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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.







الرابعة:  الكبرى  الكلية  القاعدة 
وال ضرار »  ضرر  «ال  أو  يزال »  «الضرر 

عنها تفرع  وما 

الرابع الفصل 

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

القاعدة. تأصيل   :»fÉãdG  åëÑªdG

إزالته. وطرق  وضوابطه  الضرر  أنواع   :ådÉãdG  åëÑªdG

عليها. المتخرجة  والفروع  القاعدة،  تطبيقات   :™HGôdG  åëÑªdG

القاعدة. المندرجة تحت هذه  أو  المتفرعة  القواعد   :¢ùeÉîdG åëÑªdG

اإلمكان ». بقدر  يدفع  «الضرر  قاعدة:  األول:  المطلب  ـ 
منه ». بأعظم  أو  بمثله   ال يزال  «الضرر  قاعدة:  الثاني:  المطلب  ـ 
بالضرر األخف ».  يزال  األشد  «الضرر  قاعدة:  الثالث:  المطلب  ـ 
أو «يختار أهون الشرين  أو أخف الضررين ». أو «إذا تعارضت 

أخفهما ». بارتكاب  ضررًا  أعظمهما  روعي  مفسدتان 
لدفع  الخـاص  الضـرر  «يتحمـل  قاعـدة:  الرابـع:  المطلـب  ـ 

العام ». الضرر 
جلب  من  أولى  المفاسـد   «درء  قاعـدة:  الخامـس:  المطلـب  ـ 

المصالح ».
والمقتضى  المانع  تعـارض  «إذا  قاعدة:  السـادس:  المطلـب  ـ 

المانع ». يقدم 
قديماً ». ال يكون  «الضرر  قاعدة:  السابع:  المطلب  ـ 

اهللا. بإذن  يأتي  فيما  والمطالب  المباحث  هذه  تفصيل  في  ونشرع 
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و«ال ضرر  يزال»   «الضرر  القاعدة:  حقيقة  عن  نبحث  سوف  الفصل  هذا  في 
إزالته،  وطرق  وضوابطه  الضرر  أنواع  ونبيِّن  الشرعي،  أصلها  وعن  وال ضرار »، 
الفقه  في  عليها  والمتخرجـة  المتنوعة  الفقهية  الفـروع  من  جملة  نسـتعرض  ثـم 
المندرجة  أو  عنهـا  المتفرعة  القواعـد  بعـض  بذكر  الفصـل  ونختـم  اإلباضـي، 
ضمن  ذلك  وسـيكون  والتطبيـق،  والتأصيـل  التحليـل  مـن  شـيء  مـع  تحتهـا، 

التالية: المباحث 



IóYÉ≤dG  á≤«≤M

األول المبحث 

اإلسـالمي،  التشـريع  في  القاعدة  هـذه  أهمية  نوضـح  المبحـث  هـذا  وفـي 
والمعنى  واالصطالحي،  اللغوي  مدلولها  ونحـدد  اإلباضي،  الفقه  في  ومكانتهـا 
التيسـير »،  تجلـب  «المشـقة  الكليـة  بالقاعـدة  عالقتهـا  إلـى  ونشـير  اإلجمالـي، 

القاعدة. هذه  فيها  تدخل  التي  والمجاالت 
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في  المهمة  القواعد  من  وال ضرار »  ضرر  «ال  أو  يزال »  «الضرر  قاعدة:  تعّد 
بعضهم  جعلها  حتى  الفقه(١)،  أبـواب  من  كثير  عليها  يبنى  إذ  اإلسـالمي؛  الفقه 
لجلب  شـرعت  إنما  الشـرعية  األحكام  أن  علـى  بناًء  أحكامـه،  نصـف  شـاملة 
على  المحافظة  اإلسـالمية  الشـريعة  مقاصد  مِن  وإّن  مضرة،  لدفع  أو  مصلحة 
والنفس  الدين،  حفظ  هي  والتي  عنها(٢)،  الضرر  ودفع  وحمايتهـا،  الضـرورات 
المقاصد  تحصيـل  إلـى  ترجـع  وهـي  والمـال،  (النسـب)  والِعـرض  والعقـل 

تخفيفها(٣). أو  وتقديرها 
عن  ودّلهم  شؤونهم،  ما يصلح  للناس  وتعالى  تبارك  اهللا  شرع  ذلك  وألجل 
صالحهم،  فيه  ومـا  ما ينفعهم  كل  علـى  محمد  ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا  البشـير  الهـادي  طريـق 
بذلك  أخبـر  وقد  فسـادهم،  فيه  ومـا  بهم  ما يضـر  كل  عـن  ونهاهـم  رهـم  وحذَّ
أن  عليه  حّقًا  كان  إال  قبلي  نبي  يكن  لم  «إنه  قال:  أنه  عنه  جاء  إذ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

الحديث(٤). لهم ...»  ما يعلمه  شر  وينذرهم  لهم،  ما يعلمه  خير  على  أمته  يدل 
من  ومنعها  اإلنسـانية  النفس  ضبـط  في  تتجلى  القاعـدة  هـذه  أهمية  ولعـل 
األرض  في  فتعيث  الشـريعة  روح  عن  ما تغفل  كثيرًا  ألنها  الغير؛  على  االعتـداء 
يمنعها،  مانع  دون  من  النفس  هذه  تركت  فلو  الذات،  وحّب  األنانية  بدافع  فسادًا 
ذلك  ألدى  شرها  المجتمع  ويقي  يزجرها  رادع  أو  حدها،  عند  يوقفها  حاجز  أو 

ص ٧٦. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (١)
.١٠/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)

ص ٣٩٠. للفتوحي،  المنير  الكوكب  شرح  النجار:  ابن   (٣)
الوفاء  وجوب  باب  اإلمارة،  كتاب  في  العاص  عمرو بن  عبد اهللا بن  حديث  من  مسـلم  أخرجه   (٤)

.١٤٧٢/٣٠ - ١٤٧٣ فاألول،  األول  الخلفاء  ببيعة 
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والبغضاء  الشحناء  وذيوع  واالستقرار،  األمن  وزعزعة  المخاوف،  انتشـار  إلى 
وينشـر  المنفعة  ما يحقـق  كان  ولهـذا  المجتمع،  بهـا  وتصـدع  األفـراد،  بيـن 
أسس  من  وأساسًا  اإلسالمية،  الشريعة  أركان  من  ركنًا  الضرر  ويمنع  المحبة، 

اإلسالمي. التشريع 
سبب  أو  فعل  أو  بقول  غيره  يضر  أن  لمسلم  وال يحل  شرعًا،  منفّي  فالضرر 

بالغير. اإلضرار  باب  من  كان  أم  مصلحة  ذلك  في  له  كان  سواء  حق،  بغير 
يزال »،  «الضرر  قاعـدة:  على  الفقهية  فروعهـم  في  اإلباضية   فقهـاء  اعتمـد 
والراشـدي   السـالمي   عنها  فعّبر  المعنى،  في  متقاربة  متعددة  بصيغ  وصاغوهـا 
مصروفة »(٢)،  «المضار  بصيغة  األصم   عثمان  وذكرها  مزال »(١)،  «الضرر  بصيغـة 
ابن جعفر  والكدمي  والثميني   «الضرر ال يحل »(٣)، واختار  الشماخي  فقال:  وأما 
من  يعّد  مشـهور  حديث  مـن  مقتبسـة  ألنهـا  وال ضـرار »(٤)؛  ضـرر  «ال  عبـارة: 
دليالً  يعتبر  فهـو  الكلية،  الفقهية  القواعـد  مسـير  سـار  وقد  كلمه ملسو هيلع هللا ىلص ،  جوامـع 

لها. وأصالً  للقاعدة 
القاعدة  عن  فعبروا  الـرأي  هذا  مثل  إلى  المعاصرين  الفقهاء   بعـض  وذهـب 
بقولهم:  القاعدة  هذه  عن  القواعد  في  كتب  َمن  أكثر  «عّبر  وقالوا:  الصيغة  بتلـك 
أصالً  القاعدة  على  دليالً  ـ  الحديث  وهو  ـ  به  ما اعتمدنا  وجعلوا  يزال »  «الضرر 
يشـمل  حيث  وأعم،  أشـمل  القاعدة  عـن  الحديث  بصيغـة  التعبيـر  ولكـن  لهـا، 
شـرعّيًا  دليالً  يجعلها  إذ  قّوة؛  القاعدة  ذلك  ُيعطي  وأيضًا  ومقابلة،  ابتداء  الضـرر 

أحمد،  الخليلي  ـ  ص ١٣٣.  القواعد،  جواهر  الراشـدي  ـ   .١٧٩/٤ الثمين،  العقد  السـالمي:   (١)
ص ١٢٤ - ١٢٥. الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى 

.١٩٠/١ عثمان:  األصم   (٢)
و٨٧/٧ - ٩٠.  ٣١٦/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)

البسـام،  الـورد  الثمينـي،  ـ   .١٠٤/٣ المعتبـر،  الكدمـي،  ـ   .٢٩٨/١ الجامـع،  جعفـر:  ابـن   (٤)
.٣٢٢/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن،  بكلي  ـ  ص ٢٤٨. 
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قولنا:  بخالف  كريم،  نبوي  حديث  نص  أنها  باعتبار  عليه،  األحكام  لبناء  صالحًا 
أن  اخترت  ولهذا  الخبر(١)،  كنص  شـرعية  قوة  القول  لهذا  فليس  يزال »،  «الضرر 

وال ضرار »(٢). ضرر  «ال  القاعدة:  هذه  عنوان  يكون 
شـرح  على  أعتمد  سـوف  فإني  اإلباضيـة   الفقهيـة  المصـادر  مـع  وتماشـيًا 
نقل  لم  إن  المعنى  في  متقاربتين  العبارتين  أن  باعتبار  بينهما  جمعًا  المصطلحين 
العام  قبيـل  من  والثانيـة  العمـوم،  بهـا  يـراد  خصـوص  األُولـى  ألن  مترادفتيـن؛ 
ابتداًء وجزاًء؛  وبعده  وقوعه  قبل  الضرر  نفي  بها  يراد  منهما  فـكل  المخصـوص، 
عن  النهي  فينصّب  بالكلية،  تالفيه  الممكن  من  وليس  واقع  ال محالة  الضرر  ألن 
يتحمله  الذي  الخفيـف  الضرر  إن  ثم  منـه،  والحذر  تالفيه  يمكن  الـذي  الضـرر 

الوجوب(٣). سبيل  على  عنه  َمنِهّيًا  ليس  مشقة  بال  الناس 
في  معانيها  وتحديد  ألفاظها  شـرح  من  فال بد  القاعدة،  معنى  يتضح  وحتى 

يلي: كما  للقاعدة  اإلجمالي  المعنى  نبيِّن  ثم  واالصطالح،  اللغة 

القواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنـو:  ـ  ص ١٢٤ - ١٢٥.  المعامالت،  فتـاوى  أحمد:  الخليلـي   (١)
ص ٢٥١. الكلية، 

ص ٤٩٣. الكبرى،  الفقهية  القواعد  السدالن:   (٢)
ص ٩٧. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  اسماعيل،  بكر  محمد   (٣)
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ضّرًا،  يضره  ضـره  فيقال  النفع  ضـد  ضّر  من  مأخوذ  اللغـة:  فـي  الضـرر  ـ  أ 
الضراء  وقيل:  المنفعة(١).  خالف  والمضرة  الحال،  وسـوء  الهزال  بالضم  ر  والضُّ
ماله،  فـي  والضرر  والضـرارة  الضـرة  وكذلك  واألنفـس،  األمـوال  فـي  النقـص 
به  الذي  والضرير  الزمانة،  والضراء  الّزمِن،  وهو  الضرير،  حال  هو  أيضًا  والضـّر 

عينه(٢). من  ضرر 
جلب  أي:  نفعه؛  ضد  وضره  ضّرًا  به  وضّر  ضره  المحيط»  «محيط  في  وجاء 
مني  دنا  إذا  فالن  أضرني  ويقال  اسم،  وبالضم  مصدر  بالفتح  ر  والضَّ الضرر،  إليه 
سوء  الضرر  أيضًا:  وقال  المال،  في  ضره  عليه  راحت  الرجل  وأضر  شديدًا،  دنّوًا 

الشيء(٣). في  يدخل  والنقصان  والضيق،  الحال 
الجارحة، وكذا في حدود األمراض(٤). الدم في  الضرر هو سيالن  إن  وقيل: 
مقابلة  من  بمحسوسه  يتصل  وما  الجسم  من  الظاهر  ما يؤلم  بالفتح  والضرر 
بأنه قهر وعلو،  ر  الضُّ الضمة في  بها، وتشعر  النفس وما يتصل  إيالم  األذى، وهو 

نحوه. أو  مماثل  من  ما يكون  بأنه  والفتحة 

.١٥٤  ،١٥٣/٦ العرب،  لسان  منظور:  ابن   (١)
األصفهاني  ـ   .٤٩٢ المنير،  المصباح  الفيومي:  ـ   .٣٦٠/٣ اللغـة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابـن   (٢)

ص ٢٩٣. القرآن،  غريب  في  المفردات  الراغب: 
طبعة سـنة  عن  نقًال  األصل  طبق  نسـخة   ،١٢٤٢  ،١٢٤١/٢ المحيط  محيط  بطرس:  البسـتاني   (٣)

بيروت. لبنان،  مكتبة  الناشر   ،١٨٧٠
اإلسـالمية  العلوم  اصطالحات  موسـوعة  علـي:  أعلى بن  محمـد  المولـوي  الشـيخ  التهانـوي   (٤)
بيروت،  والنشـر،  للكتب  خيـاط  شـركة  منشـورات  الفنون،  اصطالحـات  بكشـاف  المعـروف 

ص ٨٨٣/٤.
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وأضره  ضره،  بمعنى  وضرار  ة  ومضارَّ َضارَّ  من  أوله  بكسر  ِفعال  والضرار:  ـ 
بد(١). منه  وليس  إليه  ألجأه  بمعنى  كذا  إلى 

المختلفة  بصَيغه  والضـرار  الضرر  لكلمة  اللغوية  المعاني  هـذه  خالل  ومـن 
المعنى  وهـو  النفع،  ضد  مـا كان  القاعدة  لمدلـول  المناسـب  المعنـى  أن  نجـد 

األخرى. المعاني  ما تستعمل  ونادرًا  استعماالً،  واألكثر  المشاع 
منها: كثيرة  تعاريف  معناهما  في  وردت  االصطالح  وفي  ـ  ب 

ـ  ١ أّن الضرر هو: إلحاق مفسدة بالغير مطلقًا، والضرار مقابلة الضرر بالضرر(٢). 
ـ  ٢ الفعل.  والضرار  االسم  الضرر  وقيل: 
ـ  ٣ من   بك  أضر  من  تضر  أن  والضرار  ال يضرك،  من  تضر  أن  الضـرر  وقيـل: 

بالحق(٣). واالنتصار  بالمثل،  االعتداء  جهة  غير 
ـ  ٤ من   تضره  أن  والضرار  أنت،  به  وتنتفع  صاحبك  به  ما تضر  الضرر  وقيـل: 

به(٤). أنت  تنتفع  أن  غير 
ـ  ٥ حقه،   من  شيئًا  فينقصه  أخاه  الرجل  ال يضر  أي  «الضرر:  الراشـدي :  وقال 

والضرر  عليه،  الضرر  بإدخال  إضراره  على  ال يجازيه  أي  ِفعال:  والضرار 
والضرار:  الفعل،  ابتـداء  الضرر:  أو  االثنين،  ِفعل  والضرار  الواحـد،  فعـل 

عليه»(٥). الجزاء 

.٤٦٥/٢ المنير،  المصباح  الفيومي:   (١)
لصاحبها  اإلسالمية  المكتبة  الناشـر  المنهاج،  شـرح  إلى  المحتاج  نهاية  الدين،  شـمس  الرملي   (٢)
السـاعاتي  ـ   .٨١/٣ حسـني،  بك  حسـين  بمطبعة   ١٢٩٦ طبعة  وكذا  الشـبح،  ريـاض  الحـاج 
األولى  الطبعة  والسنن،  الشافعي  مسند  وترتيب  جمع  في  المتن  بدائع  البنا،  عبد الرحمٰن  أحمد 

.١٩٣/٢ والنشر،  للطباعة  األنوار  دار   ،١٣٦٩

.١٨٨/١ البصائر،  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (٣)
نهاية  الرملي،  ـ   .٢٨٧/٥ األوطـار،  نيل  الشـوكاني،  ـ  ص ١٣٧.  القواعد،  جواهـر  الراشـدي:   (٤)

.٨١/٣ المحتاج، 
األثير،  ابن  ـ   .٤٨٦/٤ «ضرر»،  مادة  العرب،  لسـان  منظور،  ابن  ـ  نفسـه.  المرجع  الراشـدي:   (٥)

.٨١/٣ الراء،  مع  الضاد  باب  الحديث،  غريب  في  النهاية 
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ـ  ٦ بهما   تكلم  واحد  بمعنـى  لفظان  والضرار  الضـرر  أن  إلى  البعض  وذهـب 
ال غير(١). التأكيد  وجه  على  جميعًا 

ـ  ٧ مفسـدة   حصول  أو  مصلحة  تقريب  إما  أمريـن:  أحد  إلى  يرجـع  والضـرر 
الوجوه(٢). من  بوجه 

القول: مجمل 
اإلخالل  هو  الضـرر  إن  القول  إلى  نخلـص  التعريفات  هـذه  مجموع  ومـن 
هي  فالمصلحة  إهماالً(٣)،  أو  تعسفًا  أو  تعديًا  الغير،  أو  للنفس  مشروعة  بمصلحة 
حفظ  من  لعباده  الحكيم  الشارع  قصدها  التي  المنفعة  وهي  الضرر،  وقوع  محل 
بينهما(٤). فيما  معيَّن  ترتيب  طبق  وأموالهم،  ونسلهم  وعقولهم  ونفوسهم  دينهم 

أذى  «كل  أن  بوساق   محمد  ما ذكره  للضرر  المناسبة  التعريفات  من  ولعل 
عرض  أم  جسـم معصـوم  أم  محّرم  متقـّوم  مـال  أكان  سـواء  الشـخص  يلحـق 
تجنب  فقد  ومانع،  جامع  ـ  نظرنا  في  ـ  ألنه  اخترناه  التعريف  وهذا  مصون»(٥). 
والعموم، وحدد  الخصوص  السابقة من  التعريفات  في  التي وردت  المآخذ  كل 
(شـخصية  جماعة  أم  فردًا  غيره  يضر  أن  ألحـد  فليس  دقيقًا،  تحديـدًا  مفهومـه 
بما  قدر  إن  ويعاقب  ينتصر  أن  له  أن  إال  ال،  أم  ضره  سواء  معنوية)،  أم  طبيعية 
الذي  الوجه  علـى  كان  إذا  وال ضـرارًا  ظلمـًا  ذلك  وليـس  الشـرع،  به  يسـمح 

نَّة(٦). السُّ أباحته 

.٣٨٦/٤ الراية،  نصب  الزيلعي:   (١)
.٨٤ ص ٨٣،  النووية،  حديثًا  األربعين  شرح  العيد،  دقيق  ابن   (٢)

.١٩٩٧ ط ١،  السعودية،  عفان،  ابن  دار   ،٩٧/١ اإلسالمي،  الفقه  في  الضرر  أحمد،  موافي   (٣)
ص ٢٣. المصلحة،  ضوابط  البوطي:   (٤)

الرياض،  إشـبيليا  دار  نشـر  اإلسـالمي،  الفقه  في  الضرر  عن  التعويض  مدني،  محمد  بوسـاق   (٥)
ص ٢٨. ١٤١٩هـ/١٩٩٩م،  ط ١،  السعودية، 

.٥٠ ص ٤٩،  األبرار،  قلوب  بهجة  سعدي:  ابن   (٦)
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من  لسـبب  يقع  ولم  بغيره  اإلضـرار  قصد  مـن  كل  بالغيـر  الضـرر  ويشـمل 
يؤثر  ولم  غيره  على  الضـرر  أوقع  من  وكذلك  لوقع،  ذلك  زال  ولـو  األسـباب، 

السيئ. القصد  على  يحاسب  ولكن  فيه، 
زواالً  يزول  زال  فيقال:  َزَول،  من  القاعدة:  في  الوارد  اإلزالة  معنـى  أمـا  ـ  ج 
الشـمس  زالت  ومنه  مكانه،  عن  الشـيء  تنحي  إلى  اللغة  أصل  في  ترجع  وهـي 

وزولته(١). المكان  عن  أزالته  ويقال  السماء،  كبد  عن 
يقول  لهـا،  اللغوي  المعنى  عـن  لإلزالـة  االصطالحـي  المعنـى  يخـرج  وال 
معنى  في  ويسـتعمل  واإلذهاب»(٢).  التنحية  «اإلزالة  الفقهاء :  لغة  معجم  صاحب 
دفعت  فيقال:  مكانه،  من  الشـيء  تنحية  على  يدل  اللغة  في  وهو  «الدفع»  اإلزالة 
الناس عند سؤاله(٣)، وال يخرج  يدفعه  الذي  الفقير  أو دفعه دفعًا والمدفَّع  الشيء 
المطرزي :  قـال  ولذلك  لـه،  اللغوي  المعنى  عـن  للدفـع  االصطالحـي  المعنـى 

معروف(٤). الدفع 
للقاعدة: اإلجمالي  المعنى  ـ  د 

الكتاب  من  كثيرة  نصـوص  لها  ويشـهد  األحكام،  جوامع  من  القاعدة  هـذه 
في  نتائجه  وترتيب  والغير،  النفس  عن  الضار  الفعل  لمنع  األساس  وهي  نَّة،  والسُّ
المصالح  جلب  في  االستصالح  لمبدأ  سند  أنها  كما  والعقوبة،  المالي  التعويض 
األحكام  تقريـر  في  وميزانهـم  وعمدتهـم،  الفقهـاء   ُعـّدة  وهـي  المفاسـد،  ودرء 

للحوادث(٥). الشرعية 

ص ٣٥٤. المنير،  المصباح  الفيومي،  ـ   .٣٨/٣ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
ص ٥٦. الفقهاء،  لغة  معجم  وقتيني،  جي  قلعة   (٢)

.٢٦٦ نفسه،  المصدر  الفيومي،  ـ   .٢٨٨/٢ نفسه،  المصدر  فارس:  ابن   (٣)
ص ١٦٦. المعرب،  ترتيب  في  المغرب  المطرزي:   (٤)

فتاوى  أحمد،  الخليلي  ـ   .٩٧٩  ،٩٧٨/٢  ،٥٨٦ فقرة  العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٥)
ص ١٢٤. المعامالت، 
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بزواله؛  «الضرر مزال »: محكوم  «الجواهر»: «فمعنى قولنا  الراشدي  في  يقول 
العلماء  بعض  قال  ولذا  المفاسـد،  بدرء  الشريف  الشـرع  جاء  وقد  مفسـدة،  ألنه 
بأن  مشـروط  ألنه  للمصالح؛  جلب  منه  وجعل  المفاسـد ،  درء  في  الفقه  بحصر 

المصلحة»(١). جلب  على  درؤها  م  ُقدِّ كانت  فإن  مفسدة،  ال تكون 
أم  عاّمًا  الضرر  أكان  سواء  منعه  فيوجب  مطلقًا،  الضرر  ينفي  القاعدة  ونص 
من  خير  الوقاية  ألن  الممكنة؛  الوقاية  بطـرق  وقوعه  قبل  وْقُفه  ويوجب  خاّصـًا، 
وتمنع  آثـاره  تزيل  التي  التدابيـر  مـن  يمكن  بما  وقوعـه  بعـد  رفعـه  أو  العـالج، 
هذه  ال ينافي  بالمجرميـن  المشـروعة  العقوبـات  إنـزال  كان  َثـمَّ  ومـن  تكـراره، 
ودفعًا  وإنصافًا،  عـدالً  فيها  ألن  بهم؛  ضرر  معاقبتهم  علـى  ترتب  وإن  القاعـدة، 

وأعظم(٢). أعم  لضرر 
وشرعت  اإلجرام،  لقمع  العقوبة  ووجبت  األعداء،  لمقاومة  الجهاد  وشـرع 

المتوقع. الشريك  أو  الجار  ضرر  لدفع  الشفعة 
ألن  االنتقام؛  لمجـرد  المحض  الثأر  فكرة  نفي  الضـرر:  بمنع  والمقصـود  ـ 
المقابلة  سـبيل  على  ولو  اإلضـرار  وألن  دائرته،  ويوسـع  الضرر  فـي  يزيد  هـذا 
عندما  اضطرارًا  إليه  يلجأ  وإنما  عامة،  وطريقًا  مقصودًا  هدفًا  يكون  أن  ال يجـوز 
غيره  مال  أتلف  فمن  وأنفع،  منه  أفضل  والقمع  التالفي  طرق  من  غيره  ال يكون 
منفعة،  بال  للضرر  توسـعة  ذلك  في  ألن  ماله؛  بإتالف  يقابل  أن  ال يجـوز  مثـالً: 
المضرور  بتعويض  نفعـًا  فيه  فـإنَّ  ما أتلف،  قيمة  الُمتِلف  تضميـن  منـه  وأفضـل 
ماله،  إتالف  إليه:  بالنسبة  سيان  فإنه  المعتدي،  حساب  إلى  نفسه  الضرر  وتحويل 
باإلتالف  اإلتالف  مقابلة  فأصبحـت  األول،  الضرر  لترميم  للمضـرور  وإعطـاؤه 
مجرد حماقة، وذلك بخالف الجناية على النفس والبدن مما شرع فيه القصاص، 

ص ١٣٧. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)
ص ٤٩٨. الكبرى،  الفقهية  القواعد  السدالن،  ـ  ص ٧٩.  الوجيز،  البورنو:   (٢)
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الجنايات  هـذه  ألن  يجـرح؛  جـرح  ومن  يقطـع،  قطـع  ومـن  يقتـل،  قتـل  فَمـن 
يعتدي  كمن  النهاية  فـي  أنه  الجاني  يعلم  كي  جنسـها،  من  عقوبة  إال  ال يقمعهـا 

نفسه(١). على 
ألن  بدليل؛  إال  الضرر  أنواع  سائر  تحريم  تفيد  القاعدة  فإن  حال،  كل  وعلى 
أي  ديننا،  فـي  بأحد  ضـرار  أو  ضرر  فال إلحـاق  تُعم،  النفـي  سـياق  في  النكـرة 

خاص(٢). لموجب  إال  شرعًا  ال يجوز 

.٩٧٩  ،٩٧٨/٢ المدخل،  مصطفى:  الزرقا   (١)
.٤٣٢  ،٤٣١/٦ القدير،  فيض  المناوي:   (٢)
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قبلها  التي  والقاعدة  وال ضرار »  ال ضرر  أو  يزال   «الضرر  قاعدة:  فـي  تأملنـا  إذا 
صرح  كما  بّين،  وتداخـل  واضحًا  تقاربًا  بينهمـا  أن  نجد  التيسـير »  تجلـب  «المشـقة 
أو  متحدة  قبلهـا  التي  مع  القاعـدة  «هذه  عبارتها  فـي  نجيم   وابـن  السـيوطي   بذلـك 
من  نوع  هو  الضرر  فإزالة  التيسير ،  تجلب  والمشقة  المشقة  من  فالضرر  متداخلة»(١)، 
ـ :  الحموي    قال  كما  ـ  ذلك  على  ويترتب  العباد،  على  مشقة  فيه  بقاءه  ألن  التيسير؛ 
عليه  يترتب  كمـا  األخرى»(٢)،  عليه  ما تصدق  علـى  منهما  واحـدة  كل  تصـدق  «أن 
تبيح  «الضرورات  كقاعدة:  القاعدتين،  تحت  الفرعية  القواعد  بعض  دخول  صالحية 
«الضرر  بقاعدة:  إلحاقها  وغيره  «جواهره»(٣)  في  الراشدي   اختار  فقد  المحظورات »، 
التيسـير »،  تجلب  «المشـقة  قاعدة:  تحت  إدراجها  من  إليـه  ذهبنا  لما  خالفـًا  يـزال » 

بقدرها »(٤). يقدر  للضرورة  أبيح  «ما  الفرعية  القاعدة  في  يقال  ومثله 
فقاعدة:  األخرى،  نطاق  في  تعمل  قاعدة  كل  أن  إلـى  التداخل  هذا  ويرجـع 
والمشـقة  الحرج  معنى  هو  الذي  بالنـاس  الواقع  الضرر  نطاقهـا  يـزال »  «الضـرر 
نطاقها  التيسـير »  تجلب  «المشـقة  وقاعدة:  بإزالته،  القاعدة  وتقضي  والضـرورة، 
بين  ال فرق  بأنه  يوحـي  وهذا  الضرر،  بمعنـى  وهي  والضيق،  والحـرج  المشـقة 

بقاعدة؟ واحدة  كل  أفردت  فِلَم  القاعدتين 

ص ١٠٧. والنظائر،  األشباه  نجيم،  ابن  ـ  ص ١١٤،  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (١)
.٢٧٥/١ البصائر،  عيون  غمز  الحموي:   (٢)

نجيم،  ابن  ص ١١٤.  والنظائـر،  األشـباه  السـيوطي،  ـ  ص ١٣٩.  القواعد،  جواهر  الراشـدي:   (٣)
ص ١٠٧. والنظائر،  األشباه 

ص ١١٥. نفسه،  المصدر  السيوطي،  نفسه،  المرجع  الراشدي:   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٨

معنى  بيـان  في  الجرجاني   ما ذكـره  منهـا:  فروقًا  يجـد  النظر  يدقـق  فالـذي 
قاعدة:  فنطـاق  له»(١)،  ال مدفـع  مما  النـازل  وهو  الضـرر  من  «مشـقة  الضـرورة 
وإزالتها،  دفعهـا  وال يمكنه  باإلنسـان  النازلة  المضار  التيسـير »  تجلب  «المشـقة 

األحكام. في  والتيسير  التخفيف  وتقتضي 
أو  بنفسـه  اإلنسـان  يلحقها  التي  المضار  فنطاقها  يزال »  «الضرر  قاعـدة:  أمـا 

بالعقوبة(٢). أو  بالتعويض،  أو  عينها،  بإزالة  ودفعها  إزالتها  ويمكن  بغيره، 

ص ١٨٠. التعريفات،  الجرجاني:   (١)
الفقهية  القواعد  علـوان،  إسـماعيل  ـ  ص ١٨٠.  الكلية،  الفقهية  القواعد  عثمان:  محمـد  شـبير   (٢)

ص ٣٤٤. الكبرى،  الخمس 
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منها: الفقه  أبواب  من  الكثير  عليها  يبنى  القاعدة  هذه 
المشتري. عن  الضرر  إلزالة  بالعيب  الرد  األول: 

والتغرير،  المشـروط،  الوصـف  اختالف  مـن  الخيار  أنـواع  جميـع  الثانـي: 
والمشتري. البائع  عن  الضرر  لرفع  ونحوها  المشتري  وإفالس 

التصرف  علـى  القادر  غير  مـال  على  للمحافظـة  بأنواعـه،  الحجـر  الثالـث: 
السليم.

ضرر  لدفع  وللجار  القسمة،  ضرر  لدفع  للشريك،  شرعت  الشـفعة،  الرابع: 
السوء. الجار 

القتيل. أولياء  عن  الضرر  لدفع  القصاص،  الخامس: 
به. لحق  وعمن  المجتمع  عن  الضرر  لدفع  والتعزير،  الحدود  السادس: 

المعصية. سبب  إلزالة  الكفارات،  السابع: 
له. أتلف  بمن  الالحق  الضرر  إلزالة  المتلف،  ضمان  الثامن: 
كليهما. أو  الشريكين  أحد  عن  الضرر  لرفع  القسمة،  التاسع: 

حيث  اإلسـالمية،  األمة  عن  الضرر  لمنع  والقضـاء،  األئمة  نصـب  العاشـر: 
الفساد. شأفة  وتستأصل  الجرائم،  وتمنع  الحدود،  تقام  بوجودهم 

إلبعاد  وذلك  غيـره،  قتل  إلى  المندفـع  وهو  الصائـل،  دفع  عشـر:  الحـادي 
المال. أو  الغير  أو  النفس  عن  ضرره 

الباطل، وصّدهم  فتنة  الحق ودحر  نور  المشركين، إلظهار  قتال  الثاني عشر: 
اإلسالمية. الدعوة  طريق  عن 
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أو  الزوج  عن  الضرر  إلزالة  واإلعسار،  بالعيوب  النكاح  فسخ  عشر:  الثالث 
الزوجة.

ما ال يحصر  الفقه  من  عليهـا  يبنى  القاعدة  هذه  أن  تقدم  ممـا  يظهر  وهكـذا 
عن  واإلضـرار  الضرر  دفـع  مشـروعية  حكمة  فـي  ممـا  الفقهيـة،  األبـواب  مـن 

العباد(١).

ص ١١٤. والنظائر،  األشباه  السيوطي،  ـ   .١٣٩ ص ١٣٨،  القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)



z ∫Gõj  Qô°†dG{  :IóYÉb  π«°UCÉJ

الثاني المبحث 

السـلف   وآثار  ـنَّة،  والسُّ القرآن  من  كثيرة  نصوص  إلى  القاعـدة  هـذه  تسـتند 
والمعقول،  اإلجماع   إلى  تسـتند  كما  وأتباعهم،  والتابعين   الصحابة   من  الصالـح 

وتأييدها. القاعدة  هذه  بيان  على  األدلة  هذه  كل  تضافرت  وقد 

:ºjôμdG  ¿BGô≤dG  øe  : k’hCG
ـ   في أ  الراشدي   ما نقله  منها:  والمضارة  الضرر  عن  النهي  على  تدل  نصوص 

القاعدة: هذه  وأصل  بقوله:  «جواهره» 
ـ  ١   (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالـى:  قولـه 

(البقرة: ٢٣١) .  ﴾/  .  -  ,  +*  )

االستدالل: وجه 
امرأته  أن من طلق  إلى  المؤمنين  اآلية عباده  تبارك وتعالى في هذه  اهللا  أرشد 
أن  فراقها  علـى  وندمه  فيها  لرغبتـه  عدتها  تنقضي  أن  قبـل  يراجعهـا  أن  بـدا  ثـم 
الجاهلية  أهل  يفعل  كما  بهـن  اإلضرار  لقصد  يراجعوهن  أن  ونهاهـم  يراجعهـا، 
يكن  لم  إذ  ثالثـًا،  الطـالق  تحديد  قبـل  اإلسـالم  صدر  في  المسـلمين  وبعـض 
يطلق  أحدهم  فـكان  معلومة،  عـدة  له  كان  ولكن  معيـن،  بعدد  محـددًا  الطـالق 
المرأة حتى إذا أوشكت عدتها أن تنقضي راجعها ثم يطلقها ثم يراجعها وهكذا، 
لزوجته،  الـزوج  يأوي  كما  إليهـا  يأوي  فال هـو  بالمرأة  اإلضـرار  بذلـك  يقصـد 
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عدد  تحديد   8 اهللا  فأنزل  ذلك،  فيضرها  بغيره،  لتتزوج  سـراحها  يطلق  وال هو 
الضرر  لدفع  ذلـك  وكل  بهن،  اإلضرار  بقصد  المراجعـة  عن  ونهاهـم  الطـالق، 

المرأة(١). عن 
ـ  ٢   ﴾ ~}  |  {  z  y  xw  v ﴿ تعالـى:  وقولـه 

(البقرة: ٢٢٩) .
كان  الرجل  أن  وذلك  متقاربًا،  واحدًا  معنى  قبلها  التي  مع  اآلية  هذه  أفادت 
بذلك  يطول  كما  إمسـاكها،  وال يريد  بها  له  وال حاجة  يراجعها  ثم  امرأته  يطلـق 
المعنى:  هـذا  في  القرطبي :  قـال  ذلك،  كل  في  بها  اإلضـرار  إلى  قاصـدًا  العـدة 
متقارب،  واحد  معنى  في  كان  المذكورتين  اآليتين  نـزول  أن  الخبر  هذا  «فأفادنـا 
وهذا  بهـا،  اإلضرار  إلـى  قاصـدًا  لها  ومراجعتـه  المـرأة  الرجـل  حبـس  وذلـك 

ظاهر»(٢).
خطورة  على  يدل  الكريـم  القرآن  في  وتحريمه  اإلضـرار  منع  علـى  فالتنبيـه 

وكبير(٣). صغير  كل  في  به  معنيًا  أمرًا  كان  الضرر  نفي  وأن  الموضوع،  هذا 
ـ  ٣   ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z﴿ تعالـى:  قولـه 
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 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
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(البقرة: ٢٣٣) .  ﴾ ä  ã

القرطبي،  ـ  ص ١١١.  النـزول،  أسـباب  الواحدي،  ـ  و٤٨٠.   ٤٥٦/٢ البيان،  جامع  الطبـري:   (١)
.٣٣٩ ص ٣٣٨،  الفقهية،  القواعد  علوان،  إسماعيل  ـ   .١٥٦/٣ القرآن،  ألحكام  الجامع 

.١٥٦/٣ نفسه،  المصدر  القرطبي:   (٢)
ص ٢٩٠. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٣)
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االستدالل: وجه 
بينهما  حصل  اللذين  الزوجين  من  كّالً  وتعالى  تبارك  اهللا  ينهى  اآلية  هذه  ففي 
االمتناع  عن  األّم  فُتنهى  باآلخر،  لإلضرار  وسـيلة  الطفل  يتخذ  أن  وفرقة،  خصام 
اإلرضاع،  في  مثلها  أجرة  ُتعطى  دامت  ما  بأبيه،  بقصد اإلضرار  إرضاع طفلها  عن 
تقبل  دامت  ما  بذلك،  يضرهـا  أن  بقصد  أمه  من  الطفل  انتزاع  عـن  األب  وُينهـى 

الطفل(١). عن  الضرر  لدفع  إال  ذلك  وما  المرضعات،  من  مثلها  أجرة 
جعل  بأن  بليغة  بعبـارة  المعنى  هذا  إلى  «الظالل»  في  قطب   سـيد  وأشـار 
فيقول:  العاطفـي  الجانب  علـى  الضغط  هـو  الزوجين  عنـد  اإلضـرار  وسـيلة 
المضارة  ونفي  بالوليـد،  والرأفة  الحنان  على  حـثٌّ  فيها  الكريمة  اآلية  «فهـذه 
لمضارة  سـببًا  الطفل  من  الوالديـن  أحد  يتخـذ  أن  فال ينبغـي  الزوجيـن،  بيـن 
ليهددها  طفلها  على  ولهفتها  وحنانها  األم  عواطـف  األب  فال يسـتغل  اآلخر، 
لتثقل  له  ابنه  على  األب  عطف  هي  وال تستغل  مقابل،  بال  رضاعه  تقبل  أو  به، 

بمطالبها»(٢). كاهله 
ـ  ٤   y  x  w  v  u  t  s ﴿ بالدين:  الوصية  شأن  في  تعالى  وقال 

(النساء: ١٢) .  ﴾ {  z
 Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º ﴿ بالبيـع:  يتعلـق  فيمـا  وقـال 

(البقرة: ٢٨٢) .  ﴾ Â
ومنعه. الضرر  تحريم  على  وغيرهما  اآليتين  هاتين  دلت  فقد 

الشـارع  أن  تمامًا  يدرك  جزئياتها  كل  في  الشـريعة  أحكام  يسـتقرئ  من  وإّن 
تحت  تندرج  الجزئيات  وأن  الضـرر،  أنواع  كل  تحريم  ذلك  مـن  قصد  الحكيـم 

القبيل. هذا  من  ما كان  كل  إليه  يرجع  أن  يمكن  كلي  أصل 

.٤٩٨  ،٤٩٧/٢ البيان،  جامع  الطبري،  ـ   .١٦٧/٣ نفسه،  المصدر  القرطبي:   (١)
بيروت والقاهرة ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، ٢٥٤/١. الشروق  دار  القرآن، ط ١٠،  سيد قطب، في ظالل   (٢)
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ـ  ٥ (النساء: ٥) .   ﴾ §  ¦  ¥  ¤ ﴿ تعالى:  وقوله 
اللفظ  نطاق  في  منحصرًا  الكريم  القرآن  فـي  ذكره  ورد  الذي  الضرر  وليـس 
معنى  يؤدي  مما  مختلفة  وأشكال  بصور  ورد  بل  الضرر،  من  مادته  تتكون  الذي 
وهي  اآلية  بهذه  القاعـدة  هذه  على  الرازي   الفخـر  اسـتدل  فقد  ولذلك  الضـرر، 
معناه  مبثوث  األصل  هذا  ألن  كذلك؛  القاعدة  هذه  عن  الكاشـفة  األدلة  من  ُتعد 
الضرر  دفع  علـى  دليل  «فيها  التحريـر  تيسـير  صاحب  قال  األحكام،  سـائر  فـي 

قطعًا»(١). ماله  ال يتلف  أن  ألجل  وذلك 
الصبيان  أو  النساء  من  كان  المال سواء  بحفظ  يفي  له عقل  يكن  لم  من  فكل 
للناس  اهللا  جعلها  التي  األموال  في  التصرف  من  تمكينه  عن  اهللا 4  نهى  واأليتام 

وغيرها(٢). التجارات  في  معايشهم  بها  تقوم  أي  قيامًا: 
كما  والعاجزين،  الضعفـاء  أموال  حفظ  في  االحتيـاط  ذلك  من  والمقصـود 

تفاسيرهم(٣). في  وغيره  الرازي  ذلك  ذكر 
ـ  ٦ (البقرة: ١٨٨).    ﴾ o  n  m  l  k﴿ تعالى:  قوله 
ـ  ٧ (األعراف: ٥٦) .   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تعالى:  وقوله 
ـ  ٨   [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q﴿  :  8 وقوله 

(البقرة: ٢٠٥) .  ﴾_  ^  ]  \

ـ  ٩ (النساء: ٢٩).    ﴾Q  P  O  N  M  LK  J  I ﴿ تعالى:  وقوله 

في  التحرير  كتاب  على  شـرح  التحرير  تيسـير  بادشـاه،  بأمير  المعروف  أمين  محمد  الحسـيني   (١)
مطبعة  ـ ،  ١٣٥٠ه ط ١،  الهمام،  البن  والشـافعية  الحنفية  اصطالحي  بين  الجامع  الفقه  أصول 

.٣٠١/٢ مصر،  الحلبي،  البابي  مصطفى 
دار  ط ٢  العظيم،  القرآن  تفسـير  كثير،  ابن  ـ   .١٨٥/٩ الرابع،  القول  الكبير،  التفسـير  الرازي:   (٢)

.٢٠٣/٢ ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م،  تصوير  الفكر، 
.١٨٣/٩ نفسه،  المصدر  الرازي:   (٣)
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ـ  ١٠   n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ تعالى:  وقولـه 
(النور: ٢٣).   ﴾ r  q  p  o

والحيوان  باإلنسـان  ما يضـر  كل  أن  علـى  تـدل  األخيـرة  اآليـات  فهـذه 
وأن  والعدوان،  والظلـم  األرض  في  الفسـاد  قبيل  من  هو  واألموال  والنبـات 
على  يوجب  كما  اآلخرة،  في  وعقابه  تعالى  اهللا  سـخط  يوجب  مما  ذلك  كل 
أو  مادية  آثار  من  عليه  ما يترتب  وإزالة  لمنعه  الزاجرة  التدابير  اتخـاذ  الحاكـم 

معنوية(١).
ـ   تعالى: ب  قولـه  منها  وقوعـه  بعد  الضـرر  إزالة  علـى  تـدل  نصـوص  وردت 

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 ~  }|  {  z  y  xw  v  ❁  t  s

(األنبياء: ٧٨ - ٧٩ ).  ﴾§  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے 
مزرعة  دخلت  شـخص  غنم  أن  وهو  ضار،  فعـل  لحادثة  ذكر  اآليتيـن  ففـي 
عليهما  وسـليمان   داود   مـن  كل  إلى  فذهبـا  الغلة،  وأفسـدت  فيها  فرعـت  آخـر 
حقيقة  اآليتين  في  يذكر  أن  دون  مختلفين  بحكمين  فقضيا  بينهما،  ليقضيا  السالم 
يحقق  الذي  والعدل  الصواب  هو  سليمان   رأي  أن  إلى  أشارا  لكنهما  الحكمين، 
اآلثار  وترميم  الضرر،  إزالة  على  تدالن  فاآليتين  والعوض،  الضـرر  عن  التعـادل 
في   0 سـليمان   ُحكم  عباس   ابن  عن  الطبري   نقـل  وقد  الضرر،  عـن  الناجمـة 
فله  عام،  كل  منه  ما يخرج  صاحبه  عن  ال يخفى  الحرث  أن  وهو  الحادثة،  هـذه 
ثمن  يسـتوفي  حتى  ومنافعها  وأصوافها  أوالدها  من  يبيع  أن  الغنم  صاحـب  مـن 
تقارب  ألنها  الغنم؛  المزرعة  صاحب  يأخذ  أن  داود   حكم  كان  حين  في  الحرث 

أفسدت(٢). التي  الغلة  قيمة 

ص ١٦٦. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (١)
.١٦٦ - ١٦٧ الكلية،  القواعد  شبير  ـ   .٣٨/١٧ القرآن،  آي  تفسير  في  البيان  جامع  الطبري:   (٢)
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القول: مجمل 
يزال »  «الضرر  قاعدة:  أن  المتقدمة  القرآنية  اآليات  خالل  من  يتضح  وهكذا 
وتعزيزًا  ـ ،  سـيأتي  كما  ـ  ـنَّة  السُّ ومن  الكتاب  من  نصوص  بها  العمل  على  دلت 
في  الواردة  األدلة  أنواع  بعض  على  الشاطبي   عن  نّصًا  نورد  أن  ال بأس  ذكر  لما 
واحد  معنى  يشـملها  ولكن  مختلفة  معان  في  تأتي  قد  األدلة  «فإن  بقوله:  القرآن 
ذلك  بمقتضى  ـنَّة  السُّ فتأتي  واالستحسـان ،  المرسـلة   المصالح  في  باألمر  شـبيه 
بناء  األفراد  تلك  مجموع  من  مأخوذ  المعنى  ذلك  يظن  أو  فيعلم  الواحد  المعنى 
 6  5 ﴿ للكتاب  نة  مبيِّ جاءت  إنما  ـنَّة  السُّ أن  على  الدال  الدليل  صحة  على 
إال  أمـرًا  ـنَّة  السُّ فـي  فال تجـد  (النحـل: ٤٤) ،   ﴾ <  ;  :  9  8  7
ُصلب  الوجه  هذا  ومثال  تفصيلية،  أو  إجمالية  داللة  معنـاه  على  دلَّ  قد  والقـرآن 

.
وال ضرار» (١) ضرر  «ال  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  معنى 

:ájƒÑædG  á sæ t°ùdG  øe  :kÉ«fÉK
المنهج  هذا  على  سارية  وجدناها  وقضاياها  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ُسّنة  إلى  نظرنا  إذا 
والضرار،  الضـرر  بنفي  أحاديث  عـدة  وردت  فقد  العظيـم،  المبدأ  لهـذا  مقـررة 

ذلك: من  معنى  القاعدة  عن  تعبير  وهي  آثاره،  وجبر  الضرر  إزالة  وتوجب 
ضرر  «ال  قال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  والدارقطني   ـنن  السُّ أصحاب  ما رواه  ـ   ١

وال ضرار» (٢).

