  أوصى  من  أن  إلى  العلم  أهل  ذهـب 
المكان  ذلـك  على  واسـتولى  جبار  عليه  فَسـَطا  معلـوم،  بمكان  القـرآن  لتعليـم 
آخر  موضع  إلى  موضعـه  عن  التعليم  ل  يَحوَّ أنـه  فحكموا  للتعليـم،  المخصـص 

البدل ». إلى  يصار  األصل  تعذر  «إذا  المقررة:  بالقاعدة  عمالً  ذلك،  لتعذر 
الخليلي   سعيد  المحقق  على  طرح  سؤال  في  المسـألة  هذه  ذكر  ورد  وقد 
القرآن  يعّلم  لمـن  بغلته  ُموَصى  زراعيـة)  (أرض  مـال  في  تقول  «ومـا  مفـاده: 
حصنًا  واتخـذه  متغلب  المـكان  ذلك  علـى  وتغلَّب  معلـوم،  بمـكان  العظيـم 
في  يعّلم  أحدًا  يتـرك  أن  المال  يده  في  لمن  أيجوز  نـزوى (١)،  كجامع  ومنعـه، 
الكبيرة  المدرسة  في  يجعله  أم  الموضع،  فيها  التي  القرية  في  المكان  غير ذلك 
لعدم  هذا  ال يسـع  أم  معّلم؟  به  ليتحجر  ال يكفل  مـال  هو  إذ  بالمحلـة ؛  التـي 
قليلة  المال  غلة  إذ  بهـا  يصنع  كيف  داره؟  غلته  من  تجمعت  والمـال  الجـواز 
الجزاء  ولك  أصنع  كيـف  لي  صف  قرشـًا؟  ثالثين  بقدر  منها  حاقـل(٢)  واآلن 

اهللا؟(٣). من 
غيره،  موضع  إلى  عنه  تحويله  فيجوز  الموضع  ُمنع  «إذا  أنه  الخليلي :  أجاب 

الوقف»(٤). وال يعطل 

١٦٠ كلم. بحوالي  عنها  تبعد  مسقط  العاصمة  جنوب  تقع  ُعمانية  مدينة   (١)
بقي. أو  باق  ومعناه  متداول  ُعماني  مصطلح  أو  عامية  لفظة  حاقل:   (٢)

.٤٩/٨ نفسه،  المرجع  الخليلي:   (٣)
نفسه. المرجع  الخليلي:   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٠٠

المختار: الرأي 
ألن  للصواب؛  واألقـرب  األعدل  الـرأي  هو  الخليلي   إليـه  ما ذهـب  ولعـلَّ 
فال يجوز  وُيعّلمه،  القرآن  يتعلم  من  بها  ينتفع  أن  الغلة  تلك  وْقفِ  مـن  المقصـد 
نظر  حسـب  للتعليم  المخصص  المكان  توفر  عدم  بسـبب  تضييعها  أو  تجميدها 
بمقاصدها  العقود  في  و«العبـرة  البدل »،  إلى  يصار  األصل  تعذر  «فـإذا  الواقـف، 

ضرر. أي  بذلك  ال يلحق  ما دام  ومبانيها »  ال بألفاظها  ومعانيها 

الوقف: مال  صيانة  في  ـ  ج 
بالمواد  وصيانتها  األفالج  سـواقي  تصريج  في  األصل  إن  العلم:  أهل  يقول 
تلف  وِخيف  أوقـاف  للفلج   يكن  لـم  فإذا  الفلج (١)،  أوقـاف  من  تكـون  الالزمـة 
له،  المالكين  أي  أربابه،  على  بتصريجه  يحكم  فإنه  الفلج،  ُيصّرج  لم  إن  األموال 

منه(٢). المنتفعين  أو 

من  وتنبع  مزروعاتهم  لسقي  البلد  أهل  يبنيها  التي  العامة  السواقي  على  يطلق  ُعماني  مصطلح   (١)
نظام  وهي  وتميمون  أدرار  بمنطقـة  الجزائر  جنوب  في  مثلها  ويوجـد  الجبـال،  مـن  أو  األرض 

جّدًا. مفيد  للري  األولون  وضعه 
.١٦٣/٨ نفسه،  المرجع  سعيد:  الخليلي   (٢)
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بها  تمسـك  معتبرة،  أهمية  ذات  اإلسـالمي،  الفقه  قواعد  مـن  القاعدة  هـذه 
األصول  من  بأنهـا  بعضهم  إليهـا  أشـار  بل  بينهم،  وتداولوهـا  الفقهـاء   جماهيـر 

الشريعة(١). أصول  ما أقيمت  تنسى  ال تكاد  التي  الشائعة 
ووجه  عنها،  ومتفرعة  التيسـير »  تجلب  «المشـقة  الكلية  للقاعدة  قيدًا  وتعتبـر 
التيسـير  جانب  فيها  يتمثـل  بالمعسـور »  ال يسـقط  «الميسـور  قاعـدة:  «أن  ذلـك: 
اإلسـالم  أن  ذلك  الطاعات؛  من  به  كلفوا  فيما  العباد،  عن  والتخفيف  والتسـهيل 
الشرعية  بالتكاليف  قيامه  ما يعرض لإلنسان من ظروف ومالبسات، تجعل  راعى 
من  فشـرع  ونحوه؛  والعجز  كالمرض  عليه،  وصعبًا  شـاّقًا  وسـهولتها  يسـرها  مع 
أو  الطاقة  فـوق  ما يكون  كل  وتحاشـى  البشـرية،  الطاقة  حدود  في  ما هـو  ذلـك 
القيام  وأمكـن  الواجب  ببعـض  القيام  المكلـف  على  تعـذر  فإذا  الكاهـل،  يثقـل 

عنه. عجز  أو  ما تعذر  عنه  وسقط  بالممكن  القيام  عليه  وجب  اآلخر  بالبعض 
المنهيات  بها في نطاق  قيدًا يعمل  بقدرها »  وإذا كانت قاعدة: «الضرورة تقدر 
حتى  المأمورات  نطاق  في  بها  يعمل  بالمعسور »  ال يسـقط  «الميسـور  قاعدة:  فإن 
وال حرام  عجز  مع  واجب  «ال  وهي:  واحدة  قاعدة  في  بينهما  جمع  القيّ م  ابن  إّن 
يقدر  لم  فإذا  واستطاعته،  العبد  بقدرة  معلقة  كلها  الشريعة  فأوامر  ضرورة »(٢)،  مع 
ـ  بعضه  على  قـدر  وإذا  وجوبه،  عنـه  سـقط  بالكلية  الواجبات  من  واجـب  علـى 

عنه»(٣). ما يعجز  عنه  وسقط  منه،  عليه  ما يقدر  وجب  ـ  عبادة  البعض  وذلك 

ص ٤٦٩. الغياثي،  الحرمين:  إمام  الجويني   (١)
.٢٢/٢ الموقعين،  إعالم  القيم:  ابن   (٢)

ص ٢١٠ - ٢١١. األبرار،  قلوب  بهجة  السعدي:   (٣)
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تفرق  الشريعة  أصول  «فإن  فقال:  القاعدة  هذه  أهمية  إلى  تيمية   ابن  نّبه  وقد 
بمفرط  ليس  ومن  والمعتدي،  والمفرط  والعاجز،  القادر  بين  مواردها  جميع  في 
أمة  عليه  الـذي  الوسـط  وهو  معتمد،  عظيم  أصـل  بينهمـا  والتفريـق  وال متعـّد، 

المتباينين»(١). القولين  بين  العدل  يظهر  وبه  الوسط، 
كما أشار ابن القيم  إلى أهميتها وجعلها قاعدة للعبادات فقال: «إن ما أوجبه 
عليه،  صحتها  َوقف  أو  فيها،  ركنًا  أو  للعبادة،  شرطًا  جعله  أو  ورسوله  تعالى  اهللا 
العجز  حال  في  أما  العبد،  فيها  يؤمر  التي  الحال  أنها  إال  القدرة ؛  بحال  مقّدر  فهو 

عليه»(٢). العبادة  صحة  فال تتوقف  وال مأمور؛  مقدور  فغير 
القاعدة،  هذه  على  وحديثًا  قديمًا  العلماء  من  كغيرهم  اإلباضية   اعتمد  وقـد 
الفقهية،  فروعهم  في  وتجسـدت  متقاربة،  وصيغ  متعددة  بتعبيرات  عنها  وعبروا 
فعل  عن  فعجز  شـيئين  بفعل  أُمِر  «َمن  أن  البهلوي   بركة  ابن  ما ذكره  ذلـك  ومـن 

عليه »(٣). ما قدر  فعل  عنه  يسقط  لم  أحدهما 
الواجبات  بعض  سقط  «وإذا  بقوله:  «المعارج»  في  السـالمي   إليها  وأشـار 
عنها  وعّبر  تركـه »(٤).  في  يعذر  لم  الذي  اآلخر  الواجب  تـرك  ال يجوز  لعـذر 
ال يترك  كله  ال يدرك  «ما  ومشـهورة:  موجزة  بعبارة  الثمين»  «العقد  في  أيضـًا 

كله »(٥).
االسـتئذان  سـقوط  عن  حديثه  معرض  في  ذكرها  فقد  أطفيـش   القطب  أمـا 

اآلخر »(٦). بسقوط  فرض  يسقط  «وال  فقال:  األحيان،  بعض  في  السالم  دون 

.٣١٢/٢١ - ٣١٣ فتاوى،  مجموع  تيمية:  ابن   (١)
.٣٤/٢ - ٣٦ الفوائد،  بدائع  نفسه:  ـ   .٤٧/١ - ٤٨ السنن،  تهذيب  الجوزية:  قيم  ابن   (٢)

.٣٤٧/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
.١٥٤/٦ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٤)

.٢١٦/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٥)
.٣٨٩/٥ النيل،  شرح  أطفيش:   (٦)



٦٠٣ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

قواعد  في  ما جاء  منها  اإلباضية ،  غير  المصادر  من  كثير  في  ذكرها  ورد  كما 
بعضه  على  فقدر  الطاعات  من  شيء  كلف  من  أن:  عبد السالم   للعز بن  األحكام 
عليها  ونص  عنه ،  ما عجز  عنه  ويسقط  عليه  قدر  بما  يأتي  فإنه  بعضه،  عن  وعجز 
بالمعسور »(١). الميسور  يسقط  «ال  فقال:  محكمة  مركزة  بصيغة  آخر  موضع  في 

المتعذر  «إن  بقولـه:  فروعه  في  القرافي   عنهـا  ر  عبَّ المعنى  هذا  مـن  وقريـب 
التكاليف»(٢).  في  يستصحب  والممكن  اعتباره  يسقط 

مصدر  فال يخلو  القاعدة،  هذه  ذكرت  التي  المصادر  حصر  مقام  في  ولسـنا 
أهمية  على  تأكيدًا  تلميحـًا،  أو  تصريحًا  ذكرها  من  الفقهية  القواعـد  مصادر  مـن 

اإلسالمي(٣). الفقه  في  ومكانتها  القاعدة  هذه 

:IóYÉ≤dG  ∫ƒdóe  :kÉ«fÉK
األمر  ويسر  سهل،  أي  ويسر  األمر  ويسر  العسر،  وضد  اليسر  من  الميسـور: 

السهل. والميسور،  واليسر  ميسور،  فهو 
والشدة(٤). الضيق  اليسر:  ضد  العسر  من  المعسور: 

أي  الفرض»  «وسقط  الفقهاء   وقول  وقع،  إذا  سـقوطًا  يسقط  الشيء  وسـقط 
به(٥). واألمر  طلبه  سقط 

.٦/٢ - ١٩ األنام،  مصالح  في  األحكام  قواعد  عبد السالم:  العز بن   (١)
.١٩٨/٣ الفروق،  القرافي:   (٢)

الغياثي،  الجويني:  وينظـر:  ـ  ص ١٠٩ - ١١٠.   ،٨ رقـم  قاعدة  القواعد،  الحنبلي:  رجـب  ابـن   (٣)
والنظائر:  األشباه  السيوطي،  ـ   .١٥٥/١ والنظائر،  األشباه  الدين:  تاج  السبكي  ابن  ـ  ص ٤٦٩. 
مطبعة  الكبرى،  الميزان  الشـعراني:  ـ  ص ٣٢٠ - ٣٢١.  الفقهية،  القواعد  الندوي:  ـ  ص ٢١٧. 

وغيرها. ص ٢٩٦.  الوجيز،  البورنو:  ـ   .٢١٠/١ مصر،  الحلبي،  البابي  مصطفى 
العلمية،  المكتبة  طبع  العزيز،  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر  الشيرازي:  الفيروزآبادي   (٤)

وعسر. يسر  مادة  لبنان.  البار،  دار  وتوزيع 
.٨٦/٣ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (٥)
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للقاعدة: اإلجمالي  والمعنى 
لعدم  الشرع  به  أمر  الذي  األكمل  الوجه  على  فعله  يتيسر  لم  إذا  المأمور  أن 
عليه،  المقدور  البعض  هذا  فعـل  فيجب  بعضه،  فعل  يمكن  وإنما  عليـه،  القـدرة 
بأمر  كلفنا  لـو  الحكيم  فالشـارع  فعله(١).  يشـق  الذي  الكل  بترك  هـذا  وال يتـرك 
شق  بما  تيّسر  الذي  فال يسقط  اآلخر،  البعض  علينا  وتعسر  بعضه  ِفْعل  لنا  تيّسـر 
يسـتطيع  أمر  فكل  وعليـه  المعسـور،  يسـقط  ثم  بالميسـور  نأتـي  بـل  عسـر،  أو 

عسره(٢). أو  فعله  عليه  يشق  بما  ال يسقط  عليه  يسير  وهو  فعله  المكلف 
في  والعجز  للقـدرة  بالنسـبة  للمكلف  حاالت  أربـع  الفقهاء (٣)  بعـض  ذكـر 

وهي: البدن  من  بمباشرتها  المأمور  واآلالت  به،  المأمور  الشيء 
الماء. استخدام  القادر على  بهما كالصحيح  اإلتيان  بهما: فحكمة  قدرته  األولى: 
للماء. العادم  عجزه عنهما: فحكمه عدم وجوب اإلتيان بهما، كالمريض  الثانية: 
فحكمه  للماء  العـادم  كالصحيح  بـه،  المأمور  عـن  وعجزه  ببدنه  قدرتـه  الثالثـة: 
عنه،  سقط  بدل  له  يكن  لم  فإن  كالتيمم،  عليه  يقدر  بدل  له  كان  إن  البدل  إلى  االنتقال 

وال يعيد. اإلمكان  حسب  يصلي  فإنه  الصالة،  في  عورته  ستر  عن  العاجز  كالعريان 
صور: ولها  بدله،  أو  به  المأمور  على  وقدرته  ببدنه  عجزه  الرابعة: 

مال  وله  الراحلـة،  على  ال يستمسـك  الذي  المعضوب(٤)  األولـى:  الصـورة 
به  المأمور  على  لقدرته  بماله،  الحج  عليه  يجب  فالصحيح  عنه،  يحـج  أن  يقـدر 
ببدنه،  العاجز  بماله  الجهاد  على  القادر  ونظيره  بنفسه،  هو  مباشرته  عن  عجز  إن 

العلماء. قولي  أصح  في  بماله  الجهاد  عليه  يجب 

.٢٩/٤ الفوائد،  بدائع  الجوزية:  القيم  ابن   (١)
ص ٤٧٧. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  عبد العزيز:  عزام  ـ  ص ٣٩٦.  الوجيز،  البورنو:   (٢)

.٣٠٤/٤ ـ ،  ١٣٩٢ه مصر،  الجديدة،  الفجالة  مطابع  ط ٢،  الفوائد،  بدائع  الجوزية:  قيم  ابن   (٣)
المخبول  العرب:  كالم  في  والمعضوب  األزهري:  قال  عضبته؛  منه:  تقول  الضعيف؛  المعضوب:   (٤)
الحركة وأزمنته. وقال  أقعدته عن  إذا  الّزمانة تعضبه عضبًا:  يقال عضَبْته  به؛  الذي ال َحراك  الّزمِن 

.٨٠٢/٢ عضب،  مادة  العرب  لسان  منظور:  ابن  والخبل.  والعرج  الشلل  العضب  أبو الهيثم: 
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فهذا  اإلطعام،  على  القادر  الصوم،  عن  العاجز  الكبير  الشيخ  الثانية:  الصورة 
األقوال. أصح  في  مسكينًا  يوم  كل  إطعام  عليه  يجب 

العادم،  حكم  فحكمه  الماء  اسـتعمال  عن  العاجز  المريض  الثالثة:  والصورة 
الصيام. عن  العاجز  كالشيخ  البدل  إلى  وينتقل 

القول: وخالصة 
البدن  ببعض  العجز  وبين  واالستطاعة،  العجز  بين  يفرق  الحكيم  الشارع  إن 
لم  البدن  ببعض  عجـز  متى  بل  سـواء،  ذلك  فليس  الواجب  بعض  عـن  والعجـز 
وبعضه  جريحًا  بدنه  بعض  كان  إذا  هذا  وعلى  اآلخر،  البعض  حكم  عنه  يسـقط 
إذا  ونظيره  الصحيح،  المذهـب  على  للجريح  وتيمم  الصحيح  غسـل  صحيحـًا، 
«الميسـور  ألن  وذلك  الباقي؛  غسـل  عليه  وجـب  وضوئه  أعضـاء  بعض  ذهـب 
عن  تفرعت  التي  والشواهد  األمثلة  جميع  كله  ذلك  ونظير  بالمعسور »  ال يسقط 

ـ . اهللا  شاء  إن  ـ  قريبًا  ستأتي  والتي  القاعدة  هذه 
الواجب  _ هذا  جزء  كان  إذا  أنه  فضابطه:  الواجب  بعض  عن  عجز  إذا  أمـا 

بغير  الجميـع  فعل  تعـذر  عند  فعلـه  يجب  أي  بـه ؛  اإلتيـان  لزمـه  عبـادة 
على  قدر  كمـن  بالمعسـور »  ال يسـقط  «الميسـور  أن  على  بناء  خـالف، 
بعض مناسك الحج وعجز عن بعضها، لزمه فعل ما قدر عليه، ويستناب 

عنه. عجز  فيما 
ويكون  _ بـه،  اإلتيان  فال يلزمه  مشـروعة  عبـادة  جزؤه  يكـن  لـم  إذا  وأمـا 

القاعدة. من  مستثنى 
جميع  في  القـدرة  يشـترط  أنه  إلى  جليـة  إشـارة  ما سـبق  كل  ففـي  وهكـذا 
عجز  بما  اهللا  فال يكلفه  شيء  على  يقدر  لم  فمن  عباده،  على  تعالى  اهللا  ما أوجبه 

نحصرها(١). أن  من  أكثر  ذلك  على  والشواهد  عنه، 

ص ٣١٨ - ٣١٩. الكبرى،  الفقه  القواعد  صالح:  السدالن   (١)
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منها: نذكر  نَّة  والسُّ الكتاب  من  القاعدة  لهذه  اإلباضية   استدل 

الكريم. القرآن  من  ـ  أ 
ـ  ١ (البقرة: ٢٨٦).   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ تعالى:  قوله 

في  بما  إال  العباد  ال يكلف  أنه  على  تعالى  اهللا  نص  الكريمة  اآلية  هذه  ففي 
الجوارح،  أو  القلوب  أعمال  من  منهما  ما كان  إدراكهم،  مقتضى  وفي  وسـعهم، 
من  يطاق  بمـا  إال  تكليف  فال يجـوز  المسـلمين،  عن  الكربـة  انكشـفت  وبهـذا 

األحكام(١).
ـ  ٢ (التغابن: ١٦).   ﴾ z  y  x  w ﴿  : قوله 8 
ـ  ٣   P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F ﴿ تعالى:  وقولـه 

 ﴾ a  `  _  ^  ]  \[  Y  X  W  V  U  TS  R  Q
(الطالق: ٧).

نَّة: السُّ من  ـ  ب 
ـ  ١ عنه   نهيتكم  «ما  يقول:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  قال:  أبو هريرة  3  ما رواه 

من  الذين  أهلك  فإنما  ما اسـتطعتم،  منه  فافعلوا  به  أمرتكم  وما  فاجتنبوه، 
أنبيائهم»(٢).  على  واختالفهم  مسائلهم  كثرة  قبلكم 

أمرتكم  وإذا  فانتهـوا،  شـيء  عن  نهيتكم  «إذا  قال:  أنـه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  روايـة  وفـي 
ما استطعتم»(٣).  منه  فأتوا  بشيء 

.٤٢٩/٣ القرآن،  أحكام  القرطبي:   (١)
الرسـول،  بسـنة  االقتداء  باب  ـنَّة،  والسُّ بالكتاب  االعتصام  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
عن  رقم ١٣٣٧،  العمر،  في  واحدة  مرة  الحج  فرض  باب  الحج،  كتاب  ومسلم،  رقم ٦٨٥٨، 

.١٨٣٠/٤ مسلم،  صحيح  هريرة.  أبي 
تخريجه. تقدم   (٣)
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بالحديث: االستالل  وجه 
ألن  اآلتية؛  اآلية  معنى  مـن  فهمناه  لما  مؤكد  الحديث  «هذا  السـالمي :  قـال 
من  يأتي  أن  المكلف  على  يجب  أنه  على  يدل  ما استطعتم»  منه  «فأتوا  قوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
لم  الذي  ذلك  عنه  سـقط  منها  شـيء  على  يقدر  لم  فإذا  ما اسـتطاع،  المأمورات 
يستطع فعله، وبقي الذي يستطيعه على حال اللزوم، فال وجه إلسقاطه والعدول 

غيره»(١). إلى  عنه 
من  الثاني  الشـطر  من  مسـتنبطة  القاعدة  هذه  أن  إلى  الفقهاء   جمهور  وذهب 
«أشباهه»  في  السبكي ،  بن  الدين  تاج  اإلمام  بذلك  صرح  وقد  السـابق،  الحديث 
فأتوا  بأمر  أمرتكم  «إذا  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  من  المستنبطة  القواعد  أشـهر  من  «وهي  وقال: 
وجب  البعض  وتعسر  البعض  تيسر  إذا  أنه  على  دليل  وفيها  ما استطعتم»(٢)،  منه 

بالمعسور»(٣). ال يسقط  ألنه  بالميسور؛  اإلتيان 
قواعد  من  «وهذا  المذكور:  الحديث  شرح  في  الهيثمي   حجر  ابن  وقال 
يحصى  ماال  يدخل  ألنه  الكلم؛  جوامع  من  أوتيه ملسو هيلع هللا ىلص  مما  المهمة  اإلسالم 
 p ﴿ تعالى:  قولـه  عموم  يخص  لـه  الموافقة  وباآلية  وبـه  األحـكام،  مـن 
ركن  عن  عجز  فإذا  (الحشر: ٧)،   ﴾ w  v  u  t  s  r  q
األعضاء،  بعض  مسح  أو  غسل  على  قدر  أو  الصالة،  وضوء  كنحو  شرط  أو 
الرقبة  ال عن  الفطرة،  بعض  على  أو  العورة،  بعض  ستر  على  أو  التيمم،  أو 
أتى  المنكر،  بعض  إزالة  أو  الفاتحة،  بعض  أو  بدالً،  لها  ألن  الكفارة؛  في 
تـارة  وعدمـه  تـارة،  القضـاء  وجـوب  مـع  عبادتـه  وصّحـت  بالممكـن 

أخرى...»(٤).

.٧٥/٣ - ٧٦ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
تخريجه. تقدم   (٢)

.١٥٥/١ لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  طبع  والنظائر،  األشباه  الدين:  تاج  السبكي  ابن   (٣)
ص ١٣٢. للنووي،  األربعين  شرح  المبين  فتح  الهيثمي:  حجر  ابن   (٤)
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ـ  ٢ عمران بـن   عـن  البخـاري   مـا رواه  وتطبيقاتهـا  القاعـدة  شـواهد  ومـن 
فقال:  الصالة  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فسـألت  بواسـير  بي  كانت  قال:  حصين 3 

جنب»(١).  فعلى  تستطع  لم  فإن  فقاعدًا،  تستطع  لم  فإن  قائمًا؛  «صّل 
وجوب  ألن  بالمعسور »  ال يسقط  الميسـور  «أن  الحديث:  من  يسـتفاد  فإنه 
عن  التكليف  ال يسـقط  حاضـرًا  كان  فحيث  العقـل؛  بوجـود  منـوط  التكليـف 
من  وضح  وقد  القيام،  عن  بالعجز  والسـجود  الركوع  ال يسـقط  كما  المكلف، 
ما اسـتطاع  آتيًا  كان  باألدنى  وأتى  األعلى  عن  عجز  إذا  أنـه  المذكور  الترتيـب 

الصالة(٢). من 
ـ  ٣ فقد   المعنى،  هذا  يحتمل  أيضًا  المنكر  عن  النهي  في  الوارد  والحديث 

منكرًا  منكم  رأى  «من  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه  عن  صحيحه  في  مسلم   روى 
وذلك  فبقلبـه  يسـتطع  لم  فإن  فبلسـانه  يسـتطع  لم  فـإن  بيـده  فليغيـره 

اإليمان»(٣).  أضعف 
بإظهار  له  والتنكر  المنكر،  عن  النَّفـرة  وهي  بالقلب  االسـتطاعة  كانت  ولما 
لم  فإنها  شخص،  كل  مقدور  في  الشارب  كمقاطعة  ذلك،  على  الدالة  األمارات 

األحوال(٤). من  حال  في  عنهم  تسقط 
ـ  ٤ أنه سمع عبد اهللا بن عباس  3 ،   أبي رباح ،  الحاكم  عن عطاء بن  ما رواه 

احتالم،  أصابه  ثم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عهد  على  جرح  أصابه  رجالً  أن  يخبر 

في  والحاكم  جابـر،  عن  رقـم ٣٣٦،  يتيمم،  المجـروح  باب  الطهـارة،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (١)
الذهبي.  ووافقه  صحيح.  حديث  وقال:  عباس  ابن  عن  رقم ٥٨٥،  الطهارة،  كتاب  المستدرك، 

.٥٨٧/٢ العسقالني،  حجر  البن  الباري  فتح  شرح  البخاري،  صحيح  ينظر: 
.٥٨٧/٢ عبد الباقي،  فؤاد  ترقيم  البخاري،  صحيح  بشرح  الباري  فتح  حجر:  ابن   (٢)

حديث:  ٩٥ ،  اإليمـان،  من  المنكر  عن  النهي  كـون  بيان  باب  اإليمان،  كتـاب  مسـلم،  أخرجـه   (٣)
بالمعروف  األمر  بـاب  الفتن،  كتاب  السـنن،  في  ماجه  ابن  وأخرجـه   .٦٩/١ مسـلم،  صحيـح 

.  3 الخدري  سعيد  أبي  عن  حديث:  ٤٠١١  المنكر،  عن  والنهي 
ص ٣٢٢. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي   (٤)
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يكن  ألم  اهللا  قتلهـم  «قتلوه  فقـال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  ذلـك  فبلغ  فمـات  فاغتسـل 
«لو  فقال:  ذلك  عن  سـئل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  فبلغنا  السـؤال».  العي  شـفاء 

الجرح»(١). أصابه  حيث  رأسه  وترك  جسده،  غسل 
فأجنب  جدري  أصابه  رجالً  أن  عباس  3 ،  ابن  عن  للطبراني   رواية  وفـي 
العّي  شفاء  يكن  ألم  اهللا  قتلهم  «قتلوه  فقال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأخبر  فمات،  فكز  فغسل 