(الُسّنة). الثاني  الدليل   ٤٧/٤ الموافقات،  الشاطبي:   (١)
 ،٧٨٤/٢ بجاره،  ما يضر  حقـه  في  بنى  َمن  باب  األحكام،  كتـاب  السـنن،  في  ماجه  ابـن  رواه   (٢)
في  أحمد  وأخرجـه  الجعفي،  بجابر  تضعيفـه  إلى  الزجاجـة  مصباح  عن  نقـالً  المعلـق  وأشـار 
وبألفاظ  عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة  من  عدد  طريق  من  الحديث  جاء  وقد   ،٣١٣/١ المسند، 
ال ضرر  أن  «قضـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن   3 الصامـت  عبادة بـن  حديـث  مـن  فجـاء  مختلفـة، 
الزجاجة  مصباح  عن  نقالً  المعلق  وأشار  السـابق  الموضع  في  ماجه  ابن  وأخرجه  وال ضرار»، 
حديث  من  أيضًا  وجاء   .٣٢٧  ،٣٢٦/٥ أحمد  وأخرجه  منقطع،  أنه  إال  ثقات،  رجالـه  أن  =إلـى 
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وسنده: الحديث  متن  في  العلماء  أقوال  ـ 
درجة  في  العلماء  ما ذكره  بعـض  النووي   عن  «جواهره»  في  الراشـدي   نقل 
ورواه  وغيرهما،  والدارقطني   ماجه   ابن  رواه  حسن،  «حديث  فقال:  الحديث  هذا 
أبا  فأسـقط  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبيه  عن  يحيى   عمرو بن  عن  مرسـًال  الموطأ  في  مالك  

بعضًا»(١). بعضها  يقوي  طرق  وله  سعيد ، 
ابن  أما  قوله:  والحكم  العلوم  جامع  في  الحنبلي  رجب   ابن  عن  أيضًا  ونقل 
ال ضـرر  أن  «قضـى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الصامـت   عبادة بـن  عـن  فخّرجـه  ماجـه  

وال ضرار »(٢).
أبي  عن  وغيـره  الحاكم   مـا رواه  الحديث  لهـذا  الطـرق  أجـود  ولعـل 
ضاّر  من  وال ضرار ،  ضرر  «ال  قال:  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أن   3 الخدري  سـعيد  
األخير  الشطر  ورد  وقد  القيامة»(٣).  يوم  عليه  اهللا  شّق  شاق  ومن  اهللا،  ضاّره 

اهللا،  ضره  ضـار  من  وال ضـرار،  ضرر  «ال  قـال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخـدري 3  سـعيد  أبـي 
ال ضرر  باب  الصلح،  كتاب  الكبرى،  ـنن  السُّ في  البيهقي  وأخرجه  عليه».  اهللا  شـق  شـاق  ومن 

.٧٧/٣ البيوع  ك  في  الدارقطني  وأخرجه   .٦٩/٦ وال ضرار، 
الزوائد،  مجمع  في  الهيثمي  أوردهما  وعائشـة ^  عبد اهللا  جابر بن  حديث  من  أيضـًا  وجـاء  ـ 
إسـحاق،  محمد بن  جابر:  حديث  في  أن  وذكر  األوسـط،  في  الطبراني  إلى  وعزاهما   ١١٣/٤

بالكذب. متهم  رجل  عائشة  حديث  وفي  مدلس،  وهو 
باب  األقضية،  كتاب  في  أبيـه  عن  المازني  يحيى  عمرو بن  حديث  مـن  مرسـالً  مالـك  ورواه  ـ 

.٩٩/١ الصحيحة  السلسلة  في  األلباني  صححه  والحديث   ،٧٤٥/٦ المرفق،  في  القضاء 
متن  شـرح  الدين  شـرف  يحيى بـن  النـووي  عـن  نقـالً   ١٣٦ ص ١٣٥،  الجواهـر،  الراشـدي   (١)
(دت)،  السـعودية  جدة،  مكتبة  الناشـر  األنصاري  إبراهيـم  عبد اهللا  تحقيـق  النوويـة،  األربعيـن 

بتصرف. ص ١٢٤ 
والحكـم،  العلـوم  جامـع  رجـب،  ابـن  عـن  نقـالً  ص ١٣٦  نفسـه،  المرجـع  الراشـدي:   (٢)

ص ٢١٩ - ٢٢٠.
ووافقه  يخرجاه،  ولم  مسلم  شرط  على  اإلسناد  صحيح  حديث  هذا  وقال:  الحاكم  بلفظ  هكذا   (٣)
البيوع، ط بيروت،  كتاب  الذهبي،  تلخيص  مع  المستدرك  في  الحاكم  ينظر:  ذلك،  الذهبي على 

=

=
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يوم  عليه  اهللا  شـق  شـاق  «من  بلفظ:  البخـاري   صحيح  فـي  الحديـث  مـن 
القيامة»(١).

قال:  الحديث،  هـذا  إرسـال  في  مالك   عن  يختلف  «لم  عبد البر :  ابن  وقـال 
الصامت   عبادة بن  حديث  من  ماجه   ابن  أيضًا  ورواه  صحيح،  وجه  من  وال يسند 
ضعيف،  وهو  الجعفـي   جابر  وفيـه  عباس  ^  ابـن  حديث  ومن  انقطـاع،  وفيـه 
وقال  الخـدري ،  سـعيد   أبي  حديث  مـن  والبيهقـي   والحاكـم   الدارقطنـي   ورواه 
عن  عثمان   به  تفرد  البيهقي :  وقال  مسـلم ،  شـرط  على  اإلسـناد  صحيح  الحاكم : 
 ، ̂ وجابر   عائشـة   عن  ضعيفين  وجهيـن  مـن  الطبرانـي   وخّرجـه  الـدراوردي ، 

.  3 هريرة   أبي  حديث  من  الدارقطني   وخّرجه 
وجوه،  من  الدارقطني   أسنده  الحديث  «هذا  الصالح :  أبو عمرو بن  وقال 
العلم  أهـل  جماهيـر  تقّبلتـه  وقـد  ويحسـنه،  الحديـث  ُيقـّوي  ومجموعهمـا 

به»(٢). واحتجوا 
ضرر  «ال  المذكور  الحديـث  «أّن  قوله:  في  الشـاطبي   اإلمام  أجاد  وقـد  هـذا 
المعنى،  الظنية داخل تحت أصل قطعي في هذا  وال ضرار» رغم كونه من األدلة 
جزئيات  وقائع  على  كلهـا  الشـريعة  في  منُعه  مثبوث  والضرار  الضـرر  إن  حيـث 
 ' ﴿ (البقرة: ٢٣١) ،   ﴾ 0/  .  -  , ﴿ تعالى:  كقوله  كليات،  وقواعد 
ومنه  (البقرة: ٢٣٣) ،   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ، (الطالق: ٦)  ﴾ *  )  (
والظلم  الغصب  وعـن  واألعراض،  واألموال  النفـوس  على  التعدي  عن  النهـي 

عن  صرمة  أبي  طريق  عـن  سـننه  في  أبو داود  رواه  الحديث  من  الثانـي  والشـطر   ،٥٨  ،٥٧/٢
داود  أبي  سنن  ينظر:  عليه»،  اهللا  شاق  شاق  ومن  به،  اهللا  أضر  ضاّر  «من  قال:  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

.٦٤/١٠ ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م،  المنورة  المدينة  السلفية،  المكتبة  ط ٢،  المعبود،  عون  مع 
.١٢٨/١٣ عبد الباقي،  فؤاد  محمد  ترقيم  الفكر،  دار  ط  الباري،  بفتح  البخاري  صحيح   (١)

ومثله  المـالح،  مطبعة   ،٦٤٥  ،٦٤٤/٦ الرسـول،  أحاديـث  فـي  األصول  جامـع  األثيـر:  ابـن   (٢)
.٤٤٦/٦ القدير،  فيض  في  للمناوي 

=
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أو  النفس  على  الجناية  تحته  ويدخل  ضـرار،  أو  إضرار  المعنى  في  ما هـو  وكل 
وال شك،  فيه  ال مِراء  الشـريعة  في  العموم  غاية  في  معنى  فهو  النسـل،  أو  العقل 

كذلك»(١). وجدتها  اآلحاد  أخبار  اعتبرت  وإذا 
هذا  معنى  «وأما  فقال:  المعنى  هـذا  إلى  أيضًا  عبد البر   ابن  الحافظ  نّبـه  وقـد 
من  اهللا  «حرم  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  ثبت  وقد  األصول،  في  فصحيح  الحديـث 
دماءكم  «إن  وقـال:  الخير» (٢)،  إال  بـه  ال يظن  وأن  وعرضـه،  وماله  دمـه  المؤمـن 
وقال  بعض،  علـى  بعضكم  مـن  يعني  حـرام» (٣)  عليكـم  وأعراضكـم  وأموالكـم 
فال تظالموا» (٤)،  نفسـي  على  الظلم  حرمت  إني  عبادي  «يا   : ربه 8  عـن  حكايـة 

(طه: ١١١) ».  ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿  :  8 اهللا  وقال 
بأحد  يضر  أن  ألحد  ليس  أنه  األصول:  في  ويثبت  النظر  في  يصـح  «والـذي 
من  له  أبيح  بما  قدر  إن  ويعاقـب  ينتصر  أن  له  أنَّ  إال  ال،  أم  قبل  بـه  أضـر  سـواء 
ليس  واالنتصار  عليه،  به  ما اعتدى  مثل  هو  له  الذي  بالحق  واالعتداء  السلطان، 

نَّة...»(٥). السُّ أباحته  الذي  الوجه  على  كان  إذا  وال ضرار  وال ظلم  باعتداء 

.٩/٣ - ١٠ صبيح،  علي  محمد  مصر  ط  عبد الحميد،  الدين  محي  تحقيق  الموافقات،  الشاطبي:   (١)
ـ   ^ عباس  عبد اهللا بـن  أسـند  وما  عبد اهللا  اسـمه  من  الكبير،  المعجم  فـي  الطبرانـي  أخرجـه   (٢)
الكعبة  إلى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نظر  قال:   ، ̂ عبـاس  ابن  «عن  بلفـظ  حديـث:  ١٠٧٦٢   طـاوس، 
منك،  حرمة  أعظم  والمؤمن  حرمتك،  وأعظم  ريحك،  وأطيب  ما أطيبك،  اهللا  إال  إلٰه  «ال  فقال: 

سيئًا». ظنًا  به  نظن  وأن  وعرضه،  ودمه  ماله  المؤمن  من  وحرم  حرامًا،  جعلك   8 اهللا  إن 
حديث:  ٦٧ .  ـ  مبلـغ  رب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  باب  العلـم،  كتاب  البخاري،  أخرجـه  عليـه،  متفـق   (٣)
الدماء  تحريم  تغليـظ  باب  والديـات،  والقصاص  والمحاربيـن  القسـامة  كتـاب  مسـلم،  ورواه 

الثقفي. كلدة  الحارث بن  نفيع بن  عن  حديث:  ٣٢٦٦   واألموال،  واألعراض 
في  وأحمد  حديـث:  ٤٧٨٠   الظلم،  تحريـم  باب  واآلداب،  والصلـة  البـر  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٤)
في  حبان  ابن  األلبانـي،  وصححه  حديث:  ٢٠٨٩٣ ،  الغفـاري  ذر  أبي  حديث  األنصـار  مسـند 
في  التوبة  لزوم  من  المرء  على  يجب  عما  اإلخبار  ذكـر  التوبة،  باب  الرقائق،  كتـاب  صحيحـه، 

تعالى. اهللا  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن   3 الغفاري  ذر  أبي  عن  حديث:  ٦٢٠   جميع، 
.١٦٠/٢٠ - ١٧٥ - ١٨٥ التمهيد  عبد البر،  ابن   (٥)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٠

بالحديث: االستدالل  وجه 
نكرة  ألنه  مطلقًا؛  الضرر  نفى  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الحديث:  من  الداللة  ووجـه 
الوقوع  وال على  اإلمـكان  على  واقعـًا  النفي  فال يكون  فيعـم،  النفي  سـياق  فـي 
يراد  أن  فال يصح  بكثرة،  وموجود  واقـع  والضرار  الضرر  مـن  ُكالًّ  ألن  الفعلـي؛ 
يكون  أن  فتعين  الوقوع،  أو  اإلمكان  نفي  المراد  يكون  أن  انتفى  إذا  أو  ذلك  نفي 
التحريم(١). ثبت  الجواز  انتفى  وإذا  ديننا،  في  والضرار  الضرر  يجوز  أنه  به  المراد 
هو  الضرر  ألن  وال لغيـره؛  لنفسـه  إنسـان  من  ضرر  هناك  يكـون  أال  فينفـي 

بالضرر(٢). الضر  مقابلة  والضرار  مطلقًا  بالغير  مفسدة  إلحاق 
االسـتغراقية  (ال)  بـ  النفي  ألن  مطلقـًا؛  الضرر  تحريم  فـي  نـص  والحديـث 
ما خص  إال  الظلـم  من  نوع  ألنـه  الشـرع؛  من  الضرر  أنواع  سـائر  تحريـم  يفيـد 

والعقوبات(٣). كالحدود  بدليل 
في  جائز  وال ضرار  جائـز  ال ضرر  أي  جائز،  أو  كائـن  هو  ال النافيـة  وخبـر 
أن  ألحد  فال يجوز  ولهذا  كان،  ا  أيًّ الضرر  منع  الحديث  من  فالغرض  اإلسـالم، 
فكأن  بضـرار،  الضرر  يقابل  أن  وال يجـوز  وال بغيـره،  ال بنفسـه  الضـرر  يلحـق 
لم  إذ  عليا،  مرتبة  وهـذه  بضرار،  الضرر  وال تقابلوا  ال تضـروا  يقول:  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
 ¥  ¤  £  ¢ ﴿ تعالى:  قال  كما  بالضرار،  الناس  إضرار  اإلنسـان  يقابل 

(الشورى: ٤٠).   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦
عبارة موجزة  في  ابن رجب   ما ذكره  الحديث،  في شرح هذا  ما قيل  وأفضل 
بمن  يضر  أن  والضرار  ال يضره،  من  به  معناه  الضرر  «إن  المراد:  بالغرض  َوّفت 

جائز»(٤). غير  وجه  على  به  أضر 

.٣٥٧/٤ األسنوي،  شرح  على  الحاشية  بخيت:   (١)
.٢٤/١ المجلة،  شرح  األتاسي،  ـ   .٩٧٧/٢ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٢)

ص ٩٢. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٣)
ص ٢٦٧. والحكم،  العلوم  جامع  رجب،  ابن   (٤)
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أي  مشروعًا،  الضرر  كان  لو  مما  به  احترز  شرعًا:  جائز  غير  وجه  على  فقوله 
الضرر  إدخال  فأما  حق،  بغير  والضرار  الضرر،  نفى  إنما  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص  فيه،  مأذونـًا 
كونه  أو  جريمته،  بقدر  فيعاقب  اهللا،  حـدود  تعدى  لكونه  إما  يسـتحقه،  من  علـى 
ذلك  غير  وأما  قطعًا،  مراد  غير  فهذا  بالعدل،  مقابلته  المظلوم  فيطلب  غيره  ظلم 
األحكام:  إحكام  في  جاء  يشملها،  والنهي  بأحد  إلحاقها  فال يجوز  األضرار  من 
يدل  الدين  قواعد  مـن  قاعدة  ـ  وال ضرار   ال ضرر  حديث  أي  ـ  ال شـك  «وهـو 

كان»(١). صفة  أي  على  الضرار  تحريم  على 
مشـروع  فعل  أو  مشـروع  غير  فعل  عن  ناتجًا  كان  سـواء  فالضـرر  وعليـه، 
يقصد به اإلضرار، فال يجوز إحداثه، ويقول ابن دقيق العيد  في إحكام اإلحكام 
فمتى  عليه،  ضرر  فعل  على  أو  واإلرادة،  القصد  على  معناها  «والمضارة  أيضًا: 

مضار»(٢). فهو  استحقاق،  غير  من  ضررًا  فعل  أو  بالمباح  ولو  اإلضرار  قصد 
من  - قصد  غير  من  ضـرر  إلى  أّدت  إذا  المشـروعة  األفعال  ما حكم  ولكـن 

فعل  إذا  «أمـا  العلم:  أهل  بعـض  قال  ال؟  أم  ا  مضـارًّ تكـون  فهـل  فاعلهـا، 
فليس  اإلضـرار  ال بقصد  بـه،  واالنتفاع  إليـه  للحاجـة  المسـتحق  الضـرر 

بمضار»(٣).
يلحق  الـذي  الضرر  يكـون  فقد  تفصيـل،  إلـى  يحتاج  الـكالم  هـذا  ولكـن 

المشروع. الفعل  لصاحب  زهيدة  منفعة  مقابل  جسيمًا  باآلخرين 
الفعل  كان  ولـو  باآلخريـن،  الضرر  إلحـاق  ال يجـوز  أنه  يظهـر  تقـدم  ممـا 
بالتالي  فيكون  المصالح »  جلب  على  مقدم  المفاسد  «درء  ألن  ذاته؛  في  مشروعًا 
مقصود،  غير  أم  مقصودًا  الضرر  كان  سـواء  إليه،  تؤدي  التي  األسـباب  عن  نهيًا 

المطبعة  األحكام،  أصـول  شـرح  األحكام  إحكام  القاسـم،  حمد بن  عبد الرحمٰن بن  النجـدي   (١)
.٨٦/٣ - ٨٩ بدمشق،  التعاونية 

نفسه. المصدر   (٢)
نفسه.  (٣)
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وكذلك  المحرمة،  أسـبابه  بمنع  صوره  من  صورة  أية  في  الضرر  لواقعـة  اجتثاثـًا 
باآلخرين،  جسـيم  ضرر  إحداث  إلـى  أدت  إذا  األصـل،  في  المشـروعة  أسـبابه 
ما يمكن  أقصى  إلى  الشـارع  لمراد  وإطالقًا  الحديث،  عموم  عليه  ما يدل  وهذا 
يقتضيه  الـذي  وهو  بدليل،  منهـا  ما اسـتثني  إال  الصور،  مـن  اللفـظ  يتضمنـه  أن 

وإطالقه(١). الحديث  عموم 
الضرر  عن  النهي  خص  المالكية   فقهـاء  بعض  أن  إليه  اإلشـارة  تجدر  وممـا 

فحسب(٢). الجار  يلحق  الذي  بالضرر  الحديث  في 
هو  بل  خالفه،  علـى  والجمهور  أحد،  بـه  يقل  لم  التخصيص  هـذا  أن  غيـر 
اإلنكار  في  الشوكاني   العالمة  شّدد  فقد  ولذلك  يسنده،  وال دليل  تحكم،  محض 
على  الضرار  تحريم  على  يدل  الحديث  معنى  بأن  وجزم  التخصيص،  هـذا  علـى 
الصور  من  صورة  في  فال يجوز  وغيـره  الجار  بين  فرق  غير  مـن  كان،  صفـة  أيِّ 
فعليه  الصور  بعض  في  المضارة  جواز  ادعى  ومن  العموم،  هذا  يخص  بدليل  إال 
من  قاعدة  فإنه  وجهـه،  الحديث  بهذا  ضربُت  وإال  قبلُتـه،  به  جاد  فـإن  بالدليـل، 

وجزئيات(٣). كليات  له  تشهد  الدين،  قواعد 
إال  الضرر  أنـواع  لسـائر  تحريمًا  الحديث  فـي  أن  المنن:  بدائـع  فـي  وجـاء 
ال لحوق  أصله  إلحاق  وفيه  تعّم،  النفي  سـياق  في  النكرة  ألن  مخصص؛  بدليل 
الضرر  أن  والمعنى:  فـرق  اللفظين  فبين  بأحـد،  وال ضرار  ضـرر  أو  وال إلحـاق 
المعنى  أحد(٤)، ولعل هذا  الضرر على  إدخال  الشرع أصالً، وال يجوز  في  منتف 

ص ١٣٣ - ١٣٤. الضرر،  عن  التعويض  مدني،  محمد  بوساق   (١)
أنس،  مالك بن  الهجـرة  دار  إمام  موطأ  شـرح  المنتقى  األندلسـي،  أبو الوليد  القاضي  الباجـي   (٢)

.٤١/٦ بمصر،  السعادة  مطبعة  ١٣٣٢هـ  سنة  ط ١، 
.٣٨٧/٥ األوطار،  نيل  الشوكاني:   (٣)

الطبعة  والسنن،  الشافعي  مسـند  وترتيب  جمع  في  المنن  بدائع  عبد الرحمٰن،  أحمد  السـاعاتي   (٤)
.١٩٣/٢ والنشر  للطباعة  األنوار  دار  ١٣٧٩هـ  سنة  األولى 
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الضرر  أن  اللغة  كتب  في  جاء  إذ  اللفظين؛  لكال  اللغوية  المعاني  عليه  دلت  مما 
الفعل(١). هو  والضرار  االسم،  هو 

ضرر  إلحاق  أو  لحوق  أصله  حذف،  «فيه  الحديث:  شرح  في  الطوفي   وقال 
بموجب  إال  شـرعًا  ضرٍر  ال لحوق  المعنى  ثم  أحـد،  مع  ضرار  وال فعـل  بأحـد 
ال ينتفي،  اإللٰهي  القدر  بحكم  الضرر  فألن  بالشرع  التقييد  أما  مخصص،  خاص 
الحق  ضرر  والعقوبات  الحدود  فألن  خاص؛  بموجب  الضرر  لحوق  استثناء  أما 

خاّصًا»(٢). دليالً  ذلك  كان  وإنما  باإلجماع،  مشروع  وهو  بأهلها 
عضد(٣)  له  كانت  أنه  جندب   سمرة بن  عن  سننه  في  أبو داود   ما رواه  ـ   ٢
فكان  قال  أهلـه،  الرجل  ومع  قـال  األنصار،  مـن  رجل  حائط  في  نخـل  مـن 
فطلب  فأبى،  يبيعه  أن  إليه  فطلب  عليه،  ويشق  فيتأذى  نخله  إلى  يدخل  سمرة 
أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إليه  فطلب  ذلك،  لـه  وذكر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأتى  فأبى،  يناقلـه  أن  إليـه 
أمرًا  وكذا»  كـذا  ولك  له  «فَهْبه  قال:  فأبـى  يناقله  أن  إليه  فطلـب  فأبـى،  يبيعـه 
«اذهب  لألنصاري:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  مضار»،  «أنت  فقال:  فأبى،  فيه  ورغبة 

نخله» (٤). فاقلع 

.١٢٤٣/٢ المحيط،  محيط  بطرس:  البستاني   (١)
اإلسـالمي  التشـريع  في  المصلحة  بكتاب  ملحق  وال ضرار»  «ال ضرر  حديث  شـرح  الطوفي:   (٢)

ص ٢٠٦. زيد،  لمصطفى 
وجمعه  العضيدة  النخلـة  فتلك  منـه،  المتناول  يتناول  جـذع  للنخلة  صـار  إذا  األصمعـي:  قـال   (٣)
دار  ط   ،٣٦١/١٥ داود،  أبـي  سـنن  حل  في  المجهـود  بـذل  السـهارنفوري،  ينظـر:  عضـدان، 

لبنان. العلمية،  الكتب 
جندب  سمرة بن  عن  حديث:  ٣١٧٠   القضاء،  من  باب  األقضية  كتاب  ـنن،  السُّ داود،  أبو  رواه   (٤)
من  داود  أبي  سـنن  في  روايته  وفي   ،٣١٦/١٥ المجهود  بذل  السـهارنفوري،  ينظر:  الفزاري. 
الرجل  ومع  رجـل  حائط  في  نخـل  من  عذق  له  كان  أنـه  علي  محمد بن  جعفـر  أبـي  حديـث 
ص ٢٨٥.  الحنبلي،  يعلى  ألبي  السـلطانية  األحكام  القضاء،  باب  داود،  أبي  سـنن  ينظر:  أهله، 

وما بعدها. ص ٢٩٦  متعددة،  روايات  والحكم،  العلوم  جامع  ابن رجب:  ـ 
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بالحديث: االستدالل  وجه 
ذلك  منه  صـدر  فإن  المسـلم،  بأخيه  الضرر  إلحـاق  للمسـلم  ال يجوز  أنـه 
يقوم  من  يأمر  أن  للحاكم  فيجوز  ذلك  عن  امتنع  فإن  بنفسه،  الضرر  إزالة  فعليه 
األرض  صاحب  كان  فلما  الحديث،  هذا  في  حدث  كما  كرهًا  أو  طوعًا  بإزالتـه 
يتضرر بدخول صاحب الشجرة عليه، ويّطلع على أهله عند الدخول إلى نخله، 
فأبى،  بالحسـنى  معه  يتفاهم  أن  فحـاول  ثمارها،  يقطف  أعالهـا  يكـون  لمـا  أو 
يفعل  فلم  بها،  له  يتبرع  أو  بدلها  منه  يقبل  أن  عليه  فحكم  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،  فشكاه 
الضرر  إزالة  يجب  فهنا  الجنة،  فـي  منها  أحسـن  اهللا  يعوضه  بأن  وعده  أنه  رغـم 
الشجرة:  لصاحب  وقال  قلعها،  األرض  لصاحب  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  فأذن  كان،  مهما 

مضار». أنت  «إنما 
وال ضرار» . ضرر  «ال  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  مدلول  توضح  المسألة  هذه  أن  وال شك 

فهو  وعرضه» (١)،  وماله  دمه  حرام  المسلم  على  المسلم  «كل  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  ـ   ٣
بالغير. الضرر  إلحاق  عدم  على  يدل 

على  يدل  فالحديث  تؤديـه» (٢).  حتى  ما أخذت  اليد  «علـى  وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  ـ   ٤
حديـث:  ٤٧٥٦ .  المسـلم،  ظلم  تحريم  بـاب  واآلداب  والصلـة  البـر  كتـاب  مسـلم،  أخرجـه   (١)
باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  والصلـة  البر  أبـواب  الذبائح  الصحيـح،  الجامـع  سـنن  والترمـذي 
ورواه  غريب،  حسن  وقال   ،٣٢٥/٤ حديث:  ١٨٩٩ ،  المسلم  على  المسـلم  شـفقة  في  ما جاء 
أبي  عن  األلباني،  وصححه  حديث:  ٤٢٥٩   الغيبة،  في  باب  األدب  كتاب  نن،  السُّ في  أبو داود 

الدوسي. هريرة 
وقال:  حديث:  ٢٢٤٣   ـ  هريرة  أبي  حديث  وأما  البيوع  كتاب  المسـتدرك،  في  الحاكم  أخرجه   (٢)
كتاب  الترمذي،  أخرجـه  يخرجاه».  ولـم  البخاري  شـرط  على  اإلسـناد  صحيح  حديث  «هـذا 
ما جاء  بـاب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  البيوع  أبـواب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الجنائـز  أبـواب  البيـوع، 
وعلق  جندب،  سـمرة بن  عن  الحسـن  عن   ٥٦٦/٣ حديـث:  ١٢٢٤،  مـؤداة،  العاريـة  أن  فـي 
يعني:  عليه،  ال ضمـان  أمينك  فهو  فقال:  الحسـن،  نسـي  ثم  قتادة:  «قال  فقال:  الحديـث  علـى 
إلى  وغيرهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  العلم  أهل  بعض  ذهب  وقد  حسـن،  حديث  هذا  العارية: 
العلم  أهل  بعـض  وقال  وأحمد،  الشـافعي،  قول  وهو  العارية،  صاحـب  يضمن  وقالـوا:  =هـذا، 
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يقوم  َمْن  أو  مالكه  إلى  بمصيره  إال  وال يبرأ  الغير،  مال  من  المقبوض  رد  وجوب 
على  المعتدي  فالغاصب  والعارية(١)؛  والوديعة  الغصب  ذلك  في  ويدخل  مقامه، 
رفع  ذلك  وفي  مالكه،  إلى  يرده  حتى  المال  أخذه  عن  مسـؤوالً  يبقى  الغير  مال 

للضرر(٢).
يكن  ولم  تطبَّب  «من  قال:  رفعه  جده  عن  أبيه  عن  شعيب   عمرو بن  عن  ـ   ٥
على  يدل  فالحديث  ضامـن» (٣).  فهو  دونها  فمـا  نفسـًا  فأصاب  معروفًا،  بالطـب 
أم  بالسـراية  أصـاب  سـواء  دونها،  فمـا  نفـس  مـن  ما أتلفـه  المتطبـب  تضميـن 
يكن  ولم  الطب  تكلـف  المتطّبب  ألن  خطـأً؛  أم  عمـدًا  كان  وسـواء  بالمباشـرة، 

بالعالج(٤). خبرة  له  ليس  من  فالمتطبب  طبيبا، 
معمرًا،  أن  يحدث  المسيب ،  سـعيد بن  كان  قال:  سـعيد ،  يحيى بن  عن  ـ   ٦
تحتكر،  فإنك  لسعيد:  فقيل  خاطئ»،  فهو  احتكر  «من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «قال  قال: 

يحتكر»(٥). كان  الحديث،  هذا  يحدث  كان  الذي  معمرا  إن  سعيد :  قال 

قول  وهو  يخالف،  أن  إال  ضمان  العارية  صاحب  على  ليس  وغيرهم:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحـاب  مـن 
ضعفه. فقد  األلباني  أما  إسحاق».  يقول  وبه  الكوفة،  وأهل  الثوري، 

الثقافية،  الكتب  دار  مؤسسة  المرام،  بلوغ  لشرح  العالم  فتح  خان،  صديق  الحسن بن  نور  خان   (١)
الكويت.

ص ١٨٦. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (٢)
عبد اهللا بن  عن   ، ٢٩٩٨ حديث:    وغيره  والديات  الحدود  كتاب  نن،  السُّ في  الدارقطني  أخرجه   (٣)
حديث:  ٧٥٥١ .  ـ  شـعبة  حديث  أما  الطب  كتاب  المسـتدرك،  في  والحاكم  العاص.  عمرو بن 
صحيح  حديـث  «هذا  الحاكـم:  قال  ضامـن».  فهـو  طب  منه  يعـرف  ولم  تطبـب  «مـن  بلفـظ: 
 ، ٣٤٦٤ حديث:    تطبب،  من  باب  الطب،  كتاب  السنن،  في  ماجه  وابن  يخرجاه».  ولم  اإلسناد 
األلباني.  وحسنه  حديث:  ٦٨٢٠   العمد،  شـبه  صفة  القسامة،  كتاب  الكبرى،  السنن  والنسـائي 

.٢٥٠/٣ المرام،  بلوغ  شرح  السالم  سبل  الصنعاني،  ينظر: 
.٢٠٥/٢ العالم  فتح  خان  حسن  نور  ـ  نفسه.  المصدر  الصنعاني:   (٤)

كتاب  عوانة،  وأبو  رقم:  ٣٠٩٧ ،  األقوات،  في  االحتكار  تحريم  باب  المساقاة،  كتاب  مسلم،  رواه   (٥)
عبد اهللا. معمر بن  عن  رقم:  ٤٤٥١ ،  منه،  والكراهية  االحتكار  عن  الناهي  الخبر  باب  البيوع، 

=
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االستدالل: وجه 
جواز  وهي:  التجاريـة  المعامـالت  في  هامة  مسـألة  على  يـدل  الحديـث  فهـذا 
إلى  ذلك  أدى  متى  الحياة،  مقومات  مِن  هي  التي  السلع  احتكار  على  الحظر  فرض 
هذا  على  المالكي  المازري   اإلمام  تعليق  من  ذلك  يستفاد  كما  الناس،  بعامة  الضرر 
أن  وجب  بالمسـلمين  أضّر  من  فكل  الضرر،  مراعـاة  هذا  «أصل  فيقـول:  الحديـث 
امتنع  بالمسلمين  ويضر  البلد  سعر  يغلي  بالبلد  الشـيء  شـراء  كان  فإذا  عنهم،  ينفى 
طعام  إلى  احتيج  إذا  إنه  العلماء:  قال  كما  عليه،  للمسلمين  نظرًا  شرائه  من  المحتكر 

هذا»(١). في  األصل  هي  الضرر  فمراعاة  منهم،  بيعه  أُلزم  إليه  الناس  واضطر  رجل 
شـيء  كل  على  اإلحسـان  كتب  اهللا  «إن  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  صـح  ـ   ٧
شفرته  أحدكم  وْلَيحّد  الذبحة  فأحسـنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة،  فأحسـنوا  قتلتم  فإذا 

ذبيحته» (٢). وْلُيِرح 

الحديث: من  الداللة  وجه 
قال  باإلحسـان،  مأمور  فإنه  والضـرار  الضرر  عن  منهـي  هو  كمـا  المسـلم  أّن 
الكريمة  اإلنسانية  النـزعة  فهذه  (البقرة: ١٩٥) .  ے﴾   ~  }  |  {z ﴿ تعالى: 
دقيق  كل  في  والضرار  الضرر  نفي  على  تبرهن  والرحمة،  الشـفقة  مظاهر  من  وهي 
وجليل، وعلى أن الشريعة وفي جميع أحكامها تتوخى العدل والسعة والسماحة(٣).