يمموه!»(٢).  أَال  السؤال، 
اشتراط  على  اتفقت  كلها  أنها  المتقدمة  النصوص  مجموع  من  يتبين  وهكذا 
شيء  على  يقدر  لم  فمن  العباد،  على  ما أوجبه  جميع  في  القدرة  الحكيم  الشارع 

عنه. عجز  بما  اهللا  فال يكلفه  الشرعية  التكاليف  من 

:IóYÉ≤dG  ´hôa  :kÉ©HGQ

الطهارات: باب  في  ـ  أ 
المصاب: العضو  طهارة  حكم  في  ـ   ١

يتطهر؟  فكيف  محدثًا،  وكان  الوضوء  أعضاء  أحد  في  المكلف  أصيب  إذا 
بالغسل  يكتفي  أم  له؟  ويتيمم  يغتسل  أم  الجبيرة؟  على  يمسـح  ثم  يغتسـل  هل 

العكس؟ أم 

صحيح.  حديث  وقال:  عباس  ابن  عن  رقم ٥٨٥،  الطهارة،  كتاب  المستدرك،  في  الحاكم  رواه   (١)
رقم ٣٣٦،  يتيمم،  المجروح  باب  الطهـارة،  كتاب  أبو داود،  ورواه  واأللباني.  الذهبي  ووافقـه 
التيمم  جواز  بـاب  الطهارة،  كتاب  سـننه،  في  الدارقطني  ورواه  األلبانـي.  وضعفه  جابـر،  عـن 
كان  «إنما  لفظ  فيه  وزاد  حديث:  ٦٣٣ .  الجرح،  وتعصيب  الماء  استعمال  مع  الجراح  لصاحب 

جسده». سائر  ويغسل  عليه  يمسح  ثم  جرحه  على  يعصب  أو  ويعصر  يتيمم  أن  يكفيه 
 ^ عباس  عبد اهللا بن  أسـند  وما  عبـد اهللا  اسـمه  من  ـ  الكبير،  المعجم  فـي  الطبرانـي  أخرجـه   (٢)
الماء  يجد  لم  إذا  باب  ـ  المصنف  في  الصنعاني  عبد الرزاق  وأخرجه  حديث:  ١١٢٦٨ .  ـ عطاء 

بالصعيد». تيمم  «لو  بلفظ  أنيس  زيد بن  عن  حديث:  ٨٤١  



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦١٠

في  الشـماخي   نقلها  أقـوال،  أربعة  إلـى  المسـألة  هذه  في  العلمـاء  اختلـف 
العليل  العضـو  في  «واختلفـوا  فقـال:  الخالف  محـل  إلـى  وأشـار  «اإليضـاح»، 

فيه؟ عليه  ما الواجب 
بلغني  _ قال:  زيد   لما روي عن جابر بن  بالماء  المسح  يرون عليه  فبعضهم 

أنه  النبي 0  فسـأل  زنديه  إحـدى  انكسـر  أنه  أبي طالب   عـن علي بـن 
نعم(١).  فقال:  الجبائر  على  يمسح 

الجبائر،  فـوق  يمسـح  أنه  كسـر،  على  جبائر  به  فيمن  زيـد :  جابر بـن  وعـن 
فال يفعل(٢). بها  يضّر  أن  إال  وقيل: 

الشعر  الوضوء وقد تغطى  أراد  ثم  اجترح رأس رجل وطاله دواء،  إن  وقيل: 
عليه. يمسح  أن  فجائز  ينـزعه،  أن  يستطع  فلم  بالدواء 

ولكن  ويتيمم،  فيمسـحه  كله  مغطى  رأسـه  يكون  أن  إال  أبو مالـك (٣):  قـال 
ذلك  وعلل  واحد،  لعضو  والتيمم  المسح  بين  الجمع  ورفض  عارضه  بركة   ابن 
وال يمكن  التيمـم،  أو  المسـح  إما  واحـد،  فرض  عليه  وجـب  قد  العضـو  بـأن 
وفي  االحتياط،  بـه  قصد  ولعله  غلط،  فقد  بذلـك  قال  ومن  بطهارتيـن،  تكليفـه 
هو  وإنما  الزم،  غيـر  المسـح  مع  بالتيمم  األمر  أن  «عندي  يقول:  المعنـى  هـذا 
هذا  كان  ولما  المـاء،  عدم  عند  إال  التيمم  يوجـب  لم  تعالـى  اهللا  ألن  احتيـاط؛ 
ألجل  التيمم  أصحابنا   من  أحد  أوجب  وإن  التيمم،  فرض  يلزم  لم  الماء  واجدًا 
فيما  غلط  عندي  فهو  بها،  التي  العلة  ألجل  المـاء؛  مسِّ  من  الممتنعة  الجارحـة 
عليها،  الماء  إجراء  عليه  أوجـب  يكون  أن  إما  تعالى  اهللا  أن  وذلك  إليـه،  ذهـب 

الكبرى،  في  والبيهقي  رقم ٦٥٧،  الجبائر،  علـى  المسـح  باب  الطهارة،  كتاب  ماجه،  ابن  رواه   (١)
حجر:  ابن  قال  علي،  عن  رقم ١٠٢٠،  والجبائر،  العصائب  على  المسـح  باب  الطهارة،  كتاب 

.١٤٧/١ الحبير،  تلخيص  هذا».  في  علي  حديث  ضعف  على  الحفاظ  اتفق  النووي  «قال 
.٤٣٦/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي:  ـ   .٢٢٨/٤ المصنف،  الكندي:   (٢)

ترجمته. تقدمت  البهلوي،  بركة  ابن  شيخ  الصالني  غسان  هو   (٣)
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يؤلمها  أن  ونهـاه  ذلك  من  عذره  أو  غيـره،  فال يجزئه  الحـال  تلك  علـى  وهـي 
أن  أجمعوا  فإنهـم  وأيضـًا  بدليل،  إال  ال يلزمـه  فالتيمـم  بالمـاء،  نفسـه  ويؤلـم 
وجود  مع  التيمم  صاحبها  ال يلـزم  المعدومة  الجارحة  أن  في  بينهم  ال خـالف 

األعضاء»(١). لباقي  التطهر  يلزمه  وإنما  الماء، 
بفرضه. _ انفرد  قد  عندهم  عضو  كل  ألن  ويتيمم؛  يغسل  بعضهم:  وقال 
أنزلوه  _ وهـؤالء  شـيء،  التيمم  فـي  عليه  وليـس  يغسـل،  آخـرون:  وقـال 

لقوله 8 :  فيه،  العلة  بالفرض لوجود  المقطوع؛ ألنه لم يخاطب  بمنـزلة 
بشـيء  أمرتكم  «إذا   : ولقولـه 0  (التغابـن: ١٦)،   ﴾ z  y  x  w ﴿

محال. ال يستطاع  بما  ما استطعتم»(٢)  واألمر  منه  فأتوا 
الوضوء  _ ألن  شـيء؛  الوضـوء  فـي  عليه  وليـس  يتيمـم  آخـرون:  وقـال 

الطهارتين  بإحـدى  إال  ال يتعبدنا  تعالـى  واهللا  واحـدة،  فريضة  عندهـم 
التيمم(٣). أو  بالماء 

ورجح  النـزاع،  محـل  فحّرر  المسـألة،  لهذه  توضيحًا  الكنـدي   أحمـد  وزاد 
أو كسر عليه  الوضوء جرح  كان في جارحة من حدود  «ومن  األقوال وقال:  أحد 
بقية  ويوضئ  الماء،  يمسـه  أن  عليه  فليس  يزداد  أن  الماء  مسـه  إن  وخاف  جبائر، 
لبقية  توضـأ  كلها،  الجارحة  تلـك  اسـتفرغ  وإن  حوله،  المـاء  يجـري  الجارحـة 

أيضًا...». وتيمم  الوضوء،  جوارح 
يوجب  والنظر  منها،  شيء  بقاء  أو  الجارحة  اسـتفراغ  بين  ال فرق  وقول: 
أولى؛  بالكل  العـذر  بل  بالكل،  كالعذر  بالبعض  العـذر  ألن  بينهمـا؛  التسـوية 
من  نفسه  على  الخوف  عند  تطهيرها  عن  ومنهي  األعضاء،  بطهارة  مأمور  ألنه 
(النساء: ٢٩)،   ﴾ K  J  I ﴿  : لقوله 8  منها،  شيء  تطهير  أو  تطهيرها 

نفسه. المصدر  الشقصي:  ـ  نفسه.  المصدر  الكندي:   (١)
تخريجه. سبق   (٢)

.٢٧٢/١ - ٢٧٤ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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تطهيره  عن  عجزتم  فمـا  قادرين،  ذلك  على  كنتـم  إذا  تطهروا  لهم  قـال  كأنـه 
قول  ذلك  علـى  والدليل  بتطهيـره،  يؤمر  لـم  ولو  منـه،  ما عـدم  بمنـزلـة  كان 
منـه  فأتـوا  بشـيء  أمرتكـم  وإذا  فانتهـوا  شـيء  عـن  نهيتكـم  «إذا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : 

ما استطعتم»(١)» (٢).

المختار: الرأي 
العضو  ألن  ونعتمده؛  إليه  ما نميل  هو  ورجحه  الكندي   إليه  ما ذهب  ولعـل 
و«الميسـور  المعسـور،  هو  عنه  يعجز  وما  الميسـور،  هو  غسـله  علـى  المقـدور 

بالمعسور ». ال يسقط 
على  ال يقدر  قـرح  أو  جـرح  جسـده  في  وكان  جنابة  أصابتـه  مـن  وكذلـك 
ولعل  الوضوء،  في  العلماء  عند  المتقدم  االختالف  على  طهارته  فحكم  غسـله، 
كان  «َمن  أن  إليه  ما أشرنا  يؤكد  «الضياء»  صاحب  العوتبي   عن  الشقصي   ما نقله 
ألن  وال يتيمم؛  جسـده  سـائر  غسـل  الغسـل،  عليه  ووجب  الماء  يضره  جرح  به 
ألجل  التيمم  عليه  يجب  وقول:  غسلها،  إلمكان  الصحيحة  المواضع  غْسل  عليه 

غسلها»(٣). على  ال يقدر  التي  الجارحة 

كاف: غير  بماء  واألحداث  النجاسات  من  الطهارة  حكم  في  ـ   ٢
األكبر  أو  األصغر  الحدث  مـن  الطهارة  عليه  وجبت  فيمن  الفقهـاء   اختلـف 
بعض  غسـل  عليه  أوجب  من  فمنهم  أعضائه،  كل  لتطهيـر  يكفيه  ماء  لـه  وليـس 
الغسل؛ ألنه ال يجزيه وأوجب عليه  أسقط عنه  الماء، ومنهم من  بذلك  األعضاء 

يلي: كما  ذلك  وتفصيل  التيمم، 

تخريجه. سبق   (١)
.٢٢٣/٤ السابق،  المصدر  أحمد:  أبو بكر  الكندي   (٢)

.٣٤٨/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (٣)
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الطهارتين: بين  الجمع  األول:  الفريق  ـ  أ 
المصلي نجاسة وحدث وليس  اجتمع على  إذا  أنه  القول  يرى أصحاب هذا 
ويتيمم  النجاسـة،  يغسـل  أن  عليه  فـإن  أحدهمـا،  إال  ما يكفـي  المـاء  مـن  معـه 
بعض  ما يكفي  إال  يجـد  ولـم  الوضوء  فـرض  لزمـه  مـن  وكذلـك  للوضـوء(١). 
ويتيمم  ميسـور  وهذا  الماء،  من  معه  بما  يتوضأ  أن  عليه  كان  للطهـارة،  أعضائـه 

معسور. ألنه  أعضائه؛  من  بقي  لما 
بما  اإلتيان  لزمه  الجنابـة،  في  األعضاء  بعض  غسـل  عن  عجز  من  وكذلـك 
أعضاء  بغسـل  ولو  مشـروع  الجنابة  تخفيف  ألن  للباقي؛  ويتيمم  منه،  عليه  قدر 

وغيرهم(٢). والحنابلة   اإلباضية   جمهور  قول  وهو  الوضوء، 
منها: عديدة  بأدلة  واستدلوا 

ـ  ١ لبعض   الماء  من  معه  بما  توضأ  فإذا  اآلخر،  دون  عضو  كل  في  الفرض  أن 
بوضوء  األمر  بقـي  بغسـله  باألمر  منها  عضو  كل  انفـرد  قد  التـي  أعضائـه 

تيمم. وإال  باقيه  في  الخطاب  لبقاء  الماء  وجد  فإن  باقيه، 
ـ  ٢ فمتى   بالكلية،  الماء  عدم  بعد  إال  التيمم  إلى  ينقلنا  لـم  اهللا 8  إن  وقالـوا: 

حيث  إلى  به  فيتطهر  عليه،  قادرًا  كان  إن  اسـتعماله  وجب  منه  شـيء  كان 
 H  G ﴿ تعالى:  قال  يتيمم،  استعماله  على  قادرًا  يكن  لم  فإن  ما بلغ، 
القليل  على  يخـرج  الجنس  كل  في  شـائع  اسـم  (المائـدة: ٦)،   ﴾ J  I

للجنس(٣). مستغرقة  نكرة  ماء  والكثير 
ـ  ٣ بعتق   للباقي  والتيمم  األعضـاء  بعض  غسـل  قياس  ال يمكن  أيضًا:  وقالـوا 

لو  الرقبة  ألن  يفترقان؛  فهما  للباقي،  والصيام  الظهار  كفارة  في  الرقبة  جزء 

ص ١٦٩. زيد،  جابر بن  فقه  يحيى:  بكوش  ـ   .١٩٦/١ اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:   (١)
القواعد  رجب:  ابن  ـ   .٧٥/٣ - ٧٦ اآلمال،  معارج  السالمي:  ـ   .٣٠٢/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

.٢٧٦/١ المغني،  المقدسي،  قدامة  ابن  ـ  ص ١٢.  الثامنة،  القاعدة  اإلسالمي،  الفقه  في 
نفسه. المصدر  الشماخي:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦١٤

كان  الوضوء  أعضـاء  بعض  قطـع  ولو  العتق،  عـن  تْجِز  لم  بعضهـا  قطـع 
منها(١). الباقي  في  باقيًا  الفرض 

نظر  وجهة  فيهـا  وعرض  «المعـارج»  في  المسـالة  هذه  السـالمي   بحـث 
على  اعتمادًا  ورجحـه  األول  الـرأي  واختار  وناقشـهما  أدلتهما  مـع  الفريقيـن 
بغسـله  ما أمر  لِغسـل  قليل  ماء  المحدث  عند  كان  «إذا  فقال:  والبرهان  الدليل 
في  فال نجاسـة  ذلك  ومع  الجنابة،  فـي  جسـده  من  أو  الوضوء،  أعضـاء  مـن 
لما  يتيمم  ثم  ينتهـي  حيث  إلى  الماء  يسـتعمل  أن  عندنا  عليه  وجـب  جسـده، 
(المائـدة: ٦)،   ﴾ J  I  H  G ﴿ تعالـى:  لقولـه  جوارحـه،  مـن  بقـي 
أول  من  التيمم  يسـتعمل  أن  له  فال يصح  للماء،  واجد  القليل  للماء  والواجـد 
فيجب  للماء  واجد  غيـر  صار  فرغ  إذا  حتى  يسـتعمله  أن  عليه  يجب  بـل  مـرة 

التيمم. حينئذ  عليه 
فاتوا  بشـيء  أمرتكم  وإذا  فانتهوا،  شـيء  عن  نهيتكم  «إذا  فقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  وأيضـًا 
منه  «فأتـوا  قولـه:  ألن  اآليـة؛  معنى  مـن  فهمنـا  لمـا  ما اسـتطعتم»(٢)  مؤكـد  منـه 
المأمـورات  مـن  يأتـي  أن  المكلـف  علـى  يجـب  أنـه  علـى  يـدل  ما اسـتطعتم» 
ِفعله،  يستطع  لم  الذي  ذلك  عنه  سقط  منها  شـيء  على  يقدر  لم  فإذا  ما اسـتطاع، 
إلى  عنه  والعـدول  إلسـقاطه  فال وجه  اللزوم؛  حال  علـى  يسـتطيعه  الذي  وبقـي 

غيره»(٣).

التراب): أو  (الماء  واحدة  طهارة  وجوب  الثاني:  الفريق  ـ  ب 
يكفيه  ماء  يجد  ولم  الغسل  أو  الوضوء  أراد  من  أن  القول  هذا  أصحاب  يرى 
فيسـقط  األعذار،  أصحاب  من  ألنه  التيمم؛  عليه  ووجب  الماء  فرض  عنه  سـقط 

.٣٥١/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
تخريجه. سبق   (٢)

.٧٥/٣ - ٧٦ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)
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قول  وهذا  البـدل،  إلى  االنتقال  يبيـح  المبدل  بعض  عـدم  ألن  المـاء؛  اسـتعمال 
اإلباضية (٢). وبعض  والظاهرية   الحنفية (١) 

أبو حنيفة   منهـم  مخالفينا  بعـض  «وذهب  الشـأن:  هذا  فـي  السـالمي   يقـول 
في  يتعبد  لم  ذكره  جل  اهللا  ألن  الماء؛  وال يستعمل  يتيمم  أن  عليه  أن  إلى  وداود  

والتراب. بالماء  واحدة  طهارة 
باآلية  _ المراد  إذ  (المائـدة: ٦)،   ﴾ I  H  G ﴿ تعالـى:  اهللا  بقـول  واحتجـوا 

ال يكفي  الموجـود  المـاء  أن  وال شـك  به،  تتطهـرون  ماء  تجـدوا  لـم  فـإن 
إلى  المعيد  ووجـب  به،  المتطهر  لتعـذر  بالتطهر  الخطـاب  فسـقط  للتطهر، 

موجود. غير  المشروط  الماء  ألن  التيمم؛ 
عنه  _ سـقط  رقبة  نصف  إال  يجد  ولم  الظهار  في  رقبة  عتق  لزمه  فمن  وأيضًا 

إال  يجد  ولم  الطهارة  فرض  لزمه  مـن  فكذلك  الصوم،  عليه  ووجب  العتـق 
البعض. ر  ما يطهِّ مقدار 

فقده،  _ عند  العتـق  عن  َخَلٌف  الظهـار  كفـارة  في  الصـوم  أن  القيـاس  ووجـه 
اآلخر  منهما  كل  فأشـبه  فقده،  عند  المـاء  عن  َخَلٌف  الطهارة  فـي  والتـراب 

القياس»(٣). فصح 
أدلتهم،  _ ض  يقـوِّ بما  عليهم  رّد  بـل  الرأي،  بهـذا  يسـلم  لم  السـالمي   ولكن 

ضعفها  مدى  وأظهر  األول،  الفريق  أدلة  أمـام  ال تقوى  يجعلها  بما  وتتبعهـا 
األول:  االسـتدالل  عن  «والجواب  فقال:  االسـتدالل  قواعد  مع  وتعارضها 
 ﴾ H  G ﴿ قال:  وإنما  للطهر،  يكفيكم  ماء  تجدوا  فلم  يقل  لم  أنه 4 
استعماله،  لزم  ماء وجد  فأي  النفي،  في سياق  نكرة  عام، ألنه  فهو  (المائدة: ٦)، 

دليل. إلى  محتاج  والتخصيص 

ص ١٧٠. جابر،  فقه  بكوش:  ـ   .٢٨٤/١ األوطار،  نيل  الشوكاني:   (١)
السابق. المصدر  السالمي:   (٢)

نفسه. المصدر  السالمي:   (٣)
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والجواب عن القياس المذكور: أن الفرض ِعْتق رقبة غير متعدد وال متجزئ،  _
متعددة  وفروضها  متجزئـة  فهي  الطهارة  وأما  واحـد،  فرض  العتق  نفس  بـل 
حياله،  على  فـرض  مثالً  الوجه  فغسـل  بتطهيرها؛  المأمور  الجـوارح  بتعـداد 
فما  الرجلين،  وغسـل  الرأس  ومسـح  اليدين،  من  واحدة  كل  غسـل  وكذلك 
آخر؛  فـرض  بسـقوط  وال يسـقط  وجب،  الفـروض  هـذه  مـن  فعلـه  أمكـن 
فرض  عنه  سقط  رقبة  نصف  إال  يجد  لم  لو  ألنه  والكفارة؛  الطهارة  فال تشابه 

القياس»(١). وفسد  الفرق  فاتضح  فعله؛  على  قدرته  لعدم  رأسًا،  العتق 
الخالف: منشأ 

في  «واألصل  فقـال:  المسـألة  هذه  في  الخالف  أصل  إلى  الشـماخي   أشـار 
قال  أعضائه.  لجميـع  وال يكفي  قليـالً  إال  الماء  يجـد  لم  فيمن  اختالفهـم  هـذا 
شيء  منه  عليه  ليس  بقي  وما  ما بلغ،  حيث  ما وجد  الماء  من  يستعمل  بعضهم: 
عبيدة  5  أبي  عن  هذا  ُذِكر  واليدين،  الوجه  العضوين:  علـى  ذلك  في  أتـى  إذا 
من  يجد  لم  الـذي  الُجُنب  في  قال  زيد  5  جابر بـن  اإلمام  عـن  أيضـًا  وروي 
مذاكيره  يغسـل  قال:  به،  ما يتوضأ  قدر  إال  واالغتسـال  للوضوء  ما يكفيـه  المـاء 

الوضوء. ويجزيه  للجنابة،  ويتيمم  يتوضأ  ثم  النجس،  وينـزع 
حائضة،  امرأة  ومعنـا  اجًا  ُحجَّ خرجنا  قـال:  السـائب   ضمام بن  عن  وحكـي 
فاسـتنقت  فأمرناها  القليـل،  إال  المـاء  معنـا  يكـن  ولـم  حيضتهـا  مـن  فطهـرت 
فقال:  المرأة  به  أمرنا  بالذي  فأعلمناه  بمكـة   الشـعثاء   أبي  إلى  وقدمنا  وتوضأت، 
لم  الذي  الُجنب  في  عباس   ابن  عن  أيضـًا  وروي  «أحسـنتم»،  قال:  أو  «أصبتم»، 

للجنابة»(٢). ويتيمم  يتوضأ  قال:  ما يتوضأ،  قدر  الماء  من  يجد 

السيوطي: األشباه  ـ  الجامع، ٣٥٠/١ - ٣٥١.  بركة:  ابن  ـ  السالمي: معارج اآلمال، ٧٦/٣ - ٧٧.   (١)
الحنبلي  رجب  ابـن  ـ   .١٥٥/١ - ١٥٨ والنظائـر،  األشـباه  السـبكي:  ابن  ـ  ص ٢١٨.  والنظائـر، 

ص ١٢. (دت)،  لبنان  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  اإلسالمي،  الفقه  في  القواعد  (ت: ٧٩٥): 
.٣٠٠/١ - ٣٠٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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اهللا  ألن  فليتيمم؛  لوضوئـه  ما يكفيه  المـاء  من  يجد  لم  متى  آخـرون:  وقـال 
عند  بالتراب  الطهارة  أو  بالماء  الطهارة  الطهارتين:  بإحدى  إال  يتعبدنا  لم  تعالـى 
 ﴾ I  H  G ﴿  : قوله 8  معنـى  وذلك  الماء،  من  لوضوئه  ما يكفيـه  عـدم 

فتيمموا(١). به  ما تتطهرون  الماء  من  تجدوا  لم  فإن  عندهم  (المائدة: ٦)، 
عندي  ظاهرهـا  على  اآليـة  «وحمـل  اسـتداللهم:  علـى  الشـماخي   وعّقـب 
وهو  اإلباضية ،  لجمهور  المخالف  الرأي  إلى  يميل  التوجيه  بهذا  ولعله  أولى»(٢)، 

أعلم. واهللا  التيمم،  أو  الوضوء  إما  واحدة،  بطهارة  االكتفاء 

المختار: الرأي 
واختياره  اإلباضيـة ،  مـن  وغيره  بركـة   ابن  إليـه  ما ذهـب  أن  يبـدو  تقـدم  ممـا 
األدلة  إلى  استنادًا  وذلك  للصواب؛  واألقرب  واألعدل  الراجح  الرأي  هو  السالمي  
لمن  فينبغي  بالمعسور »  ال يسـقط  «الميسور  المشـهورة:  بالقاعدة  وعمالً  المتقدمة 
عضو  له  بقي  فإن  األعضاء،  لبعض  ولو  طهارته  في  يسـتعمله  أن  الماء  بعض  وجد 
فقد  القول  بهذا  أخذ  فمن  وعليه  األصل،  على  وحفاظًا  للطهارتين،  جمعًا  له  تيمم 
أخذ  فقد  اآلخر  القول  اختار  ومن  بالمعسـور »  ال يسـقط  «المسـور  القاعدة:  أعمل 
وكأّن  كاف،  بماء  التقييد  دون  وعممه  (المائدة: ٦)،   ﴾ I  H  G ﴿ النص  بظاهـر 
أعضائه،  جميع  لتطهير  ال يكفـي  ألنه  المعدوم؛  حكم  في  هو  قليالً  ماًء  وجـد  مـن 

أعلم. واهللا  القاعدة،  من  استثناء  الفرع  هذا  يكون  وبذلك  التيمم،  له  فيباح 

الصالة: باب  في  ـ  ب 
النجس: بالثوب  الصالة  حكم  في  ـ   ١

تسقط  هل  محّرمًا،  أو  نجسًا  ثوبًا  إال  يجد  ولم  أحد  على  الصالة  وجبت  إذا 

.٢٧٦/١ المغني،  المقدسي:  قدامة  ابن   (١)
.٣٠٢/١ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٢)
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عليه  حصوله  بعد  يعيد  أم  وال يعيد؟  به  يصلي  أم  الطاهر  الثوب  يجد  حتـى  عنـه 
الصالة؟ وقت  خروج  بعد  ولو 

الصور  تلك  من  صورة  كل  حكم  وبيَّنوا  المسألة  هذه  اإلباضية   فقهاء  بحث 
َمن  أنَّ  «اإليضاح»  في  الشـماخي   ما ذكره  عبارتهم  في  جاء  ومما  ضوابطها،  مع 
لقوله  عليه،  الواجب  الفرض  وال يترك  به  يصلي  فإنه  منجوسـًا  ثوبًا  إال  يجد  لم 
قاطع يجب  دليل  إال  األمر  (المزمل: ٢٠)، وال ُيسقط هذا   ﴾ _ تعالى: ﴿ ^ 
وكان  به،  مأمور  الطاهـر  والثوب  بها،  مأمـور  الصالة  ألن  وذلك  إليـه؛  المصيـر 
إال  يجد  لم  إن  وكذلك  اآلخر،  الفرض  عنه  ال يسـقط  الفرضين  أحد  عن  عجزه 

االضطرار. على  المعاني  بهؤالء  يصلي  فإنه  الرصاص،  أو  الحديد  أو  الحرير 
صالته  أعاد  االضطرار  على  المنجوس  بالثوب  صلى  إن  بعضهم:  وقـال  ـ 
ال تتم  عما  العجز  مع  الوقت  خروج  أن  يوجب  وهذا  الطاهر،  الثوب  وجد  إذا 
ال يسـقط  عدمهما  إذا  التراب  أو  الماء  أو  الطاهر  الثوب  مثـل:  به،  إال  الصـالة 
عنهما  ال يسقط  العجز  مع  الوقت  خروج  والنائم  كالناسي  الصالة،  فرض  عنه 