محمد  وتحقيق  تقديـم  مسـلم،  بفوائد  المعلم  عمر،  علي بن  محمد بـن  أبو عبـد اهللا  المـازري   (١)
.٢١٢/٢  ،١٩٨٧ تونس  للنشر،  التونسية  الدار  األولى،  الطبعة  النيفر،  الشاذلي 

 ،٣١٧٠ حديث:  الذبحة»  فأحسـنوا  ذبحتم  «إذا  باب  الذبائح،  كتاب  السـنن،  في  ماجه  ابن  رواه   (٢)
الثانية  الطبعة  الترمذي،  جامع  صحيح،  حسـن  حديث  هذا  وقال:  الترمذي:  ورواه   ،١٠٥٨/٢
حديث:  المثلـة،  عن  النهي  فـي  ما جاء  بـاب  الديات،  كتـاب  عوض،  عطـوه  إبراهيـم  تحقيـق 
الشفرة،  بإحداد  األمر  والذبائح  الصيد  كتاب  الصغرى،  السـنن  في  والنسـائي   .٦٣/٤  ، ١٣٦٦ 

األلباني. وصححه  أوس.  شداد بن  عن  حديث:  ٤٣٥٣ ، 
ص ٢٩٢. الفقهية،  القواعد  أحمد،  على  الندوي   (٣)
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اآلخرين  حقوق  على  اإلسـالم  حرص  مدى  على  تدل  وغيرها  األدلة  فهذه 
لمدلول  عنهم  اهللا  رضوان  الصحابة   فهم  إلى  ننظر  وسـوف  عنهم،  الضرر  وإزالة 

القاعدة. هذه 

:QÉKB’G  øe  ¢Uƒ°üf  :kÉãdÉ`K
الضحاك بن  أن  أبيـه:  عن  المازني   يحيـى   عمرو بن  عـن  مالـك   روى  ـ   ١
محمد بن  أرض  فـي  به  يمر  أن  فـأراد  العريـض،  من  له  خليجـًا  سـاق  خليفـة  
به  تشرب  منفعة؟  لك  وهو  تمنعني  لَِم  الضحاك:  له  فقال  محمد،  فأبى  مسـلمة  
الخطاب ،  عمر بن  الضحـاك  فيه  فكّلم  محمد،  فأبـى  وال يضرك،  وآخـرًا  أّوالً 
عمر:  فقال  ال،  محمد:  فقال  سـبيله،  يخلي  بأن  فأمره  مسـلمة ،  محمد بن  فدعا 
فقد  الضحاك(١)،  ففعل  به  يمر  أن  عمـر  فأمره  بطنك،  على  ولو  لـه  َلَيُمـرنَّ  واهللا 
إزالته  ويجب  بالغير،  الضرر  إلحاق  يمنع  أنه  عليهم  اهللا  رضوان  الصحابة   فِهـم 

وقوعه. عند 
ليشهدا  إليه  جاءا  رجلين  أن  ـ  وجهه  اهللا  كرم  ـ  طالب   أبي  علي بن  عن  ـ   ٢
في  وأخطأ  سرق  الذي  هذا  فقاال  بآخر  أتياه  ثم  علّي،  فقطعه  بالسرقة  رجل  على 
اليد  دية  (أي  لـألول؛  الدية  وأغرمهما  اآلخر،  على  شـهادتهما  يِجز  فلـم  األول، 

لقطعتكما»(٢). تعمدتما  أنكما  علمت  «لو  وقال:  المقطوعة)، 

 ،١٤٢٩ حديـث:      المرفق،  في  القضـاء  باب  األقضية،  كتـاب  الموطأ،  فـي  مالـك  أخرجـه   (١)
شرح  المنتقى  األندلسي،  خلف  سليمان بن  أبو الوليد  الباجي  ينظر:  الخطاب.  عمر بن  عن 
سـنة  السـعادة  مطبعة  بمصر،  العربي  الكتاب  دار  بيروت  تصوير  ط ١،  مالك،  اإلمـام  موطـأ 

.٤٧/٦ ١٣٣١هـ. 
يقتص ٤٢/٨.  أو  يعاقب  هل  رجل  من  قـوم  أصاب  إذا  باب  الديات  كتاب  البخـاري،  أخرجـه   (٢)
شـهادته،  عن  نكل  من  بـاب  العقول،  كتـاب  المصنف،  فـي  الصنعانـي  عبد الـرزاق  وأخرجـه 

طالب. أبي  علي بن  عن  حديث:  ١٧٧٩٣  
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الضرر،  في  تسـببًا  يعّد  شـهادتهم  في  الشـهود  خطأ  أن  على  يدل  األثر  فهذا 
الضمان(١). ويوجب 

إليه  فكتب  رجالً،  قتل  بمجنـون  أُوتَي  أنه  سـفيان   أبي  معاوية بـن  روى  ـ   ٣
يدل  النص  فهذا  َقـود(٢).  مجنون  على  ليس  فإنـه  منه  وال ُتِقْد  أعقلـه  أن  معاويـة 
يتحمل  فإنه  كالقتل  ضار،  فعل  منه  صدر  إذا  ماله  في  مسؤول  المجنون  أن  على 
يختص  الخطأ  وقتل  الخطـأ،  قتل  يشـبه  قصد  غير  من  فعله  ألن  ماله؛  مـن  الديـة 

القصاص(٣). دون  بالعقل 
الغسـال  ضّمن  أنه  ـ  وجهه  اهللا  كرم  ـ  طالب   أبـي  علي بـن  عـن  وروى  ـ   ٤

بذلك»(٤). إال  الناس  يصلح  «ال  وقال:  والصباغ، 
خالف  على  استحسان  وهذا  عنده،  ما يضيع  أو  بعمله،  ما يتلف  ضمنه  فقد 
على  بالتعدي  إال  ال يضمـن  و«األجيـر  أجـراء،  هـؤالء  ألن  القياسـية؛  القواعـد 

حفظها »(٥). في  التقصير  أو  األمانة 

:´ É`ªLE’G  :kÉ©HGQ
على  أجمعوا  كما  بالباطـل،  الناس  أموال  أكل  تحريـم  على  العلماء  أجمـع 
وقد  وانتهاكها،  األعـراض  تحريم  على  أجمعوا  كمـا  بحقها،  إال  الدمـاء  تحريـم 
قررت الشريعة اإلسالمية حفظ الضروريات، وَمنعت كل اعتداء عليها، وشرعت 

ص ٤٠. فيه،  والضمان  الضار  الفعل  أحمد:  مصطفى  الزرقا   (١)
.١٨٢/٢ الحوالك.  تنوير  مع  الموطأ  السيوطي:   (٢)

عليه  القتل ومن يجب  تحريم  أبواب  النفقات، جماع  كتاب  الكبرى،  السنن  في  البيهقي  أخرجه   (٣)
حديث:  ١٤٨٨٤ عن  دونه،  وما  القتل  في  القصاص  عليه  من  باب  ال قصاص،  ومن  القصـاص 

.٧١/٧ المنتقى،  الباجي،  ينظر:  سفيان.  أبي  معاوية بن 
.٥٧١/١٣ المجموع،  تكملة  المطيعي:   (٤)
ص ٥٢. الضار،  الفعل  مصطفى:  الزرقا   (٥)
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اآلثار  بتحريم  ويلزمـه  عليها،  المعتدي  علـى  المسـؤولية  ما يرتب  األحكام  مـن 
قدامه   وابن  السـالمي   منهم  العلماء  من  كثير  ما قرره  هـذا  اعتدائه،  عن  الناجمـة 

وغيرهم(١). والشاطبي   تيمية   وابن 
روعيت  التي  الخمس  الضروريـات  «فهذه  الصدد:  هـذا  في  السـالمي   يقول 

شريعة...»(٢). كل  في  حفظها  فُشرع  ملة  كل  في 

:∫ƒ≤©ªdG  øe  :kÉ°ùeÉN
الضرر  إباحة  أن  ثبت عقالً  فقد  دليل عقلي،  النقلية  األدلة  ما تقدم من  ويؤيد 
وتعالى  تبارك  المولى  أن  ذلك  ؛   4 البارئ  من  صدر  إن  ال يليق  والقبح  قبيحة، 
ما هو  فال يشـرع  العباد،  لشـؤون  إصالح  بأنه  شـرعه  ووصف  نفسـه  وصف  قد 

ومرفوع (٣). منفي  الضرر  أن  عقًال  فثبت  ضرر،  فيه  أو  قبيح 

مجموع  تيميـة:  ابن  ـ   .٦٣٥/٧ المغنـي،  قدامـة:  ابـن  ـ   .١٢٠/٢ الشـمس،  طلعـة  السـالمي:   (١)
.١٠  ،٩/٢ الموافقات،  الشاطبي:  ـ   .٨٦/١٤ الفتاوى، 

عزام  ـ  ص ١٦٩ - ١٧٠.  الكلية،  القواعد  محمد:  شـبير  ـ   .١٢٠/٢ الشمس،  طلعة  السـالمي:   (٢)
ص ١٥٧. الفقه،  قواعد  عبد العزيز: 

ص ١٥٨. نفسه،  المرجع  عبد العزيز:  عزام   (٣)
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الثالث المبحث 
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أنواع: ثالثة  إلى  اعتباره  حسب  الضار  الفعل  أو  الضرر  يتنوع 
(النسب)  والعرض  والعقل  والنفس  بالدين  الضرر  يتعلق  محله:  باعتبار  ـ   ١

والمال(١).
يلي: كما  المباشر  غير  أو  بالمباشرة،  ضرر  إلى  فاعله:  دور  باعتبار  ـ   ٢

المباشر: الضرر  ـ  أ 
أن  أخرى:  وبعبارة  للقتل،  كالمباشر  واسطة،  غير  من  الضرر  فعل  وهو 
غيره  ضـرب  لو  كمـا  التلف،  منـه  ويحـدث  بغيـره  اإلنسـان  فعـل  يتصـل 

فمات(٢).
من  الضرر  إحـداث  في  المباشـرة  تعريف  قديمـًا  الفقه  كتـب  تناولـت  وقـد 
الفعل  هو  هذا  على  المباشـر  فالضرر  التلف،  علة  إيجاد  هي  المباشـرة  أن  ذلك: 

ص ١٧٠. الكلية،  القواعد  محمد:  شبير   (١)
نفسه. المرجع  محمد:  شبير   (٢)
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من  بفعله  التلف  يحصل  أن  المباشـر  حد  وقيل:  المباشـرة(١)  علة  عن  نتج  الذي 
مختار(٢). فعل  والتلف  فعله  بين  يتخلل  أن  غير 

لمن  ويقال  بالذات،  الشـيء  إتالف  هي  المباشـرة  العدلية:  المجلة  وعرفت 
لمن  ويقال  بالذات،  شـيء  في  ما حصل  هو  إذًا  المباشـر  فالضرر  مباشـر،  فعله 

مباشر(٣). فاعل  حصله 
يتخلل  أن  غير  من  بفعل  ما حصل  المباشر هو:  الضرر  تعريف  يكون  وعليه، 

مختار(٤). فعل  له  المنتج  والفعل  حصوله  بين 
من  ما كان  هـو  المباشـر  الضرر  أن  وضحت  قد  جميعهـا  التعريفـات  فهـذه 
األول،  غير  آخر  فعل  الضرر  وحدوث  الفاعل،  بين  يتوسط  أن  دون  مباشر  فاعل 
للضرر  المنتج  الفعل  وكان  واسـطة،  دون  بذاته  لفعل  تأثير  نتيجة  ما كان  هو  أو 
في  وهو  بذاتـه،  للموت  جالـب  الذابح  فـإن  بسـكين،  كالذبح  له،  مباشـرة  علـة 
يضاف  بحيث  مباشـرة،  يسـمى  العلة  بهذه  واإلتيان  للموت،  علـة  نفسـه  الوقت 
أو  دابة  أو  إنسـانًا  َقتل  إذا  كما  حقيقية  إضافـة  العادة،  في  المباشـرة  إلى  الهـالك 

بناءه(٥). هدم  أو  عصيره،  أراق  أو  شجرة،  قطع  أو  شخص،  ثوب  أخرق 

.١٤٨/٢ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  العز بن   (١)
البن  والنظائر  األشـباه  شـرح  البصائر  عيون  غمز  أحمد:  الحموي  ـ   .٢٧/٤ الفروق،  القرافي:   (٢)

.١٩٦/١ نجيم، 
.٤٥٢/٢ العدلية،  األحكام  مجلة  شرح  علي:  حيدر   (٣)

البن  والنظائر،  األشباه  شرح  البصائر  عيون  غمز  أحمد:  الحموي  ـ   .٢٧/٤ الفروق،  القرافي:   (٤)
.١٩٦/١ نجيم، 

ـ الكاساني، بدائع الصنائع، ١٦٤/٧. ـ  العز بن عبد السالم: قواعد األحكام، ١٤٨/٢ و١٩٤.   (٥)
ابن رشد:  ـ   .١٩٦/١ البصائر،  عيون  غمز  أحمد:  الحموي  ـ   .٢٣٩/١١ العزيز،  فتح  الرافعي، 
 .٢٧/٤ الفـروق،  القرافـي:  ـ  ص ٢١٨.  القواعـد،  رجـب:  ابـن  ـ   .٣٦٣/٢ المجتهـد،  بدايـة 
ـ ،  ١٣٨٨ه الخامسـة  الطبعة  الوضعي،  بالقانـون  مقارنًا  الجنائي  التشـريع  عـودة:  ـ عبد القـادر 
البحوث  معهد  نشـر  ١٩٧١م،  طبعة  اإلسـالمي،  الفقه  في  الضمـان  الخفيـف:  علـي  ـ   .٣٦/٢

.٥٠  ،٤٩ الضرر،  عن  التعويض  مدني:  بوساق  ـ  ص ٧٤.  مصر،  العربية  والدراسات 
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المباشر: غير  الضرر  ـ  ب 
منها: عديدة  بتعريفات  الفقهاء   وعرفه  بالتسبب،  ضرر  الثاني  والنوع 

ـ  ١ أن   أخرى،  وبعبـارة  بغيـره،  ضرر  حصـول  في  سـببًا  اإلنسـان  يكـون  أن 
فيه  فوقع  بئرًا  حفر  كمـن  فعله،  ال حقيقة  بغيره  اإلنسـان  فعل  أثر  يتصـل 

فمات(١). إنسان 
ـ  ٢ هي   العلة  هـذه  كانت  حيـث  أخرى،  علة  عـن  ناتج  بفعـل  ما حصـل  هـو 

الضرر(٢). لوقوع  المقتضية 
ـ  ٣ المتسـبب   وفعل  وقوعه  بين  وتخلـل  متسـبب،  بفعل  ما حدث  هو  وقيـل 

مختار(٣). فعل 
ـ  ٤ وكان   شيء  في  أمر  إحداث  عن  نتج  فعل  إليه  ما أفضى  بأنه:  المجلة  وعرفته 

قنديل  حبل  قطـع  إن  كما  متسـبب(٤)،  أحدثه  لمن  ويقـال  عادة،  إليـه  يـؤدي 
قد  حينئذ  فيكون  وانكساره،  األرض  على  لسقوطه  مفضيًا  سـببًا  يكون  معلق 
فيه  ظرفًا  أحد  شـقَّ  إذا  وكذلك  تسـببًا،  القنديل  وكِسـر  مباشـرة  الحبل  تلف 
تسببًا(٥). والسمن  مباشرة  الظرف  أتلف  قد  يكون  السمن  ذلك  وتلف  سمن 

القول: خالصة 
بل  مباشرة  األصلي  السـبب  عن  ليس  ناتجًا  ما كان  هو  المباشـر  غير  الضرر 
أفضى  محل  في  يفعل  مـا كان  هو  أو  غالبًا(٦).  حدوثها  متوقع  أخـرى  علة  علـى 

ص ١٢٩. الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي:  جي  قلعة   (١)
.٢٧/٤ نفسه،  المصدر  القرافي:   (٢)

.١٩٦/١ نفسه،  المصدر  أحمد:  الحموي   (٣)
.٤٥٣/٢  ،(٨٨) المادة  نفسه،  المرجع  علي:  حيدر   (٤)

ص ٦٣ - ٦٤. الضرر،  عن  التعويض  محمد:  بوساق   (٥)
(دت)  ط ٢  اإلسـالمية،  الشـريعة  في  والعقود  للموجبات  العامة  النظرية  صبحي،  المحمصاني   (٦)

.١٨٠/١ لبنان،  بيروت  للماليين،  العلم  دار 
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يتصل  كأن  الحادث،  والضرر  األصلي  السبب  بين  متوسط  آخر  فعل  بواسطة  إليه 
البئر،  حفر  عملية  فـي  كما  باشـره،  الذي  فعله  ال حقيقة  بغيره  اإلنسـان  فعل  أثر 
لم  فالتلف  فمات،  فيه  وقـع  فيمن  اتصل  الذي  هو  العمق،  وهو  الحفر  أثـر  فـإن 
في  ال بالواقع  بالمـكان  متصل  الحفر  ألن  الحفـر؛  وهو  الفعل  بحقيقـة  يحـدث 

بذاته. يحصله  ولم  التلف،  في  أثر  قد  المتسبب  فيكون  البئر، 
الحيوان  - طريق  في  اآلبار  كحفر  حسية،  تكون  قد  الضرر  في  التسبب  وصور 

قصد  لكنه  أرضـه  في  الحفـر  كان  أو  للحافـر،  المملوكـة  األرض  غيـر  فـي 
فتحرق  فتعدو  األندر  أو  الـزرع  من  قريبًا  النار  إيقاد  وكـذا  بالغير،  اإلضـرار 
أو  حيوان  ذلك  بسـبب  فيعطب  الطرقات  في  ما يزلـق  وَكَرميِ  ما جاورهـا، 
أو  بالقتل  بـريء  على  الـزور  كشـهادة  شـرعيًا،  التسـبب  يكون  وقـد  غيـره، 
مال  على  إغـراء  ظالم  سـلطان  عند  الباطلة  كالكلمـة  ذلـك،  وغيـر  السـرقة 
َصون  وكترك  للحق،  المتضمنة  الوثيقة  وكتقطيـع  الظالم(١)،  فيأخذه  إنسـان، 
على  مرَّ  وكَمن  يهلـك،  أو  يضيع  حتى  ذلك  علـى  القدرة  مع  المسـلم  مـال 
حتى  فتركه  لصاحبه  وحوزه  تخليصه  يمكنه  صيدًا  فيها  فوجد  الصيد  شـبكة 
أخذها  تركها  إذا  أنه  يعلم  بُِلَقطة  مـرَّ  َمْن  ومثله  إتالفه،  في  تسـبب  قد  مـات، 

إتالفها(٢). في  تسبب  فقد  أخذها  على  قدرته  مع  تركها  فإن  يجحدها،  من 

ومعنوي: مادي  ضرر  إلى  يتنوع  هيئته  باعتبار  الضرر  ـ  ج 
وينقسـم  ذلك،  وغير  األموال  وسـرقة  والقتل  كالضرب  المادي:  الضرر  ـ  أ 

مالي: وضرر  جسمي  ضرر  إلى 

البغدادي  ـ  ص ٢١٩.  القواعد،  رجب:  ابن  ـ   .١٥٥/٢ األحكام،  قواعد  عبد السـالم:  العز بن   (١)
أحمد سراح، علي جمعة محمد،  تحقيق: محمد  ـ ،  غانم بن محمد، ت ١٠٣٠ه أبو محمد بن 

.٣٨١/١ النعمان،  حنيفة  أبي  األعظم  اإلمام  مذهب  في  الضمانات  مجمع 
الحقائق،  تبيين  الزيلعي:  ـ  الفقهية، ص ٣٦.  القوانين  ابن جزيء:  ـ  الفروق، ٢٠٦/٢.  القرافي:   (٢)

.٢٠٠/٦ الصنائع،  بدائع  الكاساني:  ـ   .١٤٩/٥
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عضو  - بإبانة  أكان  سواًء  اإلنسان  جسد  محله  ما كان  هو  الجسمي:  الضرر  أما 
بنقص  تشـويه  أم  جرح،  أم  المعانـي،  من  معنـى  بتعطيل  أم  األعضـاء،  مـن 

والكسب(١). العمل  عن  ُتقعد  عاهة  أم  الجمال، 
أم  - منقوالً  أم  حيوانًا  أكان  سـواًء  ماالً،  محله  ما كان  وهو  المالي:  الضـرر  أمـا 

لبعض  تعطيالً  أم  للذات،  تاّمًا  إتالفًا  به  لحق  الذي  الضرر  أكان  وسواًء  عقارًا، 
قيمته. نقصان  يخرج  حيث  تعييب،  أم  فيها  نقص  حدوث  أم  الصفات، 

األيدي  تحت  بالهـالك  مضمونًا  كونـه  في  الجسـمي  الضرر  وينفـرد  هـذا 
الضرر،  إحداث  في  تسـبب  أو  مباشـرة،  الضامن  من  يحدث  لم  ولو  الضامنة، 
أو  السـماوية  كاآلفة  فيه،  للضامـن  ال بد  أجنبي  بسـبب  الهالك  حـدث  حيـث 

غيره(٢). بفعل 
يصيب  أذى  كل  هـو  المعنوي  والضـرر  األدبـي:  أو  المعنـوي  الضـرر  ـ  ب 
أو  حريته،  في  الغير  على  التعدي  أو  شـعوره،  أو  عاطفته  أو  عرضه  في  اإلنسـان 

ذلك. غير  أو  االجتماعي،  مركزه  في  أو  سمعته،  أو  شرفه  في 
والشعور،  العاطفة  محله  فإن  مادي؛  غير  ألنه  معنوّيًا؛  أو  أدبّيًا  الضرر  وسـمي 
على  لطمه  أو  يكره،  بما  رماه  أو  نفسـه،  في  فآلمه  غيره  أحد  شـتم  لو  فيما  ويظهر 
ابن  يـا  له  يقـول  كأن  منفعـة(٣)،  يفـوت  ولـم  أثـرًا  يتـرك  ولـم  جرحـه  أو  وجهـه، 
اهللا(٤)...  عدو  يا  أو  فاجر  يا  أو  منافـق  يا  أو  خنـزير،  يا  أو  كلب  يـا  أو  األسـودين، 
البشري من جميع اآلفات، وخصته  وقد اعتنت الشريعة اإلسالمية بحماية الجنس 
 f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ تعالـى:  قـال  والتفضيـل،  بالتكريـم 
(اإلسـراء: ٧٠) ،   ﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g

ص ٣٩. الضرر،  عن  التعويض  محمد:  بوساق   (١)
ص ٤٠ - ٤٣. السابق،  المرجع  محمد:  بوساق   (٢)

.١٧١ الكلية،  القواعد  محمد:  شبير  ـ  ص ٢٩.  نفسه،  المرجع  محمد:  بوساق   (٣)
ص ١٤٦. البسام،  الورد  عبد العزيز:  الثميني   (٤)
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مقوماته  كل  فصانـت  لإلنسـان،  الرباني  التكريم  لهـذا  تجسـيدًا  الشـريعة  فجاءت 
من  به  يعبث  مهمالً،  كّمًا  البشري  الكائن  هذا  فليس  العابثين،  عبث  من  وحفظتها 
في  سواء  حق،  بغير  الناس  إيذاء  اإلسالم  شريعة  حّرمت  هنا  ومِن  شاء،  ومتى  شاء 

ومشاعرهم. وعواطفهم  أعراضهم  في  أو  أجسادهم،  في  أو  أموالهم، 
وأنفسـهم،  الناس  أموال  على  المعتدي  وزجر  لردع  حدودًا  وضعت  فكما  ـ 
لألعراض،  حمايـة  مقدرة،  غير  أخـرى  وعقوبات  القـذف  حّد  وضعـت  كذلـك 
اإلنسـان  في  المعنوي  فالجانب  والفسـاد،  الرذيلة  شـيوع  من  للمجتمع  وصيانة 

فيه(١). المادي  الجانب  عن  أهمية  ال يقل 

ص ٢٩. نفسه،  المرجع  محمد:  بوساق   (١)
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الفعل  تضبط  وشروطًا  ضوابط  الفقهاء   وضع  يزال »  «الضرر  قاعدة:  إلعمال 
يلي: فيما  وتتمثل  الضار 

محققًا: الضرر  يكون  أن  ـ   ١
يكون  أن  األحكام  عليه  تبنى  الذي  الضرر  في  يشترط  أنه  على  الفقهاء   اتفق 
نادر  أو  موهوم  ضـرر  على  األحكام  فال تبنى  المسـتقبل،  أو  الحال  فـي  محققـًا 
بقاعدة: «ال عبرة للتوهم»، المتفرعة عن قاعدة: «اليقين ال يزول  الحصول، عمالً 
االقتصاد  في  بالغ  ضرر  عليه  يترتب  النسـل  إنجاب  كثرة  إن  فال يقال:  بالشـك» 
الوطني، فهذا ضرر موهوم؛ ألن اهللا تعالى أودع في األرض من الكنوز والموارد 
العاملة  األيدي  توظيـف  أحسـن  إذا  وذلك  ومتطلباته،  اإلنسـان  حاجة  ما يكفـي 
اهللا  قال  كما  المـوارد(١)،  هذه  في  وتقـواه  اهللا  مراقبة  وتمـت  المفكـرة،  والعقـول 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى: 

(األعراف: ٩٦).   ﴾2  1  0  /  .  -
أرضه،  - في  جدارًا  الشـخص  بناء  الحصول:  النادر  الضرر  على  األمثلة  ومن 

بالمصلحة  مخّالً  ضررًا  ذلك  فال يكون  الهواء،  عنه  يحجب  أنه  جاره  فادعى 
نادرًا(٢). كان  وقع  وإذا  الهواء،  حجب  ال يقع  ألنه  المشروعة؛ 

فهل  غالبًا،  أو  مظنونًا  الضرر  كان  إذا  أما  الحصول،  كثرة  الضرر  في  فالعبرة 
ال؟ أم  األحكام  عليه  تبنى 

.٣١٧/١ - ٣١٨ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
.٣٥/٤ وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  وهبة،  الزحيلي   (٢)
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يعصره  - عـرف  لِمن  العنب  بيـع  الغالب:  للضـرر  التوضيحيـة  األمثلـة  ومـن 
منه(١). السالح  تصنيع  خشية  الحرب،  ألهل  والنحاس  الحديد  وبيع  خمرًا، 

قولين: على  ذلك  في  الفقهاء   اختلف 
الضرر  اعتبار  إلى  والحنابلة   والمالكية   اإلباضية   جمهور  ذهب  األول:  القول 
وألنه  األحكام؛  في  العلم  مجرى  يجري  الغالب  الظن  ألن  المظنون؛  أو  الغالب 
«سـد  قاعدة:  تؤيده  كما  عنه،  المنهي  والعـدوان  اإلثم  علـى  التعاون  فـي  داخـل 

اإلسالمية(٢). الشريعة  في  الذرائع » 
أو  الغالب  الضرر  اعتبـار  عدم  إلى  والشـافعية   الحنفية   ذهب  الثانـي:  القـول 
وبيع  خمرًا،  يعصره  لمن  العنب  بيع  فيصححـون  األحوال،  جميع  في  المظنـون 
اهللا  ال يعصي  قد  المشـترى  ألن  الكراهة؛  مع  الحرب  ألهـل  والنحاس  الحديـد 

اشتراه(٣). بما 
ضررًا  الغالب  أو  المظنـون  الضـرر  اعتبار  مـن  األول  القول  هـو  والراجـح 
فتح  ومنع  الضـرر  منع  في  الشـريعة  لمقاصد  مراعاة  فيمنـع  بالمصلحـة،  مخـّالً 

الفساد. لذريعة  وسّدًا  أبوابه 
فاحشًا: الضرر  يكون  أن  ـ   ٢

أو  كبيرًا  مقـداره  يكـون  أن  األحـكام  عليه  تبنى  الـذي  الضـرر  فـي  يشـترط 
تحديد  في  والعبرة  اليسير،  بالغرر  ال يعتد  كما  اليسير،  بالضرر  فال يعتد  فاحشًا، 

.٣٥٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
للدردير،  الكبير  الشـرح  على  الحاشـية  الدسـوقي،  و٥٠،  ص ٣٩  التعارف،  كتاب  بركـة:  ابـن   (٢)
ص ٧٦٢  اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  مصطفى،  باجو  ـ   .٤٢/٤ الفروع  مفلح،  ابن  ـ   .٧/٣
جامعة  من  ماجسـتير  رسـالة  والتصرفات،  العقود  في  وأثره  الباعث  بابكر،  خالد  ـ  بعدها.  وما 

مصورة. نسخة   ،١٩٩٤ نوقشت  الشريعة،  معهد  اإلسالمية،  للعلوم  عبد القادر  األمير 
المجموع،  النووي،  ـ   .٢٢٣/٥ الصنائـع،  بدائع  الكاسـاني،   ،.٤٢٩/٤ الهدايـة،  المرغينانـي:   (٣)

.٣٥٤/٩
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اإلسـالمي،  الفقه  مرونة  ما يحقق  وهذا  والعـادة(١)،  العرف  إلى  واليسـير  الكبيـر 
واألعراف. التطورات  مسايرة  على  وقدرته 

اليسير؛  الضرر  تحديد  في  الناس  يختلف  فقد  الشرط  بهذا  سـلمنا  لو  ولكن 
الناس  ويختلف  بالغير،  ضرر  بسببه  فيلحق  تحديدها،  يعسر  التي  األمور  من  ألنه 
عن  نتج  ضرر  وكل  مطلقًا،  الضرر  منع  األحسـن  من  أنه  فأرى  ولذا  حكمه،  في 

وقوعه. من  نقلل  حتى  الفاعل  على  مسؤولية  عنه  ترتب  خطأ،  أو  اعتداء 
حق: بغير  الضرر  يكون  أن  ـ   ٣

بالمصلحة  إخالله  يكـون  أن  األحكام  عليـه  تبنى  الذي  الضرر  فـي  يشـترط 
التي ال تعد  التصرفات  بغير حق، كالتعدي والتعسف واإلهمال، ومن  المشروعة 
والقصاص  الحدود  إقامة  بمقتضى  حاصلة  لكونها  الشـرعية،  الوجهة  من  ضررًا 
على  يعتدي  الذي  الصائل  ودفـع  بالحق،  والظفر  التعازير  وكذلك  أهلهـا،  علـى 
غيره ولو أدى إلى قتله. ولكي نحكم على الضرر أنه بغير حق، ومضر بالمصلحة 

اإلهمال. أو  التعسف  أو  التعدي،  وجود  من  نتحقق  أن  ال بد  المشروعة، 
جائز،  غير  وجـه  على  يكون  أنـه  للضرر  تعريفه  فـي  رجب   ابـن  حـدد  وقـد 
به  أضر  بمن  يضر  أن  والضرار  ال يضره،  من  به  يضر  أن  معناه:  الضرر  «إن  فقال: 

جائز»(٢). غير  وجه  على 
مأذونًا  أي  الضرر مشروعًا،  كان  لو  مما  به  احترز  فقوله: على وجه غير جائز 
من  على  الضرر  إدخال  فأما  حق،  بغير  والضرار  الضرر  نفى  إنما  فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  فيـه 
غيره  ظلم  كونه  أو  جريمته،  بقدر  فيعاقب  اهللا،  حدود  تعدى  لكونه  إما  يستحقه، 
أما غير ذلك من األضرار،  بالعدل، فهذا غير مراد قطعًا،  المظلوم مقابلته  فيطلب 

يشملها(٣). والنهي  بأحد  إلحاقها  فال يجوز 

.٣٢/٧ الرائق،  البحر  نجيم:  ابن   (١)
ص ٢٦٧. والحكم،  العلوم  جامع  رجب:  ابن   (٢)

ص ١٣٣. الضرر،  عن  التعويض  محمد:  بوساق   (٣)
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مشروعة: بمصلحة  مخّالً  الضرر  يكون  أن  ـ   ٤
بمصلحة  مخـّالً  يكـون  أن  األحكام  عليـه  تبنـى  الذي  الضـرر  فـي  يشـترط 
كانت  إذا  وأمـا  ذلـك،  وغير  والثـوب  السـيارة  كاقتنـاء  األصـل،  فـي  مشـروعة 
لمسلم،  خمر  كإتالف  عليها  يقع  الذي  بالضرر  فال عبرة  مشروعة  غير  المصلحة 

ذلك(١). وغير  المحرمة  اللهو  آالت  وإتالف 
وجوه  من  وجه  بأي  للمتضرر  مستحقة  بمصلحة  مخّالً  الضرر  يكون  أن  ـ   ٥
بها ضررًا،  اإلخالل  يعتبر  لم  للمتضرر،  غير مستحقة  كانت  لو  ولذا  االستحقاق، 
يزال وال يضمن صاحب  البناء  فـإن  بدون وجه حق،  الغير  أرض  في  بنـى  كمـن 

المهدوم(٢). البناء  قيمة  األرض 

قصد: بغير  ضرر  إلى  أدت  إذا  المشروعة  األفعال  حكم  ـ 
نعرف  أن  يبقى  األحكام،  عليه  تبنى  الذي  الضار  الفعل  ضوابط  بيّنًا  أن  بعـد 
يقول  فاعلها،  مـن  قصد  غير  من  ضـرر  إلى  أدت  إذا  المشـروعة  األفعـال  حكـم 
ال يقصد  به  واالنتفاع  إليـه  للحاجة  المسـتحق  الضرر  فعل  إذا  «أما  العلـم:  أهـل 

بمضار»(٣). فليس  اإلضرار، 
يلحق  الـذي  الضرر  يكـون  فقد  تفصيـل،  إلـى  يحتاج  الـكالم  هـذا  ولكـن 
فالذي  وعليه  المشـروع،  الفعل  لصاحب  زهيدة  منفعة  مقابل  جسـيمًا  باآلخرين 
في  مشـروعًا  الفعل  كان  ولو  باآلخريـن،  الضرر  إلحاق  ال يجـوز  أنه  لـي  يظهـر 
إليه، سواء كان الضرر مقصودًا  التي تؤدي  نهيًا عن األسباب  بالتالي  ذاته، فيكون 
أسـبابه  بمنع  صوره  من  صورة  أيـة  في  الضرر  لواقعة  اجتثاثـًا  مقصـود،  غيـر  أم 
ضرر  إحداث  إلى  ما أدت  إذا  األصل  في  المشـروعة  أسـبابه  وكذلك  المحرمة، 

.٨٤٩/٢ اإلسالمي،  الفقه  في  الضرر  موافي:   (١)
.٨٤٩/٢ اإلسالمي  الفقه  في  الضرر  موافي،  ـ  ص ١٩١.  البسام،  الورد  الثميني:   (٢)

.٨٦/٣ - ٨٩ األحكام،  أصول  شرح  األحكام  إحكام  القاسم،  عبد الرحمٰن بن  النجدي   (٣)
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وال ضرار»،  ضـرر  «ال  الحديث:  عمـوم  عليه  ما يـدل  وهذا  باآلخريـن،  جسـيم 
إال  صور،  مـن  اللفظ  يتضمنه  أن  ما يمكـن  أقصى  إلـى  الشـارع  لمراد  وإطالقـًا 

وإطالقه(١). الحديث  عموم  يقتضيه  الذي  وهو  بدليل،  منها  ما استثني 
المشـروع،  للفعل  ضابط  وضع  إلى  انتهوا  قد  األصوليين   أن  نجـد  أننا  غيـر 
الحديث  عموم  من  يحّد  قيدًا  هناك  أن  عندهم  الضابط  هذا  وجود  من  وال يفهم 
األحكام  لجزئيات  تتبعهـم  من  اسـتنتج  قد  الضابط  هذا  ألن  وإطالقـه؛  المتقـدم 
المشـروع،  غير  من  المشـروع  الفعل  بين  للتمييز  معيار  وضع  إلى  وصلوا  حتـى 
كّفة  كانت  فـإن  وضرر،  نفع  من  عليـه  اشـتملت  وما  الفعل  نتيجة  إلـى  وبالنظـر 
الراجحة  هي  النفع  كفة  كانت  وإن  مشروعيته،  بعدم  قالوا  الراجحة،  هي  الضرر 

مشروعًا(٢). عندئذ  وه  عدُّ
يكون  وإطالقه،  المتقـدم  الحديـث  بعموم  األخـذ  من  ما تقدم  علـى  وبنـاء 
أو  المباشـرة،  طريق  عن  نتج  ضرر  لكل  شـامالً  الحديث  في  عنه  المنهي  الضرر 
في  المشـروع  للفعل  شـامل  كذلك  وهو  التعدي،  مع  المتسـبب  طريق  عن  نتج 
مخالف  ضار  اعتـداء  كل  أن  علمنا  وإذا  مشـروع،  غير  ضرر  عنه  نتـج  إذا  ذاتـه، 
الكلية  للقاعـدة  طبقًا  ما يخالفه  دفـع  الشـرع  يوجب  أن  الطبيعي  فمـن  للشـرع، 

وال ضرار ». ضرر  و«ال  يزال »  «الضرر 

ص ١٣٤. الضرر،  عن  التعويض  محمد:  بوساق   (١)
نفسه. المرجع  محمد،  بوساق  ـ  وما بعدها.   ٣٤٨/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)
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إيقاعه،  عدم  والواجب  وتعـدي،  وغدر  ظلم  بالغير  الضرر  أن  بّينـا  أن  سـبق 
الضرر  وقع  فإذا  إزالته،  فيجب  شـرعًا،  وممنوع  حرام  ظلمه  على  الظالم  وإقرار 
القاضي  القاضي، وجب على  إلى  من شخص على آخر ولم يحتمله، ورفع أمره 
تحقيقًا  القاضي،  به  ما حكم  تنفيذ  الحاكم   على  ووجب  الضرر،  بإزالة  يحكم  أن 

وال ضرار»  . ضرر  «ال  فـ  الناس،  بين  واألمن  للعدل 
الضرر  إزالة  الضـرر  في  له  تسـبب  الذي  مِن  يطلـب  أن  المتضـرر  وعلـى 
فإن  األمر،  ألولي  األمر  رفع  ذلك  عن  عجز  فإن  أكثرها،  وما  السلمية،  بالطرق 
لدوام  وأبقـى  للتقوى،  وأقـرب  أيسـر  السـلمية  بالطرق  المشـكالت  معالجـة 

واإلخاء. الِعْشرة 
إلزالة  المتضرر  مـع  يتعاونوا  أن  الضرر  يشـاهدون  الذين  المسـلمين  وعلى 
 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿ تعالى:  بقوله  عمالً  بالحسنى،  عنه  الضرر 
الضـرر  فإزالـة  (المائـدة: ٢) ،   ﴾Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  ÉÈ  Ç  Æ
يرفع  أو  األولى،  وهو  السـلمية  بالطرق  يكون  أن  إما  ذلك  إلى  والطريق  واجبة، 
طريقتين  اعتماد  ويمكن  األول(١)،  الطريـق  فشـل  عند  وهذا  القاضي،  إلى  األمـر 

وهما: الضرر  إلزالة 

وتجدده. تكراره  ومنع  الضرر  استمرار  وقف  أوالً: 
فمثالً  خاصًا،  أم  عامًا  كان  سواء  عينًا،  بإزالته  الضرر  يدفع  الحالة  هذه  ففي 
يتأذى  الذي  الدباغ  ويؤمر  بتوقيفهـا،  الجدران  تفسـد  التي  الرحى  صاحب  يؤمـر 

ص ٩٩. والتوجيه،  األصالة  بين  الفقهية  القواعد  إسماعيل،  محمد بن   (١)
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من  المتصاعد  الدخـان  ذلـك  ومثل  عنهم،  بإبعـاده  الكريهـة  بروائحـه  الجيـران 
التجمعات  عن  إبعادهـا  فيجب  ويفسـده،  الجو  يلوث  فإنه  الكيماويـة  المصانـع 
بالوعته  انفجـرت  أو  العـام،  الطريق  علـى  ميزابـه  إنسـان  سـّلط  وإذا  السـكانية، 
فيها  يلقي  سـاحة  له  كان  من  كذلك  يزال ،  الضـرر  هذا  فِمثُل  بالمـارة،  فأضـرت 
يدفع  أن  صاحبها  على  يجب  فإنه  الجيران،  بذلك  ويتضرر  والحيوانات،  التراب 
فيها  يلقى  أن  يمنـع  أو  يعمرهـا،  لمن  إعطائها  أو  بعمارتهـا  إمـا  عنهـم،  الضـرر 

بالجيران(١). ما يضر 
إال  وال يؤجل  جاعله،  الضر  نزع  على  «ويحبس  الشأن:  هذا  في  الثميني   يقول 
الضر،  منه  يصل  مكان  أو  طريق  في  دابته  له  ماتت  من  ويجبر  إليه،  وصولـه  بقـدر 
وليه  مات  إن  وكذلـك  يجده،  تأخير  بـال  منه  ال تضر  مكان  إلـى  عنـه  يصرفهـا  أن 
طريق  في  سبعًا  أو  أحدًا  قتل  ومن  مال،  لوليه  يكن  لم  إن  ودفنه  تكفينه  على  يجبر 

لزمه»(٢). وإال  عنه،  ودفعه  فاجأه  إذا  عنه  صرفه  فال يلزمه  داره،  أو  أحد  جنان  أو 
فيكلف  به  ت  فأضـرَّ جداره،  دار  علـى  ونزلت  شـجرة  أغصـان  طالـت  وإذا 
شـجرة ـ  أو  ـ  نخلة  أو  جدار  «وكل  جعفر :  ابن  يقول  قطعها،  أو  برفعها  صاحبها 

يصرف»(٣). ذلك  فإن  أغصانها،  من  شيء  أو  قوم  أرض  على  كلها  مالت 
أحد  أرض  في  شـجرة  أو  نخلة  له  «ومن  المعنى:  هذا  في  الثميني   ويضيـف 
نزعه،  عليه  األرض  فِلـرّب  غصن،  أو  فسـيل  حريمها  من  أو  جدارها  من  فظهـر 
األرض  فِلرب  وماتت،  غيره  أرض  في  نخلة  له  ومن  ذلك...  في  الصنوان  وكذا 
غير  وكذا  نزعه،  عليه  فلهم  ناس  على  ظالًّ  جعل  ومن  ال،  وقيل  نخلته،  نزع  عليه 
فإنه  عورته،  ويكشف  جاره  على  يشرف  بابًا  أو  نافذة  فتح  من  وكذا  الظل...»(٤). 