الصالة(١). فرض 
الصالة  إعـادة  وجوب  عـدم  ورجح  الـرأي  هذا  عـارض  الشـماخي   ولكـن 
عند  المنجوس  بالثوب  صلـى  َمن  أن  عندي  «والصحيح  فقال:  النجـس  بالثـوب 
العادم  ألن  الوقـت؛  وال بعد  الوقت  في  اإلعـادة  ال تلزمه  الطاهر،  الثـوب  عـدم 
كان  فإن  بها؛  مأمـور  غير  أو  بالصالة  مأمورًا  يكـون  أن  ال يخلو  الطاهـر  للثـوب 
غير  كان  وإن  ثان،  بأمٍر  إال  عليه  فال إعادة  أُمر،  كما  الوقت  في  صلى  بها  مأمورًا 
مأمور بها فأحرى أن ال تلزمه اإلعادة أيضًا، كما ال تلزم اإلعادة للمرأة الحائض 

الحيض»(٢). زمان  في  بها  مأمورة  غير  ألنها  الوقت،  خروج  بعد 

.٤٢/٢ - ٤٣ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٤٤٠/١ ٢٠٠٤م،  ـ  ١٤٢٥هـ  ُعمان  سلطنة  مسقط،  مكتبة  ط ٥،  اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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من  _ للشـريعة  العامة  القواعد  مع  ما يتوافق  هـو  الشـماخي   ما رجحه  ولعلَّ 
أوقاتها،  فـي  الصـالة  علـى  والمحافظـة  والمشـقة،  الحـرج  ورفـع  اليسـر 
الثياب  وفـرض  الصالة  فـرض  فرضين:  لزمـه  الحالة  هـذه  فـي  والمصلـي 
عليه،  معسور  الطاهر  بالثوب  والصالة  عليه،  ميسور  الصالة  فأداء  الطاهرة، 
ولذلك  بالمعسور »  ال يسقط  الميسور  «ألن  الميسور،  ولزم  المعسور  فسقط 
الصالة؛  خروج  بعد  ولو  الطاهر  الثـوب  توفر  بعد  الصالة  بإعادة  ال نكلفـه 

ومشقة. حرج  ذلك  في  ألن 
وال يتحرى،  البعـض  يتسـاهل  فقد  بإطـالق،  األمر  هـذا  ال يؤخـذ  ولكـن 
طهارة  بـدون  ولو  الضـرورة  عند  تجوز  ما دامـت  الصـالة  بشـروط  وال يلتـزم 
ما نلحظه  وهذا  يسر،  الدين  أن  باعتبار  ذلك  فيعتاد  المكان،  أو  لثوب  أو  للبدن 
األساسـية  الشـروط  من  ليسـت  عندهم  الطهارة  وكأّن  المجتمعات  بعض  فـي 
ملطخًا  العمـل  بثوب  بعضهـم  يصلي  وقـد  فيها،  فيتهاونـون  الصـالة،  لصحـة 
والمهم  والغائط،  البـول  من  وال يتنـزه  لونـه،  تغير  قد  والنجاسـات  باألوسـاخ 
شـرعنا،  في  ال يستسـاغ  أمر  وهذا  وقتها،  في  الصالة  على  المحافظة  هو  عنده 
النجس،  بالثوب  بالصالة  له  يرخص  لمن  وضوابط  شروطًا  العلماء  وضع  وقد 
يجهز  أن  عليه  االختيار، ويجب  في حالة االضطرار دون حاالت  إال  فال يكون 
نفسه قبل الصالة، وال يكون مضّيعًا أو متهاونًا في هذا األمر، ويؤكد الشماخي  
ثوبًا  يجد  لم  إذا  الثياب  بهـذه  يصلي  أن  له  يجوز  «وإنما  فيقول:  المعانـي  هـذه 
ثوبًا طاهرًا،  فيه  في موضع ال يجد  أو  في سفر  يكون  أن  مثل:  به،  طاهرًا يصلي 
ثم  طاهر  بثوب  منـزله  من  يخرج  أن  مثل:  مضّيع  غير  يكون  أن  بشرط  كله  هذا 
الصالة،  وقـت  خـروج  قبل  غسـله  على  فيـه  ال يقدر  موضـع  فـي  لـه  ينجـس 
بثوب  طاهر  وهـو  فراشـه  يدخل  مريضًا  أو  غيره،  طاهر  ثـوب  علـى  وال يقـدر 
ومكانه  وثيابه  فراشـه  في  حدث  ثم  طاهر،  الفراش  فيه  الذي  والموضع  طاهر، 
عن  أو  فراشـه  عن  ينتقـل  أن  ال يسـتطيع  حتـى  المـرض  عليـه  وثقـل  نجـس، 
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الحال،  هـذا  على  يصلي  فإنـه  ثيابه،  مـن  يتحـول  أن  ال يسـتطيع  أو  موضعـه، 
إعادة...»(١) عليه  وليس 

خاصة  مالبس  تخصيـص  من  ميزاب   أهل  عليه  ما تعـارف  كثيـرًا  ويعجبنـي 
الصالة  بمقام  تليق  ألنها  ولبسـوها،  العمل  مالبس  نزعوا  حضرت  فإذا  للصالة، 
االحتياط  بـاب  من  ولـو  بذلـك  قلنـا  إن  فال غـرو  ولـذا  وعظمتـه،  اهللا  وجـالل 

الخالف. من  والخروج 
أعاد،  يتطهر  ولم  التطهر  على  قـدر  إذا  أنه  البعض  عن  أطفيش   القطب  ونقـل 
إن  ثابت  به  ال يصلى  بما  الصالة  جواز  من  المذكور  أي  «(وهذا)  عنه:  جـاء  وممـا 
الوقت، وعجز  قبل خروج  بطاهر فنجس حيث ال يغسله  لم يضّيع، كمسافر خرج 
ثوبه  نجس  مريض  أو  إياه،  يعطيه  من  يجد  ولم  رحله  في  يكن  لم  بـأن  طاهر  عـن 
كذلك. صلى  إن  الصالة  فال يعيد  تنقل،  عن  وعجز  مرضه  بعد  مكانه  أو  فراشه  أو 

فراشـه  _ المريض  دخل  أو  قيمتـه،  أو  طاهـر  وجـود  مـع  بنجـس  سـافر  وإن 
ال يقدر،  حتى  يتطهـر  ولم  التطهر  علـى  وقدر  فتنجس  بطهـارة  أو  بنجـس، 

ال يعيد»(٢). وقيل:  أعاد، 
تسـبب  المتنّجس  ألن  اإلعادة؛  إلى  يميل  وكأنه  القطب   عبارة  من  ويسـتنتج 
«وقيل:  غيره  عن  نقله  بما  ذلك  ويتأكد  ثوبه.  لطهارة  مضيعًا  وكان  األمر،  هذا  في 
وقصر  يعذر،  بحيث  ولو  نجس  بثوب  صالها  صالة  كل  والمريض  المسافر  يعيد 
غيره،  ينقله  أن  المريض  وال يكلف  الصور،  بعض  على  القول  هذا  (الديوان)  في 
قبل  طاهرًا  يجـد  أن  على  بنجس  سـافر  وإن  ماله،  وسـعها  إن  بها  يكلـف  وقيـل 
وخرج  ظنه  فـي  بطاهر  سـافر  أو  طاهر،  رحله  فـي  أّن  علـى  أو  الوقـت،  خـروج 

فمعذور...»(٣) كله،  ذلك  خالف 

.٤٦/٢ - ٤٧ السابق،  المصدر  الشماخي:   (١)
.٦٢/٢ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (٢)

.٦٣/٢ السابق،  المرجع  أطفيش:   (٣)
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للصالة،  اسـتعدادًا  للطهارة  الالزمة  االحتياطات  كل  المصلي  اتخـذ  إن  أمـا 
الصالة،  وقت  خروج  وخاف  إزالتهـا  على  يقدر  ولم  النجاسـة،  عليه  طرأت  ثـم 
فهو  المعسور،  عنه  فسـقط  بالميسـور  التزم  ألنه  اإلعادة  ترك  في  له  يرخص  فهنا 
عمالً  الديـوان،  وأصحاب  القطـب   عبـارة  من  يفهـم  كما  المعـذور،  حكـم  فـي 

أعلم. واهللا  بالمعسور ».  ال يسقط  «الميسور  الفقهاء:   عند  المقررة  بالقاعدة 

مكشوفة: بعورة  الصالة  حكم  في  ـ   ٢
«ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  الصالة،  في  واجب  العـورة  سـتر  أن  العلم  أهل  أجمع 
سـاقها  بعض  أو  فخدها  وبعـض  صّلـت  وإن  بخمـار،  إال  حائـض  صـالة  تقبـل 

والرجل. للمرأة  عام  والحكم  صالتها»(١)،  فسدت  مكشوفًا 
نجسـًا،  كان  ولو  الصالة  في  عورته  به  ليسـتر  ثوبًا  عدم  فيمن  اختلفوا  ولكن 
وسـيلة  كل  يتخذ  أن  بعد  الهيئة  تلك  على  يصلي  أن  له  رخص  من  الفقهاء   فمن 
عاريًا  الصالة  له  أباح  مـن  ومنهم  اإليماء،  مع  قاعدًا  صّلى  وإال  عورتـه،  لتغطيـة 
الصالة  فـرض  ال يسـقط  حتى  هذا  وكل  كاملة،  أداءهـا  وألزمـه  الضـرورة  عنـد 

بالمعسور ». ال يسقط  «الميسور  ألن  الستر؛  فرض  بسقوط 
ثوبه،  بفقدان  ذلك  ويبرر  تضييعهـا،  أو  الصالة  ترك  إلى  البعض  يعمـد  وقـد 
السباحة واالزدحام،  أماكن  أو  العامة  الحمامات  في  بسرقة ونحوها، كما يحدث 
تأخيرها  أو  الصالة  ترك  له  فال يجوز  ثيابه،  خلع  يلزمه  جبار  من  إكراه  بسبب  أو 
بل  شـرعّيًا،  عذرًا  ذلك  وال يعتبر  واألسـباب،  الظروف  كانـت  مهما  وقتهـا  عـن 
اإلعادة،  وال تلزمـه  عاريًا،  كان  ولـو  االسـتطاعة  حسـب  بها  اإلتيان  عليـه  يلـزم 

الفروع. بعض  في  االختالف  بعض  مع  الفقهاء   ما أقّره  وهذا 

كتاب  داود،  وأبو  رقم ٣٧٧،  بخمار،  إال  المرأة  صالة  ال تقبل  الصالة،  أبـواب  الترمـذي،  رواه   (١)
وبعض  صّلت  «وإن  األخيرة:  الجملة  دون  رقـم ٦٤١،  خمار،  بال  تصلي  المرأة  بـاب  الصـالة، 

صالتها». فسدت  مكشوفًا  ساقها  بعض  أو  فخدها 
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فإنه  به  ما يستتر  يجد  لم  «وإن  األمر:  لهذا  ومؤكدًا  حًا  موضِّ الشماخي   يقول 
بما  قاعدًا  نفسـه  فليسـتر  يجد  لم  وإن  األرض،  نبـات  من  ما أمكنه  نفسـه  يسـتر 
يصلي،  ثم  يواري عورته  لنفسه حتى  يحفر حفرة  أو  غيرها،  أو  أمكنه من حجارة 
الماء  في  القعـود  يمكنه  لم  إن  إال  قاعـدًا  نفسـه  فليسـتر  الماء  إال  يجـد  لـم  وإن 

الماء»(١). من  أولى  والحجارة  والتراب  قائما،  فليصل 
بذل  إلى  ويدعو  بيانه،  فـي  فيزيد  المعنى  هذا  أيضًا  أطفيش   القطـب  ويؤكـد 
مقام  ألن  الصالة،  صحة  شروط  على  حفاظًا  شيء،  بأي  العورة  سـتر  في  الجهد 
أو  بنبات  وإن  بتسـتر  صّلـى  ثيابه  من  ُسـلب  «ومن  فيقـول:  وجليـل،  عظيـم  اهللا 
وجد  وإن  وإيماء،  قعود  مع  عليها  التراب  بإهالة  أو  بحفرة  عورته  دفن  أو  حجر، 
ماء  وجد  وإن  قائمًا،  صلى  وال ينتثر  عورته  به  يستر  مبلول  بتراب  نفسه  يلطخ  أن 
أو  الغرق  خـاف  بأن  يمكنه  وإال  أمكنه،  إن  قاعـدًا  به  سـترها  حجـرًا  أو  ال ترابـًا 
السـرة  إلى  له  الماء  سـتر  مع  بإيماء  فيه  قائمًا  صلى  يضره،  موضعًا  الماء  وصول 

األرض»(٢) إلى  خروجه  من  أولى  بإيماء  هكذا  فصالته  مثالً، 
بعض  أسـقط  فقد  ثوب  بدون  ولو  السـتر  فرض  على  الحفاظ  على  وحرصًا 
عورته؛  ال تنكشف  حتى  المصلي  عن  والسجود  والركوع  القيام  فرض  اإلباضية  
أخف  «ارتكاب  باب  من  للبعض  خالفًا  قيامًا  الصالة  من  أْوكد  عندهم  ذلك  ألن 
عبارتهم،  في  أطفيش   والقطـب  والشـماخي   بركة   ابن  ما أكده  وهذا  الضرريـن ». 
نفسـه  به  ما يسـتر  يجد  لم  إذا  قاعدا  يصلي  «وإنمـا  «اإليضاح»:  فـي  جـاء  وممـا 
بالركوع والسجود؛  قائمًا  الصالة  آكد وأوجب من  العورة عندهم  قائمًا؛ ألن ستر 

له»(٣). أستر  قاعدًا  صالته  ألن  قاعدًا  يصلي  ولذلك 

.٤٧/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٦٣/٢ نفسه،  المرجع  أطفيش:   (٢)