.١٨٦/٤ - ١٨٧ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
.١٣٨ البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
.١٨٨/٤ الجامع،  جعفر  ابن   (٣)

ص ٢٤٧. البسام،  الورد  الثميني:   (٤)
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غيره  أرض  فـي  بابًا  يحـدث  أن  ألحـد  «وليس  جعفـر :  ابن  قـال  بسـدها،  يؤمـر 
الطريق  في  كان  ولو  بابه،  قِبالة  بابـًا  وال يحدث  تحته،  من  على  منـه  وال يشـرف 
خمسـة  بعد  من  وكان  أحد،  باب  يقابل  أن  بـال  الطريق  فـي  أحدثه  فـإن  جائـزة، 

يمنع...»(١). لم  أبواب 
 3 جندب   سـمرة بن  نخل  بقطع  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قضاء  القبيل  هـذا  ومـن 

جميعًا(٢). فرفضها  خيارات،  عدة  عليه  عرض  أن  بعد 
بالجذام  مصابين  قوم  كمنـع  العامة،  بالصحة  تضر  التي  األضرار  ُتـزال  كمـا 
انتقال العدوى  الماء المشترك(٣)، ويوضعون في الحجر الصحي، لمنع  من ورود 
الطريق  في  السير  كعرقلة  عاّمًا،  ضررًا  يسبب  تعّد  كل  كذلك  ويزال  غيرهم،  إلى 
على  يصعب  بحيـث  تضييقه  أو  فيـه،  بالوعة  حفـر  أو  فيه،  بنـاء  بإحـداث  العـام 

وأمتعتهم(٤). بدوابهم  فيه  المرور  الناس 

.١٩٠/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
األحكام  أبو يعلى،  ـ   .٢٤٤ - ٢٤٨ البسـام،  الـورد  الثميني  ـ   .١٨٨/٤ الجامـع،  جعفـر:  ابـن   (٢)
القضاء،  من  باب  األقضية،  كتاب  السـنن،  في  أبو داود  رواه  والحديث  ص ٣٠٠،  السـلطانية، 
أبا جعفر محمد بن علي، يحدث  قال: سمعت  عيينة،  أبي  مولى  حديث:  ٣١٧٠  حدثنا واصل، 
ومع  قال:  األنصار،  مـن  رجل  حائط  في  نخل  من  عضد  له  كانـت  أنه  جندب،  سـمرة بن  عـن 
يبيعه  أن  إليه  فطلب  عليـه،  ويشـق  به  فيتأذى  نخله  إلى  يدخل  سـمرة  فكان  قال:  أهله،  الرجـل 
أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  إليـه  فطلب  له  ذلك  فذكر  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ،  فأتى  فأبى،  يناقلـه  أن  إليه  فطلـب  فأبـى، 
فقال:  فأبى،  فيه  رغبه  أمرًا  وكذا»  كذا  ولك  له  «فهبه  قال:  فأبى،  يناقله  أن  إليه  فطلب  فأبى  يبيعه 
السـنن  في  البيهقي  ورواه  نخله».  فاقلع  «اذهب  لألنصاري:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  مضار»  «أنت 
الضرر،  ودفع  صالحهم  فيه  بما  الناس  بين  فيما  قضى  من  باب  الموات،  إحياء  كتاب  الكبرى، 
فيما  قضى  من  باب  الصلح،  كتاب  واآلثار،  السنن  معرفة  في  البيهقي  ورواه  حديث:  ١١١٠٦ . 
باب  األخالق،  مسـاوئ  في  الخرائطي  ورواه  حديـث:  ٣٨٦٦   صالحهم،  فيه  لمـا  الناس  بيـن 

الجنة». في  مثلها  ولك  له،  «فهبها  بزيادة:  حديث:  ٥٨٤   بالناس،  اإلضرار  من  ما يكره 
ص ٣٠٦. الشرعية،  السياسة  في  الحكمية  الطرق  الجوزية،  القيم  ابن   (٣)

.١٨٤/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٤)
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اختلفتم  «إذا  قال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبو هريرة  3  ما رواه  ذلـك  ودليـل 
تكون  التي  تلـك  هنا:  بالطريق  والمـراد  أذرع» (١)،  سـبعة  فاجعلوه  الطريـق  فـي 
أخرى  رواية  في  وردت  ولذلك  ومواشيهم؛  بأحمالهم  المسلمين  عامة  مجرى 

الواسع(٢). الطريق  أو  الطرق،  أعظم  بمعنى  إنها  قيل:  الميناء؛  بلفظ 
سـعيد   أبي  عن  المعنى  هذا  إلى  ما يشـير  «الجامع»  في  جعفر   ابن  نقل 
هذا  في  الطريـق  ُعـرض  في  اختلفوا  قـد  أنهـم  «ومعـي  ما نصـه:  الكدمـي  
للطريق  أذرع  سـتة  قال:  مـن  وقال  أذرع،  ثمانيـة  قـال:  من  فقـال  المعنـى، 
السـتة  بين  سـبعة  جعلت  ذلك  فـي  اختلفـوا  إذا  قـال:  مـن  وقـال  الجائـز، 
وال أعلم  بحاله،  ذلـك  ترك  ذلك  من  أوسـع  الطريق  أدرك  وإن  والثمانيـة، 

اختالفًا»(٣). ذلك  في 
المقدم،  الحديـث  عليه  ما نص  هـو  الكدمي   إليه  ما أرشـد  أن  ريـب  وال 
محاذاته،  أو  ملكـه  في  لمرورها  الطريـق  ضّيق  مـن  على  محمـول  والحديـث 
المعتبر  وإنما  الطريق،  لسعة  تحديدًا  ليست  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  بها  أمر  التي  والسـعة 
ذراعًا  عشـرين  بتوسـيعها  إال  ال يزول  الضرر  كان  فإذا  الضرر،  إزالة  ذلك  في 

ذلك(٤). لزم  أكثر  أو 

الميتاء:  الطريق  في  اختلفوا  إذا  بـاب  والغصب،  المظالم  كتاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
اإلسـالمي،  المكتـب  ط  البخـاري،  صحيـح  حديـث:  ٢٣٦١ .  بيـن،  تكـون  الرحبـة  وهـي 
أبي  عن  رقم:  ٣١١١ ،  فيه،  اختلفوا  إذا  الطريق  قدر  باب  المساقاة،  كتاب  ومسلم،   .١٠٦/٣
األحكام،  كتاب  أذرع»،  سـبعة  فاجعلوه  الطريق  في  اختلفتم  «إذا  بلفـظ:  ماجه  وابن  هريـرة، 
حنبل  وأحمد بن  عباس..  عبد اهللا بن  عن  رقم:  ٢٣٣٦ ،  الطريق،  قدر  في  تشاجروا  إذا  باب 
حديث:  عبد المطلـب،  العباس بن  عبد اهللا بـن  مسـند  هاشـم  بني  مسـند  ومن  المسـند،  في 

.٣٢٧/٥  ، ٢٠٤٣ 
.٨٧/٣ األحكام،  إحكام  عبد الرحمٰن،  العاصمي   (٢)

.٢٠٤/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
ص ١٣٨. الضرر،  عن  التعويض  بوساق  محمد   (٤)
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وقوعه: بعد  الضرر  آثار  ترميم  ثانيًا: 
فتضمين  المتلفات،  ضمـان  اإلتالف  ضـرر  إلزالة  الحكيم  الشـارع  أوجـب 
فاقد،  مال  محل  مال  إحالل  يعني:  الذي  بالتعويض  ما نسميه  هو  المتلف  المال 

للضرر. جبرًا 
الضمان؛  لوجوب  سـبب  اإلتالف  أن  ال شـك  الصنائع»  «بدائع  في  جاء 
وهذا  عادة،  منه  مطلوبة  منفعة  به  منتفعًا  يكون  أن  إخراجه  الشيء  إتالف  ألن 
و«الضرر  اإلسـالم  في  وال ضـرار »  ضرر  «ال  أنـه  وحيـث  وإضـرار؛  اعتـداء 
حيث  من  نفيـه  فيجب  الصـورة،  حيث  مـن  الضرر  نفي  تعـذر  وقـد  يـزال »، 
بالقدر  الضـرر  فينتفـي  المتلـف،  مقـام  الضمـان  ليقـوم  بالضمـان،  المعنـى 
لم  حيث  ما أتلفه،  نظير  الجاني  بتغريم  تندفع  الجرم  مفسدة  ألن  الممكن(١)؛ 
أخذ  إذا  فالمتضرر  الدماء،  في  شرع  كما  المالي  الضرر  في  القصاص  يشـرع 
بما  فينتفع  الضرر،  حدوث  قبل  من  عليه  كانت  كما  حالته  تعود  ما فاته،  نظير 

ماله. عوض  يأخذ 
وأوفق  الصالح،  فـي  وأبلغ  بالفعل،  وأليق  بالنـاس  أوفق  هـذا  أن  وال شـك 

للحكمة(٢).
بتغريم صاحب  ماله، ويزال كذلك  نظير  المتضرر  بأخذ  الضرر  يزال  وكذلك 
بقدر  للضرر  دفعًا  وذلـك  له؛  نظير  وجود  تعذر  إذا  المتلـف  قيمة  الضـار  الفعـل 

شيء(٣). عليه  يفت  لم  كمن  صار  الحالتين  كلتا  في  فالمتضرر  اإلمكان، 
في  بركة   ابـن  ذكره  تطبيقّيًا  مثـاًال  نورد  ما تقـدم  معنى  توضيح  فـي  وزيـادة 
فنمت  نفسـه  أرض  في  فزرعه  ا  حبًّ جبـار  رجل  غصب  «وإذا  فيـه:  يقـول  جامعـه 
وأخذها  قلعها  شـاء  إن  الجبار  فإن  منه،  المغصوبـة  صاحبها  فوجدهـا  وطالـت، 

ص ١٨٨. البسام،  الورد  الثميني،  ـ   .١٦٥  ،١٦٤/٧ الصنائع،  بدائع  الكساني:   (١)
.١٢٤  ،١٢٣/٢ الموقعين،  إعالم  الجوزية،  قيم  ابن   (٢)

.٢٠٠/١ الجامع،  بركة،  ابن  ص ١٣٨.  الضرر،  عن  التعويض  محمد:  بوساق   (٣)
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بين  الفرق  فمـا  قائل:  قال  فإن  الحـال،  تلك  على  وهي  قيمتهـا،  أخـذ  شـاء  وإن 
والحب؟ النخل  غصب 

عينه،  وذهـاب  لهالكه  حبه  يصيـر  أن  ال يقدر  الحـب  صاحب  إن  لـه:  قيـل 
يزل،  لم  عنها  صاحبها  فحـقُّ  العين،  قائمة  ألنها  عليها؛  يقـدر  الفسـلة  وصاحب 
عينه  كانت  وما  القيمة،  أو  بالبدل  مضمونًا  كان  بالتعدي  وتلف  عينه  زالـت  فلمـا 

عينه»(١). في  إال  الخصومة  تكن  لم  قائمة 
أصالً  غصب  «ومن  نصه:  بما  المعنـى  هذا  ما يؤكد  البسـام  الورد  في  وجـاء 
وقام  عليه  قـدر  إن  لربه  ويرده  يفديه  فإنـه  منه،  التخلص  أراد  ثـم  غيـره  أو  ببيـع 
أتلف  وإن  قيمتـه)  أو  مثله  ضمان  (أي  ذلـك  وشـْرَوى  التوبة  فعليـه  وإال  بعينـه، 

العروض»(٢). من  مثلها  فعليه  عروضًا 
عنه  نتجت  وقـد  عينًا؛  يزل  لم  إذا  االسـتمرار  شـأنه  ممـا  الضـرر  كان  «وإذا 
آثاره؛  وترميم  عينًا،  إزالته  الطريقتيـن:  بين  الجمع  من  فال بد  ذلك،  قبـل  أضـرار 
ما تسبب  نظير  المتسبب  وتغريم  المستقبل،  في  وتجدده  استمراره  بوقف  وذلك 

الماضي»(٣). في  ضرر  من  فيه 
بغيره  ضررًا  أحـدث  من  الحاكم  إلزام  عن  حديثـه  سـياق  في  الثميني   وقـال 
المعامالت  أداء  الحاكـم  «يجبـر  ما عليه:  ُيوّفـي  حتـى  يحبسـه  أو  الضرر  برفـع 
وال ينصت  منها  يبرئ  أو  لزمته،  من  يؤديها  أن  إلـى  بالحبس  ألهلها  والتعديـات 
أن  مثل:  الحبس،  من  ذاك  يـؤدي  أن  أمكنه  فإن  فيؤدي،  الخروج  طلـب  إن  إليـه 
يوّكل  أو  يبرئه،  مما  ذلك  ونحو  غريمه  على  يحيله  أو  به  ما رضي  لغريمه  يقضي 

الحاكم ...»(٤). بإذن  إال  ذلك  فعل  إن  فال يخرج  فيه،  ما حبس  عنه  يقضي  من 

نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (١)
ص ٣٠٠. البسام،  الورد  الثميني   (٢)

ص ١٣٩. السابق،  المرجع  محمد:  بوساق   (٣)
ص ١٢٣. نفسه،  المصدر  الثميني   (٤)
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الرابع المبحث 

عليها  يبنى  وال ضرار »  ضـرر  و«ال  يزال »  «الضرر  قاعدة:  أن  تقدم  فيمـا  بّيّنـا 
إلى  أشـرنا  وقد  الحصر  تفـوق  تطبيقاتها  فـإن  ولذلـك  الفقه،  أبـواب  مـن  كثيـر 
في  وزيادة  للقاعدة،  تطبيقـًا  الفقهية  األبواب  من  أمثلة  بذكـر  وسـنكتفي  بعضها، 

مدلولها. توضيح 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٠

∫hC’G  Ö∏£ªdG
äGOÉÑ©dG  »a

:äÉ°SÉéædG  á°ùeÓe  »a  ``  1
تنجيس  أو  بيـده  النجاسـات  مس  من  اإلنسـان  منع  إلى  العلـم  أهـل  ذهـب 
فإن اضطر  وبناء عليه،  يزال »،  الناس؛ ألن ذلك ضرر و«الضرر  أشياء  أو  مالبسه، 
ولعل  غيره،  س  ال ينجِّ حتى  تطهيرها؛  إلى  يبادر  أن  فعليه  بيده  النجاسة  مس  إلى 
كالورق  مقامه،  ما يقوم  أو  بالحجارة  االستجمار  شرع  أنه  الشـرعية  الحكمة  من 
فال يجوز  منـه،  وتنفر  النفـس  منه  تتقـزز  مما  ألنـه  للنجاسـات؛  اتقـاء  الصحـي 
ذلك  يرفع  أن  عليـه  فيجب  غيره  ثيـاب  نّجس  إذا  أما  األمـر،  هذا  فـي  التسـاهل 
طهارته  معتقـدًا  ال يسـتعمله  حتى  بذلك  يخبـره  أو  له  يطهـره  بأن  عنـه،  الضـرر 
الشـماخي   يقول  اإلمكان،  قدر  ذلك  تبعة  من  يتحلل  أن  ويحاول  نجس،  ولكنـه 
ذلك،  غير  يجـد  دام  مـا  بيده  النجس  يعامـل  أن  لـه  يسـتحب  «وال  الشـأن:  فـي 
أشـياء  ينجس  أن  له  وال يحل  الضرورة،  عند  إال  الحال،  هذا  على  ثيابه  وكذلك 
تباعة  من  الخالص  فعليه  نجسها  وإن  ال يحل »  و«الضرر  ضرر  ذلك  ألن  الناس؛ 

بالغرم»(١). أو  بالحل  ذلك 
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لحرمتها؛  تعظيمًا  والمصليات  كالمسـاجد  العبادة،  أماكن  تنجيس  يجـوز  ال 
األذى  وإزالة  تطهيرهـا  فيجب  وال ضـرار »،  ضرر  و«ال  بالغيـر  ضـرر  ذلـك  ألن 
الضرورة،  إال عند  والنساء  لنجاستها، كاألطفال  عنها، وإبعاد كل من يكون مظنة 
الدين  حفظ  فـي  المتمثلة  الشـريعة  لمقاصد  مراعـاة  القاعدة  هـذه  إعمـال  وفـي 

يسير. بتصرف   ،٣١٦/١ اإليضاح،  الشماخي:   (١)



٦١ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

فقد  المسـجد  نّجس  «وَمـن  المعنى:  هـذا  في  الشـماخي   يقـول  المـال،  وحفـظ 
 2  1  0  /﴿ تعالى:  قوله  هذا  على  والدليل  هالكه،  في  شددوا 
(التوبـة: ٢٨) ،   ﴾ <;  :  9  8  7  6  5  4  3

.
لحرمتها»(١) تعظيمًا  بنجس  ال ُتقَرب  كلها  المساجد  وكذلك 

فيها  ال ُيحَدث  المسـاجد  «وكذلك  المعنـى:  هـذا  األصم (٢)  عثمـان  ويؤكـد 
الناس»(٣). منازل  وال يقرب  المسجد،  رائحته  تؤذي  كيال  جانبها،  وال في 

األطفال،  عـن  المسـاجد  يمنع  أن  للحاكـم  يحق  أنـه  إلى  الثمينـي   وذهـب 
منه  يخاف  من  كل  وكذلـك  النجاسـة،  منهم  خيف  إذا  لِتعلُّم  ولـو  فال يدخلوهـا 
«وللحاكم  الضر:  نزع  الحجر واألخذ على  باب  فقال في  بالمسجد،  الضرر  إيقاع 
وعلى  ضـررًا،  حريمها  أو  مصّلى  أو  المسـجد  في  يحـدث  من  علـى  يحجـر  أن 
َمن  كل  ويمنع  للدراسـة،  مـكان  وال تجعل  المسـاجد،  ال يدخلـوا  أن  األطفـال 
بعطر  ال يدخلنها  أن  النساء  وعلى  دخولها،  من  تنجيسـها  أو  إفسـادها  منه  خيف 
عليها،  لثماره  منشرًا  أو  لحبوبه  مخزنًا  أو  طريقًا  يتخذها  َمن  وعلى  عمارها،  يفتن 
أو  ال إلصالحها  سـقوفها  على  راقٍ  وعلى  فيها،  يتكلم  أو  ُدنيوِّيا  فيهـا  يعمـل  أو 

.١٧/١ - ١٨ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
أبي  عثمان بن  أبو محمـد  وقيـل  (ت: ٦٣١هـ)،  أبو عبـد اهللا  األصـم،  عبد اهللا  أبـي  عثمان بـن   (٢)
مثاالً  كان  الفقيه،  الشيخ  مسـكنًا.  النزوي  العقري  لقبًا،  األصم  نسـبًا،  العزري  أحمد  عبد اهللا بن 
النصف  علماء  مـن  ويعد  والفقه.  الـكالم  علم  في  واسـع  اطالع  له  والنزاهـة.  والعفـة  للـورع 
في  «التاج»  مؤلفاته:  من  الهجريين.  السابع  القرن  من  األول  والثلث  السادس  القرن  من  األخير 
علم  في  «النور  وكتاب  والعشـرين،  والسـادس  األول  ما عدا  مفقود  جزًءا،  خمسـين  في  الفقه، 
في  كتاب  وهو  «البصيرة»،  وكتاب  الصحاري.  للعوتبي  «الضياء»  كتاب  مختصر  وهو  التوحيد» 
أصول  في  «اإلبانة  وكتاب  األصول».  في  «األنوار  وكتاب  جزأين.  في  والمعامـالت،  العبـادات 
معجم   .٣٦٥  ،٣٥٠/١ األعيـان،  إتحاف  البطاشـي،  ينظر:  «العقود».  كتاب  مفقـود.  الديانـة»، 

ص ٣٠٣. بالمشرق،  اإلباضية  أعالم 
يسير. بتصرف  ص ١٩٠،  البصيرة،  عثمان:  األصم   (٣)
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في  يغلقها  مـن  وعلى  طلوعهـا،  وإلى  إليهـا  النـاس  ألجـأ  إن  كعـدو  ضـرورة، 
ذلك  نحو  أو  مصابيحها،  أو  حصيرها  أو  آنيتها  منها  يخرج  أو  الصالة،  أوقـات 

لنفسه»(١). به  لينتفع 
ضرر  يحدث  ما لم  المسجد  في  الوضوء  اإلباضية   أجاز  نفسه  السـياق  وفي 
فقد  الصالة،  مـكان  من  قريبة  الوضـوء  أماكن  تكـون  كأن  بُعّمـاره،  أو  بأرضيتـه 
فيتأذى  المسجد  رائحة  وتتغير  ويتعفن  الفراش  فيفسد  الداخل  إلى  الماء  يتسرب 
يتسـبب  اسـتعمالها  كثرة  فلعل  المسـجد،  داخل  المراحيض  تكون  أو  الناس،  به 
بعض  في  مالحظ  هو  كما  المصلون،  فينـزعج  فيها  الكريهة  الروائح  انتشـار  في 
هذا  إلى  تنّبه  من  وهناك  طويلة،  لفترة  فيها  البقاء  الناس  على  فيتعذر  المسـاجد، 
أو  نجاسـتها  ال تصل  حتى  المسـجد،  خارج  الخالء  بيوت  ببنـاء  فأزالـه  الضـرر 

المصلين. إلى  الكريهة  روائحها 
المسـاجد  تجنيب  وهي  ـ  ظاهـرة(٢)  مصلحة  فيه  العمـل  هـذا  أن  ريـب  وال 
صدر  قد  األمر  وهذا  ـ  للعبادة  المناسب  الجو  وتوفير  عّمارها،  ويؤذي  ما يضرها 
كل  عنها  نبعد  أن  فيجب  اهللا،  بيوت  المسـاجد  ألن  ثاقب؛  وفكر  عميق  نظر  من 
الفقهاء   أقوال  «المعارج»  في  السالمي   نقل  وقد  ببيوتنا،  نفعل  مما  أكثر  ما يؤذيها 
عدم  بشـرط  ذلك  جواز  رجـح  ثم  المسـجد،  في  والتطهر  الوضـوء  مسـالة  فـي 
(النيسابوري)  المنذر   ابن  «قال  الصدد:  في هذا  يقول  ُعّماره،  أو  بالمسجد  الضرر 
المسـجد،  في  الوضوء  الناس  علماء  من  عنه  يحفظ  من  كل  أباح  إشـرافه(٣):  في 

بتصرف.  ،١٨٨ ص ١١٩،  البسام،  الورد  الثميني:   (١)
منهم  حرصًا  وذلك  ميزاب،  بوادي  اإلباضية  مساجد  في  وحديثًا  قديمًا  العمل  به  جرى  ما  هذا   (٢)

المساجد. طهارة  على  المحافظة  على 
الشافعية، وهو مطبوع ومحقق، وقد  النيسابوري من علماء  المنذر  يشير إلى كتاب اإلشراف البن   (٣)
أبو األرواح  الباحث  أن  مؤخرًا  وبلغنا  زيادات،  إليه  وأضاف  اإلباضي  الكدمي  أبو سعيد  به  اهتم 

ُعمان. بسلطنة  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  من  بتكليف  لتحقيقه  تصدى  قد  إبراهيم 
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وأبو  وطـاووس   وعطاء   عمر   وابـن  عباس   ابن  ذلـك  عنهم  حفظنا  وممـن  قـال: 
السـلماني (٢)،  وعبد الرحمٰن  جريج (١)  وابـن  حزم ،  عمرو بن  محمد بـن  بكر بـن 
من  مكان  في  الرجل  يتوضأ  أن  إال  نقول،  وبه  قال:  العلم،  أهل  عوام  قـول  وهـو 
الحصا  يفحص  أن  إال  ذلك  أكره  فإني  الطهـر،  بهذا  الناس  يؤذي  مثله  المسـجد 
رد  توضأ  فـإذا  وطاووس ،  ربـاح   أبي  عطاء بن  يفعـل  كان  كمـا  البطحـاء،  علـى 

ذلك»(٣). فال أكره  البطحاء  على  الحصا 
طاعة،  ألنه  المسجد؛  في  الوضوء  أباحوا  «وإنما  فقال:  السالمي   عليه  وعقب 
فال معنى  عمـاره،  من  أحد  أو  المسـجد  على  ضـرر  الماء  من  يحصـل  لـم  فـإذا 
في  يتحتم  والضرر  ذلك،  من  فيمنع  األذى  أو  الضرر  به  حصل  وإن  منه،  للمنـع 
وال ضرر  البسط،  عليها  وفرشـت  والجص  بالصاروج  ُسـّطحت  التي  المسـاجد 

الثرى...»(٤). سريان  منه  وخيف  ذلك  كثر  إذا  إال  المحصوبة  المساجد  في 
والمباح،  الطاعة  باب  من  هي  التي  األمور  بعض  إلى  السالمي   نّبه  وقد  هذا 
حفاظًا  ذلك،  منع  المصلحة  مـن  فإنه  بالمسـجد  ضرر  من  عنها  ينتج  لما  ونظـرًا 
في  بفعلها  المأمور  فهـي  الطاعة  «فأما  الصدد:  هذا  في  يقول  وقداسـته.  لحرمتـه 
للمسـجد  منها  يحصل  الطاعة  كانـت  إذا  إال  نفـالً،  أو  فرضـًا  كانـت  المسـاجد، 
المسـجد،  في  ال تفعل  فإنها  الحـدود  وإقامة  كالقتال  حرمـة،  انتهـاك  أو  تلـّوث 
فعله  يكون  أن  فإما  المباح  وأما  الدماء،  عن  له  وتنـزيهًا  تعالى  اهللا  لبيت  احترامًا 

أبو الوليد وأبو خالد (٨٠ - ١٥٠هـ/ ٦٩٩ - ٧٦٧م):  هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج،   (١)
العلم  في  التصانيف  أول من صنف  الحجاز في عصره. وهو  أهل  إمام  المكي. كان  الحرم  فقيه 
لكنه  ثبتًا،  كان  الذهبـي:  قال  والوفاة.  المولـد  مكي  قريش.  موالي  مـن  االصل،  رومـي  بمكـة. 
 ،٢٨٦/١ األعيان،  وفيات  خلكان،  وابن   ١٦٠  ،١٢٢/١ الحفاظ  تذكرة  الذهبي  ينظر:  يدلس. 

.١٦٠/٤ األعالم،  الزركلي، 
ترجمته. على  نقف  لم  الحديث  رواة  من   (٢)

.١٨٤/٤ - ١٨٥ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)

.١٨٥/٤ - ١٨٦ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٦٤

أسـباب  بفاعل  ظنك  فما  المسـجد،  دخول  من  صاحبها  تمنع  حالة  إلى  مفضيـًا 
المسـجد  في  ففعلها  المسـجد  تعظيم  تنافي  حالة  الجماع  فإن  وأيضًا:  الجنابـة؟ 
فيمنع  عماره  من  ألحد  أو  بالمسجد  مؤذيًا  المباح  يكون  أن  وإما  اتفاقًا(١)،  حرام 

ذلك. ونحو  الصوت  ورفع  والنوم  والشرب  كاألكل  األذى»(٢)،  من  فيه  لما 
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من  كالسـقوط  بغيره،  أو  به  يحدق  خطـرًا  فيرى  للصالة  المصلي  يقـوم  قـد 
أو  ملهوف،  إغاثة  أو  غرق،  أو  حريق،  أو  النار  اشـتعال  أو  الماء،  في  أو  السـطح 
ترك  له  يجوز  فإنـه  حذاءه،  أو  أمتعته  سـارق  يأخذ  كأن  الضيـاع،  من  مـال  إنقـاذ 
أن  ألحد  وال يجـوز  يزال»،  «الضرر  ألن  الهـالك؛  مـن  غيره  وتخليـص  الصـالة 
أداء  بعد  الصالة  حكم  في  العلماء  واختلف  بالغير،  الضرر  إلحاق  في  سببًا  يكون 
رأي  وهو  إعادتهـا،  عليه  ويجب  بطالنهـا  إلى  بعضهم  فذهـب  اإلنقـاذ،  واجـب 
ما سـبق،  على  والبناء  صالته  إتمام  جواز  إلى  بعضهم  وذهب  المشـرق ،  إباضية 

المغرب. إباضية  رأي  وهو 
وأدلتهم،  الفقهاء    أقوال  وذكر  «المعارج»  في  المسـألة  هذه  السـالمي   أورد 
كالسـقوط  الهالك،  من  أحد  تخليص  أو  الملهوف  إغاثة  «ومنها  فيه:  جاء  ومما 
أو  له  درهم  ما قيمتـه  ضيـاع  خاف  إذا  وكـذا  غرق،  أو  حـرق  أو  السـطح  مـن 
فعله  إن  الصالة  يسـتأنف  ولكنه  الصالة،  في  كله  هذا  فعل  له  يباح  فإنه  لغيره، 
على  وفرعوا  عليها،  البناء  المغاربة   له  وأجاز  المشـارقة ،  أصحابنا   مذهب  على 

فروعًا: ذلك 

للمسـافر  أحيانًا  يحدث  فقـد  هذا  من  عجـب  ال  ولكن  القـول،  هذا  من  البعـض  يتعجـب  قـد   (١)
في  زوجته  مع  ليلته  فينـام  مركبته،  إلصالح  أو  للراحـة  الطريق  في  يقـف  أن  للسـبيل  لعابـر  أو 

ومكانته. حرمته  له  الذي  اهللا  بيت  في  أنه  وينسى  اهللا  ما أحله  معها  ويفعل  المسجد 
نفسه. السالمي   (٢)



٦٥ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

من  فمنهم  لذلك،  إصالحه  حال  في  اإلمام  مع  الدخول  في  اختالفهم  منها: 
في  ألنه  يدخل  قال:  من  ومنهم  الصـالة،  بغير  مشـتغل  ألنه  معه؛  ال يدخل  قـال: 
ويرجع  ذلك  يصلح  حتى  له  المنتظرين  الجماعة  مع  ينتظره  ثم  المصلي،  حكـم 

الصالة. في  عندهم  والكل  حكمهم،  حكمه  ويكون  إليهم، 
أعاد...». ماله  بإصالح  اشتغل  إن  أنه  وهو  آخر:  قول  ولهم 

لصالح  ُيبذل  المال  أن  رأى  القائل  هذا  «وكأن  فقال:  عليه  السـالمي   وعقب 
إال  يجده  لم  إن  للوضوء  المـاء  شـراء  يوجب  من  قول  على  مبني  وكأنه  الديـن، 
وبّين  األول»(١).  القـول  إال  المشـارقة   عنـد  وليـس  أقوال  ثالثـة  فهـي  بالشـراء، 
مسألة  في  الخالف  يشبه  المسألة  هذه  في  الصالة  حكم  في  الخالف  أن  السالمي  

الصور. اختلفت  وإن  واحد  ذلك  في  المعنى  فإن  والعقرب،  الحية  قتل 

الخالف: منشأ 
باستئناف  حكم  َمن  أن  سبقتها  والتي  المسألة  هذه  في  الخالف  منشـأ  ولعلَّ 
قطع  فال يجوز  حرمتها،  للصالة  يرى  أنه  عنها،  خارج  بعمل  القيـام  بعد  الصـالة 

(محمد: ٣٣) .  ﴾ Y  X  W ﴿ تعالى:  لقوله  ضرورة،  أو  معنى  بغير  الصالة 
ومن ذهب إلى صحة الصالة مع األفعال الخارجة عنها جّوز ذلك، ورخص 
باعتباره  الفعل  ذلـك  إلى  نظروا  ألنهم  المتقدم؛  التفصيل  علـى  عليها  البنـاء  فـي 
إزالته  في  ألن  الصالة؛  انتهـاء  حتى  تركه  فال يجوز  إزالته،  الواجـب  الضرر  مـن 
لحفظ  جاءت  التـي  الشـريعة  مقاصد  من  وهذه  والمال،  والنفـس  للديـن  حفظـًا 
المصلي  على  فيجب  الضروريات  من  العمل  هذا  دام  فما  الخمس،  الضروريات 
ولعل  يبني على صالته وال يعيدها،  أن  عليه  اليسر  فمن  الصالة،  داخل  ولو  فعله 

أعلم. واهللا  باألحوط  أخذوا  الصالة  استئناف  إلى  ذهبوا  الذين 
عند  العمل  عليـه  ما جـرى  يزال »  «الضـرر  بقاعـدة:  العمـل  ما يؤكـد  ولعـل 

.٢١٧/١١ - ٢١٩ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
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يومًا   5 علي   موسى بن  كان  فقد  حالته،  كانت  مهما  إزالته  وجوب  في  العلماء 
فقطع  المسجد،  عند  بئر  في  بالناس، فسمع صائحًا يصيح على صبي وقع  يصلي 
الصالة(١). وابتدأوا  الغالم  منها  وانتقل ومن معه، وذهبوا وأخرجوا  موسى صالته 
والمفاسـد،  المصالح  بين  موازنة  فيه  عليّ   موسـى بن  ما فعله  أن  ويالحـظ 
الغريق  وإنقـاذ  عليهـا،  المحافظـة  يجـب  واجبـة  فالصـالة  للمقاصـد،  ومراعـاة 
والمصلحة  الدين،  حفظ  هي  األولى  فالمصلحة  بها،  القيام  يجب  واجبة  مصلحة 
ألن  الدين؛  حفظ  على  النفس  حفظ  يقدم  وهنا  البشرية،  النفس  حفظ  هي  الثانية 
بالتأخير،  ال تفـوت  واسـع  وقتها  والثانية  بالتأخير،  تفـوت  قصير  وقتهـا  األولـى 
ويراعوها  الشريعة  بمقاصد  يهتمون  كانوا  اإلباضية   فقهاء  أن  يؤكد  التصرف  فهذا 

وأحكامهم. تصرفاتهم  في 
وال تفريط،  فال إفـراط  حياته،  فـي  ذلك  يلتزم  أن  المسـلم  علـى  وينبغـي 
ورفعًا  للمصالح  ترجيحـًا  المجال  هذا  فـي  السـالمي   نقلها  التي  األمثلة  ومـن 

يلي: ما  للضرر 
ـ  ١ وإن   صالته  قطع  شـاء  إن  مخير،  فهو  رجالً  يقتل  رجالً  المصلـي  رأى  لـو 

وكان  القاتل  ظلـم  علم  وإن  بحق،  قتله  يكون  أن  يمكـن  ألنه  تركـه؛  شـاء 
الكدمي . سعيد   أبي  قول  وهو  المظلوم،  ونصر  صالته  قطع  قادرًا، 

ـ  ٢ ما أشـبه   أو  غريقًا،  أو  مهدوفًا  أو  الهـالك،  على  أشـرف  صبيـا  رأى  ومـن 
على  قادر  وهو  فيها  مضى  وإن  واإلغاثة،  لإلنقـاذ  صالته  قطع  لزمه  ذلـك 
يمضي  أن  عليه  الواجب  وكان  عليه،  وال قَود  ماله  في  الدية  ضمن  إنقـاذه 

أمكنه. كما  ويصلي  إليه 
ـ  ٣ وهو   المتالف  من  شيء  في  ُتتِلف  أو  منخنقة،  دابته  يرى  َمن  في  واختلف 

ال يضمن. وقيل:  يضمن،  فقيل  ينقذها،  فلم  يصلي 

.٢٢٠/١١ نفسه،  المصدر  السالمي:   (١)
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المال  أو  النفـس  إنقاذ  ألجـل  الصالة  قطع  جـواز  على  اإلباضيـة   واسـتدل 
واألثر. بالقياس 

ثبت  الذي  والعقرب  الحيـة  قتل  على  األشـياء  تلك  قاسـوا  القياس:  مـن  ـ  أ 
في  مخّوفة  أنها  مع  العقرب  قتل  جاز  إذا  فإنه  النفس،  تنجية  مثل  وذلك  بالنص، 

أْولى. نًا  متعيِّ خوفه  ما كان  فدفع  الجملة، 
نضيلة بن  برزة  أبي  حديث  وإنقاذه  المال  إحراز  على  ويدل  األثر:  مـن  ـ  ب 
نقاتل  باألهواز   كنا  قـال:  البصري (١)  الحارثي  قيس  األزرق بن  أن  وذلـك  عبيـد ، 
بيده فجعلت  دابته  إذا رجل يصلي، وإذا لجام  نهر  أنا على جرف  فبينما  الخوارج  

يتبعها. وجعل  تنازعه  الدابة 
«الّلُهمَّ  يقول:  الخوارج   أبو برزة األسلمي (٢)، فجعل رجل من  قال شعبة : هو 
مع  غزوت  وإني  قولكم،  سـمعت  قال:  الشـيخ  انصرف  فلما  الشـيخ،  بهذا  افعل 

أبا  سـمع  الحديث،  رواة  من  كعب،  الحارث بن  بني  مـن  البصري  الحارثي  قيـس  األزرق بـن   (١)
زيد،  وحماد بن  سـلمة  وحماد بن  وشـعبة  التيمي  عنه  روى  وعسعسـًا،  عمر  وابن  وأنسـًا  برزة 
يختلف  األزرق  كان  مسـدد:  وقال  والمائة.  العشـرين  بعد  مات  الثالثة  من  ثقة  حجر:  ابن  قال 
 .٦٩/٢ الكبير  التاريخ  البخاري،  منها.  فمات  فصدمته  قصب  من  حملة  فاسـتقبله  قصص  إلى 

.٧٤/١ التهذيب،  تقريب  حجر،  ابن 
ْبنِ  َسـالََماَن  َبنِي  مِْن  ْسـَلِميُّ  األَْ َبْرَزَة  أَُبو  َعائِذٍ  اْبنِ  َوقِيَل:  اِهللا،  َعْبـدِ  اْبنِ  َوقِيَل:  ُعَبْيـدٍ  ْبـُن  َنْضَلـُة   (٢)
ْبنِ  َربِيَعَة  ْبنِ  ِحَبالِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  اِهللا  َعْبدِ  ْبُن  َنْضَلُة  ُهَو   : اْلَكْلبِيُّ دٍ  ُمَحمَّ ْبُن  ِهَشاُم  َوَقاَل  أَْسَلَم، 
حدث  أَْفَصى، صاحب رسول اهللا،  ْبنِ  أَْسَلَم  ْبنِ  َسَالَماَن  ْبنِ  َمالِكِ  ْبنِ  ُخَزْيَمَة  ْبنِ  أََنسِ  ْبنِ  دِْعبِلِ 
َتْحَت  َخَطلٍ  ْبَن  اْلُعزَّى  َعْبَد  َقَتَل  الَّذِي  َوُهَو  َة،  َمكَّ َفْتَح  َوَشِهَد  َقدِيًما،  أَْسَلَم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن 
َخْيَبُر،  مِْنَها  َغَزَواتٍ  اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسـولِ  َمَع  َوَغَزا  بَِقْتِلِه،  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  أََمَر  ا  َلمَّ اْلَفْتحِ  َيْوَم  اْلَكْعَبِة  أَْسـَتاِر 
َعْنُه  َرَوى  َبْكَرَة،  أَبِي  َبْعَد  ُتُوفَِّي  بمرو،  فمات  خراسان  وغزا  َوَعِقٌب،  َداٌر  بَِها  َوَلُه  اْلَبْصَرَة،  َسَكَن 
فٍ،  ُمَطرِّ َوَعْبُد  اهللاِ  ْبُن  َسَالَمَة،  ْبُن  اُر  َسيَّ اْلِمْنَهالِ  َوأَُبو   ، النَّْهدِيُّ ُعْثَماَن  َوأَُبو   ، َياِحيُّ الرِّ اْلَعالَِيِة  أَُبو 
 ، ـْيَبانِيُّ الشَّ َعْوفٍ  ْبُن  َواْلَقاِسـُم  ُبَرْيَدَة،  ْبُن  اِهللا  َوَعْبـُد  َقْيسٍ،  ْبـُن  َواْألَْزَرُق  ُجْمَهـاَن،  ْبـُن  َوَسـِعيُد 
ابن   .٢٦٨٢/٥ نعيـم،  ألبي  الصحابة  معرفة  ينظـر:  وآَخِريَن.  ُجَرْيـجٍ  ْبنِ  اِهللا  َعْبـدِ  ْبـُن  َوَسـِعيُد 

.٢٣٧/١ الكمال،  إكمال  ماكوال، 
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وشـهدت  غزوات،  ثماني  أو  غـزوات،  سـبع  أو  غزوات،  سـت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
إلى  ترجع  أدعهـا  أن  مِن  إلـّي  أحّب  دابتي  مـع  أراجع  كنـت  إن  وإنـي  تيسـيره ، 
صالته »(٢). ويدع  السارق  يتبع  ثوبه،  أُخذ  إن  قتادة :  وقال  علي(١).  فيشق  مألفها، 

عن  األثر  في  ثبت  بما  الضرر  لدفع  الصالة  قطع  جواز  على  أيضًا  واستدلوا 
أقطع  فلم  تأكله  عشـاءنا  على  شـاة  فوقعت  أصلي  كنت  قال:  النعمان (٣)  جابر بن 
لقطعت  مكانك  كنُت  لـو  لي:  فقال  غيالن (٤)  لهاشـم بن  ذلك  فذكرت  صالتـي، 

عشائي(٥). وأحرزت  صالتي، 
وقد  يصلي  رجل  عن  عثمان (٦)  سلمان بن  يسأل  هاشمًا  سمعت  جابر:  وقال 

عبارته. في  إليه  ألمح  وقد  التيسير»  تجلب  «المشقة  لقاعدة:  دليالً  يصلح   (١)
حديث األزرق بن قيس وفيه: «ُكّنا على شاطئ النهر باألهواز فقد نضب عنه الماء فجاء أبو برزة   (٢)
ثم  فأخذها،  أدركها  حتى  وتبعها  صالته  فترك  الفرس  فانطلق  فرسه  وخلى  فصلى،  فرس،  على 
رقم ٣٧١٩   ٥٠٢/٢ الرسـول،  أحاديث  في  األصول  جامـع  األثير،  ابن  صالته».  فقضـى  جـاء 

.٢٢٢/١١ المعارج،  السالمي،  الصالة.  في  العمل   ٦٥/٣ - ٦٦ البخاري،  أخرجه  قال: 
عبد الملك بن  اإلمـام  عاصر  وفقيه،  عالـم  ٢٠٧هـ)،  في:  (حـي  العلي،  النعمان بـن  جابر بـن   (٣)
تحفة  السـالمي،  علي،  وموسـى بن  غيالن  هاشـم بن  العالم  وعاصر  (٢٠٨ - ٢٢٦هـ)،  حميد 

ص ٧٩.  ،١١٥ ترجمة:  المشرق،  قسم  اإلباضية  أعالم  معجم   .١٣٥/١ األعيان، 
القرنين  العلماء في  أبو الوليد، (حي في: ٢٠٧هـ)، عالم فقيه، أحد كبار  هاشم بن غيالن السيجاني   (٤)
محمد بن  الشـيخ  ابنه  تالميذه:  من  جابر،  أبي  موسـى بن  شـيوخه:  من  الهجريين،  والثالث  الثاني 
نصيحة  في  رسالة  له  السمؤلي،  وطالوت  عبد العزيز  وسليمان بن  علي،  موسى بن  والشيخ  هاشم، 
إتحاف  البطاشـي،   .١٤٠  ،١٣٨  ،١٣٥/١ األعيان،  تحفة  السـالمي،  حميد،  عبد الملك بن  اإلمام 

ص ٤٨٧.  ،١٤٨٩ ترجمة:  المشرق،  قسم  اإلباضية  أعالم  معجم   ١٧٦/١ - ١٧٩ األعيان، 
.٢٢١  ،٢٢٠/١١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٥)

من  نـزوى.  عقر  من  فقيـه،  عالم  قـاض  ١٩٢هـ)  فـي:  (حـي  أبو عثمـان  عثمـان،  سـليمان بن   (٦)
لإلمام  قاضيًا  ثم  الخروصي،  كعب  الوارث بن  لإلمام  قاضيًا  كان  الهجري.  الثاني  القرن  علماء 
مأثورة  أحكام  لـه  ١٩٢هـ.  سـنة  غسـان  لإلمام  المبايعين  جملة  من  وكان  عبـد اهللا،  غسـان بن 
تحفة  السالمي،  ينظر:  األزكوي.  جابر  أبي  موسى بن  الشيخ  مشايخه  من  مشهورة.  فقهية  وآراء 
األعيان،  إتحاف  البطاشـي،   .٦٢٩  ،٦٢١/١ الطالبيـن،  منهـج  الشـقصي،   .١٢٠/١ األعيـان، 

ص ٢١٦. بالمشرق،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٤٢٨/١
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وجدت  فإذا  الـزكاة،  من  إال  ال يعطوا  الفقـراء  أن  الناس  من  كثيـرًا  يعتقـد 
هناك  ألن  لإلسـالم؛  خاطئ  فهم  وهذا  نفقتهم،  فال تلزمهم  وإال  منهـا،  أُعطـوا 
حالة  في  وذلـك  وغيرها،  كالصدقـات  منهـا،  يعطوا  أن  يمكـن  أخـرى  مـوارد 
والجوع  الشـديدين،  والحر  كالبرد  االضطرار  حالة  في  ذلك  ويتأكد  االختيـار، 
عنهم  ويرفعـوا  يكفلوهـم  أن  المسـلمين  علـى  فيجـب  الشـديدين،  والعطـش 
المصلي  احتاج  إذا  مثاله:  بهالكهم،  يأثموا  وإال  الموت،  من  وينقذوهم  الضرر، 
ليؤدي  ثوبًا  له  يوفروا  أن  المسلمين  على  فيجب  للصالة،  عورته  به  يستر  لثوب 
الحالة  هذه  عن  بركة   ابن  عّبر  وقد  اآلثمين،  من  كانوا  وإال  الصالة،  واجـب  بـه 
يكن  ولم  والبرد،  الجوع  بهم  أضرَّ  قد  فقراء  بيننا  كان  «فإن  فقال:  حكمها  وبّين 
نحن  هل  تركناهم،  نحن  وإن  الزكاة؟  غير  لهم  يلزمنا  هل  زكاة،  منا  أحـد  علـى 

بذلك؟ آثمون 
عليكم  تكن  لم  إن  أموالكـم  من  تواسـوهم  أن  عليكم  الواجب  له:  قيـل 
كان  إن  وكذلك  آثميـن،  كنتم  وإال  بهـم،  الذي  الضـرر  عنهـم  تدفعـوا  زكاة، 
هناك  يكن  ولم  ويصلي  به،  ما يسـتر  عليه  وليس  متكشـفًا  متجردًا  منهم  أحد 
كانوا  وإال  فيه،  ما يصلـي  ودفع  سـتره  المسـلمين  على  فيجب  يواريه،  ثوب 

آثمين»(١).
للمأوى،  السكن  أو  للسترة  الثوب  وانعدام  والحر  والبرد  والعطش  فالجوع 
االسـتثنائية،  الظـروف  فـي  خاصة  والمسـكين،  الفقيـر  تصيـب  أضـرار  كلهـا 

.٦٠٠/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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جميعًا  يهّبـوا  أن  المسـلمين  على  فيجب  والفيضانـات،  والـزالزل  كالحـروب 
وال ينتظرون  الممكنـة،  بالطرق  الفقـراء  عن  األضرار  هذه  إلزالـة  متضامنيـن، 
الظروف  هذه  ألن  الفقـراء؛  حق  يخرجـوا  حتى  النصاب  وبلـوغ  الـزكاة  جمـع 
ربما  الزكاة  أموال  على  مسـاعدتهم  قَصرنا  فلو  االنتظار،  ال تحتمل  مسـتعجلة 
عليه  يترتب  كبير  ضرر  ذلك  وفي  إليهم،  الحق  هذا  وصول  قبل  أغلبهـم  هلـك 

عظيم. إثم 
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عند  السـلعة  في  الموجود  العيـب  بإخفاء  المشـتري  علـى  البائـع  دلَّـس  إذا 
بالشـراء  قصد  المشـتري  ألن  بالعيب؛  الرد  له  يجيز  الحكيـم  فالشـارع  التعاقـد، 
تحققت  إذا  المبيع  رد  حق  له  فكان  التمام،  على  حاجته  به  تندفع  الذي  السـالم 

وهي: بالعيب  الرد  شروط 
البائع. - يخفيه  أن 
العقد. - وقت  ظاهرًا  العيب  يكون  وأال 
به. - يعلم  وأال 
بالعيب. - علمه  فور  به  ُتَرد  وأن 

منفعته  أو  المبيـع  عين  به  تنقص  أن  السـلعة،  به  ترد  الـذي  العيـب  وضابـط 
ال يتغابن  بما  القيمة  به  تنقص  أو  المشتري،  على  صحيح  غرض  به  يفوت  نقصًا 
وقفًا  العقار  أو  عرجاء،  أو  عميـاء  المشـتراة  الدابة  ظهرت  إذا  كما  بمثله ،  النـاس 

ليتيم. أو  للمسجد 
القديم،  بالعيب  المبيع  رد  امتنع  جديد  عيب  المشـتري  عند  ظهر  إذا  ولكن 
القديم  بالعيب  المشتري  يرضى  أو  يرضى  أن  إال  الحادث،  بالعيب  البائع  لتضرر 
غير ضرر وال ضرار(١). ما يناسب مصلحته، ويحقق هدفه من  كان على وفق  إذا 

وكتمان  - الغِشـّي،  البيع  «وأما  بركة :  ابن  قال  موقـوف،  البيع  هذا  وحكـم 
له»(٢). المشتري  رضى  على  فموقوف  معناهما،  في  كان  وما  العيب 

ص ١٦٠. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  محمد،  عبد العزيز  عزام   (١)
.٣٧٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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ويجوز  للمخلوق،  حّق  الذي  هو  اآلخر  «والبيع  المعنى:  لهذا  بيانًا  ويضيف 
وما  العيب  ويدلس  الضـرر،  نحو  وهو  المتبايعين،  من  الحق  صاحـب  ما أجـازه 
على  وقف  إذا  رده  وللمشتري  صحيحًا  وقته  في  وقع  بيع  فهو  معناهما،  في  كان 
ذلك  كان  بعيبه  ورضي  اختـاره  وإن  له،  حق  هو  مما  منه  عليه  انكتم  ومـا  عيبـه، 

فكتمه»(١). بالعيب  علم  إذا  البائع  على  واإلثم  جائزًا، 
بالعيب  العلم  بعد  الملك  أن  صحيحًا:  وقته  في  وقع  البيع  أن  على  «والدليل 
لم  إذا  يسـترجعه  أن  للبائع  لكان  صحيح  غير  كان  ولو  ثان،  عقد  إلى  ال يحتـاج 
صحيح،  به  المبيع  يقع  األول  غير  ثان  عقد  إلى  ويحتاج  عليه،  ملك  البيـع  يكـن 

المشتري»(٢). رضى  على  الموقوف  والبيع  الخيار  معنى  في  وهو 
كان  عيبًا  بها  فوجد  سلعة  اشترى  «فمن  العيب  لرّد  مدًة  اإلباضية   يشترط  وال 
به  وجد  ثم  قميصًا  فقطعـه  ثوبًا  اشـترى  ومن  طالت،  أم  المدة  قصرت  الـرد،  لـه 
القميص  رد  له  اإلباضيـة   بعض  وقال  العيب،  أرش  لـه  وكان  البيع،  لزمـه  عيبـًا، 

القطع»(٣). ما نقصه  ويرد  الثوب  بائع  على 
ألنه  المشتري؛  عن  الضرر  رفع  قد  بالعيب  الرد  شـرع  لما  الحكيم  فالشـارع 
الذي  بالعيب  متضـررًا  والمشـتري  بالثمن،  مسـتفيدًا  البائع  لكان  ذلـك  منع  لـو 

بالمبيع. االنتفاع  حرمه 
في  العيب  وكتمـان  الغش،  منع  مـن  اإلسـالم  موقف  الثميني   أكد  وقـد 
فيها  ال يحدثوا  أن  األسـواق  أهل  «وعلـى  فقال:  المضرة  مـن  فيه  لمـا  البيـع 
كإظهار  والغـش،  العيوب  كتـم  أو  والموازين،  العيـارات  نقـص  فـي  ا  ُمِضـرًّ

القبيح»(٤). وإخفاء  الحسن 

.٣٥٥/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
.٣٥٦/٢ نفسه،  المصدر   (٢)

.٣٥٠/٢ نفسه:   (٣)
ص ١٢٠. البسام،  الورد  الثميني:   (٤)
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ُع(١)،  ُيَتَوقَّ إْمَضـاٍء  َعَلى  ًال  أَوَّ َبتُّـُه  َف  ُوقِّ َبْيـٌع  بأنه  الخيار:  بيـع  القطب   عـّرف 
مسـوغ  لظهور  الفسـخ  أو  اإلمضاء  من  األْمَرين  خير  طلب  بأنه  أبو غـدة   وعرفـه 

عقدي(٢). اتفاق  بمقتضى  أو  شرعي، 
لحكمة  الخيار  قد شرع  الحكيم  الشارع  أن  لنا  يتبين  التعريف  هذا  من خالل 
لرضـا  ضمانـًا  الغبـن  ليندفـع  ي،  التـروِّ إلـى  المتعاقديـن  حاجـة  وهـي  جليلـة، 
أحدهما،  يلحـق  قد  الـذي  للضـرر  ودفعـًا  لمصلحتهمـا،  وحفظـًا  المتعاقديـن، 
تحفظ  بشـروط  قيدوه  الفقهاء   أّن  غيـر  الحاجة،  أو  للضـرورة  مشـروع  فالخيـار 
وهو  صحيح(٣).  سـبب  بدون  واإلبطال  للنقض  عرضة  فال يكـون  قيمته،  للعقـد 
ُرْخَصٌة  ُهَو  «َوَهْل  عبارته:  في  ذلك  إلى  الثميني   ويشير  الفقهاء   بين  خالف  محل 
«ُهَو  عليه:  معلقًا  القطب   قال  ِخَالٌف»(٤)  اْلَمبِيعِ؟  َوَحْجِر  اْلَغَرِر  َبْيعِ  مِْن  الْسِتْثَنائِِه 
الَّذِي  إْذ  َغَرٌر  ِفيِه  أَْي  ُرْخَصـًة،  َكْونِِه  َوَوْجُه  إَلْيِه...  َيِصيـُر  لَِمْن  َيْدِري  الَ  أَنَّـُه  ُهَنـا 
َكاَن  إْن  َيْرِجُع  الَ  أَْو  اْلَمبِيـُع  إَلْيِه  َيْرِجُع  َهْل  َيْدِري  الَ  اْلِخَيـاَر  اآلَخُر  َعَلْيـِه  َشـَرَط 
َوِإنَّ  اْلَبائَِع  اْلُمْشَتِرُط،  َوَكاَن  ُمْشَتِريًا  َكاَن  إْن  الَ؟  أَْو  َلُه  َيْثُبُت  َهْل  َيْدِري  َوالَ  َبائًِعا؟ 
َلْم  َما  اْلِخَياِر  ةِ  ُمدَّ ِفي  ِفيِه  فِ  َوالتََّصرُّ بِِه،  اِالْنِتَفاعِ  مِْن  َمْنُعُه  أَْي  اْلَمبِيعِ،  َحْجـَر  ِفيـِه 
ِفيِه،  فِ  َوالتََّصرُّ بِِه  اِالْنِتَفاعِ  مِْن  لِْلُمْشَتِري  َمانٌِع  َفُهَو  اْلَبائُِع،  اْشَتَرَط  إْن  َيُردَّ  أَْو  َيْقَبْل 
ُرْخَصٍة  َغْيَر  َعِزيَمًة  َجائٌِز  َوقِيَل:  َذلَِك،  مِْن  لِْلَبائِعِ  َمانٌِع  َفُهَو  اْلُمْشَتِري  اْشَتَرَط  َوِإنِ 

أَْمِرِهْم»(٥). َسائِِر  ِفي  ْرِط  الشَّ َباُب  َلُهْم  ُفِتَح  َوَقْد  ُشُروِطِهمْ   َعَلى  اْلُمْؤمِنِيَن  َألنَّ 

.٩٩/١٧ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
لكلية  مقدمة  دكتوراه  رسـالة  التصرفات،  في  وأثرها  الخيارات  عبد الكريم،  عبد السـتار  أبوغدة   (٢)

ص ٣.  ،١٩٧٥ بالقاهرة،  والقانون  الشريعة 
لكلية  مقدمة  دكتـوراه  رسـالة  اإلسـالمي،  الفقه  في  وتطبيقاته  النقـد  خيـار  الخطيـب،  أشـرف   (٣)

ص ٢٩. ـ /١٩٩٧م،  ١٤١٨ه بالقاهرة،  والقانون  الشريعة 
.٩٩/١٧ النيل،  شرح  أطفيش:   (٤)

.١٠١/١٧ النيل،  شرح  أطفيش:   (٥)
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يغبن  لئال  البيوع؛  في  الخيار  تشريع  من  الشرعية  الحكمة  أّن  السالمي   ويبيِّن 
الشاري(١).

المجلس،  وخيار  الشرط،  خيار  وهي:  أنواع  إلى  الخيار  بيع  الفقهاء   ويقسم 
الزوجة،  وخيـار  التغرير،  وخيار  التعييـن،  وخيار  الرؤيـة،  وخيار  النقـد،  وخيـار 
وخيار  الشرط  بخيار  يقولون  ولعلهم  األنواع،  بهذه  يصرحوا  لم  اإلباضية   ولكن 
الخيار  بيـع  جواز  على  واسـتدلوا  عباراتهـم(٢).  مـن  ما يسـتنتج  وهـذا  التغريـر، 
اللغة  في  «والبيع  بركـة :  ابن  قال  يفترقـا» (٣).  لم  ما  بالخيار  «البّيعـان  بقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : 

ومبيعًا»(٤). ومشتريًا  بائعًا  يقتضي 
التفـرق  مخالفينـا  بعـض  «قـال  المتقـدم:  الحديـث  ذكـر  أن  بعـد  ويضيـف 
 [﴿ تعالى:  قـال  بالقول،  البيع  عـن  التفرق  أصحابنا   بعـض  وقـال  باألبـدان، 

بالقول». التفرق  أن  فاعتبر  (النساء: ١٣٠).   ﴾ a  `  _  ^  ]  \
المذكور،  الحديث  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول  من  االفتراق  عن  السـالمي   سـئل  وقد 
فقال:  المذهـب،  فـي  األصـح  علـى  باألبـدان  أم  بالـكالم  المذكـور  واالفتـراق 
واختاره   .(٥)  5 أبو عبيدة   بذلـك  وصرح  الصفقة،  تمام  االفتراق  أن  المذهـب 
ِعْنَدَنـا  ْفَقـِة  بِالصَّ َمْعَنـاُه  َيْفَتِرَقـا  َلـْم  َمـا  بِاْلِخَيـاِر  «َواْلُمَتَبايَِعـانِ  فقـال:  القطـب  

ال بِاألَْبَدانِ»(٦).

.٦٦/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
و٦٦.  ٢٧/٤ نفسه،  المصدر  السالمي،  ـ   .١٤٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

وبيع  الخيار  بيع  في  بـاب  البيوع،  كتاب  الصحيح،  الجامع  مسـند  في  حبيـب،  الربيع بـن  رواه   (٣)
رقم:  الخيار،  يجوز  كم  بـاب  البيوع،  كتاب  والبخاري،  عبَّاس،  ابن  عن   ،٥٦٨ رقـم:  الشـرط، 
باب  البيوع،  كتاب  يتفرقا...»،  ما لم  بالخيار  «البيعان  بلفظ:  والبخاري  عمر.  ابـن  عـن   ،٢٠٠٣

حزام. حكيم بن  عن  رقم:  ١٩٨٩ ،  ونصحا،  يكتما  ولم  البيعان  بين  إذا 
.٣٤٩/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٤)

.٢٧/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٥)
.٣٧٣/١٤ النيل،  شرح  أطفيش:   (٦)
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ولعلهم  المجلـس؛  بخيـار  ال يقولـون  اإلباضيـة   أن  نسـتنتج  عبارتـه  ومـن 
من  يكن  ومهما  األبدان،  افتراق  عند  العقد  مجلس  بترك  العقد  تمـام  ال يربطـون 
يدور  والخالف  بعده،  أو  المجلس  في  تم  سواء  العقد  إتمام  هو  المعتبر  فإن  أمر 
تحديد  في  الفقهاء   اختلف  ولذلك  موقوفًا،  البيـع  يجعل  ألنه  البيع؛  خيار  حـول 
معّينًا  وقتًا  يحددوا  لم  اإلباضية   أن  إال  أكثـر،  وقيل  أيام  ثالثة  فقيل  الخيـار؛  مـدة 

الخيار. لنهاية 
أحد  اشـترطه  إذا  جائز  البيع  في  «والخيار  الصدد:  هذا  فـي  بركة   ابـن  ل  يقو 
ولم  شروطهم» (١)،  على  «المسـلمون  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  ولقول  مدة،  غير  إلى  المتبايعين 
ثالث  فوق  ال يجـوز  الخيار  في  الشـرط  أن  والمدعي  وقت،  مـن  وقتـًا  يختـص 

دليل»(٢). إلى  محتاج 
أمر  أنه  عنـه ملسو هيلع هللا ىلص  نقل  فما  المدة  ثبـوت  على  الدليل  «وأمـا  السـالمي :  وقـال 
وليس  أيام(٣)،  ثالثة  إلـى  المواطن  بعض  في  للمشـتري  الخيار  يجعل  أن  البائـع 
إلى  جاز  ثالث  إلى  جاز  إن  فإنه  حال،  موافقة  هو  وإنما  عليه  ال يزاد  حّدًا  الثالثة 
الرفق  التوقيت  في  والحكمة  ذلك،  غير  إلى  سنتين  وإلى  سنة  إلى  وكذلك  أربع، 

 ،١١٢١٢ رقم:  وغيرها،  الشـركة  في  الشـرط  باب  الشـراكة،  كتاب  الكبرى،  في  البيهقي  رواه   (١)
عمرو بن  عن   ،١٣٥٢ رقم:  الناس،  بيـن  الصلح  من  ما ذكر  باب  األحكام،  كتـاب  والترمـذي، 
علـى  «المسـلمون  بلفـظ:  الحاكـم  ورواه  صحيـح».  حسـن  «حديـث  وقـال:  المزنـي،  عـوف 
هريرة.  أبي  عـن  رقم:  ٢٢٥٠ ،  البيـوع،  كتاب  المسـلمين...»،  بين  جائز  والصلـح  شـروطهم، 
حرم  أو  حرامًا،  أحلَّ  صلحًا  «إال  أحمد،  وزاد  المسلمين»؛  بين  جائز  «الصلح  بلفظ:  داود  وأبو 
كتاب  شـروطهم»،  على  «المسـلمون  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  وقال  داود،  سـليمان بن  وزاد  حـالالً»؛ 

هريرة. أبي  عن  رقم:  ٣١٣٧ ،  الصلح،  في  باب  األقضية، 
.٢٤٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

الشراء:  في  يخدع  لرجل  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  سـننه  في  الدارقطني  أخرجه  حديث  إلى  يشـير  لعله   (٣)
فأمسك،  رضيت  فإن  ليال،  ثالث  بالخيار  تبتاعها  سلعة  كل  في  أنت  ثم  الخالبة  فقل  بعت  «إذا 

.٥٥/٣ رقم ٢٢٠،  حديث  ينظر:  صاحبها».  على  فارددها  سخطت  وإن 
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بهما،  رفقًا  المـدة  انقضاء  قبل  الخيار  ثبـوت  في  أن  وذلك  والمشـتري،  بالبائـع 
بعد  إال  المطلـق  التصـرف  لـه  ال يتـم  إذ  بالشـاري،  رفـق  المـدة  انقضـاء  وفـي 
األمالك،  انتقـال  فيها  ألن  والسـاعة؛  الوقـت  تعييـن  اشـترط  لذلـك  انقضاءهـا، 

بالتعيين»(١). ضبطها  فوجب 
ظاهر  على  اعتمـادًا  الخيار  مدة  تحديد  ضـرورة  إلى  الفقهاء   بعـض  وذهـب 
فيها،  الخالف  إلى  المسألة وأشار  الشيخ أطفيش  هذه  نقل  المصراة، وقد  حديث 
ُة  ُمدَّ أَْي  ُتُه)،  «(َوُمدَّ فقال:  وصححه  الخيـار  مدة  التزام  لزوم  بعدم  القول  ورجـح 
لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص  أَْكَثَر  َوَال  أََقلَّ  الَ  أَيَّامٍ)  (َثالَثُة  ِهَي  (َهْل)  َلُه  اْلُمِجيِز)  (ِعْنَد  اْلَبابِ،  ِخَياِر 
َوأَبِي  ـافِ ِعيِّ  الشَّ َمْذَهُب  َوُهَو  أَيَّـامٍ» (٢)،  َثالََثِة  إَلـى  «َوالنََّظُر  اةِ:  اْلُمَصـرَّ َحدِيثِ  ِفـي 
ُتُه  ُمدَّ َفُتْجَعُل  َيْقَبُلـُه  َال  َما  ا  َوأَمَّ امٍ  أَيَّ َثَالَثـِة  إَلى  التَّأِْخيَر  َيْقَبُل  ِفيَمـا  َوَذلِـَك  َحنِيَفـةَ ، 
ِألَنَّ  الثََّالَثِة،  ُدوَن  َيْفُسُد  ِفيَما  اْلِخَياَر  َيْمَنُع  ةِ   الظَّاِهِريَّ َوَبْعُض  الثََّالَثِة،  ُدوَن  ِعْنَدُهَما 
أَْدَنى  َعَلى  ِفيِه  َدلِيَل  َال  اْلَحدِيَث  أَنَّ  َواْلَحقُّ  َثَالَثٍة،  مِْن  أََقلَّ  ِعْنَدُه  َيْثُبـُت  َال  اْلِخَيـاَر 
َبْل  اْلَبائَِعْينِ  بِاْخِتَياِر  َلْيَسـْت  ِفيِه  َة  اْلُمدَّ ِألَنَّ  اْلَبابِ،  لِِخَياِر  أَْكَثِرَها  َعَلـى  َوَال  ةِ  اْلُمـدَّ
َوَالَّذِي  َعَلْيَها،  َيتَِّفَقـانِ  ةٍ  ُمدَّ ِفي  ُهـَو  إنََّما  َواْلَكَالُم  ـاِرعِ،  الشَّ مِـْن  َوَرَد  َالِزٌم  ُحْكـٌم 
ُدوَنَها  َما  َوَيُجوُز  أَيَّـامٍ  َثَالَثُة  ةِ  اْلُمدَّ أَْكَثُر  َيُقوُلوَن:  َحنِيَفـةَ   َوأََبا  ـافِ ِعيَّ  الشَّ أَنَّ  ِعْنـدِي 
َوَلْو  ِفيِه)،  َيْفُسُد  َما  إَلى  (َوأَْكَثُرَها  اْلِخَياِر  ةِ  ُمدَّ أَْدَنى  أَْي  أَْدَناَها)،  (ِهَي  الثََّالَثُة  (أَْو) 
إَلى  َوَقْوُلُه:  بَِمَقامِِه،  اْلَميِّتِ  َواِرُث  َفَيُكوُن  اْلَبائِعِ،  أَْو  اْلُمْشَتِري  ُعْمِر  مِْن  أَْكَثَر  َكاَن 

.٦٦/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
من  صاع  حلبتها  وفـي  المصراة  رد  شـاء  إن  باب:  البيوع،  كتاب  ـ  البخـاري  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
عن  حديث:  ٢٨٨٢   ـ  المصراة  بيع  حكم  باب  البيوع،  كتاب  ومسـلم،  حديث:  ٢٠٦٢ .  تمر  ـ 
أمسكها،  شاء  إن  أيام،  ثالثة  بالخيار  فيها  فهو  مصراة  شاة  ابتاع  «من  قال:  بلفظ   3 هريرة  أبي 
بخير  فهو  مصـراة  شـاة  اشـترى  «من  رواية:  وفي  تمر»  من  صاعـا  معهـا  ورد  ردهـا،  شـاء  وإن 
حكم  باب  البيوع،  كتاب  ال سمراء»  تمر،  من  وصاعا  ردها  شاء  وإن  أمسكها،  شاء  إن  النظرين، 

حديث:  ٢٨٨٤ . ـ  المصراة  بيع 
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َقْبَلَها،  َما  َوُدُخولِ  ِفيـِه،  َيْفُسـُد  الَّذِي  اْلَوْقتِ  ُل  أَوَّ َوِهَي  اْلَغاَيِة،  بُِخُروجِ  ُهـَو  إَلـْخ 
َحدِيثِ  مِْن  َلُهـْم  َتَراَءى  اْلَقـْولِ  َهَذا  أَْصَحاَب  َوَلَعـلَّ  ِفيِه،  َيْصُلُح  َمـا  آِخـُر  َوُهـَو 
أَنَّ  َعِلْمَت  َوَقْد  اْلَمبِيَع،  ْيَء  الشَّ ْنَساُن  اْإلِ ِفيَها  َيْخَتاُر  ةٍ  ُمدَّ أََقلُّ  الثََّالَثَة  أَنَّ  اةِ:  اْلُمَصرَّ
ُهَو  َوِإنََّما  اْلَبابِ،  لِِخَيـاِر  اْلَكْثَرةِ  َوَال  ِة  اْلِقلَّ َعَلى  اْلَحدِيثِ  ِفـي  َدلِيَل  َال  أَنَّـُه  اْلَحـقَّ 
مِْن  َعَلْيِه)  َفَقا  اتَّ (َمـا  ُتُه  ُمدَّ (أَْو)  َفَقْط،  امٍ  أَيَّ َثَالَثـِة  إَلى  اةِ  اْلُمَصرَّ لُِمْشـَتِري  َتْوِسـيٌع 

ِحيُح». الصَّ َوُهَو  ةِ،  اْلُمدَّ
وتحدد  السـلعة  ُتعيَّن  أن  اشـترطوا  وإنما  التعيين،  بخيار  اإلباضية   يأخذ  ولم 
هذا  في  السالمي   يقول  فسخه،  أو  العقد  إمضاء  في  الخيار  له  يترك  ثم  العقد،  في 
بيع  وال سيما  معلوم،  غير  على  ال يقع  البيع  فِلكْون  المبيع  تعيين  «وأما  المعنى: 

أشد»(١). فإنه  الخيار 
بعض  وأراد  مات  ثم  بالخيـار  مزرعته  أحد  باع  إذا  الخيار:  بيـع  صور  ومـن 
المزرعة،  من  نصيبه  ويسـترد  للمشـتري  الثمن  يرد  أي  نصيبـه،  يفـدي  أن  أوالده 
أم  ذلك  في  حجة  أله  جملة،  كلها  تفدى  أن  إال  ال أرضى  وقال  المشتري  فامتنع 

ال؟ أم  أخيهم  ألجل  نصيبهم  يفدوا  أن  الورثة  باقي  على  يحكم  وهل  ال؟ 
كان  المشتري  الوارث  هذا  شـاور  إذا  أنه  المسالة  هذه  عن  السـالمي   أجاب 
نصيبه  واختار  البيع  نقـض  بل  يشـاوره  لم  وإن  عليه،  وقع  الضرر  ألن  ذلك؛  لـه 
ضرر  «ال  ألنه  حصصهم؛(٢)  تسـليم  الورثة  من  شـركائه  وعلى  كله،  ينتقض  فإنه 
من  المشـتري  امتنع  فلو  المزرعة،  من  نصيبه  إلى  محتاج  فالـوارث  وال ضـرار »، 
الفداء  من  حصصهم  تسـليم  من  شـركاؤه  امتنع  ولو  الضرر،  لحقه  الفداء  قبـول 
ولو  الفداء  المشـتري  بقبول  وذلك  عنه  الضرر  رفـع  من  فال بد  كذلـك،  لتضـرر 

أبيهم. مزرعة  السترجاع  الفداء  من  نصيبهم  دفع  الورثة  إخوته  وقبول  جزئّيًا 

.٦٦/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
.٧٨/٤ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)
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ال تقبل  المزرعة  تلـك  فربما  بالمشـترى،  الضرر  إلحاق  ال ينبغـي  وكذلـك 
فيجب  ضرر،  له  تسـبب  فقد  التجزئة  أما  يردها،  أو  كاملة  يأخذها  فإما  القسـمة، 
من  والمشـتري  أخاهم  يتمكن  حتى  حصصهم  دفع  على  الورثة  يجبر  أن  حينئـذ 

كامالً. حقهم  استيفاء 
فلربما  حصصهـم،  دفـع  مـن  شـركاءه  يجبـر  لمـاذا  البعـض  يتسـاءل  وقـد 

به؟ له  ما ال طاقة  بدفع  فيتضرر  ذلك  ِفْعل  بعضهم  ال يستطيع 
أحدهم  فأراد  لجملة  الخيار  كان  «إذا  االعتراض:  هذا  على  السالمي   فيجيب 
الخيار  الشـركاء  أحد  نقض  وإذا  باقية،  المدة  دامـت  ما  الخيار  نقض  لـه،  فـداءه 
عن  الضرر  ال نرفع  وحتـى  واحدة»(١).  صفقـة  في  كان  ألنه  كلـه؛  البيع  انتقـض 
الورثة  اإلخـوة  فإن  بالضـرر»،  الضـرر  يزال  «ال  ألنـه  غيـره،  به  ونضـر  البعـض 
في  دينًا  عنه  ما دفعـه  ويكون  العاجز،  عـن  القادر  ويدفع  بينهم  فيمـا  يتضامنـون 

اعلم. واهللا  الجميع  عن  الضرر  هذا  يزول  وبذلك  يستوفيه،  حتى  ذمته 
ضرر  «ال  ألنه  المتعاقدين؛  عن  الضرر  رفع  كله:  التحديد  هذا  من  والحكمة 

وال ضرار ».
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كبيع  فيه،  مبايعتهما  حال  في  مقداره  المتبايعان  ما ال يضبط  هو  الغـرر:  بيـع 
غائبًا  السـمك  وبيع  األرض،  في  اسـتتاره  حال  في  والبصل  األرض،  في  الجزر 

الناقة(٢). أو  البقر  أو  الشاة  ضرع  في  واللبن  البحر،  في 
َواْلَغَرُر  «َواْلِغشُّ  القطب :  قال  الغرر،  معنى  والتدليس  والخديعة  الغش  ويفيد 
َما  َغْيِر  بَِمْعًنى  َواْلِغشُّ  اْلَغـَرُر  َوُيْسـَتْعَمُل  اْلَمْعَنى...  ُمَتَقاِرَبُة  َوالتَّْدلِيُس  َواْلَخدِيَعـُة 
 ، أََعمُّ َفُهَو  ُهَما  َيُعمُّ بَِمْعًنـى  اْلَغَرُر  َوُيْسـَتْعَمُل  بَِمْعًنى،  َوُيْسـَتْعَمَالنِ  َيأْتِي،  َكَما  ُذِكـَر 

نفسه. السالمي:   (١)
.٦٢/١٤ النيل،  شرح  أطفيش،  بتصرف.   ٣٧٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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أَْو  َكْثَرُتُه  أَْو  ُتُه  قِلَّ ُتْعَلُم  َال  أَْو  َعَدُمُه  أَْو  ُوُجوُدُه  ُيْعَلُم  َال  َما  بِاْلَغَرِر  ُيَراَد  أَْن  َوُيْحَتَمُل 
َتْصوِيُر  َواْلِغشُّ  َذلَِك،  َوَنْحوِ  َمالُِكُه  َباَعُه  إْن  اْلَهَواِء  ِفي  َكَطائٍِر  َعَلْيِه  اْلُقْدَرُة  ُن  ُيَتَيقَّ َال 
َواْلَخدِيَعُة  َذلَِك،  َوَنْحُو  مِْنُه  َلْيَس  بَِما  ـْيِء  الشَّ َتْكِثيُر  أَْو  اْلَحَسـنِ  ُصوَرةِ  ِفي  اْلَقبِيحِ 
ُل،  التََّحيُّ َفاْلَغـَرُر  أَْيًضا...  َهَذا  َعَلى  اْلِغـشُّ  َوُيْطَلُق  َيْعَلُم  َال  َحْيـُث  مِـْن  ُه  َيُضـرَّ أَْن 
َعْن  النَّْهي  مِْن  النَّْهيِ،  َمْعُلوُم  َوالَغَرُر  ُيْكـَرُه...  ِفيَما  التََّحيُّلِ  بَِذلَِك  إيَقاُعُه  َواْلِغـشُّ 

َواْلِحَيلِ»(١). اْلَمْكِر  َوَعْن  الظُّْلمِ،  َومِْن  بِاْلَباِطلِ،  النَّاسِ  َمالِ  أَْكلِ 
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للباد: الحاضر  وبيع  األجالب  تلقي  ـ  أ 
البيع(٢) ،  الغرر والخداع والغش في  بيع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن  أن  نَّة  السُّ ثبت في 
هي:  النهي  وحكمة  عيوبها،  يخفي  كأن  سلعته،  حقيقة  للمشتري  البائع  فال يظهر 
وال ينتفع  عيبًا  فيها  فيجد  السـلعة  فيبتاع  المشـتري،  يغّر  البائع  ألن  الضرر؛  منع 
عن  النهي  علة  إلى  الثميني   ويشـير  وال ضرار »،  ضرر  «ال  أن  تقرر  والقاعدة  بها، 
أَْو  بَِقْدِرهِ،  أَْو  نٍ،  ُمَثمَّ أَْو  َثَمـنٍ  بِِصَفِة  ا  إمَّ لِْلَجْهلِ،  اْلَغَرِر  َنْهُي  «َوَرَد  فيقـول:  الغـرر 
أمور  أنها  وال شـك  َوِإْبَقائِِه»(٣)  َعَلْيِه  اْلُقْدَرةِ  ِر  َتَعذُّ أَْو  بُِوُجودِهِ،  أَْو  َل،  أَجَّ إْن  أََجِلِه 
عديدة  أحاديث  ـنَّة  السُّ كتـب  في  وردت  وقـد  المتبايعين.  بأحـد  الضـرر  تلحـق 

ذلك: من  الغرر  بيع  صور  عن  تتحدث 

.١٩٠  ،٦١/١٤ - ٦٣ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
أبي  عن   ،١٥١٣ رقم:  الحصاة،  بيع  بطالن  باب  البيوع،  كتاب  مسلم،  رواه  أحاديث،  مجموعة   (٢)
رقم:   ، والغشِّ واالنفسـاخ  الربا  في  باب  البيوع،  كتاب  والربيع،  «الخديعة».  لفظ:  دون  هريرة. 
في  الغش  كراهية  في  ما جاء  باب  البيوع،  كتاب  والترمذي،  عبَّاس.  ابن  عن  ص ٢٣١،   ،٥٨٢
وبريدة،  عباس،  وابن  الحمراء،  وأبي  عمر،  ابن  عـن  الباب  «وفي  وقال:  رقم:  ١٢٧٣ ،  البيـوع، 
على  والعمل  صحيح،  حسن  حديث  هريرة  أبي  حديث  اليمان:  وحذيفة بن  نيار،  بردة بن  وأبي 

حرام». الغش  وقالوا:  الغش،  كرهوا  العلم  أهل  عند  هذا 
.١٨٩/١٤ النيل،  شرح  أطفيش:   (٣)
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تتلقـى  - أن  «نهـى  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن   3 عمـر   عبد اهللا بـن  عـن  مـا روي 
لباد»  (١). حضري  يبيع  وأن  األجالب، 

باألحاديث: االستدالل  وجه 
الخديعة  من  عنه  ما نهى  هو  «معناه  الحديث:  معنى  بيان  في  بركة   ابن  يقول 
الركب  أن  يبلغهم  والقوم  الرجل  أن  وذلك  محرمة،  المسلم  خديعة  وأن  والغرر، 
سعره  ما ال يعرفون  منهم  فيشتري  األسواق  بكسـاد  فيخبرهم  فيلقاهم،  أقبلوا  قد 

منه. غرر  هذا  فيكون  البلد،  في 
أهل  من  والجماعـة  الرجـل  أن  هو:  لبـادي  حضري  ال يبيـع  قولـه  ومعنـى 
باألثمان  البلد  أهـل  على  ويتحكمون  البيع،  فيسـألون  بالجماعة  يلتقـون  القـرى 
وجه  فهذا  بعض» (٢).  من  بعضهم  ينتفع  النـاس  «ذروا  فقال ملسو هيلع هللا ىلص :  يريدونها،  التـي 

الخبر»(٣). تأويل 

ي  تلقِّ عن  النهي  باب  البيوع،  كتـاب  ماجه،  ابن  رواه  األجالب»،  تتلقى  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «نهـى   (١)
رقم:   ٢٨٤/٢ هريرة،  أبي  مسـند  حابة،  الصَّ من  المكثرين  مسـند  وأحمد،   ،٢١٧٨ رقم:  الجلب، 
.١٤٧/٤ الزوائد،  مجمع  الصحيح».  رجال  أحمد  «رجال  الهيثمي:  قال  هريرة.  أبي  عن   ،٧٨١٢

 ،٥٦٢ رقم:  البيوع،  من  عنه  ما ينهى  باب  البيوع،  كتاب  الربيع،  رواه  لباد»  حاضـر  يبيـع  «وال  ـ 
 ،٣٤٤١ رقم:  لباد،  حاضر  يبيع  أن  النهي  في  باب  اإلجارة،  كتاب  داود،  وأبو  هريرة.  أبـي  عـن 
عن   ،١٦٣/١  ،١٤٠٤ رقـم:  اهللا،  عبيـد  بن  طلحة  مسـند  المبشـرين،  العشـرة  مسـند  وأحمـد، 
الطبراني  ورواه   .٢٣٣/٣ الزوائـد،  مجمـع  الصحيح».  رجـال  «رجاله  الهيثمـي:  قـال  طلحـة. 
رقم:  الخياط،  مسلم   ، ̂ عمر  عبد اهللا بن  أسـند  ومما  عبد اهللا،  اسـمه  من  الكبير،  المعجم  في 
ابن  عن  رقم:  ٢٣٤٠ ،  المقبري،  سـعيد  عن  ذئب  أبي  ابن  المسـند،  في  الجعد  وابن   . ١٣٠٥٨ 
من  باب  البيوع،  كتاب  لباد»،  حاضر  يبيع  أن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «نهى  بلفظ:  البخاري  ورواه  عمر؛ 

عمر. عبد اهللا بن  عن  رقم:  ٢٠٦٩ ،  بأجر،  لباد  حاضر  يبيع  أن  كره 
لباد،  حاضر  يبيع  أن  النهي  في  باب  اإلجارة،  أبواب  البيوع،  كتاب  السنن،  في  أبو داود  أخرجه   (٢)
الناس  وذروا  لباد  حاضر  يبيع  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  جابر،  عن  بلفـظ  حديـث:  ٣٠٠٢  

األلباني. وصححه  بعض».  من  بعضهم  اهللا  يرزق 
.٣٢٣  ،٣٢٢/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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َواْلَغْبُن  لَِبادٍ،  َحاِضـٍر  َبْيعِ  «َوِفي  بقوله:  المعنـى  هذا  أطفيش   القطـب   ويؤكـد 
َبْيَنُه  َي  ُخلِّ َلْو  بِِه  َيْشـَتِري  ا  مِمَّ بِأَْكَثَر  َلُه  بِيَع  إْذ  اْلَبائِعِ،  أَْو  اْلُمْشـَتِري  اْلَحاِضِر  َعَلى 
َبْعُد،  اْلُمْحَتِكِر  مِْن  َيْشَتِري  الَّذِي  َعَلى  َواقٌِع  َواْلَغْبنِ  اِالْحِتَكاِر  َوِفي  اْلَبادِي،  َوَبْيَن 
ِفيِه  َيَتَباَدُر  َما  َوأَْوَضـُح  َعَلْيِه،  اْلَمِزيدِ  اْلُمْشـَتِري  َعَلى  َواقٌِع  َواْلَغْبنِ  النَّْجـشِ  َوِفـي 

َغَرٌر...»(١). َفِإنَُّه  وقِ،  السُّ بَِكَسادِ  أَْخَبَرُهْم  إْن  َما  ِسيَّ َوَال  ْكَبانِ،  الرُّ ي  َتَلقِّ اْلَغْبُن 
حاضر  يبيعّن  «ال  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  للبادي  الحاضر  بيـع  يمنع  هل  السـالمي   وسـئل 
لباد» (٢) أم هو جائز؟ ويعارض الحديث بدليل آخر ولعلكم تخيرونه عند الضرورة؟

لهذا  وال معـارض  ذلك،  عن  لنهيـه ملسو هيلع هللا ىلص  لباد  حاضـر  بيع  يجـوز  «ال  فقـال: 
ما نهى  أجيـز  أن  لي  فكيـف  نهيـه ملسو هيلع هللا ىلص ،  يخالـف  أن  لمسـلم  وال يصـح  النهـي، 

وال لغيري»(٣). لنفسي  وال أرضاه  ال يصح  هذا  عنه ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 
إن  االختيار  حق  وله  للبـادي،  الحاضر  بيع  يجيز  الشـافعي   أن  بركة   ابـن  وذكـر 
فإذا  غرر،  فيه  ألن  ذلـك؛  منعوا  اإلباضية   ولكن  ثمنه،  من  بأنقـص  له  باع  أنـه  وجـد 
ضرر  و«ال  للضـرر،  إقـرار  إثباته  فـي  ألن  فيـه؛  وال خيار  فاسـد،  فهـو  البيـع  وقـع 
أن  يرى  الشـافعي   «وكان  بقوله:  بركة   ابن  ما أكده  وهذا  إزالته،  فوجـب  وال ضـرار» 
نقص  وإن  أجاز،  شاء  إن  الخيار،  ثمنه  من  بأنقص  منه  فاشترى  جلبه  تلقى  إذا  للبائع 
له  يذهب  غرر  كل  يكون  أن  ويعجبني  النفس،  في  تأويله  يسوغ  قول  وهذا  انتقض، 
محرمة» (٤). المسلم  «خديعة  وقال:  الغرر،  عن  نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  طريقه؛  هذا  ماله 

.٣٠٦/١٤ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
عبد اهللا بن  عـن  رقم:  ٢٠٧٣ ،  الركبـان،  تلقي  عن  النهي  بـاب  البيـوع،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)
وابن  بعض»،  من  بعضهم  اهللا  يرزق  الناس  ودعوا  لباد،  حاضر  يبيعن  «ال  بلفظ:  وروي  عباس؛ 
من  للبادي  الحاضر  المرء  يبيع  أن  عن  الزجر  ذكر  عنه،  المنهي  البيع  باب  البيوع،  كتاب  حبان، 

عبد اهللا. جابر بن  عن  رقم:  ٥٠٣٧ ،  األعراب، 
ص ١٢٠. البسام،  الورد  الثميني،  ـ   .٢٧/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)

المكثرين  مسـند  وأحمد،   ،٢٢٤١ رقم:  اة،  المصرَّ بيع  باب  التجارات،  كتاب  ماجـه،  ابـن  رواه   (٤)
«ال  بلفظ:  مسـعود،  ابن  عن   ،٤١٢٥ رقم:   ،٤٣٣/١ مسـعود:  عبد اهللا بن  مسـند  حابة،  الصَّ =من 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٨٢

فقال  البيع  في  أخدع  إني رجل  يا رسول اهللا  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال  أن رجالً  ويروى 
بائع  وكل  الخديعة،  الخالبة  ومعنى  ال خالبـة»  (١).  فقل:  بايعت  «إذا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : 
والبيع  عاصيًا،  كان  منه  ابتاعه  فيما  بائعًا  خدع  مشـتريًا  أو  بيعه  في  مشـتريًا  َخدع 
وال يخدعه  وال يغـره  ال يضره  المسـلم  أخو  «المسـلم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص (٢)  لنهي  فاسـد 

بعضًا» (٣).(٤). بعضه  يشد  كالبنيان  وهم  وال يغشه،  وال يخونه  به  وال يمكر 
الترجيح: مع  األقوال  مناقشة 

بالنهي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ورد  الذي  الخبر  «وأما  الصدد:  هذا  في  بركة   ابن  يقول 
الناس  «ذروا  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  أنه  ومنه  للبادي،  الحضري  يبيع  وأن  األجالب،  تلقي  عن 
مع  والشـراء  البيع  أصحابنا :  قال  أخرى  رواية  وفي  بعض» (٥)،  من  بعضهم  يرزق 
ألن  بأصولهم؛  وأشـبه  النفس  إلى  أقرب  أخبارنا  من  تقوم  والذي  ثابتان،  النهـي 
الناس  يتحكم على  الحضري  الرواية؛ ألن  لما ذكرنا من  نهى عن ذلك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ويتصرفون»(٦). عر  الشَّ من  يرزقون  بما  يبيعون  والبدُو  به،  ويتربص  غيره  بمال 

إلى  أقرب  كلِّه  «هو مع هذا  ابن عدي:  قال  متَّهم.  الجعفي  فيه جابر  لمسلم».  خالبة وال خديعة 
.١١٩/٢ الضعفاء،  في  الكامل  الصدق».  إلى  منه  الضعف 

كتاب  ومسلم،   ،٢٠١١ رقم:  البيع،  في  الخداع  من  ما يكره  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  رواه   (١)
عمر. ابن  عن   ،١١٦٥/٣  ،١٥٣٣ رقم:  البيع،  في  يخدع  من  باب  البيوع، 

.٣٢٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
لم نقف علـى تخريجه بهـذا اللفظ، وإنمـا ورد مفرقًا وبصيـغ مقاربة، منها: «المسـلم أخو المسـلم   (٣)
ال يظلمـه وال يسـلمه»، رواه البخـاري، كتـاب المظالـم والغصـب، باب ال يظلم المسـلم المسـلم 
وال يسـلمه، رقم:  ٢٣٣٠ ، عن عبد اهللا بن عمر، وبلفظ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشـد بعض ه بعضًا» 
رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، رقم:  ٢٣٣٤ ، عن أبي موسى األشعري.