.٦٣/٢ النيل،  شرح  أطفيش،  ـ   .٤٧/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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ترجيح  في  أطفيـش   والقطب  الشـماخي   إليه  ما ذهـب  بركة   ابـن  أكد  وقـد 
األخذ  إمكانية  إلـى  يرشـد  نفسـه  الوقت  في  ولكنه  القيـام،  عـن  قعـودًا  الصـالة 
على  وال دليل  الفرضية،  في  الفعلين  تسـاوي  حالة  في  به  والعمل  اآلخر  بالقول 
بين  يختار  أن  للمكلـف  يجـوز  الحالة  هـذه  ففي  اآلخر،  عـن  أحدهمـا  ترجيـح 
يجوز  أن  النظر  جهة  من  أيضًا  عندي  «ويحتمل  يقول:  المعنى  هذا  وفي  األمرين، 
صالته  أجزت  لم  قائل:  قال  فإن  سـترة،  بغير  ويسـجد  ويركع  قائمًا  يصلي  أن  له 

سترة؟ بغير  قائمًا 
فروض  من  فرضًا  الستر  كان  فإن  أيضًا،  فرض  والسجود  الركوع  إن  له:  قيل 
ِفعل  عليه  كان  الصالة  فروض  بعض  وأمكنه  الستر  فعل  يمكنه  لم  فلّما  الصالة، 
أنه  أصحابنا   فعنـد  نجسـًا  الثوب  كان  وإذا  عنه،  ما عجـز  بترك  وعـذر  ما أمكنـه 

طاهرًا»(١). ثوبًا  يجد  لم  إذا  قائمًا  به  يصلي 
اإلباضية   لجمهور  خالفـًا  رأيه  في  بركة   ابن  الخليلي   سـعيد  المحقق  وتابـع 
كانوا  فـإن  عليه،  قادر  وهـو  فرض  القيـام  ألن  قائمـًا؛  العريـان  «ويصلـي  وقـال: 

ما قيل»(٢). على  وسطهم  في  اإلمام  ويكون  قعودًا  صلوا  جماعة 
الجواز  يحتمل  أنه  رغم  يرجحه  ولـم  الرأي  بهذا  يسـّلم  لم  بركه  ابن  ولكـن 
من  إليه  يستند  لما  ورجحه  الجمهور  رأي  إلى  مال  ولكنه  واالجتهاد،  النظر  عند 
للمفسـدة  دفعًا  إال  العراة  عن  الصالة  في  القيام  فرض  يسـقط  فلم  راجحة،  أدلة 
محرم  شـك  بال  وهذا  البعض،  بعضهم  عورات  المصلين  رؤية  وهي  المتحققة، 

الفساد. لذريعة  سّدًا  فيمنع  وعرفًا  شرعًا 
صلى  عورته  به  يستر  ثوب  على  العريان  يقدر  لم  «وإذا  نصه:  في  جاء  ومما 
أن  ذلك  على  والدليل  األفعـال،  من  آكد  السـتر  فرض  ألن  إيماء؛  ويومئ  قاعـدًا 

.٥٤١/١ - ٥٤٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٢٣١/٥ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (٢)
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مع  سـتر  بغير  يصلي  أن  له  وليـس  إيماء،  الراحلة  علـى  التطـوع  يبتـدئ  الرجـل 
أنه  قَِبل  من  إيماء،  وصلى  له  ِستٌر  ما هو  فعل  لزمه  هكذا  كان  وإذا  عليه،  القدرة 
فرض  إّن  قلنا  إيماء  أومأ  وإذا  يبدو،  يكن  ما لم  عورته  من  لبدا  وسـجد  ركع  لو 
فأمرناه  اإليمـاء،  صالة  أصـول  في  ليس  أنـه  قَِبل  مِن  أيضـًا،  عنـه  يسـقط  القيـام 

األصول»(١). ما في  نحو  على  بها  ليأتي  الصالة  في  بالقعود 
ثوبًا  وجد  إذا  للعريان  يجوز  إنه  القول  إلى  خلص  الدامغة  أدلته  عرض  وبعد 
حّد  على  عريانًا  قاعدًا  يصلي  أن  له  ويجوز  لبسه،  فال يلزمه  عورته  به  يستر  نجسًا 
ويلقي  إليه،  ما ذهبوا  على  قاعـدًا  يصلي  أن  له  أن  عندي  يوجب  «والنظـر  قولـه: 
الطاهرة  السترة  فرضان:  ألنهما  قاعدًا؛  عريانًا  ويصلي  نفسه،  عن  النجس  الثوب 
أن  له  كان  أحدهما  ترك  إلى  مدفوعًا  كان  وإذا  القدرة،  مع  والقيام  الوجـود،  مـع 

كذلك. القطب   ما رجحه  وهذا  أحوالهما»(٢).  الستواء  شاء  أيهما  يترك 

المختار: الرأي 
المسألة وتحليلها ومناقشتها مع مراعاة  أقوال اإلباضية  في هذه  وبعد عرض 
الضرورة،  حـاالت  في  بها  االلتـزام  ومدى  صحتهـا،  وشـروط  الصالة،  أصـول 
في  شـروطها  توفر  بعدم  بالتذرع  شـأنها  في  ال ُيتهاون  حتـى  بها  حفاظـًا  وذلـك 
وتعليالتهم،  آرائهم  خـالل  من  يظهر  كما  الديـن،  أسـاس  ألنها  األحيان؛  بعـض 
أن  للمصلي  يجيزوا  فلم  بالمعسور »  ال يسقط  «الميسـور  بالقاعدة:  يعملون  أنهم 
والثوب،  البدن  كطهارة  الصالة،  صحة  شـروط  بعض  فقده  ألجل  الصالة  يضيع 
نرجح  أن  إال  البيان  هـذا  بعد  فال نملك  وعليه  القبلة،  واسـتقبال  العورة،  وسـتر 
الداعية  العامة  الشـريعة  لمقاصد  وموافقته  أدلته،  وقـوة  لوجاهته  الجمهور  قـول 

الدين. حفظ  إلى 

.٦٢/٢ - ٦٣ نفسه،  المرجع  أطفيش:   (١)
.٥٤١/٢ - ٥٤٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)



٦٢٥ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

الطهورين: فاقد  صالة  حكم  في  ـ   ٣
اسـتعمال  على  فيه  ال يقدر  موضع  في  كان  َمـن  حكم  في  الفقهـاء   اختلـف 
مع  ويتكيف  عليه،  الصالة  بوجوب  قال  من  فمنهم  رأيين،  إلى  وال التراب  الماء 
أحد  وجد  فإذا  ويصلـي،  التيمم  أو  الوضـوء  ينوي  كأن  اسـتطاعته،  قدر  ظروفـه 
وفرض  ميسـور  الصالة  فرض  ألن  وقتهـا؛  مضى  ولـو  الصالة  أعـاد  الطهوريـن 
أصحاب  ذهب  بينما  بالمعسور ».  الميسور  فال «يسـقط  معسـورًا،  أصبح  الطهارة 
فريق  ولكل  الطهورين،  فاقد  ألنه  عليه؛  الصالة  فرض  سـقوط  إلى  اآلخر  الرأي 

بها. يحتج  أدلة 
في  كان  «وإن  فقال:  النــزاع  محل  فيها  وحرر  المسـألة  هذه  الشـماخي   نقل 
التيمم  ينوي  أن  لـه  إن  فقيل:  التـراب  وال على  الماء  علـى  فيه  ال يقـدر  موضـع 
يتيمم  فإنه  الماء  إلى  الوصول  على  يقدر  ولم  البحر  في  كان  من  وقيل:  ويصلي، 
يتيمم  وقيل:  ويصلـي  نفسـه  في  الوضوء  فينوي  يجد  لم  فإن  المتاع،  تـراب  مـن 
تلك  وأعاد  توضأ  الماء  على  قدر  فإذا  التراب،  لعدم  وقصده  نيته  مع  الهواء  على 
ولقـول  الوقـت ؛  بمضـي  ال يسـقط  ْيـن  الدَّ ألن  وقتهـا؛  مضـى  وإن  الصـالة، 
النائم والناسي  به دين اهللا تعالى»(١).  أال ترى إلى  «أحق ما أوفيتم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
الفرض  عنـه  ال يسـقط  هذا  وكذلك  الوقـت،  بمضي  الصـالة  فـرض  ال يسـقط 

طهارة. غير  على  صلى  ألنه  الوقت؛  بمضي 
فقد  عليه  وقدر  ما أمكنه  على  صلى  إذا   : بركة)  5  (ابن  أبو محمد  وقـال 
إال  وال يلزمه  ثـان،  فرض  الماء  وجود  بعد  بإعادتهـا  واألمر  العبادة،  مـن  خـرج 

له»(٢). التسليم  يجب  بخبر 

ومسـلم،  رقم ١٨٥٢،  صوم،  وعليه  مات  من  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
اهللا  «دين  بلفظ:  عبـاس  ابن  عن  رقـم ١١٤٨،  الميت،  عن  الصيام  قضـاء  باب  الصيـام،  كتـاب 

بالوفاء. أحق  وبلفظ:  الحج،  قضاء  في  وورد  يقضى».  أن  أحق 
.٣٠٣/١ - ٣٠٤ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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(وقال  «قولـه:  فقال:  الشـماخي   قول  علـى  السدويكشـي   المحشـي  وعقب 
الشـافعي   أصحاب  من  المازني   مذهب  هو  أبو محمد  5  ما قالـه  أبو محمـد ) 
ما رواه  ويؤيـده  المصنـف 5 ،  لذلك  يشـير  كما  دليـالً  األقـوال  أقـوى  وهـو 
أنه ملسو هيلع هللا ىلص  ينقل  ولـم  طهارة،  بغير  صّلـوا  أنهم  عائشـة  #  حديث  في  المخالفـون 

الصالة»(١). تلك  بإعادة  أمرهم 
عنه  أسـقط  من  «وأما  فقال:  لإلباضية   المخالف  الرأي  الشـماخي   ونقل 
احتـج  المخالفيـن،  مـن  وال التـراب  المـاء  يجـد  لـم  إن  الصـالة  فـرض 
بصالة  ال يكلف  فاهللا  وقال:  طهور»(٢)،  بغير  صالة  اهللا  يقبل  «ال  بقوله 0 : 

مقبولة. غير 
_  ^ ﴿ تعالى:  قولـه  عليـه  الحجـة  «فـإن  بقولـه:  الشـماخي   عليهـم  وردَّ 

التسليم  يجب  بخبر  إال  الفرض  هذا  وال يسقط  عمومًا  (المزمل: ٢٠)،   ﴾ _
طهور،  بغير  صالة  اهللا  ال يقبل  يكون  أن  يحتمل  به  احتج  الذي  والخبـر  لـه، 
 ﴾ _  ^ ﴿ تعالـى:  قوله  كذلـك  قـال  فإن  عليه،  القـدرة  مـع  يعنـي 
له:  قيل  متطهريـن،  كنتـم  إن  الصـالة  أقيمـوا  يكـون  أن  يحتمـل  (المزمـل: ٢٠) 
الفرضين  بهما جميعًا، فعجزه عن أحد  أُمر  فالصالة فريضة والطهور فرٌض، 
على  يقدر  لم  إذا  النجس  بالثوب  يصلـي  أنه  ترى  أال  اآلخر،  عنه  ال يسـقط 
الصالة،  فرض  عنه  ال يسقط  الطاهر  الثوب  عن  عجزه  فكان  الطاهر،  الثوب 

أعلم»(٣). واهللا  الحال  هذا  على  الطاهرة  والبقعة  السترة  وكذلك 

 : عائشـة #  عن  رقم ٣٥٦٢،  عائشـة،  فضل  باب  الصحابة،  فضائـل  كتـاب  البخـاري،  روى   (١)
طلبها  في  أصحابه  من  ناسـًا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأرسـل  فهلكت  قالدة  أسـماء  من  اسـتعارت  أنها 
التيمم.  آية  فنزلت  إليـه  ذلك  شـكوا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أتوا  فلما  وضوء  بغير  فصّلوا  الصـالة  فأدركتهـم 

.٣٠٤/١ للشماخي،  اإليضاح  على  الحاشية  المحشي،،  السدويكشي 
عمر. ابن  عن  رقم ٢٢٤،  للصالة،  الطهارة  وجوب  باب  الطهارة،  كتاب  مسلم،  رواه   (٢)

.٣٠٤/١ - ٣٠٥ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٣)
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المختار: القول 
ُفقد  ولو  الصـالة  أداء  وجـوب  في  اإلباضيـة   جمهور  إليـه  ما ذهـب  ولعـلَّ 
فيها  يكون  حالة  الشرع  في  ال توجد  ألنه  واألعدل؛  الراجح  الرأي  هو  الطهورين 
الصالة عليه في كل األحوال،  وإنما وجبت  الصالة،  وتسقط عنه  المكلف عاقالً 
ولو  عليها  يقدر  هيئة  وبأية  والمرض،  الصحة  حالتي  وفي  والحرب،  السـلم  في 
حسب  يؤديها  فإنه  وغيرها،  والِقبلة  ترة  والسُّ كالطهارة  صحتها،  شروط  تتوفر  لم 
غير  والصبي  كالمجنون  ضعفه،  أو  العقل  غياب  حالة  في  إال  واستطاعته،  قدرته 
الشـارع،  أقرها  أعذار  وتلك  النسـاء،  عند  والنفاس  الحيض  حالتي  وفي  المميز، 
الفرع  هذا  فإن  ولذلك  بالمعسور »،  ال يسقط  «الميسور  المعروفة:  بالقاعدة  عمًال 

عليها. ويتخرج  القاعدة  ضمن  يدخل 

المريض: صالة  في  ـ   ٤
قدرته  حسـب  عليه  تجب  بـل  الصالة  عنه  فال تسـقط  المكلـف  مـرض  إذا 
وأومأ  جالسًا  صّلى  عنه  عجز  وإن  قائمًا،  صّلى  القيام  على  قدر  فإن  واستطاعته، 
صلى  الجلـوس  يطق  لـم  فإن  باإليمـاء،  أداه  عنـه  عجـز  فـإن  وسـجد،  للركـوع 
في  خالف  مع  للصالة  ر  كبَّ اإليماء  عن  عجز  فإن  باإليماء،  مستلقيًا  أو  مضطجعًا 
هو  عنه  عجـز  وما  الميسـور  هو  الصالة  أفعال  مـن  عليـه  ما يقـدر  ألن  عددهـا؛ 