ص ١٨٦. البصيرة،  عثمان:  األصم   (٤)
كتاب  منده،  وابن  رقم:  ٢٨٧٨ ،  للبادي،  الحاضر  بيـع  تحريم  باب  البيوع،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٥)
بلفظ:  عبـد اهللا.  جابر بن  عن  رقـم:  ٢٧٠ ،  والرزاق،  الـرازق   :  8 اهللا  أسـماء  ومـن  التوحيـد، 

بعض». من  بعضهم  اهللا  يرزق  الناس  «دعوا 
السابق. المصدر  بركة:  ابن   (٦)

=
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في  تسـبب  إذا  غرر  كل  أن  فـي  الشـافعي   رأي  أعجبه  بركـة   ابـن  أن  ورغـم 
يسـوغ  قول  «وهذا  عبارته:  عليه  تدل  كما  الخيار  حق  للمتضرر  فـإن  مال  ضيـاع 
إال  طريقه»(١)،  هذا  مال  له  يذهب  غرر  كل  يكون  أن  ويعجبني  النفس  في  تأويله 

الغرر. بسبب  البيع  ذلك  إبطال  في  اإلباضية   جمهور  رأي  إلى  يميل  نجده  أننا 
لم  ولماذا  المسـألة  هذه  حكم  في  بركة   ابن  تردد  من  البعـض  يتعجب  وقـد 

به؟ ويأخذ  الرأيين  أحد  يرجح 
كان  فإن  األحـوال:  حسـب  بهما  والعمل  الرأييـن  بين  الجمـع  يمكـن  فأقـول: 
لما  فاسـد  البيع  إن  لهم  فنقول  المعاملة  هذه  في  الدخول  على  عازمـان  المتعاقـدان 
فاسـد  البيع  فال نقول  البيع  هذا  تّم  لـو  ولكن  المتعاقدين،  بأحـد  اإلضرار  مـن  فيـه 
وجد  فإن  فسـخه،  أو  البيع  إتمام  في  الخيار  حق  وللمتضرر  موقوف،  بيع  هو  وإنما 
في  الخيار  فلـه  السـوق  سـعر  من  بأقل  وباع  السـعر  في  غبن  قد  أنـه  مثـالً  البـدوي 
فيمن  وكذلك  البيع،  تـم  بذلك  رضي  وإن  يزال »  «الضـرر  ألن  النقـض؛  أو  اإلتمـام 
بالمثل  البيع  على  ويجبره  يمنعه  أن  للحاكم  فيجوز  األسعار،  ليرفع  األجالب  يتلقى 
فيتضرر  بالّرِخص  يبيـع  فإما  وانخفاضًا،  ارتفاعـًا  السـوق  سـعر  في  ال يتحكم  حتى 
الناس  أحوال  مراعاة  من  وال بد  المسـتهلكون،  فيتضرر  السـعر  يرفع  وإما  البائعون، 

يزال. أن  يجب  ضرر  األسعار  وغالء  المفاسد،  ودفع  المنافع  بجلب  ومصالحهم 
مِْن  «َوُقِصَد  بقوله:  للباد  الحاضر  بيع  تحريم  من  الحكمة  إلى  القطب   ويشير 
النَّاَس  «َذُروا  لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص :  اْلَحَضِر  بِأَْهلِ  ْفُق  الرِّ َلُه  َوَبْيِعِه  لَِبادٍ،  َحاِضٍر  إَعاَنِة  َعْن  َنْهيٍ 
ُمِعيُنُه  ُم  َيَتَحكَّ َوالَ  ِسْعٍر،  مِْن  ُرِزَق  بَِما  َيبِيُع  َواْلَبادِي  َبْعضٍ»(٢).  مِْن  َبعْ ُضُهْم  َيْنَتِفُع 
أَْو  َعَلْيِه  َحاِضٍر  أَْو  َبـادٍ  َعَلى  َبادٍ  بِِإَعاَنِة  َبأَْس  َوَال  َكَحاِضٍر،  َال  النَّاسِ  َعَلـى  بَِمالِـِه 

ِة»(٣). بِاْلَجاِهِليَّ َخاصٌّ  النَّْهُي  َوقِيَل:  َحاِضٍر،  َعَلى 

نفسه. بركة:  ابن   (١)
تخريجه. تقدم   (٢)

.٣١٧/١٤ النيل،  شرح  أطفيش:   (٣)
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المختار: الرأي 
اإلباضية   جمهور  إليه  ما ذهب  أن  بركة   ابن  عبارة  من  يسـتخلص  أن  يمكن 
من فساد بيع الغرر في تلقي األجالب، وبيع الحاضر والبادي هو الرأي المختار 
إليه  ذهب  لما  خالفًا  أصولهـم،  مع  ويتمشـى  النصوص،  مع  يتوافق  ألنه  عنـده؛ 
يعطى  وإنما  ببطالنـه،  فال يحكم  البيـع  هذا  وقـع  لو  أنه  يـرى  أنـه  إال  بعضهـم، 
أو  عيب  على  اطلع  ومن  اختيـاره،  أو  البيع  إمضاء  بين  الخيار  حـق  للمتعاقديـن 
ويزول،  الضرر  يرتفع  وبذلك  نقضه،  أو  البيع  إتمام  بين  مخير  فهو  البيع  في  غرر 
والراجح  واألصوب،  األعـدل  هو  ولعله  الشـافعي ،  مذهب  يوافق  الـرأي  وهـذا 
الغرر والخداع واالحتكار  المال من  الشريعة في حفظ  لمراعاته لمقاصد  عندي، 

عنهم. الضرر  ومنع  الناس  عن  والمشقة  للحرج  ورفع  تيسير  وفيه 

صالحها: ظهور  قبل  الثمار  بيع  ـ  ب 
ُبُدّو  قبل  الثمار  بيع  الزراعة:  مجال  في  والمتجددة  القديمة  الغرر  صور  ومن 
عن  أبو عبيدة   رواه  حديـث  في  اإلباضيـة   عند  عنها  النهـي  ورد  فقـد  صالحهـا، 
حتى  الثمار  بيع  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «نهى  قال:   3 مالك   أنس  بن  عن  زيد   جابر بـن 
سعيد   أبي  حديث  وفي  تحمّر»  (١).  قال:  تزهو؟  وما  يا رسول اهللا  له  فقيل  تزهو، 
رواية  وفي  صالحهـا»  (٢).  يبدو  حتى  الثمار  بيع  عـن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «نهى  قال: 

العاهة»(٣). من  عليها  «ويؤمن  بإضافة  الجامع  في  بركة   ابن  ذكرها  أخرى 

مالك.  أنس بـن  عـن   ،٥٥٨ رقـم:  البيـوع،  مـن  عنـه  ما ينهـى  بـاب  البيـوع،  كتـاب  الربيـع،  رواه   (١)
مالك. أنس بن  عن  رقم:  ٢١٠٥ ،  صالحها،  يبدو  أن  قبل  الثمار  بيع  باب  البيوع،  كتاب  والبخاري، 
الخدري.  سعيد  أبي  عن   ،٥٦٠ رقم:  البيوع،  من  عنه  ما ينهى  باب  البيوع،  كتاب  الربيع،  رواه   (٢)
«نهى  بلفظ:  رقم:  ٢١٠٧ ،  صالحهـا،  يبدو  أن  قبل  النخل  بيع  باب  البيوع،  كتـاب  والبخـاري، 
أو  يحمار  قال:  يزهو؟  وما  قيل:  يزهو،  حتى  النخل  وعن  صالحها،  يبدو  حتى  الثمرة  بيـع  عـن 

مالك. أنس بن  عن  يصفار». 
بلفظ:  عمر.  عبد اهللا بن  عـن  رقم:  ١٤٢٦ ،  ثماره،  باع  من  باب  الـزكاة،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٣)=
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بالحديث: االستدالل  وجه 
وحمرتها،  صفرتها  صالحها:  «وبدء  الحديـث:  هذا  شـرح  في  بركة   ابن  قال 
يبدو  أن  إلى  النخلة  علـى  المشـتري  يتركها  أن  على  مدركة  غير  ثمرة  بـاع  ومـن 

ذلك»(١). عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لنهي  لربه،  عاص  وهو  باطل،  فبيعه  صالحها 
فقال:  والمنع  التحريـم  سـبب  وبّين  المسـألة  هذه  حكم  السـالمي   وعلَّـل 
اسـتقاللها  عدم  على  يدل  الحـّد  ذلك  قبل  بيعهـا  عن  النهـي  أن  ذلـك  «وبيـان 
أن  وذلك  بعده،  بنفسـها  ومسـتقلة  راك  الدِّ قبل  ألصولها  تابعة  هي  بل  بنفسـها، 
المعيشة،  في  بها  فال ينتفع  صالحها  يبد  لم  فإذا  بها  االنتفاع  الثمار  من  الغرض 
ألمهاتها،  التبعية  حيـث  من  بل  ذاتها،  حيث  مـن  لها  ال تقع  الدراك  قبـل  فهـي 
إذا  كالجنين  صـارت  أدركت  فـإذا  أمه،  بطـن  في  كالجنين  لهـا  تابعـة  فكانـت 

أمه»(٢). من  انفصل 
فال يضمن  األشـجار،  رؤوس  علـى  الثمار  تـرك  عند  يكـون  الضـرر  ولعـل 
فتتلف،  الشـديد  الحر  أو  الجراد  أو  فتضيعهـا،  جائحة  عليه  تأتي  فقـد  نضجهـا، 

متضررًا. خاسرًا  والمشتري  مستفيدًا  البائع  بذلك  فيكون 
حتى  سـقيها  تكاليف  المشـتري  يتحمل  فهل  مكانها  في  تركت  إذا  أنـه  كمـا 
طويلة  مدة  يتركها  قد  ولكن  البيع،  بعد  مباشـرة  يقطعها  أن  األصل  ألن  بلوغها؟ 
بعد  ألن  بالبائـع،  غـرر  وهذا  المصاريـف،  هذه  البائـع  فيتحمـل  تنضـج،  حتـى 
بشرط  قبل ظهور صالحها  الثمار  بيع  الفقهاء   أجاز  قيمتها، ولذلك  تتغير  نضجها 

تنضج. حتى  وال تترك  هي،  كما  تقطع  أن 

حتى  قال:  صالحها  عـن  سـئل  إذا  وكان  صالحها،  يبدو  حتى  الثمرة  بيع  عن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  «نهـى 
.٣٢٧/٢ الجامع:  بركة،  ابن  ينظر:  عاهته».  تذهب 

نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (١)
.٥٤/٢ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

=
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المنتسـبون  «واتفق  فقال:  ذلك  جواز  على  الفقهاء   إجماع  بركة   ابن  وحكـى 
أن  على  تـدرك،  أن  قبل  بيعهـا  عن  المنهي  الثمـرة  هذه  بـاع  مـن  أن  العلـم  إلـى 
َعِقب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قـول  ذلك  جواز  على  والدليل  جائز،  فبيعـه  المشـتري،  يقطعها 
فبِم  الثمرة  اهللا  منـع  لو  أن  «أرأيت  صالحها:  يبـدو  أن  قبل  الثمار  بيـع  عـن  نهِيـه 
وال غرر  الغرر،  أجل  مـن  الواقع  النهي  أن  فدل  أخيـه؟»  (١).  مال  أحدكم  يأخـذ 
وتنجو  وتحمّر،  تصفّر  أن  الثمار  وصالح  وقته،  من  يقطع  أن  على  البلح  بيع  في 
أن  على  شـراؤها  يجوز  فحينئذ  عليها،  المخـوف  العاهة  مـن  العلماء  عنـد  بهـذا 

الجذاذ»(٢). أوان  إلى  النخل  رؤوس  في  تترك 
ُبُدّو  قبـل  الثمار  بيـع  جـواز  يرى  أنه  الشـافعي   عـن  قوالً  بركـة   ابـن  ونقـل 
ألنه  بركة   ابن  وضعفـه  الجذاذ،  وقت  إلى  النخل  رؤوس  فـي  ويتـرك  صالحهـا، 
ال يستند  رأي  كأنه  الشافعي   «وزعم  عبارته  من  ما ُيفهم  وهو  لإلجماع ،  مخالف 

لإلجماع »(٣). وخالفًا  دليل  إلى 
بين  فال خالف  صالحهـا  يبدو  الـذي  الوقت  فـي  غلته  الرجـل  بـاع  إذا  أمـا 
ابن  قال  عليها،  تأتي  التي  الجائحة  ضمان  من  سِلم  ألنه  ذلك؛  جواز  في  العلماء 
يبُدَو  أن  قبل  له  البيع  عن  نهيه  ألن  البيع؛  ثبت  صالحه  بدأ  وقد  باع  «وإذا  بركة : 
مال  من  الجائحة  وكانت  الصـالح،  فيه  بدأ  إذا  البيع  جواز  يقتضي  فيـه  الصـالح 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص »(٤). بأمر  باع  ألنه  المشتري؛ 
ُعما ن   - إباضية  عليه  ويطلق  نين،  السِّ بيع  يسمى  الصورة  هذه  يشبه  بيع  وهناك 

كتاب  والبخاري،  رقم:  ٩٩٦٦ ،  الجائحة،  ال توضع  قال:  من  باب  البيوع،  كتاب  البيهقي،  رواه   (١)
بلفظ:  مالك،  أنس بن  عـن  رقم:  ٢١٠٨ ،  صالحها،  يبدو  أن  قبـل  الثمار  باع  إذا  بـاب  البيـوع، 

أخيه». مال  أحدكم  يأخذ  بم  الثمرة،  اهللا  منع  إذا  «أرأيت 
.٣١٩  ، ٣١٨/١٤ النيل،  شرح  أطفيش،   .٣٢٨  ،٣٢٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٣٢٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
.٣٢٧/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٤)
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عن  ثبت  وقد  واسـتوائه،  نضجه  قبل  الزرع  أو  الغلـة  بيع  وهو  القبالـة،  بيـع 
السنين»  (١). بيع  عن  نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أن  األنصاري:  عبد اهللا   جابر بن  طريق 

وهي  سـنين:  الرجل  يبيع  أن  «وهو  البيع:  هذا  صورة  بيان  في  بركة   ابن  قال 
يبيعن  «ال  قال:  أنـه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  أخرى  رواية  وفي  القبالـة...  أصحابنا   يسـميها  التـي 
يأخذ  ولَم  ماله،  من  فهـي  جائحة  فأصاب  ثمرته  باع  ومن  سـنين،  ثمرته  أحدكـم 
النهي  عن  يدل  لعله   0 منه  القول  فهـذا  قال:  حق» (٢)،  بغير  أخيه  مـال  أحدكـم 

النهي»(٣). السنين  بيع  عقب  ألنه  الُقبالة؛  جواز  عن 
الثمر  - بيع  وهو  المزابنة:  بيـع  الزراعة  مجال  في  المحرمة  البيـع  صور  ومـن 

بزبيب  عنبًا  كان  إن  وكذلـك  أجـل،  إلى  معلوم  بثمـن  النخـل  رؤوس  علـى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص (٤). عن  النهي  فيه  ورد  وقد  أجل،  إلى  كيله  معلوم 

التجارات،  كتاب  ماجـه،  وابن  رقم:  ٦٠٣٧ ،  السـنين،  بيع  باب  البيـوع،  كتـاب  النسـائي،  رواه   (١)
البيوع،  كتاب  ومسـلم،  عبد اهللا؛  جابر بن  عن  رقم:  ٢٢١٥ ،  والجائحة،  سـنين  الثمار  بيع  باب 

عبد اهللا. جابر بن  عن  رقم:  ٢٩٥٧ ،  األرض،  كراء  باب 
بلفظ:  عبـد اهللا؛  جابر بن  عـن  رقـم:  ٥٩٣٥ ،  الجوائح،  وضـع  البيـوع،  كتـاب  النسـائي،  رواه   (٢)
مال  تأخذ  بـم  شـيئًا،  منه  تأخذ  أن  لك  فال يحل  جائحـة،  فأصابته  ثمرا  أخيـك  مـن  بعـَت  «إن 
جابر بن  عن  رقم:  ٢٩٨٨،  الجوائح،  وضع  باب  المساقاة،  كتاب  ومسلم،  حق؟».  بغير  أخيك 
بم  شيئًا،  منه  تأخذ  أن  لك  فال يحل  جائحة،  فأصابته  ثمرًا،  أخيك  من  بعت  «لو  بلفظ:  عبد اهللا. 
ثمرًا  ابتاع  «من  بلفظ:  رقـم:  ٢٥٤٦ ،  البيوع،  كتاب  والدارقطني،  حق».  بغير  أخيك  مـال  تأخـذ 

عبد اهللا. جابر بن  عن  حق»؛  بغير  أخيك  مال  تأخذ  بم  شيئًا،  منه  فال تأخذن  جائحة  فأصابته 
.٣١٦/١٤ - ٣١٧ النيل،  شرح  أطفيش،   .٣٢٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

البيوع،  كتاب  والبخاري،   ،٥٦٦ رقم:  البيوع،  من  عنه  ما ينهى  باب  البيوع،  كتاب  الربيع،  رواه   (٤)
النهي  باب  البيوع،  كتاب  ومسـلم،  الخدري.  سـعيد  أبي  عن   ،٢٠٧٤ رقم:  المزابنة،  بيع  باب 
عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  بلفظ:  عبد اهللا.  جابر بن  عن  رقـم:  ٢٩٣٨ ،  والمزابنة،  المحاقلـة  عـن 
باب  البيوع،  كتاب  مبتدأ  المستخرج،  في  أبو عوانة  وأخرجه  والمخابرة...،  والمزابنة  المحاقلة 
عمر،  عبد اهللا بن  عن  رقم:  ٤١٠٧ ،  كيـالً،  بالزبيب  العنب  وبيع  كيالً  بالتمر  الرطب  بيـع  حظـر 

كيالً». بالزبيب  الكرم  وبيع  كيالً  بالتمر  الثمر  بيع  والمزابنة  المزابنة،  بيع  عن  «نهى  بلفظ: 
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زرعه  سـنبل  الرجل  يبيع  أن  وهو:  المحاقلـة (١)،  بيع  عن  نهـى ملسو هيلع هللا ىلص  وكذلـك 
الزرع(٢). هو  الحقل  الفقهاء   بعض  وقال  أجل،  إلى  كيله  معلوم  بحب 

والعنب  للتمر  يحصل  قد  الذي  الغرر  خوف  هي  البيوع:  هذه  تحريـم  وعلـة 
التمر،  على  فتقضي  الجراد  أو  الرياح  أو  كاألمطار  الجائحة،  تأتيها  فقد  والسنبل، 
مؤجالً،  كان  ولو  الثمن  ضمن  قد  البائع  أما  الغلة،  تلك  من  المشتري  فال يستفيد 
ألنه  مضار؛  من  أحدهم  ما يلحق  بسـبب  يتنازعوا  أن  ألهله  ال يرضى  واإلسـالم 

وال ضرار » . ضرر  «ال 
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الضعفاء،  عـن  الظلمة  به  اهللا  يحجز  «فصـٌل  بأنها  القسـمة  الشـماخي   عّرف 
بعضهم»(٣). طلبها  إذا  الشركاء  عليها  يجبر  الناس  حقوق  من  حق  وهي 

الظلمة  به  اهللا  (يحجز  «قوله  التعريف:  هذا  شرح  في  أبو سـتة   المحشـي  قال 
كانت  إذا  منهم،  الضعفـاء  عن  الورثة  من  الظلمـة  به  المراد  كان  الضعفـاء)  عـن 

مشتركة»(٤). أموالهم 
أو  عقارًا  كان  سـواء  المال  في  الشركاء  عن  الضرر  لرفع  القسـمة  وشـرعت 
الجنس  في  الشـركاء  سـهام  تبيين  بالقسـمة  «المقصود  الشـماخي :  قال  منقـوالً، 

االنفصال»(٥). كذلك  بها  ويراد  الواحد، 

ومسلم،  عباس؛  عبد اهللا بن  عن  رقم:  ٢٠٩٧ ،  المزابنة،  بيع  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  رواه   (١)
النهي  باب  البيوع،  كتاب  والمخابرة....»،  والمزابنة  المحاقلة  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «نهى  بلفظ: 

عبد اهللا. جابر بن  عن  رقم:  ٢٩٣٨ ،  والمزابنة،  المحاقلة  عن 
.٣٢٦  ،٣٢٥/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٨٥/٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
.٥٨/٧ اإليضاح،  على  الحاشية  عمرو:  أبو ستة  القصبي   (٤)

ص ١٧٦. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  أبو العباس  ينظر:  ـ  و٧٧.   ٥٨/٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٥)
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الحالة  الورثة، وفي هذه  أو  الشركاء  بأحد  إلى ضرر  القسمة  تؤدي  قد  ولكن 
أحكامها: ومن  الضرر،  ذلك  ألجل  القسمة  ال تجوز  أنه  اإلباضية   يرى 

جواز  شـروط  من  ألن  وكيـالً؛  يترك  لـم  إذا  الغائـب  مـال  ال يقسـم  أنـه  ـ  أ 
«وأما  المعنى:  في  الشماخي   يقول  وكالئهم،  أو  الشركاء  جميع  حضور  القسمة: 
فقد  لنفسـه  وكيالً  يترك  لم  وإن  مقامـه،  قام  بنفسـه  وكيله  تـرك  إن  فإنـه  الغائـب 
ال يقسـم  غيبته  قبل  الغائب  تركه  الذي  المال  بعضهم:  قال  فيه،  العلماء  اختلف 
في  حجة  له  الغائب  ألن  النظر؛  يوجبه  فيما  وذلـك  ذلك،  على  اتفقوا  ولو  بعـده 
القسمة  في  حقهم  ضيعوا  الذين  وهم  الشركاء  قبل  من  جاء  إنما  والتضييع  هذا، 

الغائب» . على  ال يقضى  إنه  هذا  ومع  غاب،  حتى 
له  فاسـتخلفوا  غائبهم،  شـركاء  مـع  العشـيرة  اتفقـت  إن  بعضهـم:  وقـال 
على  ال يجبرهم  الحاكم  ولكن  جائز،  فهو  بذلك،  وتراضوا  فاقتسـموا  خليفة، 
التي  الديون  أعنـي  االختالف،  هذا  إليها  يتوجه  أيضـًا  الديون  وكذلـك  ذلـك، 
على  يدرك  فإنه  غيبتـه،  بعد  الغائب  ورثه  الذي  المال  وأمـا  غيبته،  قبـل  تلزمـه 
إلى  يصلوا  لم  ولو  معه  الورثة  فيقتسـم  خليفة،  لغائب  يسـتخلفوا  أن  العشـيرة 
حجة،  هذا  في  له  ليس  الغائب  ألن  الغيبة؛  قبل  ما ترك  بقسمة  إال  ذلك،  قسمة 

ال يحل »(١). و«الضرر 

المختار: الرأي 
الغائب  ألن  للصـواب؛  أقرب  الثاني  القول  نجـد  القولين  في  التأمـل  وعنـد 
ومنع  المال،  تجميد  بسـبب  الناس  مصالح  تعطلت  فربما  عودته،  متى  ال ندري 
الضرر  رفع  عنه،  ينوب  وكيالً  له  ووضعت  عشيرته  تدخلت  فإذا  بسببه،  القسـمة 
كان  سـواء  وال ضرار »،  ضـرر  «ال  ألنه  حقـه،  شـريك  كل  وأخذ  الجميـع،  عـن 

غيابه. بعد  ورثه  أو  غيبته  قبل  مال  من  ما تركه 

ص ١٧٨. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد:  أبو العباس  ينظر:   .٧٧/٧ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
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فإن  به،  يعلمـوا  ولم  معهـم  يرث  وارث  خـرج  ثـم  اقتسـموا  إن  وأمـا  ـ  ب 
اقتسموا  القسمة ال تجوز، وقد  الداخل؛ ألن أصل  قسمتهم ال تجوز ولو جّوزها 
بتفريق  الداخل،  على  ضرر  أيضًا  القسمة  جواز  وفي  حقهم،  من  ليس  وما  لهم  ما 

األسهم. في  سهمه 
يدفع  ذلك  إن  يقول:  أن  «َلقائل  الشماخي :  قول  على  معقبًا  أبو ستة   قال 
علـى  اشـتملت  إذا  العقـدة  أن  القاعـدة  ألن  كاف؛  األول  والتعليـل  برضـاه، 
التعليل  وظاهـر  الراجح،  علـى  جائـزة  غير  كانت  ال يجـوز،  ومـا  ما يجـوز 
أحد  مال  على  ضـررًا  يحدث  أن  ألحد  ال يجوز  أنه  مطلقـًا،  الضرر  بوجـود 

به»(١). رضَي  ولو 
فال يجبرهم  بفسـاد  إال  القسـمة  فيه  ال يمكن  «ما  أّن  الشـماخي   ويرى  ـ  ج 
وال يجبرهم  ال يحـل »،  و«الضرر  ضـررًا  قسـمته  في  ألن  قسـمته،  على  الحاكـم 
 A ﴿  : لقوله 8  البائعين،  من  بالتراضي  إال  ال يصح  البيع  ألن  بيعه؛  على  أيضًا 
على  بواجب  أيضًا  البيع  وليس  (النساء: ٢٩) ،   ﴾ G  F  E  D  C  B
من  واحد  كل  ُيِصب  لم  إذا  الواحد  البيت  مثل:  وذلك  عليه،  فيجبر  ماله  في  أحد 
فيه،  ما يرقد  نصيبه  في  يصيب  أن  مثل:  جميعًا،  بيته  مصالح  نصيبه  في  الشـركاء 
جميعًا  أصابوا  فـإذا  بابه،  يسـتخرج  أين  ومِن  خدمته،  أداة  وموضع  رجله  ويمـد 

القسمة. على  يجبرون  فإنهم  ما ذكرنا 
القسمة  الشركاء على  الشماخي  في عدم إجبار  أبو ستة  على قول  وعقب 
بوجوب  وقالوا  الرأي،  هذا  في  اإلباضية   خالفوا  المالكية   أن  البيع،  وال على 
تنص  والقاعدة  الشـركاء،  بعـض  على  الضرر  إلزالـة  القسـمة  على  اإلجبـار 
(وال  «قوله:  نصـه:  وهـذا  وال ضرار »،  ضـرر  و«ال  يـزال »  «الضـرر  أن  علـى 
أنه  فذهب  هذا،  في  أصحابنا   مالك   خالف  إلخ...)  بيعه  على  أيضًا  يجبرهـم 

.٨٧/٧ - ٨٨ الحاشية،  مع  الشماخي:   (١)
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أحمد  بن  العباس   أبـي  للشـيخ  القسـمة»  «كتاب  وفي  للضرر،  إزالة  يجبرهم 
حيث  مالك ،  قول  في  صريح  ما هو  اهللا  رحمهم  (الفرسطائي)  بكر  محمد بن 
الشريك  في  يقول  من  العلماء  ومن   :  5 المصنف  ما قاله  ما ذكر  بعد  قال 
إذا  القسمة؛  فيه  ال تمكن  الذي  الشيء  في  يشتري  أو  يبيع  أن  على  يجبر  أنه 
فليتزايدا  جميعًا  يشترياه  أو  جميعًا  يبيعاه  أن  أراد  وإن  ذلك،  إلى  شريكه  دعاه 
ومَِن  كثـر...  أو  قّل  فليأخذه  أراد،  مـن  إلى  زيادتهمـا  في  ينتهيـا  حتـى  عليـه 
أنه  المشـترك  جميـع  من  القسـمة  فيه  ما ال تمكـن  فـي  يقـول  مـن  العلمـاء 
قدر  على  ذلك  منافع  ويقسـمون  بينهم،  المنافع  منع  الشـريك  فيه  ال يصيب 

حصصهم...»(١).
من  واحد  وأراد  القسـمة  فيـه  تكـن  لـم  إذا  «وأمـا  الشـماخي :  ويضيـف 
ال يجَبرون  القسـمة  ألن  ذلك؛  فله  إغالقـه  على  شـركاءه  يأخذ  أن  الشـركاء 
ذلك  ألن  عليه؛  ال يجبـرون  والبيع  بالقسـمة،  الداخل  الضـرر  ألجل  عليهـا 
ولذلك  الشـركاء،  من  باتفـاق  إال  ال يكـون  واسـتخدامه  األصـول،  مخالفـة 

إغالقه...»(٢). على  يتواخذون 
«الدابة  - فـي  القسـمة  ال يمكن  أنه  اإلباضية   فقهـاء  يرى  نفسـه  السـياق  وفـي 

القسمة  ال يمكن  مما  ذلك  أشبه  وما  الواحد،  الثوب  أو  السيف  أو  الواحدة 
مثل:  اآلخر،  دون  بأحدهمـا  ال يسـتنفع  زوجيـن  كل  وكذلـك  بفسـاده،  إال 
شـيء  كل  وبالجملة  ذلك،  أشـبه  وما  المطحنة  وأحجار  والنعلين،  الخفيـن 

قسمته »(٣). على  ال يتواخذون  القسمة  فيه  ال يمكن 
قسـمتها،  تعذر  إذا  وتحجـز  تغلـق  التي  األمـور  بعـض  اإلباضيـة   واسـتثنى 
ولو  إغالقه،  على  ال يتواخذون  فإنهم  الجب  «إال  الشماخي :  قال  والبئر،  كالجب 

.٩٠/٧ اإليضاح،  عن  الحاشية  عمرو،  أبو ستة  القصبي   (١)
.٩٠/٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

.٩٢  ،٩١/٧ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٣)
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لكن  فيه،  النهـي  ورد  وقد  ال يحل،  المـاء  بيع  ألن  فيـه؛  ال يمكـن  القسـمة  كان 
إذن  بغير  غيـره  يسـتقي  أن  وال يصيب  ما أراد،  الشـركاء  من  واحـد  كل  يسـتقي 

بينهم...»(١). المشاححة  وقعت  إذا  شركائه، 
يتواخذون  الشركاء  أن  إلى  يذهبون  أنهم  اإلباضية   الشماخي  عن بعض  ونقل 
ذلك،  الشـركاء  أحد  طلب  إذا  قليالً،  كان  ولـو  قسـمته  ما ال يمكن  قسـمة  على 

(النساء: ٧) .  ﴾4  3  21  0  /  .  - ﴿ تعالى:  قوله  لهم  والحجة 
اثنين  بين  صغيرة  الدار  كانت  إذا  أنه  اإلباضية :  عـن  األثر  في  جاء  أنه  وذكـر 
إن  «هو  يقول:  عبد العزيز  ابن  فإن  بيًتا  ال يكون  داره  في  قليل  ـ  جزء  ـ  شقص  أو 
صاحب  بنصيب  ينتفع  القليل  صاحب  أن  ترى  أال  منه،  له  قسمت  القسمة  طلب 

نأخذ». وبه  الكثير 
خالفًا  ويختاره،  الـرأي  هذا  إلى  يميل  الشـماخي   أن  النص  هذا  من  ويفهـم 
من  شـيء  ال يقسـم  يقول:  كان  «الربيع   أن  عنهم  نقل  حيث  اإلباضية ،  لجمهـور 
ابن  به  ما اعتل  وأما  عند أصحابنـا ،  به  المأخوذ  هذا  الربيـع   وقول  ونحـوه،  هـذا 
عند  االنتفاع  فإن  الكثير،  صاحب  بنصيب  القليل  صاحب  انتفـاع  من  عبد العزيـز  

الشركاء»(٢). من  باتفاق  إال  ال يكون  أصحابنا 

القول: مجمل 
رفع  إلى  يسـعى  اإلباضية   فقهاء  مـن  الفريقين  من  كالًّ  أن  تقـدم  ممـا  يظهـر 
مع  كبيرة  حصة  يملك  الذي  الشريك  إلى  نظر  عبد العزيز   فابن  الغير،  عن  الضرر 
األقل  الشريك  ألن  المشترك؛  الملك  في  القسمة  تتّم  لم  إذا  يتضرر  فوجده  غيره، 

يزال. أن  يجب  ضرر  وهذا  حقه،  من  أكثر  ينتفع  نصيبًا 
في  القسـمة  تعطيل  إلـى  اإلباضية   جمهـور  من  وغيـره  الربيـع   ذهـب  بينمـا 

نفسه. الشماخي:   (١)
.٩٢/٧ - ٩٣ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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الجميع،  يلحـق  وضـرر  فسـاد  قسـمته  في  ألن  تقسـيمه؛  يتعـذر  الـذي  الملـك 
قال  كما  نقول  ذلك  مع  ولكن  الفسـاد،  ال يحب  واهللا  منه،  االسـتفادة  وال يمكن 
ألنه  الغير؛  عن  الضـرر  لرفع  للضرورة،  البيع  علـى  الجميع  يجبر  مالـك   اإلمـام 
أو  ألحدهم  بيعه  وبعد  ال يمكنه،  واآلخر  بالملك  ينتفع  بعضهم  يكون  أن  يمكن 
يزول  وبذلك  الظلم،  بذلك  وينتفي  بالعدل،  نصيبه  منهم  واحد  كل  يأخذ  لغيرهم 

الجميع. عن  الضرر 
الغرر والغبن  القسمة، ومنعت ألجل  الفقهاء  في  التي ذكرها  ومن الصور  ـ  د 
الغبن،  فيها  لهمـا  وتبيَّن  أرضًا  رجـالن  قّسـم  إذا  أنه  الشـركاء،  لبعض  الحاصـل 
الغبن أخذه فال تجوز  فيه  الذي  السهم  َمن وقعت قرعته على  أّن  واقتسماها على 

ضرر. وهي  ال تحل  الغبن  قسمة  ألن  قسمتها؛ 
عليه  وقعت  فمـن  عليه،  يتقارعا  أن  علـى  المشـترك  على  اتفقا  إن  وكذلـك 
هذا؛  فال يصح  شـيئًا،  ال يأخذ  صاحبه  ويبقى  قسـمة،  غير  من  كله  أخـذه  قرعتـه 

حق(١). بغير  األموال  أخذ  ألنه 
أحدهما  ناحية  من  الـدار  حيطان  من  شـيء  وانهدم  الدار  قسـمة  ت  تمَّ «وإن 
ألجل  ناحيتـه،  من  ما انهـدم  يبني  أن  يأخـذه  صاحبهـا  فـإن  ما اقتسـماها،  بعـد 
أول  الدار  اقتسما  إن  إال  ذلك،  على  الحاكم  ويجبره  الضرر،  من  عليه  ما يدخل 
من  ما انهدم  بنيـان  من  عليه  وال يـدرك  حائطًا،  بينهما  فيمـا  يبنيا  أن  علـى  مـرة، 

شيئًا...»(٢). الدار  حيطان 
القسمة  يجبرون على  الشركاء  أن  القاعدة على  القطب  على هذه  استدل  كما 
ال يحل   والضرر  طلبهـا،  لمـن  ضرر  فيه  القسـمة  عـدم  ألن  أحدهـم؛  طلبهـا  إن 

إزالته(٣). فيجب 

ص ١٧٧. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد،  أبو العباس  ـ   .١٠٣/٧ المصدر،  الشماخي:   (١)
.١٠٤/٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)

.٥٢٥/١٠ سابق،  مرجع  أطفيش:   (٣)
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يتحمل مسؤولية  فمن  للغير،  الرهن ضرار  أحدث  أو  للرهن ضرر  إذا حدث 
غيره؟ عن  أو  عنه  الضرر  إزالة 

له،  المالك  هو  ألنه  المضـرات؛  جميع  يتحمل  الراهن  أن  العلم  أهـل  يـرى 
القول  الشماخي   فصل  وقد  الضرر،  إحداث  في  تسـبب  إذا  غيره  يتحمل  وأحيانًا 
الراهن  إن على  «وبالجملة  فقال:  التعليل،  مع  ذلك  وبيَّن حكم  المسألة،  في هذه 
يؤخذ  التـي  مضراته  وجميـع  مالزمـه  وجميـع  الرهـن،  إليـه  ما يحتـاج  جميـع 
ما ذكرنا  وتفصيـل  ذلك،  أشـبه  وما  مائلة  شـجرة  أو  مائل  حائـط  مـن  بنـزعهـا، 
من  الغير  على  تحدث  أو  غيره،  قبل  من  الرهن  على  تحدث  أن  المضرة  ال تخلو 
اهللا،  قبل  من  أو  النـاس  من  أحد  قِبل  من  الرهن  علـى  حدثت  فإذا  الرهـن،  قبـل 
على  نزعها  يدرك  فإنه  ذلك،  ما أشبه  أو  البنيان  هدم  أو  الشجر  من  ما ينبت  مثل 
والمرتهن  الراهـن  مـن  منهم  شـاء  من  مالـه  قِبل  مـن  وأحدثـت  أحدثهـا  الـذي 
يتداركون  المعنى  ولهـذا  المرهون،  الشـيء  في  المرتهن  حق  لِتعّلـق  والمسـلط؛ 
أدرك  الرهن  على  أحدثهـا  أيهما  المسـّلط،  أو  والمرتهن  الراهن  أعنـي  نزوعهـا، 

المسلط»(١). وكذلك  نزوعها،  صاحبها  عليه 
المعنى  هذا  على  الكراء  بيت  «وكذلك  نفسه  السياق  في  الشماخي   ويضيف 
المتكاري  أو  البيت  رّب  شاء،  أيهما  نزوعها  يدرك  فإنه  مضرة،  عليه  أحدثت  إذا 
ال تضر  مضرة  تكـون  أن  إال  البيـت،  في  المتـكاري  حـق  لتعلـق  ـ  المسـتأجر  ـ 
البيت  صاحب  نزوعها  يدرك  الصغار  الُغـروس  نحو  الكراء،  مدة  في  المتـكاري 
أدرك  أحدثها  أيهمـا  والمتكاري  البيت  صاحـب  نزوعها  ويتـداركان  المتـكاري، 

والمرتهن»(٢). الرهن  في  ذكرنا  كما  نزوعها،  صاحبه  عليه 

.٢٣٩/٧ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
.٢٤٠  ،٢٣٩/٧ نفسه،  المصدر   (٢)
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مضرته  فيتحمل  عارية  بيتًا  الرهن  كان  إذا  أما  مؤجرًا،  بيتًا  الرهن  كان  إذا  هذا 
نزوع  فيدرك  العاريـة  بيت  «وأما  عبارتـه:  في  الشـماخي   ما أكده  وهذا  صاحبـه، 
فيه  له  ال حق  ألنه  بالعارية؛  فيه  السـاكن  دون  صاحبه  عليه  أحدثت  إذا  المضـرة 

صاحبه»(١). بإذن  إال  الوجوب،  جهة  من 
قبل  مجنونًا  أو  طفالً  أو  غائبًا  صاحبه  وكان  الرهن  على  ضرر  حدث  إذا  أما 
للرهن،  القابض  أو  المؤجر  أو  المرتهن،  على  الضرر  إزالة  فال تجب  حدوثهـا، 
أتى  «وإن  الشـماخي :  يقول  المعنى  هذا  وفي  حاضرًا،  العارية  لبيت  السـاكن  أو 
أن  إال  ذلك،  ما أشبه  أو  والثمار  السـنين  نحو  ما تثبت،  حال  المضرة  هذه  على 
قبل  مجنونًا  أو  طفالً  أو  غائبـًا،  والعارية  الكراء  بيت  صاحب  أو  الراهـن  يكـون 
أو  المرتهن  كان  ولـو  الحال،  هذا  علـى  ال تثبت  فإنها  المضـرة،  تلك  حـدوث 
البيت  في  الساكن  أو  المتكاري  أو  ـ ،  كأمانة  الرهن  عنده  يودع  الذي  ـ  المسلط 
كان  إذا  حضـر،  من  سـكوت  إلى  متعلق  المضرة  ثبـوت  ألن  حاضـرًا؛  العاريـة 
ممن يجوز تجويزه لتلك المضرة؛ ألن سكوته يدل على تجويزه لتلك المضرة، 
وال يضر  شـيء،  ذلك  من  لهم  ليس  بالعارية  والسـاكن  والمتـكاري  والمرتهـن 
صاحب  وجود  مع  غيبتهـم  ال تنفع  كما  الشـيء،  صاحب  غيبة  مـع  حضورهـم 
الحادث  الشـيء  ذلك  في  حقوقهما  لِتعّلـق  لهما  نزوعها  يجـوز  وإنمـا  الشـيء، 

المضرة»(٢). عليه 
الذي  هو  فالراهن  الغير،  على  المرهونة  العين  من  المضرة  حدثـت  إذا  وأمـا 
يحدثها  لم  إذا  ذلك  غيره  وال يتحمل  للرهـن،  المالك  ألنه  الضرر؛  إزالة  يتولـى 
من  الغير  على  حدثت  إذا  «وأما  الشأن:  هذا  في  الشماخي   يقول  فيها،  يتسّبب  أو 
يحدثها  ولم  حدثت  إذا  فإنهـا  العارية،  بيت  أو  الكـراء  بيت  قِبل  أو  الرهـن  قِبـل 

نفسه. الشماخي:   (١)
.٢٤١  ،٢٤٠/٧ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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صاحب  أو  الراهن  فإن  البيت،  صاحب  أو  الراهن  قِبل  من  حدثت  أو  منهم،  أحد 
للشـيء  المالكان  ألنهما  المضرة؛  تلك  نزوع  على  يؤاخـذان  اللذان  هما  البيـت 
الذي من قِبله المضرة، وال يؤخذان بذلك المرتهن، وال المسلط، وال المتكاري، 
المضرة،  بنـزوعها إلحداثه  يؤخذ  فإنه  أحد هؤالء،  أحدثها  إن  إال  وال المستعير، 

المالك»(١). ألنه  الشيء،  صاحب  أيضًا  ويؤخذ 
ذلك،  عن  الراهن  وامتنع  ورعايته،  علفه  الراهن  فضّيع  حيوانًا  الرهن  كان  وإذا 
من  ذلك  جميع  يأخذ  أن  فله  ماله،  مـن  الرهن  على  المرتهن  فأنفق  منـه،  هـرب  أو 
زيادة  الرهن  في  يكن  لم  وإن  نفقته،  الراهن  عليه  يُرّد  لـم  إذا  باعه،  إْن  الرهـن  ثمـن 
ضرر،  رعاية  بـدون  الحيوان  ترك  ألن  عنـده؛  من  ويأخذ  الراهن  فليتبـع  حقـه  عـن 
وال ضرار (٢). وال ضرر  يزال ،  والضرر  ضرر،  ِعوض  دون  نفقته  المرتهن  وتحميل 

«واألصل  فقال:  الصور  هذه  يضبط  عامًا  ضابطًا  لذلك  الشماخي   وضع  وقد 
إذا  الترك،  عند  هالكـه  فيه  يكون  مما  الرهن  إليـه  ما يحتاج  جميع  أن  ذلـك  فـي 

عليه »(٣). يدركه  فإنه  ذلك،  من  الراهن  امتناع  عند  بماله  المرتهن  فعله 
قريبه  أو  الراهن  قال  ما إذا  مسألة  في  القاعدة  بهذه  أطفيش   القطب   واستدل 
بعد  بيعه  ألن  بعد؛  بيعه  له  يجز  لم  الراهن  على  مالك  خذ  للمرتهـن،  صديقـه  أو 

ال يحل »(٤). و«الضرر  ضرر،  عليه  ماله  عرض 
ال يبيع  أو  غلته،  في  حقه  وفاء  المرتهن  وجد  «إن  قال:  نفسـه  السـياق  وفي 
و«الضرر  ضرر،  ذلك  ألن  الحيوان؛  غلة  من  حقـه  وفاء  وجد  إن  مرهونًا  حيوانـًا 

ال يحل »»(٥).