بالمعسور ». ال يسقط  «والميسور  المعسور 
جاء  ومما  بتفصيل،  المريض  صالة  أحكام  اإلباضية   المصـادر  تناولت  وقـد 
أي  ـ  «سألتهما  ما نصه:  المريض  صالة  باب  في  الخراساني   غانم  أبي  مدونة  في 
إليه؟  يتقرب  عود  علـى  أو  مرفقيه  على  المريض  أيصلي  ـ  المـؤرج   وأبا  الربيـع  
قاعدًا  يصلي  فكان  فيه،  (عجز)  أدنف  مرضًا  مرض  عبيدة   أبا  رأيت  وقد  ال،  قال: 
المريض  أيقصر  وقلت:  الركوع،  من  أخفض  السـجود  في  ويكون  برأسـه  يومئ 
قلت:  نعم،  قال:  سجود؟  بال  إيماء  المريض  صالة  ومن  قلت:  ال،  قال:  الصالة؟ 
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بوجهه  ويفضي  السـجود،  في  وال يومئ  للركوع  برأسـه  يومئ  يقولون  هؤالء  إن 
الجالس  في صالة  وليس  يقولون شيء  فيما  ليس  قال:  السجود،  في  األرض  إلى 

الركوع»(١). من  أخفض  السجود  في  أنه  غير  والسجود،  الركوع  في  إيماء  إال 
إذا  يسجد  «وقيل:  المدونة:  في  غانم   أبي  قول  على  (القطب )  المرتب  وعلق 
المسـجد  في  صلى  إن  وقيل  أومأ،  وإال  اإلمام  مع  صلـى  إن  وقيل:  مطلقـًا  قـدر 
قادر،  ألنه  مطلقًا؛  يسـجد  اإلباضية )  غير  (من  قومنا  بقـول  وال بأس  أومـأ،  وإال 
في  للسجود  ويدل  ما اسـتطعتم»(٢) ،  منه  فأتوا  بشـيء  أمرتكم  «إذا  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  وقد 
وسـادة  على  يسـجد  بإيماء  مصليًا  رأى  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  باإليمـاء،  يصلـي  ممـن  األرض 
وإال  قدرت،  إن  األرض  علـى  أسـجد  فقال:  فنـزعه  عودًا  وأخذ  فنـزعهـا  ُقّدامـه 
قدر  جدار  على  يسجد  ُعدِّياً   ورأى  وسادة  على  تسجد  سلمة   أم  ورأى  فأومئ(٣) ، 

ينَهُهما(٤)» (٥). ولم  ذراع 
مع  المريض  صالة  فـي  قوله  المؤرج   أبي  شـيخه  عن  أيضًا  أبو غانـم   ونقـل 
إال  قال:  أنه  إال  القاعد،  المريض  صالة  في  أبو عبيدة  3  قال  «وكذلك  اإلمام: 
فإنه  القيام،  المريض  وال يطيـق  قائمًا  بهم  يصلي  إمامهم،  جماعة  مـع  يكـون  أن 

اليقظة  دار  طبعـة  المخطوط،  من  المصـورة  النسـخة  الكبرى،  المدونة  أبو غانـم:  الخراسـاني   (١)
.١٨٩/١ لبنان،  ـ  بيروت  العربية، 

تخريجه. تقدم   (٢)
جابر بن  عن   ،٩٢/٧ الحلية،  في  نعيم  وأبو  رقم ١٨١١،  جابر،  مسـند  مسـنده،  في  أبو يعلى  رواه   (٣)
الزوائد، ٣٤٧/٢. البزار رجال الصحيح». مجمع  الهيثمي: «رجال  عبد اهللا، والبزار في مسنده، قال 
وضع  من  باب  الصالة،  في  الخشوع  أبواب  جماع  الكبرى،  في  البيهقي  رواه  سلمة  أم  حديث   (٤)
استقبال  كتاب  ومن  مسـنده،  في  والشـافعي  رقم ٣٤٨٩،  عليها،  وسـجد  األرض  على  وسـادة 
الكبرى، جماع  البيهقي في  البصري. وأما حديث عدي فرواه  أم الحسن  القبلة، رقم ١١٧، عن 
رقم ٣٤٩١،  عليها،  وسجد  األرض  على  وسـادة  وضع  من  باب  الصالة،  في  الخشـوع  أبواب 

إسحاق. أبي  عن 
.١٨٩/١ - ١٩٠ غانم،  أبي  مدونة  على  تعليقات  أطفيش:   (٥)
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هوى  فإذا  ذلك،  ال يجاوز  المريض  أومأ  للركوع  هوى  فإذا  جالسـًا،  معه  يصلي 
اإلمام،  مع  إال  يفعل هذا  ليس  أبو عبيدة :  قال  األرض،  في  للسجود سجد  اإلمام 

المسألة»(١). أول  في  لك  وصفت  كما  فصالته  اإلمام  غير  وأّما 
ويبيِّـن أبو غانـم  في موضع آخـر أن صـالة المريض تقوم أساسـًا علـى مراعاة 
ظروفه حسب القدرة والطاقة، فال يسقط عنه ما يقدر عليه وال يكلف بما يعجز عنه، 
فيقول: «وقال حاتم بـن منصور  األمر عندنـا (اإلباضية ) في صـالة المريض أنه إنما 

نضع عنه ما ال يطيق، إن أطاق السجود ولم يطق الركوع وضعنا عنه ما ال يطيق».
قرح  أنفه  أو  جبهتـه  في  يخرج  الذي  «وكذلـك  منصور :  حاتم بـن  وأضـاف 
قائمًا،  بالصالة  نأمره  ولكنه  جالسًا،  بالصالة  ال نأمره  عليه،  يسجد  أن  ال يستطيع 

يستطعه»(٢). لم  وما  يمكنه  ما لم  عنه  ونضع  أمكنه،  وُكّلما  أطاقه  كلما  ويفعل 
الركوع  هو  إلخ...)  عنه  (وضعنا  «قوله  قوله:  على  (القطب )  المرتب  وعلـق 
هو  قاله  وما  األرض،  على  السـجود  وأطاق  القيام  من  يركع  أن  ال يطيـق  هـو  إذ 

ما استطعتم» (٣)»(٤). منه  فأتوا  بشيء  أمرتكم  «إذا  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  وقد  المطَِّرد  الحق 

القول: مجمل 
حالة  يراعي  الحكيـم  الشـارع  أن  «المدونة»  نص  خالل  مـن  يتبين  وهكـذا 
صالته،  أو  طهارته  في  سواء  حالته،  تناسب  مخففة  أحكامًا  له  ع  ويشـرِّ المريض، 
تخفيفًا  أخف،  وضع  إلى  انتقل  َما  وْضعٍ  عن  عجز  فإن  استطاعته،  حسب  فيؤديها 
ما أكده  وهذا  صالته،  على  يحافظ  حتى  عنه،  والمشقة  للحرج  ورفع  له،  وتيسيرًا 
حالة  في  وصيامه  وصالته  طهارته  حكم  عن  سائل  سأله  لما  بيوض  5  الشـيخ 

.١٩٠/١ الكبرى،  المدونة  أبو غانم:  الخراساني   (١)
.١٩٠/١ السابق،  المصدر  الخراساني:   (٢)

تخريجه. سبق   (٣)
.١٩٠/١ غانم،  أبي  مدونة  على  تعليقات  أطفيش:   (٤)
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«إّن  ظروفه  كانت  مهما  عليها  المحافظة  على  له  مشجعًا  فأجاب  الشديد،  المرض 
ما يمكنه  حسـب  عليه  تجب  جميعًا  وصالته  وتيممـه  ووضوءه  المريض  طهـارة 
 6  5  4﴿ (البقرة: ٢٨٦)،   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨ و﴿ §  عليه،  ويقـدر 
ُفِقد  أو  تقدر  لم  وإن  فتوضأ،  الوضوء  على  قدرت  فإن  (المؤمنون: ٦٢)،   ﴾ 8  7
الصالة  إن  لك  يقول  مـن  يغرك  أن  وإياك  يمكنك،  كما  صالة  لـكل  فتيمم  المـاء 
اإلمكان  حسـب  وقتها  في  واجبة  الصالة  فإن  مبين  ضالل  هـذا  فإن  واجبة،  غيـر 
وقتها،  في  أداؤها  عليه  بل يجب  أبدًا  عليه  المريض، وال تسقط  كانت حالة  كيفما 
من  فذلك  طاهـر،  وفراش  طاهـر،  وثوب  طاهر،  ببـدنٍ  يصليهـا  أن  اسـتطاع  فـإن 
الفراش  من  االنتقال  على  يقـدر  لم  أو  الطاهر،  الثوب  عن  عجـز  وإن  اهللا،  فضـل 
عنها،  عجز  التـي  الطهارة  في  معـذور  فإنه  عليه،  ما هـو  على  فليصليهـا  النجـس 
والفراش  فيها،  هو  التي  الحالة  على  يصليها  بـل  أبدًا،  الصالة  ترك  في  وال يعـذر 
على  مضطجعًا  أو  قاعدًا  أو  قائمًا  عليه  ما هو  على  باإليماء  يصليها  فيه،  هو  الذي 
فإنها  عنها  واالبتعاد  إزالتها  عن  يعجز  التي  والنجاسـة  جنبيه،  أحد  على  أو  ظهره 

معذور»(١). ألنه  تلك؛  صالته  منه  يتقبل  واهللا  نجاسة،  حقه  في  ال تعتبر 
والعجزة  المرضـى  بيـوض   الشـيخ  ُيَطمئن  فتاويـه  مـن  آخـر  موضـع  وفـي 
بعد  عليهم  وال إعـادة  ناقصـة،  كانت  ولـو  صحيحة  صالتهـم  بـأن  والمصابيـن 
معسور  ما هو  عنهم  وسقط  الميسور،  وهو  عليه  ما قدروا  أدوا  قد  ألنهم  الشفاء؛ 
مضطجعًا،  أو  قاعدًا  بتيّممٍ،  أمكنه  حسـبما  فصلى  المرض  به  اشـتد  «من  فيقول: 
إذا  مطلقًا  عليه  فال إعادة  حقـه،  في  الواجبة  صالته  هي  فتلك  بتكبيـر،  أو  بإيمـاء 
منقوص، وال عبرة  غير  كامالً  التامة  الصالة  أجر  اهللا  بفضل  وله  شفي من مرضه، 

سنين»(٢). الفراش  لزم  ولو  قصرت،  أم  طالت  مرضه،  في  قضاها  التي  بالفترة 

.١٦٤/١ - ١٦٥ اإلمام،  فتاوى  إبراهيم:  بيوض   (١)
السابق. المرجع  إبراهيم:  بيوض   (٢)
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الزكاة: باب  في  ـ  ج 
هذا  بعض  وكان  الحـول،  عليه  وحـال  المال  من  نصابـًا  المزكـي  ملـَك  إذا 
عن  الزكاة  يخرج  فهل  القصر،  مسـافة  يبعد  بلد  في  اآلخر  والبعض  عنده  المـال 

الجميع؟ عن  الزكاة  يخرج  حتى  ينتظر  أم  عنده،  الموجود 
رأيان: المسألة  هذه  في  للفقهاء 

في  دام  ما  له  ميسور  ألنه  المال؛  من  يديه  في  عما  الزكاة  يخرج  أنه  أحدهما: 
تلف،  قد  اآلخر  النصف  يكون  أن  لجواز  زكاته؛  أخرج  الباقي  حضر  وإذا  بلـده، 
ال يسـقط  «والميسـور  الغائب  وهو  معسـور  واآلخر  معه،  وهو  ميسـور  فالبعض 

أقواهما(١). وهو  الشافعي   قولي  أحد  وهذا  بالمعسور » 
ينتظر  بل  معه،  الموجـود  المال  عن  الزكاة  إخـراج  عليه  ال يجب  والثانـي: 
معه،  موجود  غيـر  النصاب  ألن  الـكل؛  عن  فيخرج  النصاب  يديـه  يصـل  حتـى 
خارج  الثاني  والقـول  القاعدة  على  ويتخرج  األصـح  هو  األول  فالقـول  وعليـه 

القاعدة(٢). عن 
مصلحة  مراعـاة  فيه  ألن  بـه؛  العمل  ينبغـي  الذي  هـو  األول  القـول  ولعـلَّ 
أمد  إلى  مجمدًا  يبقى  أن  من  للمال  ومنعًا  حاجاتهم،  وتلبية  والمساكين،  الفقراء 
حوزته،  ما في  زكاة  فليخرج  إحضاره،  علـى  ال يقدر  صاحبه  دام  ما  معلوم  غيـر 
دام معسورًا. ما  تقويمه  يتمكن من  حتى  دْينًا مؤجالً  يكون  والباقي  ميسور،  وهذا 

المعامالت: في  ـ  د 
المنكر: تغيير  مراتب  في  ـ   ١

الطريق، وفي مظالمهم  البلد في  المنكر على أهل  ينهى عن  من قدر على أن 
قد  ولكن  نفسـه،  فـي  بصيرة  ما عنـده  جميع  وفـي  ولغيرهـم،  بعـض  لبعضهـم 

ص ٩٠. المحمدية،  نَّة  السُّ مكتبة  الفقي،  حامد  تحقيق:  الفقهية،  النورانية  القواعد  تيمية:  ابن   (١)
ص ٤٨٤ - ٤٨٥. الفقه،  قواعد  عبد العزيز:  عزام   (٢)
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لم  إذا  الحاكم  عند  يشتكي  أو  بيده  يغّير  أن  عليه  فهل  به،  ويستهزأ  قوله  ال ُيسمع 
وقلبه؟ بلسانه  اإلنكار  منه  يكفي  أم  بذلك،  إال  الناس  يرتدع 