.٢٤١/٧ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
نفسه. الشماخي:   (٢)

.٢٤٣  ،٢٤٢/٧ نفسه:   (٣)
.٢٨٠/١١ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (٤)

.١٨٩/٧ - ١٩٣ السابق،  المصدر  الشماخي،  ـ   .٢٨٦/١١ - ٢٨٧ نفسه،  المصدر  أطفيش:   (٥)
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الرهن  غلة  من  دينه  قيمة  اسـترجاع  مِن  تمّكن  إذا  المرتهن  أن  ذلـك:  وبيـان 
فاستطاع  لبًنا  ينتج  كان  إذا  كالحيوان  حقه،  الرهن؛ الستيفاء  يبيَع  أن  له  فال يجوز 

بالراهن. ضرر  ذلك  في  ألن  يبيعه؛  أن  فال يجوز  دينه،  يسدد  أن  نتاجه  من 
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معه  فأدخل  وحـده،  ليسـكن  دارًا  اسـتأجر  من  حكم  في  اإلباضيـة   اختلـف 

اإلجارة؟ تصح  فهل  أهله،  مع  فيها  فاستقر  تزوج  أو  صديقه، 
يسـكنها  أبو حنيفة   قال  معه؟  تسـكن  هل  بصحتها  قلتم  «وإذا  أبو سـتة :  قال 
الظاهر  وهو  القياس  وهو  الضميري (١):  قال  معه،  ال يسكنها  أبو ثور :  وقال  معه، 

أعلم»(٢). واهللا  القواعد  على 
أنه  فالظاهر  اإلجارة  صحة  «أما  فقال:  األقوال  هذه  على  أبو ستة   وعقب 
إن شاء،  الدار  يزيلها صاحب  فهي مضرة  الساكن  زيادة  وأما  فيها،  ال خالف 
في  ال يؤثر  الثقـل  أن  تقدم  وإن  صاحبهـا،  إذن  غير  مـن  ذلك  لـه  وال يحـل 
أن  على  الثقـل،  جهـة  من  يكـون  أن  ال يلـزم  السـاكن  ضـرر  ألن  البيـوت؛ 
الظاهر  هو  كما  علوية  كانت  إذا  أيضًا،  الثقل  جهة  من  الضرر  عدم  ال نسلم 

أعلم»(٣). واهللا 
السكن  يلحق  ضرر  فأي  به،  ُمسـّلم  غير  وغيره  أبو سـتة   إليه  ما ذهب  ولكن 
كاملة،  دارًا  اسـتأجر  أو  واسـعة،  الغرفة  كانت  إذا  خاصة  واحـد  شـخص  بزيـادة 
ألن  بإذنه؛  إال  أحدًا  معه  ن  ُيَسكِّ أال  العقد  عند  اشترط  المؤجر  كان  إذا  إال  ُهمَّ  اللَّ

رواة  من  الضميرى  أميـة  عمرو بن  الفضل بن  ولعلـه  األسـماء،  لتشـابه  ترجمته  على  نقف  لـم   (١)
أمية  عمرو بن  جعفر بن  حجر:  ابن  وذكر   .٢٩٥/٥ حبان،  ابن  ثقات  في  اسـمه  ورد  الحديث 

.٤٩٩/٢ الصحابة،  معرفة  في  اإلصابة  واحد،  شخص  ولعله  الضميري 
.٢٦٠/٦ - ٢٦١ اإليضاح،  كتاب  على  الحاشية  أبو ستة،  القصبي   (٢)

.٢٦١/٦ نفسه،  المرجع  أبو ستة،  القصبي   (٣)
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اإليجار،  في  زاد  غيره  زاد  فإذا  واحد  شخص  مقابل  كانت  عليها  المتفق  األجرة 
ذلك  المستأجر  تعدى  فإن  حقه،  من  هذا  فيكون  الفنادق،  أنظمة  في  يحدث  كما 
بالعقد  أخلَّ  قـد  يكون  فإنه  المؤجر،  إذن  بـدون  غيرها  أو  زوجته  معـه  وأسـكن 
أو  العقد،  شـروط  بالتزام  الضرر  ذلك  يزيل  أن  عليـه  فيجب  به،  ضـررًا  وألحـق 

وال ضرار ». ضرر  «ال  ألنه  األجرة؛  في  يزيده 
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فقد  ذلك  فعـل  فإن  بالكـفء  الزواج  مـن  وليتـه  يمنـع  أن  للولـي  يجـوز  ال 
ترفع  أو  مقامه،  يقوم  من  َوّكلت  وإال  به  يزّوجها  أن  الولي  على  ويجب  عضلها، 
تزويجها،  على  فيجبره  المسـلمين  جماعة  من  مقامه  يقوم  من  أو  للحاكم  أمرها 
«والضرر  وضـرر،  ظلم  العضل  ألن  عنهـا؛  الضـرر  لرفع  رضـاه  بغيـر  ُتـزّوج  أو 
القطب ،  بالحبس، وصححه  إلى جواز جبره  يزال»، وذهب بعض فقهاء اإلباضية  
صداقها،  من  جزًءا  يأخذ  أن  عليها  اشـترط  إن  وكذلك  له،  تأديبًا  بالضرب  وقيل 
ولذلك  الشـارع،  ال يقره  ضرر  فهذا  يزوجها،  حتى  المال  من  مبلغًا  له  ُتسـّلم  أو 
 ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ تعالـى:  لقولـه  إزالتـه،  يجـب 

(البقرة: ٢٣٢) .  ﴾]  \  [  ZY ﴿  :  8 وقوله  (النساء: ١٩ )، 
ومما  وأجاله،  القول  فيها  وفصل  المسـألة  هذه  إلى  أطفيش   القطب   تعرض 
عذر،  بال  منه  امتنع  إن  تزويجهـا  على  الولي  «ويجبر  النيـل:  شـرح  في  عنه  جـاء 
لم  إن  ضرب  بال  ويجبر  ِحّل،  في  تجعله  أو  عليه،  فرضها  وكبيرة  لها  ظلـم  وهـو 
َمن  حينئذ  وّكلـت  امتنـع  وإن  الزنـا،  عليها  وخـاف  غيره،  ووجـد  كفؤهـا  يجـد 
الحبس،  على  يجبر  (فقيـل)  الجماعة  أو  اإلمام  أو  الحاكم  زوجهـا  أو  يزوجهـا، 
حضر  إن  كفئها  مِن  يزوجها  حتى  محدود  عدد  بال  يضرب  وقيل  الصحيح،  وهو 
يَوّكلون  أو  الجماعة،  أو  نحوه،  أو  اإلمام  ويزوجها  تأديبًا،  يضرب  وقيل  الكفـؤ، 
فيزوجها  األب،  كشقيق  الممتنع،  الولي  دون  ولّي  يزوجها  أو  هي،  تَوكل  أو  لها 
نفس  ال تفوت  ألنـه  الضرب،  قول  ضعف  إلى  اإلشـارة  األَْولى،  زّوجـه  أبـوي، 

الولي...»(١). نفقة  بخالف  التزويج  بعدم 

.١١٢/٦ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (١)
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المرأة  يمنع  أن  للولي  ال يجوز  أنه  الديوان  أصحاب  عن  القطب   ونقـل 
في  مضارتها  ال يجوز  فكما  مالها،  في  الطمع  بسبب  الكفء  من  الزواج  من 
في  «قال  يقـول:  ذلـك  وفي  مالهـا،  في  مضارتهـا  ال يجـوز  كذلـك  نفسـها 
فال يتركوه  ومضرتها  المال  به  أراد  فـإن  منعه،  في  المسـلمين  ينظر  الديوان: 
 ¨  §  ¦ ﴿ تعالـى:  لقولـه  تعالى،  بـاهللا  وْليخّوفـوه  ذلـك،  إلـى 
لها  وجدوا  فـإن  نظروا،  بعّلـة  اعتـل  وإن  (النسـاء: ١٩) .   ﴾«  ª  ©
أراد  وإن  لها،  الناظر  ألنـه  وليها،  بطاعة  وأمروها  المرأة  إلـى  رجعوا  وجهـًا 
آخر  ثم  فرّده  واحدًا  إليه  طلبت  وإن  غيـره،  أمرها  تولِّي  أن  أمرها  إضرارهـا 
إلى  ينظر  وإنمـا  قـوالن،  ال؟  أم  تعطيـالً  ذلك  يكـون  فهـل  أكثـر،  أو  فـرّده 
رد  وربما  وجه،  وله  أكثر  أو  واحدًا  رّد  ربما  ألنه  لذلك؛  الحّد  إذ  إضرارها، 

أضر...»(١). فيه  وهو  واحدًا 
في  الفتيات  من  كثير  بوار  في  سببًا  كانت  هامة  مسألة  إلى  القطب   أشار  وقد 
على  به  تنفق  شـهريًا  راتبًا  لها  موظفـة  أو  عاملة  الفتـاة  تكون  أن  وهـي  عصرنـا، 
الولي،  يمتنع  يتزوجها  لها من  يتقدم  ولّما  النفقة،  فيعتمد عليها وليها في  أسرتها، 
عن  تعجز  مالّيًا  مبلغًا  وليها  منها  طلب  الزواج  على  الموظفة  البنت  ت  أصرَّ فـإذا 
دينها  تسديد  في  طويلة  مدة  قضت  تزوجت  فإذا  أمالكها،  لها  يرهن  أو  تسديده، 
تسبب  وربما  وال عرف،  شرع  ال قره  الذي  اإلضرار  من  وهذا  رهنها،  تفك  حتى 

بالفراق. تنتهي  زوجية  خالفات  في 
من  مال  أخذ  الولـي  على  «وحُرم  الشـأن:  هذا  في  أطفيـش   القطـب   يقـول 
تزويجه  ألن  بالمـال؛  إال  منه  امتنع  إن  نفسـها،  طيب  بال  تزويجها  علـى  ولّيتـه 
اهللا  قال  تعطي،  أن  لها  وَحّل  فـرض،  على  مال  أخذ  له  وال يحل  فـرض،  إياهـا 
للوجوب،  واألمر  باإلنكاح،  األولياء  تأمر  (النور: ٣٢) ،   ﴾ " تعالى: ﴿ ! 

.١١٤/٦ نفسه،  المرجع  أطفيش:   (١)
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أي  (البقرة: ٢٣٢) ،   ﴾]  \  [  ZY ﴿ تعالى:  وقال  أَرْدَن،  إن  أْي 
فال يجوز  بقرينة،  إال  للتحريم  والنهي  يمسـكوهن،  أن  فنهاهم  أزواجًا،  يتخذن 
فله  العقد  إلى  يسـافر  كان  إن  إال  األجرة،  إلى  به  ويتوصل  المنـع  يفعـل  أن  لـه 

.
األجرة»(١)

القول: مجمل 
إن  األبناء  على  وأوجب  وليته  يزوج  أن  للولي  الحق  أعطى  الحكيم  فالشارع 
منع  نفسـه  الوقت  وفي  فقيرين،  كانا  إن  والديهـم  على  ينفقوا  أن  قادريـن  كانـوا 
استعمال  في  تعسـف  ذلك  ألن  المال،  ألجل  الزواج  عن  وليته  عضل  من  الولي 
يقوم  من  تَوكل  أن  الشارع  لها  سمح  ولذلك  إزالته،  يجب  للمرأة  وضرر  الحق، 
فإن  العصبة،  من  يكون  أن  بشرط  منه،  أبعد  وّليا  كان  ولو  عليها  ليعقد  وّليها  مقام 
طريق  تعطيل  ال يكـون  حتـى  المسـلمين  جماعة  أو  الحاكـم  ينوبه  ذلـك  تعـذر 

الزنا. في  ووقوعها  انحرافها  في  سببًا  الولي  بتعنت  الزواج 
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فالتدليس  الزواج،  في  التدليس  القاعـدة  هذه  عن  تتخرج  التي  الصور  ومـن 
فيه  يقول  سؤال  البكري   على  ورد  وقد  يزال،  أن  يجب  ضرر  وهو  وتزوير،  غّش 
أن  للزواج(٢)  القانونية  السن  تبلغ  لم  بنتًا  يتزوج  أن  يريد  لمن  يسوغ  «هل  صاحبه: 

الكبرى؟». أختها  باسم  القانون  طائلة  من  خوفًا  عليها  يعقد 
يغش  أن  بالمسلم  وال يليق  وتدليس،  غش  ألنه  ذلك؛  ال يسوغ  بأنه  فأجاب 

.١١٣/٦ نفسه،  المرجع  أطفيش:   (١)
حدد المشرع الجزائري السن القانونية بعد التعديل األخير لقانون األسرة بـ ١٩ سنة للجنسين،   (٢)
المسـاواة  لتكريس  ذلك  عن  َعدل  ثم  للذكر،  و٢١  لألنثى  سـنة   ١٨ بـ  محددًا  ذلك  قبل  وكان 
لكل  للزواج  المناسب  هو  البلوغ  سن  جعل  الذي  للشرع  مخالف  التحديد  وهذا  الجنسين،  بين 

واألنثى. الذكر  من 
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تترتب  العملية  هـذه  أن  ذلك  منـا» (١)؛  فليس  غّشـنا  «من  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  يدلـس،  أو 
منها: نتائج  وتستتبعها  أحكام  عليها 

ـ  ١ باسمها.  عليها  يعقد  ولم  الصغيرة  يضاجع  أنه 
ـ  ٢ وُتحَرم   الحقيقـة،  في  بأّم  لهم  وليسـت  الكبيرة  إلـى  ينتسـبون  أوالدهـا  أن 

أحق. وهي  إليها  نسبهم  من  الصغيرة 
ـ  ٣ بنيها.  غير  ورثت  ماتوا  أو  أبنائها  غير  ورثها  الكبيرة  ماتت  إذا 
ـ  ٤ الزواج.  عن  الكبيرة  تعطيل  ذلك  وراء  ومن 

هذا  بسـبب  بالبنتين  لحقت  أضرار  المذكورة  األمور  هـذه  كل  أن  ريـب  وال 
ولعالج  الطبيعي،  وضعهـا  إلى  األمور  إلعـادة  إزالتها  يجب  ولذلـك  التدليـس، 
التالية: الخطوات  اتباع  المدلس  على  بكلي   عبد الرحمٰن   شيخنا  يقترح  األمر  هذا 

أمرين: - من  له  ال بد  ثم  صورّيًا،  ولو  يطلقها  أو  ثانية  مرة  يدلس  أن 
قطع  قد  ألنه  عدتها؛  النقضـاء  انتظارًا  فعالً  يباعدها  أن  عليـه  يجـب  األول: 

زانيًا. الشرع  ظاهر  في  اعتبر  وإال  انتحاالً،  بها  تربطه  كانت  التي  الصلة 
الصغيرة. باسم  العقد  تجديد  الثاني: 

الً  متبعِّ القانون  نظر  في  حينئذ  يعتبر  ألنه  أمره؛  انكشـف  لو  ذلك  يتعذر  وقد 
االعتبارات. من  ذلك  غير  إلى  عقوبة  تدليسه  على  يستوجب  بل  عقد،  بال  لها 

وعداوة،  الخصومة  إلـى  تؤول  قد  مشـاكل  يسـبب  ذلك  كل  أن  خبير  وأنت 
اإلسالم . في  وال ضرار  وال ضرر  أضرار  كلها  ألنه  اإلسالم؛  ما يأباه  وهو 

في  - التدليس  كان  إذا  أما  معًا،  واالسم  الشخص  في  التدليس  كان  إذا  كله  هذا 
بينه  فيما  مسـؤولية  فأقل  الطرفين،  بيـن  عليه  متفق  الشـخص  أن  غيـر  االسـم 

عباس.  ابن  عـن   ،٥٨٢ رقم:  والغش،  والربـا  االنفسـاخ  في  باب  البيـوع،  كتـاب  الربيـع،  رواه   (١)
الصحبة  باب  واإلحسـان،  البر  كتاب  بلفظ:  حبان،  وابن  منا....»،  فليس  غشـنا  ومن  «أال  بلفظ: 
مسعود.  عبد اهللا بن  عن  رقم:  ٥٦٨ ،  المسلم،  أخاه  المرء  يمكر  أن  عن  الزجر  ذكر  والمجالسة، 

النار». في  والخداع  والمكر  منا،  فليس  غشنا  «من 
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باق  المحذور  فإن  الشكليات،  عصر  في  ونحن  سيما  الحكم،  ال في  اهللا  وبين 
أحكام(١). من  ذلك  على  ويترتب  الشكليات،  من  يستلزمه  لما  نظرًا  حاله  على 
على  يتحايلـون  الناس  فتجـد  اهللا،  شـرع  غير  إلـى  االحتـكام  نتائـج  وانظـر 
يقعون  أو  الشـريعة،  بنصوص  فيصطدمون  مصالحهم،  لقضاء  الوضعي  القانـون 
اهللا  شـرع  تحكيم  فـي  اإلسـالم  أبناء  فليجتهـد  ولذلـك  القانـون،  طائلـة  تحـت 
هو  كما  والطالق  كالـزواج  الشـخصية،  األحوال  مجال  في  ولـو  بـه،  والمطالبـة 

اإلسالمي(٢). العالم  بلدان  من  كثير  في  الحال 

.٣٠٤  ،٣٠٣/١ البكري،  فتاوي  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
على  يشترط  الجزائزي  المشرع  أن  بالدنا  في  األسرة  مجال  في  القانون  على  التحايل  صور  ومن   (٢)
القاضي  يوافق  حتى  األولى  زوجته  من  الموافقة  رخصة  يأخذ  أن  الزوجات  تعدد  أراد  إذا  الزوج 
يأتي  ثم  أوالدًا،  منها  ينجب  ثم  عرفّيًا  عقدًا  عليها  يعقد  الزوج  هذا  فتجد  الثانية،  على  العقد  على 
مضطّرًا  صار  ألنـه  ذلك؛  من  يمتنع  أن  القاضي  وال يسـتطيع  النكاح  هـذا  ليسـجل  القاضي  إلـى 
لحق  ضمانًا  مناسبًا  إيجارًا  أو  أوالده،  لحضانة  بيتًا  للمطلقة  يضمن  أن  ومثله  الولد.  نسب  إلثبات 
فتجد  عليه،  التحايـل  من  القانون  هذا  يخـل  لم  ولكن  الزوجية،  بيـت  في  تعتد  أن  فـي  المطلقـة 
انقضاء  بعد  ثم  البيت،  من  فتخرج  سنة  أو  شهور  ستة  لمدة  إيجارًا  لمطلقته  يقدم  المطلقين  أحد 
متوقعة.  غير  بليغة  أضرارًا  بها  فيلحق  اإليجار،  بقية  لها  فال يدفع  واجبه  من  يتملص  المـدة  تلـك 
العدد  الجزائري  األسـرة  قانون  في  التغيرات  هذه  عن  تتحدث  الصحافة  من  خاصة  نشـرة  تراجع 
مارس   ٨ ل:  الموافق  ١٤٢٨هـ  صفر   ١٨ الخميس  يوم  المقال  نشر  عشر  السابعة  السنة   (٤٩٥٦)
التي  المواد  أهم  ومن  األسرة»  قانون  في  ونقائص  «تغيرات  عنوان  تحت  فيه  جاء  ومما  ٢٠٠٧م، 
توضح  لم  القانون  مـن   ٨ المادة  أن  حيث  العرفـي،  بالزواج  التحايل  مسـألة  القضاة  إليهـا  أشـار 
الزواج  من  يتمكن  حتى  لزوجها  تمنحها  التي  بالرخصة  وعالقته  العرفي  الزواج  بخصوص  شيئًا 
وهنا  لتثبيته،  العدالة  إلى  يتقدمـون  ثم  عرفي  قِران  عقد  إلى  يلجؤون  الرجال  من  فالكثيـر  بثانيـة، 

بذرية. العرفي  الزواج  أثمر  إن  خاصة  األولى  الزوجة  من  رخصة  بطلب  ملزمًا  ليس 
الزوجة  بقاء  على  تنص  فهي  هامة،  نقائص  تحمل  أيضًا  ذاته  القانون  مـن   ٧٢ المـادة  أن  كمـا  ـ 
مبلغ  يدفع  أو  لهـا،  مسـكنًا  الزوج  وتوفير  الحكم،  تنفيـذ  لغاية  مسـكنًا  الزوجي  المسـكن  فـي 
مسـكنًا،  للحاضنة  سـيوفر  كان  وإن  للزوج،  الحقيقية  النية  من  التأكد  ال يمكن  وهنـا  اإليجـار، 
يختفون،  ثم  اإليجار  من  سنة  أو  أشـهر  سـتة  مقدم  بدفعهم  للتحايل  األزواج  بعض  يلجأ  حيث 

منـزل. دون  من  نفسها  المطلقة  =وتجد 
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أنه  بالغير:  إضرار  وفيهـا  اإلباضية   المصادر  في  وردت  التـي  المسـائل  ومن 
مقيمًا،  فيه  ومكث  الحاكم،  حجة  فيه  تبلغه  لم  بلد  إلى  زوجته  عن  تاجر  سافر  إذا 
المسـلمين،  حكم  عن  خارج  بلد  فـي  ألنه  يجب؛  لـم  الحاكم  كتاب  بلغـه  ولـو 
البلدان،  من  وال غيره  بلده  في  مال  له  وليس  والكسوة،  النفقة  منه  تريد  وزوجته 
ال؟  أم  الصفة  هذه  على  منه  يطلقها  أن  له  أيجوز  يطلقها،  أن  الحاكم  من  وطلبت 
التطليق؟ يقوموا مقامه في  أن  المسلمين  أيجوز لجماعة  فإن لم يكن هناك حاكم 
هذا  في  قيل  «قد  فقال:  المسـألة  هذه  على  الخليلي   خلفان   سـعيد بن  أجاب 
ذلك  ُتعطى  أو  بالمعـروف،  وكسـوتها  نفقتها  زوجته  منه  تأخذ  مال  يكـن  لـم  إذا 
يأمرها  أو  وكسوتها،  نفقتها  الحاكم  لها  فيفِرض  جوازه،  موضع  في  بالحكم  منه 
بالصبر  فتؤمر  وإال  عليه،  يدينهـا  من  وجدت  إن  وصوله  حد  إلى  عليـه  تـدان  أن 

الجليل»(١). وتقوى  الجميل 
الناس  َيلـزم  عْدالً  حاكمـًا  ووجدت  لفقرهـا،  عليها  الضـرورة  بقيـت  «فـإن 
فقيل  طالقها،  جـواز  في  الفقهاء   اختلف  قد  فهنالك  فيـه،  المختلف  فـي  حكمـه 

السالمة. إلى  واألقرب  الريب  من  واألبعد  األحوط  وهو  مطلقًا،  بالمنع 
بالحكم؛  طالقه  فَيتم  منه،  يطلقهـا  أن  الغائب  هذا  ولي  الحاكم  يأمـر  وقيـل: 
لغيره  ما لزمه  ال ُيعطِّل  وبغيبته،  ولوكـره  بطالقها  عليه  يحكم  هذه  والحالة  ألنـه 

اعتراف  حالة  في  إنه  حيث  النسب،  إثبات  مسألة  في  القانون  وضوح  عدم  إلى  القضاة  وأشار  ـ 
ويسـجل  النسـب،  بتثبيت  ملزم  القاضي  فإن  إبنًا،  خاللها  من  أنجبا  شـرعية  غير  بعالقة  طرفين 
مطالبة  حالة  في  لكن  الحقيقيين،  والديه  اسم  تحمل  ميالد  بشهادة  المدنية  السجالت  في  االبن 
حسب  «الزنا»  ابن  بصفته  عليه  ال يتحصل  أمه  أو  أبيه  ميراث  من  بقسطه  يكبر  عندما  االبن  هذا 
وتبعات  سـلبية  آثار  من  اهللا  شـرع  مخالفة  على  ما يترتب  إلـى  فانظر  الشـريعة،  عليـه  ما تنـص 
الصادرة   ٤٩٥٦ العدد  الجزائرية  الخبر  جريـدة  يراجع:  ـ  سـلطان.  من  بها  اهللا  ما أنزل  مختلفـة 

ص ٣. ٢٠٠٧م،  مارس   ٨ لـ  الموافق  ١٤٢٨هـ  صفر   ١٨ الخميس  يوم 
.١٠٧/١١ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (١)

=
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ذلك،  جواز  الحاكم  رأى  إن  األنـام  حقـوق  من  اإلسـالم  دين  في  األحكام  مـن 
قيامهم  جاز  يومًا  ُوِجدوا  إن  المسلمين  وجماعة  بمثله،  القيام  له  يجوز  ممن  وهو 

عدمه»(١). مع  مقامه  في 
البحر  زوجها  عنها  ركب  امرأة  في  الخليلي   سعيد  سئل  نفسه  السياق  وفي 
بلده،  في  له  وال ماالً  وال كسوة،  نفقة  لها  يترك  ولم  سـنين،  أربع  منذ  مسـافرًا 
الحال  كان  «إذا  فقال:  وكسـوتها،  بنفقتها  القيام  أبوه  وأبى  الضرر  دخلهـا  وقـد 
الحاكم  ويمضيه  بتطليقهـا،  أباه  فيأمـر  بطالقها،  الحكم  للحاكـم  جاز  كذلـك 

للضرر»(٢). رفعًا 

المختار: الرأي 
الغائب  الزوج  أن  يظهر  المسألة  هذه  في  اإلباضية   فقهاء  أقوال  في  النظر  بعد 
إلى  زوجته  ال تلجأ  أن  زوجتـه،  على  باإلنفاق  إللزامـه  الخبر  وصـول  تعـذر  إن 
يجحد  ولم  عنها  يتخـّل  لم  ما دام  شـاءت،  إن  نفسـها  عن  الضرر  لرفع  الطـالق 
حتى  اسـتطاعوا  إن  وأوالده  زوجته  يكفلوا  أن  المسـلمين  جماعة  وعلى  حقهـا، 
األسـرة  أركان  يهدم  الطالق  ألن  منه؛  تطليقها  فـي  وال يتعجلوا  أحوالـه،  تتيسـر 
فإن  إليها،  النفقة  إرسال  أو  الحضور  من  الظروف  منعته  فلربما  شملها،  ويشـتت 
في  التسرع  ألن  إحسانها؛  من  فهذا  الحرمان،  هذا  على  الصبر  الزوجة  استطاعت 
وشـعرت  الضرورة،  حد  إلى  األمور  بلغت  لو  أما  عليه،  يقع  ضرر  عنه  انفصالها 
فمن  العيش،  سـبل  عليها  وتعسـرت  وعاطفّيًا،  مادّيًا  زوجها  إلى  بحاجتها  المرأة 
بدون  الزوجة  ترك  ألن  للضرر؛  رفعًا  الغيبة  أو  لإلعسار  الطالق  تطلب  أن  حقها 
ضرر  و«ال  إزالته،  يجب  أيضـًا،  ال يحتمل  ضرر  طويلة  لمدة  اسـتمتاع  أو  إنفـاق 

اإلسالم». في  وال ضرار  

يسير. بتصرف   .٢٤٤/١١ - ٢٤٦ أيضًا،  وينظر:   .١٠٨  ،١٠٧ نفسه.  المرجع  سعيد:  الخليلي   (١)
.٥٢/١١ نفسه،  المرجع   (٢)
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واألقرب  األعدل  القـول  ولعلَّ  ذلـك،  في  اختلفوا  قـد  يبدو  كمـا  والعلمـاء 
إلى  تلجأ  صبرها  نفذ  فإذا  الطالق،  على  العزم  قبل  معينة  مدة  تنتظر  أن  للصواب 
مناقض  معروف،  غير  إمسـاك  وال مطلقة  ال متزوجة  معلقة  تركهـا  ألن  القضـاء؛ 

أعلم. واهللا  نَّة  والسُّ القرآن  في  الثابتة  للنصوص 
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وال ضرار »:  ضرر  «ال  أو  يزال »  «الضرر  قاعدة:  على  تتخرج  التي  الصور  ومن 
حيضها،  أيام  مـن  األولى  الخمسـة  في  الدواء  باسـتعمال  الطبيب  أمرهـا  امـرأة  أن 
اإلرشـاد  هذا  اتباع  الزوجة  فأبت  ـ  الولد  ابتغاء  ـ  المدة  في  يطأها  أن  زوجها  وأمر 
المسألة؟ بالطالق إن لم تمتثل، فما رأي الشرع في هذه  الزوج هددها  الطبي، لكن 
عما  تمتنع  أن  للمـرأة  ال حـق  أنـه  ـ  أعلـم  واهللا  ـ  «أرى  البكـري :  أجـاب 
وما  الشـرع،  ال يبيحه  محرمًا  دواء  يكون  أن  إال  اسـتعمال،  من  الطبيب  أمرها 
لها  فال حق  معًا،  الزوجين  ولخير  الزوج  لرغبة  تحقيق  فيه  االستعمال  هذا  دام 

االمتناع. في 
داخل  أنها  والمفهوم  ـ  حيضها  مـن  األولى  الخمسـة  األيام  في  جماعها  أمـا 
تطاوع،  أن  المرأة  على  وحرام  يفعل،  أن  الزوج  على  فحرام  ـ  ال خارجه  حيضها 
مخالفة  في  لطبيب  فال طاعة  الطبيب،  بذلك  أمر  وإن  تمتنع،  أن  الحق  كل  ولها 
 y  x  w  v  u  t  sr  q  p ﴿ تعالـى:  قـال  اهللا  أمـر 
 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {z
في  امرأته  جامع  «مـن  وقـال ملسو هيلع هللا ىلص :  (البقـرة: ٢٢٢) .   ﴾ °  ¯  ®  ¬

.
عظيمًا»  (١) ذنبًا  أتى  فقد  حيضها 

بلفظ:  المعنى  يفيد هذا  الجامع، ٥١/٣. وورد حديث  البسيوي،  أورده  نقف على تخريجه.  لم   (١)
الترمذي  رواه  محمد»  على  أنزل  بما  كفر  فقد  كاهنًا،  أو  دبرها،  في  امرأة  أو  حائضًا،  أتـى  «مـن 
إتيان  كراهية  في  ما جاء  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   عن  الطهارة  أبواب  الصحيح،  الجامع  سـنن  =في 
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ال يحل،  لها  ظلـم  اهللا  حدود  عنـد  لوقوفها  بالطـالق  إياها  الـزوج  وتهديـد 
الخالق.  معصية  في  لمخلوق  وال طاعـة  رّبًا،  أطاعت  إذا  زوجًا  تعص  لـم  ألنهـا 

(النساء: ٣٤) .  ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ تعالى:  وقال 
إقدام  أّوله  ولـد  في  خير  وأي  الولـد؟  ابتغـاء  ألجل  مـاذا؟  ألجـل  هـذا  كل 
عليه  والدته  وإرغام  دينه،  في  عليه  يعود  ضرر  وهذا  العظيم،  الذنب  علـى  والـده 
ضرر  «ال  أن  تقرر  والقاعدة  بالغير،  ضرر  وهذا  يفعل؟  لم  إن  بالطالق  وتهديدها 

وال ضرار ».
به  ما أشار  لعل  يدري  من  ثم  والديه،  على  شؤم  االعتبار  بهذا  أن  وال شـك 
وعصى  مخلوقًا  أطاع  قد  فيكون  اهللا،  بيـد  األسـباب  وإنجاح  ال يتحقق،  الطبيب 
وأقرب  رجا  مما  أبعد  كان  اهللا  بمعصيـة  أمرًا  حاول  ومن  طائل؟  غير  فـي  خالقـا 

اتقى(١)»(٢). مما 
بمعصية  ال يطلب  لكن  للمتزوجين،  شرعي  حق  الولد  ابتغاء  أن  والحاصل: 
ثم  المباحة،  األسـباب  باتخاذ  وذلك  بطاعته،  يطلبه  اهللا  ما عند  ابتغـى  فمـن  اهللا، 

الخيرة. ما فيه  لعبده  يختار  الذي  اهللا  إلى  أمره  يفّوض 

إال من حديث  الحديث  هذا  نعرف  «ال  الترمذي:  قال  هريرة.  أبي  الحائض، حديث:  ١٢٨ . عن 
على  العلم  أهل  عند  هذا  معنى  وإنما  هريرة،  أبي  عن  الهجيمي،  تميمة  أبي  عن  األثرم،  حكيم 
حديث:  ١١٦٩ .  دبرها،  في  امرأته  أتى  من  باب  الطهارة،  كتاب  السنن،  في  والدارمي  التغليظ». 
السـنن،  في  ماجه  وابن  حديث:  ٣٤٢٣ .  الكاهن،  في  باب  الطب  كتاب  السـنن،  في  داود  وأبو 
قال  حديـث:  ٦٣٦ .  الحائض،  إتيان  عـن  النهي  باب  التيمـم،  أبواب  وسـننها،  الطهـارة  كتـاب 

صحيح. حديث  األلباني: 
وأقرب  رجا  لما  أبعـد  كان  بمعصية  أمرًا  حاول  «مـن  بلفظ:  األولياء  حليـة  فـي  أبو نعيـم،  رواه   (١)
وضعفه  مالك،  أنس بن  عـن  رقم:  ٩١٦٤ ،  مالك،  أنس بن  األولياء،  حليـة  ما اتقى»،  لمجـيء 
رجا  لما  أفوت  كان  بمعصية  أمرًا  حاول  من  مسـنده،  في  القضاعي  الشـهاب  وأخرجه  األلباني. 