بيده  المنكر  إنكار  على  يقدر  لم  «من  الشـأن:  هذا  في  الخليلي   سـعيد  يقول 
فوسع  ماله،  أو  نفسـه  أو  دينه  على  خاف  إذا  فبقلبه  وإال  قدر،  إن  بلسـانه  فيكفيه 
رأى  «من  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روي  لما  ذلك(١)،  عن  والتغاضي  السـكون  لـه 
وذلك  فبقلبه  يسـتطع  لم  فإن  فبلسـانه  يسـتطع  لم  فإن  بيده  فليغيره  منكرًا  منكم 

اإليمان»(٢).  أضعف 

الناس: بيوت  دخول  عند  والتسليم  االستئذان  حكم  في  ـ   ٢
لقوله  الناس  بيوت  في  الدخول  إرادة  عند  والسالم  االستئذان  اإلسالم  شرع 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ تعالى: 
بدون  فأباح دخولها  الشارع  فيها  بيوتًا رخص  هناك  ولكن  (النور: ٢٧).   ﴾ Í  Ì
يملك  التي  أو  المهجورة  والبيوت  الزوج،  الشخصي، وبيت  البيت  مثل  استئذان، 
هذه  في  فالفقهـاء  السـالم؟  يسـقط  هل  االسـتئذان  سـقط  إذا  ولكـن  مفاتيحـه، 

رأيين: على  المسألة 
ولو  _ السالم  أوجب  من  ومنهم  االسـتئذان،  مع  السـالم  أسـقط  من  فمنهم 

وردت  وقد  اآلخر،  ال يسـقط  الفرضين  أحد  سـقوط  ألن  اسـتئذان؛  دون 
المختلفة ورجح  الشيخ أطفيش  اآلراء  فبيَّن  النيل»  المسألة في «شرح  هذه 
رّب  بإذن  الدخـول  «وجاز  فقـال:  والبرهان  الدليل  علـى  معتمـدًا  أحدهـا 
أو  خارجه  كان  بـأن  الدار  أي  بهـا؛  أو  فيـه  يكن  لـم  وإن  والـدار،  البيـت 
رآه  أو  منه  أو  منهـا،  خرج  يره  ولم  فيه  أو  فيها  يكـن  لم  إذا  لكـن  داخلـه، 
أو  العيال  مـن  غيره  فيه  أو  فيها  ليـس  أن  اطمأن  إن  إال  ال يدخـل  خـرج، 

.١٨٠/١ - ١٨٢ الجامع،  بركة:  ابن  ـ   .٦/٧ - ٧ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (١)
تخريجه. سبق   (٢)
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أي  بدونه)؛  وإن  إليه  دخـل  تعال،  داخل:  مِن  قال  (وإن  منكشـفًا،  غيرهـم 
استئذان. بدون 

لدخول  تهيأ  مـن  فيه  أو  أحد،  فيـه  وليس  لبيته)  رُجـالً  أرسـل  إن  (وكذلـك 
«إذا جاءك  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  مفتاحه)،  أعطاه  (أو  بيته،  في  يأتيه)  أن  إليه  أرسل  (أو  الناس 

لك»(١).  أُذَن  فقد  الرسول 
األربع،  الصور  هذه  في  السالم  وال يلزم  إذٌن،  والرسول  المفتاح  األثر:  وفي 
معه،  ووجب  باالسـتئذان  اآلية  في  ُقِرن  ألنه  لالسـتئذان؛  احتياج  إذًا  لـزم  وإنمـا 
وجوب  ذلك  ومثل  يلـزم،  لم  االسـتئذان  يكن  لم  فإذا  لالسـتئذان،  ركنًا  وُجِعـل 
الجنابة  من  الغسـل  ووجوب  الوضوء،  يلزم  لم  سـقطت  وإذا  للصالة،  الوضـوء 
تعليل  في  لنا  ظهر  كذلك  الغسـل،  يجب  لم  الصوم  يجب  لم  فإذا  مثالً،  للصوم 

األربع»(٢). الصور  في  السالم  وجوب  عدم  من  ـ  األثر  ـ  في  ما وجدنا 
«الميسور  للقاعدة:  تطبيقًا  ورجحه  الثاني  الرأي  اختار  أطفيش   القطب  ولكن 
إذ  أيضًا  فيهن  السـالم  وجوب  «وعندي  بقوله:  عنه  وعّبر  بالمعسـور »  ال يسـقط 
السـالم  على  االسـتئذان  اعتماد  أن  وال نسـلم  آخـر ،  بسـقوط  فـرض  ال سـقط 

مثالً»(٣). الغسل  على  والصوم  الصالة  كاعتماد 
أما  القاعدة،  مع  يتفق  رأيه  ألن  الحقيقة؛  كبِد  أصاب  قد  القطب   أن  ريب  وال 
«إذا  وهي:  أخرى  قاعدة  على  رأيهم  في  اعتمدوا  فلعلهم  األول  القول  أصحـاب 
والسالم أصل،  االستئذان أصل  أن  يرد عليهم  الفرع »، ولكن  سقط األصل سقط 

أعلم. واهللا  اآلخر  بقي  أحدهما  سقط  فإذا  مستقل،  فرض  وكالهما 

يشبه هذا  بما  الخطاب  رقم ٢٣٣٦، عن عمر بن  والعلية،  الغرفة  باب  المظالم،  كتاب  البخاري،  روى   (١)
لعمر،  اسـتأذن  فقلت  الغالم  فجئت  ما أجد  غلبني  ثم  المنبر  عند  الذين  الرهط  مع  «جلسـت  المعنى: 

عليه». فدخلت  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لك  أذن  قال:  يدعوني  الغالم  فإذا  منصرفًا  وليت  فلما  مثله  فذكر 
.٣٨٩/٥ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (٢)

نفسه. المرجع  أطفيش:   (٣)
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به،  اإلتيان  المكلـف  ال يلـزم  مشـروعة  عبادة  جـزؤه  يكن  لـم  واجـب  كل 

ذلك: ومن  بالمعسور »  ال يسقط  «الميسور  قاعدة:  من  مستثنى  ويكون 
ـ  ١ كاملة   عبادة  الرقبة  ألن  ال يعتقها؛  الكفارة  في  الرقبة  ثمن  بعض  وجد  من 

عبادة(١). نفسه  في  ليس  وجزؤها 
ـ  ٢ صيام   يسـتطع  ولم  الظهر  إلى  الفجـر  من  يوم  بعـض  صوم  على  قـدر  لـو 

عليه  يجـب  أنه  القاعـدة  مقتضـى  وكان  اإلمسـاك،  ال يلزمـه  كلـه،  اليـوم 
صوم  يشـرع  لم  وألنه  القاعدة؛  عن  خرج  ولكنه  ميسـور،  ألنه  اإلمسـاك؛ 

بالمعسور(٢). سقط  فالميسور  يوم،  بعض 
ـ  ٣ كان   فلو  والحنفيـة (٣)،  اإلباضية   عند  والجار  للشـريك  يكون  الشـفعة  حق 

الشارع  يلزم  فهل  النصيب)  (أي  الشقص؛  ثمن  إال بعض  ليس معه  الشفيع 
بالشفعة؟ يعطيه  أن  البائع 

يترك  أو  الكل  يأخذ  أن  إما  ألنه  الشـفعة؛  بعض  ال يأخذ  المسـألة  هذه  ففي 
الشفيع  أخذ  فلو  الضرر،  لدفع  القياس  خالف  على  شرعت  إنما  فالشفعة  الكل، 
وضرر  البائع  للشـريك  ضرر  َلتحقق  الجديد،  للمشـتري  النصف  وترك  النصف 
سقط  بعضها  سقط  فإذا  ال يتجزأ،  إذن  الشفعة  فحق  يزال »،  «والضرر  للمشتري، 
ال يسـقط  «الميسـور  ألن  ذلك؛  جواز  القاعدة  مقتضى  وكان  كالقصاص،  جميعًا 

االستثناء(٤). سبيل  على  القاعدة  عن  خارج  الفرع  فهذا  وعليه  بالمعسور »، 
ـ  ٤ أو   فورًا  الـرد  فيجب  البائـع،  عنه  أخفـاه  عيب  علـى  المشـتري  اطلـع  إذا 

الرد  له  يتيسـر  لم  فـإذا  غائبًا،  البائـع  كان  إذا  العيـب  هـذا  علـى  اإلشـهاد 

.٧٧/٣ اآلمال،  معارج  السالمي:  ـ   .٣٥١/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ٢١٨. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)

.٤٢٣/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)
ص ٢١٨. والنظائر،  األشباه  السيوطي:  ـ   .٦٧/٥ المغني،  قدامة:  ابن   (٤)



٦٣٥ الفصل الثالث: القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

التلفظ  ويؤخر  األصح،  في  بالفسـخ  التلفظ  فال يلزمه  عليه،  وال اإلشـهاد 
القاعدة  مقتضى  نفسه، وكان  البائع  أو  الحاكم  إلى  الوصول  لحين  بالفسخ 
األصح،  في  التلفظ  ال يلزمه  قالوا:  لكنهم  ميسور،  ألنه  بالفسخ؛  يتلفظ  أن 
ميسور  ألنه  التلفظ؛  يلزم  األصح:  ومقابل  القاعدة،  من  مستثنى  فهو  وعليه 
الفرع  يكون  وعليه  الحاكم،  أو  البائع  وجود  وهو  بالمعسـور،  فال يسـقط 

القاعدة(١). من 

ص ٤٨٦. الفقه،  قواعد  عبد العزيز:  عزام  ـ  ص ٢١٨.  نفسه،  المصدر  السيوطي:   (١)





الفهـرس



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٣٨

الثاني الفصل 
الثانية الكبرى  الكلية  الفقهية  القاعدة 

عنها تفرع  وما  بالشك»  ال يزول  «اليقين 
القاعدة................................................................................................... ٧ حقيقة  األول:  المبحث 
٢٥ ............................................................................................... القاعدة تأصيل  الثاني:  المبحث 
٣٥ ............................................................................. وتطبيقاتها القاعدة  فروع  الثالث:  المبحث 
بالشك»........ ٧٩ ال يزول  «اليقين  الكبرى:  القاعدة  تحت  المندرجة  القواعد  الرابع:  المبحث 
ما كان»............................................ ٨٠ على  ما كان  بقاء  «األصل  قاعدة:  األول:  المطلب 
١٠٩ ............................................................... الذمة» براءة  «األصل  قاعدة:  الثاني:  المطلب 
العدم»................ ١٢٨ العارضة  األمور  أو  الصفات  في  «األصل  قاعدة:  الثالث:  المطلب 
١٣٩ .......................... أوقاته» أقرب  إلى  الحادث  إضافة  «األصل  قاعدة:  الرابع:  المطلب 
١٤٧ ......... الحظر؟» أم  اإلباحة  واألعيان  األشياء  في  األصل  «هل  قاعدة:  الخامس:  المطلب 
اإلباحة»........ ١٨٤ األشياء  في  «األصل  قاعدة:  من  المستثناة  القواعد  السادس:  المطلب 

الثالث الفصل 
عنها تفرع  وما  التيسير»  تجلب  «المشقة  الثالثة:  الكبرى  الكلية  القاعدة 

القاعدة............................................................................................. ١٩٧ حقيقة  األول:  المبحث 
اإلباضية................................................ ١٩٨ عند  ومكانتها  القاعدة  أهمية  األول:  المطلب 
٢٠١ ..................................................................................... القاعدة تعريف  الثاني:  المطلب 
٢٠٩ ........................................................................... وضوابطها المشاق  أنواع  الثاني:  المبحث 



٦٣٩ الفهرس

٢١٧ .................................................. التيسير» تجلب  «المشقة  قاعدة:  تأصيل  الثالث:  المبحث 
والتخفيف......................................................................... ٢٣٥ التيسير  أسباب  الرابع:  المبحث 
السفر................................................................... ٢٣٦ التيسير:  أسباب  من  األول:  المطلب 
المرض................................................................ ٢٥٠ التيسير:  أسباب  من  الثاني:  المطلب 
٢٦٨ ............................................................... النسيان التيسير:  أسباب  من  الثالث:  المطلب 
اإلكراه................................................................. ٢٧٩ التيسير:  أسباب  من  الرابع:  المطلب 
الخطأ.............................................................. ٢٩٠ التيسير:  أسباب  من  الخامس:  المطلب 
٣٠٤ ............................................................. الجهل التيسير:  أسباب  من  السادس:  المطلب 
البلوى....................................... ٣١٩ وعموم  العسر  التيسير:  أسباب  من  السابع:  المطلب 
٣٥٣ ................................................................ النقص التيسير:  أسباب  من  الثامن:  المطلب 
ومجاالتها................................................................... ٣٩٥ التيسيرات  أنواع  الخامس:  المبحث 
التيسير».............................. ٤١١ تجلب  «المشقة  قاعدة:  وفروع  تطبيقات  السادس:  المبحـث 
التيسير».......... ٤٥٣ تجلب  «المشقة  الكبرى  القاعدة  عن  المتفرعة  القواعد  السابع:  المبحث 
المحظورات».............................................. ٤٥٤ تبيح  «الضرورات  قاعدة  األول:  المطلب 
بقدرها»...... ٥٠٩ يقدر  للضرورة  أبيح  «ما  أو  بقدرها»،  تقدر  «الضرورة  قاعدة:  الثاني:  المطلب 
بزواله».................................................... ٥٢٩ بطل  لعذر  جاز  «ما  قاعدة:  الثالث:  المطلب 
٥٣٦ ...... خاصة» أو  كانت  عامة  الضرورة  منـزلة  الحاجة  «تنـزل  قاعدة:  الرابع:  المطلب 
٥٦٩ ......................................... الغير» حق  ال يبطل  «االضطرار  قاعدة:  الخامس:  المطلب 
البدل»................................... ٥٨٣ إلى  يصار  األصل  تعذر  «إذا  قاعدة:  السادس:  المطلب 
بالمعسور».............................................. ٦٠١ ال يسقط  «الميسور  قاعدة:  السابع:  المطلب 