حديث:  ٤٨٥ . ما،  لمجيء  وأقرب 
.٢٨١/٢ - ٢٨٢ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)

=
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عليه  فحدثت  معلـوم،  أجل  إلى  معلوم  بكراء  دارًا  لرجـل  شـخص  أّجـر  إذا 
المستأجر  داره، وكذلك  أحدثها؛ ألنها  الذي  نزعها على  الدار  فعلى رب  مضرة، 
منفعة  ألن  بالسـكنى؛  تضر  المضرة  كانت  إن  أحدثها،  الـذي  على  نزعها  يـدرك 
يزيل  األولى  الحالة  في  أنـه  إال  يزال»،  «والضرر  المدة  تلك  في  حقـه  من  الـدار 
أما  لإليجار،  صالحًا  دارًا  أجر  قد  المستأجر  ألن  الدار؛  صاحب  المؤجر  الضرر 
دخل  أن  بعد  بسببه  حدث  قد  الضرر  كان  إذا  المستأجر  فيزيله  الثانية  الحالة  في 

للسكن(١). صالح  وهو  المنـزل 
ضررًا،  - فيها  فحـدث  الدار  تلك  اسـتعار  إذا  المسـتعير  في  الفقهاء   واختلـف 

ال يدرك  أم  ـ  السـكنى  مدة  في  كالمؤجر  ـ  أحدثها  الذي  على  نزعـه  أيـدرك 
الدار؟ صاحب  إال  نزعها 

ـ  والمتـكاري  المسـتعير  بيـن  «والفـرق  الصـدد:  هـذا  فـي  الشـماخي   قـال 
أن  الدار  صاحب  أراد  لو  السكنى  في  حق  له  كان  ولو  المسـتعير  أن  المسـتأجرـ 
يدرك  والمتكاري  الدار  ربُّ  أيضًا  وكذلك  المتكاري،  بخالف  ألخرجه،  يخرجه 
كل  ألن  المضرة؛  مـن  الدار  تلك  في  ما أحدث  صاحبـه  على  منهمـا  واحـد  كل 

الدار»(٢). تلك  في  حق  له  منهما  واحد 
على  ضررًا  الدار  تلك  في  المستعير  أو  المستأجر  أو  الدار  رب  أحدث  وإن 

.٢٦٠/٦ - ٢٦١ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٢٦١/٦ االيضاح،  الشماخي:   (٢)
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لم  من  دون  أحدثهـا  الـذي  على  نزعهـا  يـدرك  عليـه  حدثـت  فالـذي  جيرانهـا، 
الدار(١). تلك  في  حق  له  المحدثين  من  واحد  كل  ألن  يحدثها؛ 

منع  ـ  التجاري  المحل  ـ  والحانوت  الدار  جار  حق  من  أن  الشماخي   ويرى 
بين  لرجل  الحانوت  كانـت  إذا  ذلك  ومثل  بهـم،  يضر  لمن  يكريهـا  أن  صاحبهـا 
أو  للحداد  يكريها  أن  صاحبهـا  فأراد  ذلك،  ما أشـبه  أو  الخياطيـن  أو  الصيارفـة، 
الِحَرف  تلك  يضر جيرانه؛ ألن  مما  ذلك  ما أشبه  أو  النجار  أو  الطحان  أو  الصباغ 
تصدر عنها أصوات وغبار وأوساخ مؤذية، فيحق لهؤالء منعه من ذلك، واألصل 
وال ضرار» (٢).(٣). ضرر  «ال  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  أحد  على  مضرة  أحد  يحدث  أال  هذا  في 
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معاملة  بأمثلة من  قاعدة: «ال ضرر وال ضرار »  اإلباضية  كذلك على  واستدل 
الجار لجاره، وذلك بأن يكون أحدهم بجوار الحداد والصائغ والقصار والنساخ 
أو  باإلزعاج  وأذى  ضرر  من  لهم  يحدث  لما  جيرانهم  منهم  واشـتكى  وغيرهم، 
عنهم،  صـرف  عليهـم  أذى  رأوه  فـإن  فيهـم،  العـدول  نظـر  غيـره،  أو  بالدخـان 

الجار(٤). على  الضرر  وال يحمل 
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فبنى  - العام  الطريق  إلـى  عمد  رجل  عن  سـؤال  فزان   علماء  أجوبة  فـي  جـاء 

أو  ذلك  يخرج  أن  للحاكم  يجـوز  فهل  أعمدة،  وفيه  (بسـتانه)  جنانه  أعمـدة 
ويزيله؟ كله  ذلك  إليه  يرفع  حتى 

بتصرف.  .٢٦١/٦ - ٢٦٢ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)
تخريجه. سبق   (٢)

.٢٦٢/٦ - ٢٦٣ نفسه،  الشماخي:   (٣)
.١٧١/١٠ - ١٧٢ النيل،  شرح  أطفيش:   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١١٠

الشرع  لدى  فيه  الناس  والطريق  «الزقاق  الحسن :  وريون  بن  أبو يوسف  قال 
يجلس،  للجلـوس)  يخصص  (مرتفعـًا  دكانًا  منـه  يقطع  أن  ألحـد  ليـس  سـواء، 
اقتطع  «من  قال:  الصديق  5  بكر  أبا  أن  بلغنا  وقد  سقفًا،  حيطانها  على  ويجعل 
يوم  أراضين  سـبع  مـن  اهللا  طّوقه  شـبرًا  أفنيتهـم  مـن  أو  المسـلمين  طريـق  مـن 
أو  إليه  رفع  اإلسالم  في  حدثًا  يدع  أن  المسلمين  لسلطان  وال يجوز  القيامة»(١)، 
«من  الحديث:  في  جاء  وقد  وأهله،  اإلسالم  رعاية  في  االجتهاد  وعليه  يرفع،  لم 

اهللا» (٢)»(٣). لعنة  فعليه  محدثًا  آوى  أو  حدثًا  أحدث 
أحدثوا  إذا  الناس  أن  والمزارع:  والدور  الطرقات  في  اإلضرار  صور  ومن  ـ 
الضعفاء،  أمـوال  في  أو  والمسـاجد،  كالطرقـات  العامـة،  األماكن  فـي  أضـرارًا 
في  البعض  بعضهـم  يضـروا  أن  وال يجوز  إزالتهـا،  فيجـب  وغيرهـم  كاليتامـى 
واألمِر  ذلك  مراقبة  مسـؤولية  الحاكم  وعلى  مزارعهم،  أو  دكاكينهم  أو  منازلهم 

وال ضرار ». ضرر  «ال  المشهورة  للقاعدة  تطبيقًا  األضرار،  تلك  بإزالة 
عن  المضار  بصـرف  يأمر  أن  «وللحاكـم  الصـدد:  هذا  فـي  جعفر   ابـن  قـال 
به،  يقوم  من  لذلك  ويقيم  واألغياب،  األيتام  ومال  والمساجد،  المسلمين  طريق 

ببعض»(٤). بعضهم  يضر  أن  الناس  ويحجر 

عن  رقم:  ٣١٠٥ ،  وغيرها،  األرض  وغصب  الظلم  تحريم  باب  المسـاقاة،  كتاب  مسـلم،  رواه   (١)
سـبع  من  القيامة  يوم  إياه  اهللا  طوقه  ظلمًا،  األرض  من  شـبرًا  اقتطع  «من  بلفظ:  زيد.  سـعيد بن 

.٤٧٨/١٤ الجليل:  مواهب  الحطاب،  أورده،  واألثر  أرضين»، 
أنس بن  عن  رقم:  ١٧٧٧ ،  المدينـة،  حرم  باب  المدينة،  فضائل  الحج،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)
من  حدث،  فيها  وال يحدث  شـجرها،  ال يقطع  كذا،  إلى  كذا  من  حرم  «المدينة  بلفـظ:  مالـك. 
أيقاد  باب  الديات،  كتاب  داود،  وأبو  أجمعين»،  والناس  والمالئكة  اهللا  لعنة  فعليه  حدثًا  أحدث 

طالب. أبي  علي بن  عن  رقم:  ٣٩٤٨ ،  بالكافر،  المسلم 
الهجري.  الثالث  القرن  علماء  من  فزان،  علماء  أجوبـة  يخلف،  وعبد القهار بن  فتى،  جناو بـن   (٣)
بمطابع  طبع  طالي،  إبراهيم  طبعها  على  وأشـرف  تحقيقها  وأكمل  النامي  خليفة  عمرو  حققها 

ص ٧٨ - ٧٩. ت)  (د  قسنطينة،  البعث،  دار 
.١٨٨/٤ الجام،  جعفر:  ابن   (٤)



١١١ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

أو  قديمًا  كان  سواء  إزالته  فيجب  الضرر،  وقوع  زمن  إلى  الشرع  ينظر  وال 
الذي  هذا  مثل  في  األحداث  من  سبق  كلما  «وكذلك  جعفر :  ابن  يقول  حديثًا، 
من  األكثر  توّقـف  فقد  له  المحـدث  مات  وإن  وغيرهـا،  الطريق  فـي  يحـدث 
الجائزة  الطريق  من  شيء  في  يحدث  أن  ألحد  وال يجوز  صرفه،  عن  الحكام 
وال تنورًا  كنيفًا  حينهـا  إلى  ال يحدث  وكذلك  وال سـمائها،  أرضها  في  حدثـًا 
رفعه،  طلبوا  إذا  أيضـًا  النـاس  عن  مرفوع  هـذا  وكل  النار،  ضـرر  منـه  يخـاف 
من  منه  ما حـدث  منه  يرفع  فإنمـا  ذلك،  من  سـبق  ومـا  عليهـم  محَدثـًا  وكان 

المضرة...»(١).
إزالته  مسـؤولية  يتحمل  ببنـاء،  الطريق  على  االعتـداء  في  تسـبب  مـن  وكل 
عن  جعفر »  ابن  «الجامع  في  جاء  بالبنـاء،  يقوم  من  أو  البناء  صاحـب  كان  سـواء 
رجل  (تعاقد)  قاطع  فإذا  له:  «قلت  المعنى:  هذا  إلى  ما يشير  الكدمي   سعيد  أبي 
فتقدم  المقاطع،  مال  في  كان  والجدار  الطريق،  بجنب  جـدارًا  له  يبني  أن  رجـالً 
أنه  بنى  الذي  أقـّر  أو  ذلك  في  له  وجد  الطريق،  فـي  بناءك  ال تدخل  أنـك  عليـه 
في  داخل  هو  فإذا  الجدار،  صاحـب  عليه  وقف  الجدار  بنى  فلما  معنـاه،  يعـرف 
يكون  كيف  أم  بناه،  الذي  ذلك  ويكون  إزالته،  وال يلزمه  تركه  يسعه  هل  الطريق، 

فيه؟ الوجه 
بينه  فيما  الـالزم  معنى  في  معي  فيما  أحدثـه  من  على  إزالتـه  إن  معـي:  قـال 
بإزالته  الحكم  بمعنى  مأخـوذ  فهو  لهذا  الجدار  كان  وإذا  الحكـم،  في  اهللا  وبيـن 
إثم  عليه  ال يكـون  أن  وأرجو  الطريق،  فـي  له  الحجة  لثبوت  أحدثـه،  مـن  علـى 

ذلك»(٢). في  الحجة  تأخذه  ما لم 
تأكد  وقد  طرقاتهم،  فـي  الناس  عن  الضرر  رفع  ألجـل  الحرص  هـذا  وكل 
في  جاء  فقـد  المجال،  هـذا  فـي  القاعدة  هـذه  إعمـال  اإلباضيـة   المصـادر  فـي 

بتصرف  .١٨٩/٤ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (١)
.١٩١/٤ نفسه،  جعفر:  ابن   (٢)
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طريق  في  أحدث  من  «ويمنع  ما نصه:  الطريق  في  األحداث  باب  في  «البصيـرة» 
أو  بآجر  أو  جص  أو  طين  بناء  من  الطريق،  ويضر  يؤذيهم  مما  تعديًا  المسـلمين 
أو  حصار  أو  سـاقية،  أو  بئر  حفر  مـن  حدثًا  فيها  يحـدث  أو  ترابـًا،  فيهـا  يكبـس 
يؤذي  المسـجد  أو  الطريق  بجنـب  كنف  أو  للمسـلمين،  أذى  فيـه  يكـون  شـيء 
ذلك  فكل  فيها...  نحر  أو  سـقفًا...  يبني  أو  غرسـًا  عليها  يغرس  أو  المسـلمين، 
ما أحدث،  يرد  أن  ويؤمـر  عليه،  منكر  ذلك  أحـدث  ومن  فعله،  من  علـى  منكـر 
وال يجعل  موضعها،  من  وال يحولها  المسلك،  وال َوْعث  بشوك  فيها  وال يخطر 

وال أمتعة. وال سّالً  حجارة،  فيها 
مجالس  وال يتخذهـا  وال شـراء،  لبيـع  دكاكيـن  يجعلهـا  أن  لـه  يجـوز  وال 
وال دواب،  وال منـازل  مـاء،  وال رش  تـراب،  وتكبُّـس  مسـلكها،  وال بَِوعـث 
من  على  منكر  كله  وذلك  ذلك،  وال غير  وال سـدر...  وال قرط  كرم  وال غرس 
عن  الرواية  جـاءت  وقـد  فيـه،  يحدث  لمـا  وضمـان  عملـه،  لمـن  وإثـم  فعلـه، 

طرقاتهم» (١). في  المسلمين  آذى  من  «ملعون  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه 
اإلسـالم  في  ضرر  «وال  الجـار  يـؤذي  وال تنـور  النـاس  منـازل  بقـرب  وال 
جاره،  باب  يقابل  بابًا  الطريق  في  وال يفتح  مصروفة »،  المضار  و«كل  وال ضرار » 
في  حقه،  غير  في  المسـلمين  على  َمسـَقى  وال يحدث  جائزة،  غير  طريق  وال في 

وماله»(٢). حقه  في  جائزة  ساقية  تكون  أن  إال  ماؤهم،  فيه  يمّر  نهر 
فقد  واقعنا،  فـي  حادث  وغيـره  األصم   عثمـان  إليـه  ما أشـار  كل  ولعـلَّ 
في  يلقيه  الضرر  نفسه  عن  يدفع  أن  أراد  من  فكل  له،  ال حرمة  الطريق  أصبح 

لعنتهم»،  عليه  وجبت  طرقهم  في  المسلمين  آذى  «من  بلفظ:  الكبير،  المعجم  في  الطبراني  رواه   (١)
عن  واثلة  عامر بن  أبو الطفيـل  الغفاري،  أبو سـريحة  أسـيد  حذيفة بن  حمزة،  اسـمه  من  باب 
عن  رقم:  ٢٨٦١ ،  الجمعة،  فضل  اإليمان،  شعب  في  والبيهقي  رقم:  ٢٩٧٩ ،  أسيد،  حذيفة بن 

.«  8 اهللا  آذى  فقد  آذاني  ومن  آذاني،  فقد  المسلمين  آذى  من   ....» بلفظ:  مالك  أنس بن 
.١٩٠/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)
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وقد  القمامات،  حتى  أو  المزروعـات  أو  البناء  مخلفات  كان  سـواء  الطريـق، 
طريقهم،  الناس  على  فتسـّد  طويلة  لمدة  داره  أمام  ويضعها  البناء  بمواد  يأتي 
المياه  رشاش  فتنقل  الطرقات  في  فتخرج  الجارية  المياه  مسـالك  ُتعطب  وقد 
تسـبب  من  على  يعود  اإلثم  أن  وال شـك  الطاهرة،  الناس  مالبس  إلى  القذرة 
إلنزال  الطريق  وسـط  في  مركبته  يوقف  بعضهـم  تجد  وقد  الضرر،  هـذا  فـي 
عند  الشـاحنات  تفعل  كما  بسـببه،  المرور  حركة  فتتوقف  بضاعته،  أو  أمتعته 
مؤلمة  أحداث  فـي  فتسـبب  األجرة،  سـيارات  أصحاب  أو  حمولتها،  تفريـغ 
األصم ،  عثمـان  المضرة  التصرفـات  هـذه  إلى  ويشـير  والمركبـات،  للمشـاة 
السلطان  «وعلى  فيقول:  المضار  هذه  منع  مسؤولية  ونوابهم  الحكام  ويحّمل 
غيره  أو  حّمـال  أتى  وإن  الطريـق،  في  أمتعتهـم  يجعلـوا  أن  النـاس  يمنـع  أن 
يحمل  أن  إلـى  أحدًا  ال يـؤذي  كان  فإن  يحمـل،  أن  إلى  الطريـق  فـي  فحطـه 

بذلك»(١). فال بأس 
كل  وإزالة  وإصالحها  الطريق  على  المحافظة  إلى  األصم   عثمان  ويرشد 
كأن  تخريبها،  في  يتسبب  َمن  على  ويشدد  سيرهم،  يعرقل  أو  بالناس  ما يضر 
الناس  تعّثر  إلى  يـؤدي  ذلك  ألن  التراب؛  منها  ُيؤخـذ  أو  حفرة،  فيهـا  ُيحفـر 
ترابها  وحمـل  الطريق  كسـح  «ومن  يقـول:  المعنى  هـذا  وفـي  وسـقوطهم، 
باتفاق،  له  يجز  لـم  جرحها  فإن  التراب،  مـن  عارية  الطريق  وتـرك  للسـماد، 
منها  يجز  لم  من  ومنهم  يجرحهـا،  ما لم  منها  يحمل  أن  بعضهم  أجـاز  وقـد 
وال ُوعوثة،  سمادًا  فيها  وال يطرح  بالتراب،  يكبسـها  أن  له  وال يجوز  شـيئًا، 
عندنا)،  األودية  بعض  في  يحدث  كما  اإلنسان  وفضالت  الحيوان  (كأرواث 
إن  الضمان  ويلزم  بعضهـم،  أجاز  فقد  وكبس  لصالح  ترابًا  فيهـا  أسـقط  فإن 
مرتفع  وموضع  خافـق  موضع  الطريـق  في  كان  وإن  أحـد،  ذلـك  في  تلـف 

نفسه. المرجع  عثمان:  األصم   (١)
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له  جاز  أراده  صالحـًا  ذلك  كان  فإن  ليسـتوي،  الخافق  في  المرتفـع  فكبـس 
الناس»(١). به  يعثر  يجعله  ما لم 

أبو العباس  أحمد: «ويضمن  قال  ما يشبه ذلك،  أبي مسألة»  وجاء في «كتاب 
حتى  ينـزعه  ولم  فيه،  إليه  ُقّدم  كان  إذا  ماله  من  ما أشرف  ما أفسد  جميع  الرجل 
وأما  شيء،  الحكم  في  عليه  فليس  إليه  يقدم  لم  إن  وأما  الناس،  أموال  في  أفسد 
مثل  وهذا  الفساد،  عن  يصرفه  ولم  بذلك  علم  إن  ضامن  فهو  اهللا  وبين  بينه  فيما 
يضر  سـاقية  أو  مائلـة  شـجرة  أو  غيـره،  مـال  علـى  ينقـّض  أن  أراد  إذا  الجـدار 
من  كله  ذلك  ومثل  غيره،  مال  بذلك  ففسد  ماؤها  انكسر  حتى  فتركها  انكسارها، 
ومن  مجمعهم،  وموضع  ومقاعدهم  الناس  ومجازات  الطريـق،  على  المضرات 
في  والزقاق  البحر،  في  مراكبهم  أو  دابتـه،  أو  بنفسـه  الطريق  في  غيره  مع  النقـل 
واالسـتعمال  فيه  الجواز  لهم  يجـوز  موضع  كل  وفـي  البئر،  فـي  والـدالء  البـر، 
عليهم،  وال إثم  بعضًا،  بعضهم  كلهم  ضامنون  فهم  بعضًا،  بعضهم  فأفسد  لمثله، 
الجواز  فيـه  لهم  ال يجوز  موضـٌع  وأما  ضمـان،  عليهم  ليس  يقـول  مـن  ومنهـم 
ذلك،  في  اإلثم  عليهم  ويكون  بعضًا،  بعضهم  يضمن  أنه  واالستعمال  والسـلوك 
َمن  يضمن  فإنه  لبعضهم،  يكن  ولـم  واالسـتعمال  الجواز  لبعضهم  كان  إذا  وأمـا 
في  كله  االستعمال  هذا  في  سواء  له،  ما أفسد  لصاحبه  منهم  الجواز  لهم  يكن  لم 
الحيطان  وهـدم  والغيران،  المطاميـر  وحفـر  واألنهار،  اآلبـار  وحفـر  المعـادن، 

الضمان»(٢). من  ما ذكرناه  كله  ذلك  وأشباه  وغرسها،  األشجار  وقلع  وبنيانها، 
األشـجار  وتحت  الطرقات  اتخـذت  أن  النـاس  بعض  جـرأة  بلغت  وقـد 
فاعله، وهذه  ومعاقبة  إزالته  بّيٌن يجب  لقضاء حاجته، وهذا ضرر  مناسبًا  مكانًا 
في  وخاصة  البـالد،  بعض  في  والمـدن  القرى  فـي  منتشـرة  لألسـف  الظاهرة 

.١٩١/١ نفسه،  المرجع   (١)
ص ١٧٠. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد،  العباس  أبو   (٢)
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أصحابهـا  وال يشـعر  العموميـة،  المراحيـض  فيهـا  تنعـدم  التـي  األسـواق 
قضاء  النـاس  علـى  اإلسـالم  حـرم  وقـد  السـليم،  وال بالـذوق  بالمسـؤولية، 
من  على  وشـدد  واسـتظاللهم،  اسـتراحتهم  وأماكن  طرقاتهم،  فـي  حاجتهـم 
الصدد:  هذا  في  الشـماخي   يقول  اللعنة،  عليه  وأوجـب  بالوعيد،  ذلـك  يفعـل 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  أو غير مثمرة،  «وال يكون قعوده لحاجة تحت أشجار مثمرة كانت 
طريق  على  أو  جار  نهـر  ظهر  على  أو  مثمرة  شـجرة  تحت  حاجته  قضى  «مـن 
عامر أو على باب أو على ظهر مسجد من مساجد اهللا فعليه لعنة اهللا والمالئكة 
وقارعة  المـوارد،  في  البراز  الثالث:  المالعـن  «اتقوا  أيضًا:  وقـال  والنـاس» (١) 
وال ضرار  ضرر  «ال  قال:  أنه  عنـه ملسو هيلع هللا ىلص  روي  وما  للخراءة» (٢).  والظل  الطريـق، 

اإلسالم » (٣)». في 
كذلك  واسـتراحتهم،  طرقاتهـم  في  النـاس  على  االعتـداء  ال يجـوز  وكمـا 
ال يؤمن  ألنه  فيها؛  النهـي  لورود  وطعامهم  مسـاكنهم  في  الجن  إيـذاء  ال يجـوز 
وكم  عقله،  أو  جسـمه  في  فيتضرر  عليهـم،  يعتدي  َمن  يصيبـون  فقـد  ضررهـم، 
في  الحاجة  قضاء  فال يجوز  الفعل،  هذا  بسبب  الناس  لبعض  مآسي  من  حدثت 

تخريجه. تقدم   (١)
رقم:  فيها،  البول  عـن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  التي  المواضع  باب  الطهـارة،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (٢)
الخالء  النهي عن  باب  الطهارة،  كتاب  ماجه،  وابن  لغيره.  األلباني: حديث حسن  قال   .٥٢
والظل،  الموارد،  في  البراز  الثالث:  المالعن  «اتقوا  بلفظ:   .٣٣٢ رقم:  الطريق،  قارعة  على 
رواه  اللفظ.  بنفس   .٤٠/٣ المجموع:  في  النووي  أورده  كما  معاذ.  عن  الطريق».  وقارعة 
معاذ بن  عن  حديث:  ٥٤٤   ـ  عائشـة  حديث  وأما  الطهارة،  كتاب  المسـتدرك،  في  الحاكم 
حنبل  أحمد بن  ورواه  يخرجاه».  ولـم  اإلسـناد،  صحيح  حديث  «هذا  الحاكم:  قال  جبـل. 
حديث:  ـ  عبد المطلب  العباس بن  عبد اهللا بن  مسـند  هاشم  بني  مسـند  ومن  المسـند،  في 
قيل:  الثالث»  المالعن  «اتقوا  يقول:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  بلفظ:  عباس  ابن  عن   ، ٢٦٣٥ 
أو  طريق،  في  أو  فيه،  يسـتظل  ظل  في  أحدكم  يقعد  «أن  قال:  رسـول اهللا؟  يا  ما المالعن 

ماء». نقع  في 

تخريجه. تقدم   (٣)
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البول  عن  «نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  أن  عباس   ابن  طريق  من  ما روي  والدليـل  الجحـور، 
الجن»(٢) ،  من  إخوانكم  مسـاكن  «ألنها  عباس :  ابن  قال  األجحر» (١)  في  والغائط 
ورد  وقد  الجن(٣)،  مسـاكن  ألنها  كلها  الحوافر  أثر  في  حاجته  ال يقضي  وكذلك 

والعظم»  (٤). بالروث  االستجمار  عن  نهى  «أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  عن 

عباس. ابن  عن   ،٨٣ رقم:  االستجمار،  في  باب  الطهارة،  كتاب  الربيع،  رواه   (١)
تخرجه. تقدم   (٢)

ص ٢٨٦. البسام،  الورد  الثميني،  ـ   .١٥٠١٧/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
، رقم:  لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. ولكن روى البخاري، كتاب المناقب، باب ذكر الجنِّ  (٤)
األحقاف،  سورة  ومن  باب  التفسير،  كتاب  والترمذي،  هريرة.  أبي  عن  يقاربه،  بمعنى   ،٣٦٤٧
ابن  عن  مشـابه،  بلفظ   ،٨١ رقم:  االسـتجمار،  في  باب  الطهارة،  كتاب  والربيع،   ،٣٢٥٨ رقم: 
وحاجته،  لوضوئه  إداوة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مع  يحمل  «كان   3 هريرة  أبا  أن  البخاري  ولفظ  مسـعود. 
بها،  أستنفض  أحجارًا  «ابغني  فقال:  أبو هريرة،  أنا  فقال:  هذا؟»  «من  فقال:  بها،  يتبعه  هو  فبينما 
جنبه،  إلى  وضعتها  حتى  ثوبي،  طرف  في  أحملهـا  بأحجار  فأتيته  وال بروثة».  بعظم  وال تأتنـي 
الجن،  طعام  من  «هما  قال:  والروثة؟  العظم  ما بال  فقلت:  مشـيت،  فرغ  إذا  حتى  انصرفت  ثم 
بعظم،  ال يمروا  أن  لهم  اهللا  فدعوت  الزاد،  فسألوني  الجن،  ونعم  نصيبين،  جن  وفد  أتاني  وإنه 

طعامًا». عليها  وجدوا  إال  وال بروثة 
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والغير  بالنفس  باإلضـرار  تتعلق  التـي  العصرية  المسـائل  بعض  فيـه  نتنـاول 
يلي: فيما  وتتمثل 
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العصر،  هذا  في  ممارستها  التي شاعت  الرياضات  البعض عن حكم  يتساءل 
و«اليكيدو»  و«اللـوت»  و«الكاراتي»  و«الجيـدو»  كالمالكمة  جـّدًا  خطيرة  وهـي 
أو  حاسـة  فقد  أو  جارحة  تلف  أو  عضو  كسـر  من  عنها  ينشـأ  لما  شـاكلها،  وما 
تعلم  بدعوى  فأكثر  اثنيـن  بين  بالمشـاركة  إال  ال تمارس  بأنها  العلم  مـع  مـوت، 

النفس. عن  الدفاع  وسائل 
«أن  فتاويه  فـي  عنه  فأجـاب  بيـوض   الشـيخ  على  السـؤال  هذا  طـرح  وقـد 
والرمي،  والسباحة،  الفروسية،  ـ  نعلم  فيما  ـ  المشروعة في اإلسالم هي  الرياضة 
فردية،  بصورة  تمارس  كلها  وهي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  سنن  فيها  وردت  وقد  والسباق، 
حادث  بسببها  وقع  وإن  مدرب،  إشراف  تحت  تجرى  كانت  وإن  السـباق،  حتى 
فإنما هو خاص بصاحبه وال تبعة فيه على غيره، وحتى المصارعة كانت معروفة 
يعرفها  كما  جّدًا  بسـيطة  بصوره  تمارس  أنها  إال  اإلسـالم،  صدر  في  العرب  عند 
على  صاحبه  إلقـاء  منهما  كل  يحاول  اثنـان  يتشـابك  أن  وهو  جيـل،  كل  شـباب 
في  اليوم  النـاس  عرف  فـي  والمالكمة  المصارعـة  مـن  وليسـت  فقـط،  األرض 

الخطر. قليلة  وهي  بينهما،  أبعد  وما  شيء، 
جّدًا  خطيرة  فإنها  سؤال،  في  معها  ذكر  وما  اليوم  والمالكمة  المصارعة  وأما 
وطلبًا  هواية  ممارسـتها  فأما  روح.  إزهاق  إلى  عضـو  إتالف  من  عنها  ينشـأ  لمـا 
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ذلك  بسـبب  أحدث  من  وال أن  تبيحه،  الشـريعة  أن  فال نرى  المال  أو  للشـهرة 
واآلخرة»(١). الدنيا  في  تبعته  من  يسلم  غيره  أو  لنفسه  ضرارًا 

وإلى  عنها،  ما ينتج  باعتبـار  الرياضات  هذه  إلى  نظر  بيوض   الشـيخ  أن  ويبـدو 
وحّمل  منعها  الشـرع  مع  متعارضة  كانت  فلما  ممارسـتها،  من  والمقاصـد  الدوافـع 
الضرورة  عند  النفس  عن  للدفاع  التعلم  منهـا  القصد  كان  إذا  أما  تبعاتها،  أصحابهـا 
يقول:  الشأن  هذا  وفي  الغير،  أو  النفس  على  أكبر  ضرر  في  تتسبب  ما لم  يمانع  فلم 
أن  ال نستطيع  فإنا  النفس  عن  الدفاع  وسائل  إلتقان  وتعّلمًا  تعليمًا  ممارسـتها  «وأما 
على  فيه  االقتصار  يجب  جّدًا  خطير  إنه  نقول  لكننا  عمله،  ال يجوز  حرام  أنه  ندعي 
القدر الضروري وأقل ما يمكن فيه، وضبط النفس، وتهدئة األعصاب عند التمرين، 
أو  العين  إلى  الضربة  كتوجيه  استعمالها  يحرم  خطرًا  األشـد  صوره  بعض  أن  وأرى 
فيه،  الحكم  أفصل  حتى  فنونه  بسـائر  علم  على  ولسـُت  مباشـرة،  التناسـلي  الجهاز 
كان  فربما  عنـه،  العفو  وليسـأله  اهللا  فليسـتغفر  بدنه  فـي  ضررًا  منهـم  أحـدث  ومـن 
ودية  ما جـرح  أُرش  عليه  فـإن  غيره  فـي  ضررًا  أحـدث  من  وأمـا  مخطـأ،  عنـد  اهللا 
ألن  فال إثم؛  اإلثـم  وأما  العمد  شـبه  هنا  والديـة  المصـاب،  يعفـو  أن  إال  ما أتلـف 
من  والمحاللة  العفـو  وهذا  راغبًا،  بـل  مختارًا  طائعًا  لذلك  بنفسـه  عـرض  الضحيـة 

كلها. المآزق  هذه  من  الوحيد  المخرج  هو  للجاني  عليه  المجني 
مسـبقًا  والمسـامحة  بالمحاللة  التعهد  اشـتراط  يمكن  االحتياط  من  ولمزيد 
معّلمين  مـن  العمل  فـي  المشـتركين  جميـع  بين  الممارسـة  فـي  الشـروع  قبـل 
والحذر  الحيطـة  بأخـذ  العمل  إرادة  عنـد  لهـم  النصـح  إسـداء  ثـم  ومتعلميـن، 
خير  فاهللا  النيات  فـي  إخالص  مع  والسـالمة  بالحفظ  بالدعاء  اهللا  إلـى  والتوجـه 

الراحمين»(٢). أرحم  وهو  حافظ 

.٧٤١/٢ بيوض،  الشيخ  اإلمام  فتاوى  إبراهيم،  بيوض   (١)

.٧٤٢/٢ بيوض،  الشيخ  اإلمام  فتاوى  إبراهيم،  بيوض   (٢)
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المختار: الرأي 
إلباحة  ومبـررات  تعليالت  من  وغيـره   5 بيوض   الشـيخ  ما قدمه  ورغـم 
والحذر  الحيطة  وأخذ  ضوابطها،  مراعاة  مع  األحوال  بعض  في  الرياضات  هذه 
العنيفة  الرياضـات  هذه  مثل  تمنـع  أن  عندي  يوجـب  النظر  فإن  إصاباتهـا،  مـن 
القدرة  فال نملك  ممارسـتها  أثناء  والحذر  الحيطة  من  أخذنا  مهمـا  ألنه  مطلقـًا؛ 
الحاسـمة  المنافسـات  في  خاصة  وتوجيهها،  الحركات  هذه  ضبط  على  الدائمة 
ال تبرر  والغاية  الرياضييـن،  بعـض  عند  واألخالقي  الدينـي  الـوازع  ضعف  مـع 
برياضات  واسـتبدالها  الرياضات  هذه  بحرمة  القول  أن  فالظاهر  وعليه  الوسـيلة ، 
لألنفس،  وحفظـًا  للذرائع ،  سـّدًا  واألنسـب  واألصوب  األعدل  هـو  ضرر  أقـل 
المعارك وال توجد وسيلة  العدو في  إال عند مواجهة  ُهمَّ  اللَّ الضرر،  لمظنة  وإزالة 

النفس. عن  للدفاع  عدوانه  لرّد  أخرى 
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عن  شاكلها  وما  المخدرات  أو  الدخان  تعاطي  على  المدمنين  بعض  يتساءل 
بحجة  ـ  والمجتمع  الفرد  صحة  على  وخطره  ضرره  ثبوت  رغم  ـ  تحريمها  علة 
الشـيخ  من  بعضهم  طلـب  وقـد  ذلك،  تحـرم  صريحـة  نصـوص  ال توجـد  أنـه 
بيوض   5 الدليل في الحكم بحرمة الدخان وشبهه من المخدرات والمنبهات.
من  يشـبهه  وما  الدخان  بحرمـة  الحكم  فـي  دليلها  عـن  «سـألت  فأجابهـم: 
الكتاب  من  والحقن  والفم  األنف  مـن  مختلفة  بطرق  تسـتعمل  التي  المخدرات 

نَّة؟ والسُّ
حرمة  علـى  الصريح  التنصيـص  ـنَّة  والسُّ الكتاب  فـي  ال تجد  أنـك  فاعلـم 
تحريم  عمـوم  من  ذلـك  يؤخـذ  وإنمـا  المخـدرات،  وسـائر  الدخـان  اسـتعمال 
خبث  في  عاقل  وال يشـك  (األعـراف: ١٥٧) ،   ﴾Z  Y  X ﴿ الخبائـث 
يؤخذ  ثم  والعادة،  اإللف  بسـبب  لها  الناس  بعض  استحسـان  رغم  األشـياء  هذه 
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بأن  خبير  وأنـت  والبدن،  والعقل  بالنفـس  اإلضرار  حرمـة  عموم  مـن  تحريمهـا 
النفس،  وهي:  أشياء  سـتة  على  المحافظة  وجوب  على  مجمعة  اإلسـالمية  األمة 
عنه  عت  فرَّ أصالً  هذا  واتخذت  والديـن،  والمال،  والعرض،  والنسـل،  والعقل، 
واسـتنباطًا،  نّصًا  كثيرة  الضرر  تحريم  وأدلـة  اإلسـالمي،  الفقه  في  كثيرة  فروعـًا 
به  مقطوع  محقق  أمر  والبـدن  والمال  العقل  في  حكمه  في  وما  الدخـان  وضـرر 

.
دليالً»(١) وأصح  حجة  أقوى  بتحريمه  فالقول  اثنان،  فيه  ال يختلف 

القول: مجمل 
ضرره  وإزالة  عنـه  االمتناع  فيجب  تحريمه  فـي  متضافرة  األدلة  دامـت  ومـا 
بل  اختيارّيًا  األمـر  وليس  وال ضرار »،  ضرر  «ال  ألنـه  الغير؛  وعلى  النفـس  علـى 
أو  المدخن  أحدثه  تصرف  وأّي  وغيرها،  كالخمر  المحرمات  سـائر  مثل  إجبارّيًا 
الضرر؛  ذلك  ويضمن  تبعاته  يتحمل  وأموالهم  الناس  نفوس  إتالف  في  المخدر 

تصرفاته. في  والتحكم  السيطرة  وفقد  عقله،  إزالة  في  بنفسه  تسبب  ألنه 
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حماية  واإلعالمي  الثقافـي  المجال  في  المطروحة  العصريـة  المسـائل  ومن 
والطابع  والناشر  والمنتج  المؤلف  الفكرية وهي: حقوق  الملكية  وضمان حقوق 
فكرّيًا  جهدًا  يتطلب  األشياء  هذه  وإلعداد  والبصرية،  السمعية  واألشرطة  للكتب 
أو  بنسخها  وتقوم  الحقوق  هذه  على  فتسطو  معينة  جهة  تأتي  وقد  مضنيًا،  ومالّيًا 
بذلك صاحبها،  فيتضرر  بأقل من سعرها األصلي  وبيعها  تصويرها وإعادة طبعها 
وجوب  إلى  العلم  أهل  ذهب  يـزال »  و«الضرر  وال ضرار »  ضرر  «ال  بـاب:  فمـن 
يضمن  عليها  تعدى  ومن  عليها،  االعتداء  ومنع  الفكرية،  الملكية  حقوق  ضمان 

وقضاًء. شرعًا  عليها  الناجمة  األضرار  كل 

.٦٨٢/٢ - ٦٨٣ نفسه،  إبراهيم،  بيوض   (١)
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من  المعامالت»  «فتاوى  في  الموضوع  هذا  حول  عديدة  مسائل  وردت  وقد 
ذلك:

هل  محفوظة»  الطبع  «حقوق  عبارة  األشرطة  أو  الكتب  بعض  في  توجد  ـ   ١
االسـتعمال  بهدف  األشـرطة  أو  الكتب  هذه  أمثال  تصوير  أو  طباعـة  لـي  يجـوز 
أو  الناشـر  لحق  وانتهاكًا  مخالفة  هـذا  فعلي  فـي  أن  أم  ال التجـاري،  الشـخصي 
السعر؟ في  التحكم  باب  من  احتكارًا  هذا  يعتبر  أال  ال يجوز  كان  وإن  المؤلف، 
االنتفاع  فإن  العلم  الحتكار  وجه  «ال  ـ  اهللا  حفظه  ـ  الخليلي   شـيخنا  أجاب 
محفوظة،  النسـخ  أو  الطبع  حقـوق  لقول:  وال أصـل  للجميع  مشـروع  حـق  بـه 
مزال »،  «الضرر  فإن  للضرر،  دفعًا  مراعاة ذلك  العلم  أهل  وإنما رأي من رأى من 
يؤدي  التسجيل  أو  الطبع  باب  فتُح  كان  فإن  اإلسالم »(١)  في  وال ضرار  ضرر  و«ال 
ونشـره،  بالعلم  النهوض  أجـل  من  قامت  التـي  المؤسسـات  بعض  تضـرر  إلـى 
قدرتها  تعثرها وعدم  إلى  الحال  يفضي  أن  النظام  بهذا  يتقيد  لم  لو  ُيخشى  بحيث 
والتقيد  النظام  هذا  مراعـاة  من  فال مانع  العلمية،  مهماتها  بأعباء  النهـوض  علـى 
اآلراء  ترجيح  في  الفقهاء   اعتمدها  المرسلة   المصالح  ضمن  يدخل  مما  وهو  به، 
ألجل  ينسـخ  أو  يصّور  أو  يطبع  الذي  في  يكون  إنما  وهذا  األحكام،  واسـتنباط 
أما من قصد أحد األمرين فال وجه للجحر  االتجار ال مجرد اإلفادة واالستفادة، 

أعلم»(٢). واهللا  عليه 
الفكرية  الحقوق والملكية  الضرر عن أصحاب  ـ وفي صورة أخرى لدفع   ٢
والمرئية  السـمعية  األشـرطة  إلنتاج  مؤسسـة  «نحن  نصـه:  بما  البعـض  يتسـاءل 
وتوزيعها، ونقوم بإصدار الشريط متضمًنا عبارة «حقوق النسخ محفوظة» والذي 

هي: واألسئلة  الخسارة  وخوف  التكاليف  كثرة  ذلك  إلى  دعانا 

تخريجه. سبق   (١)
ص ١٢٤. المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٢)
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ا مشروعًا يمنع غيرنا من النسخ ألجل ما ذكرناه من أسباب؟ - هل مارسنا حقًّ
إذن  - دون  غيره  أو  تجاري  لغرض  ما ننتجه  بنسـخ  يقوم  أن  لغيرنا  يجوز  هل 

منا؟
أنكم  بما  ولكن  ال يحتكر،  أنه  العلم  في  «األصل  أن  الخليلي   جواب  فـكان 
«الضرر  أن  الفقهية  القواعد  ومن  مادية،  مضار  عليكم  لترتبت  ذلك  تفعلوا  لم  لو 
هذا  اتباعكـم  مـن  مانعـًا  ال أرى  اإلسـالم »  فـي  وال ضـرار  ال ضـرر  «و  مـزال » 
لكم،  مشروعًا  حّقًا  مارسـتم  وأراكم  ا،  َدْوليًّ عليه  متعارفًا  أصبح  الذي  األسـلوب 

الضرر»(١). في  إيقاعكم  لغيركم  وال يجوز 

ص ١٢٤ - ١٢٥. نفسه،  الخليلي:   (١)
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فرعية  قواعد  وال ضـرار »  ضرر  «ال  أو  يزال »  «الضرر  قاعـدة:  تحت  تنـدرج 
حالة  وفي  المطلـق،  للضرر  مقيـدة  وبعضها  الضـرر،  لعموم  مخصصـة  بعضهـا 
األشـد،  لدفع  األخف  فـي  يرخص  اآلخـر  من  أشـد  أحدهـا  ضرريـن  تعـارض 
في  دائمًا  ال يكـون  الضرر  ألن  العـام،  الضـرر  لرفع  الخـاص  الضـرر  ويتحمـل 
ولبيان  قديمًا،  كان  ولو  األحوال  كل  في  الضرر  إزالة  يجب  وكما  واحدة،  درجة 

يلي: كما  مطالب  عدة  إلى  المبحث  هذا  تقسيم  اقتضى  ذلك 
اإلمكان ». بقدر  يدفع  «الضرر  قاعدة:  األول:  المطلب 

منه ». بأعظم  أو  بمثله  ال يزال  «الضرر  قاعدة:  الثاني:  المطلب 
األخف ». بالضرر  يزال  األشد  «الضرر  قاعدة:  الثالث:  المطلب 

الضررين ». أخف  أو  الشرين   أهون  «يختار  أو 
أخفهما ». بارتكاب  ضررًا  أعظمهما  روعي  مفسدتان  تعارضت  «إذا  أو 
العام ». الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «يتحمل  قاعدة:  الرابع:  المطلب 
المصالح ». جلب  من  أولى  المفاسد  «درء  قاعدة:  الخامس:  المطلب 

المانع ». يقدم  والمقتضى  المانع  تعارض  «إذا  قاعدة:  السادس:  المطلب 
قديماً ». ال يكون  «الضرر  قاعدة:  السابع:  المطلب 

اهللا. بإذن  السابق  المنهج  وفق  القواعد  هذه  دراسة  وسيكون 
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الضرر  بدفع  تتعلق  ألنهـا  يزال »  «الضرر  قاعـدة:  عن  تتفرع  القاعـدة  هـذه 
القاعدة  بهـذه  يصرح  ولم  المتاحـة،  واإلمكانات  الوسـائل  بـكل  وقوعه  قبـل 
فهي(١)  الفقهية  فروعهـم  في  أعملوها  ولكـن  مصادرهم،  في  اإلباضيـة   فقهـاء 
تعليالتهم  مـن  اسـتنباطها  ويمكن  الفقهيـة،  المسـائل  مـن  كثير  فـي  مجسـدة 

الشرعية. لألحكام 
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فيتوسـل  وإال  أصالً،  ضرر  بدون  دفعه  أمكـن  فإن  شـرعًا،  يدفع  الضـرر  إن 

الممكن. بالقدر  لدفعه 
وفقًا  اإلمـكان  قدر  وقوعـه  قبل  الضـرر  دفع  وجـوب  تفيد  القاعـدة  وهـذه 
ومن  الذرائع »  «سد  باب  من  فهي  الشرعية،  والسياسة  المرسلة   المصالح  لقاعدة 
التكليف  باب «الوقاية خير من العالج» ويكون دفع الضرر بقدر االستطاعة؛ ألن 

التنفيذ. على  بالقدرة  مقترن  الشرعي 
الممكن،  بالقـدر  فيدفع  بالكليـة  الضـرر  دفع  يمكـن  لم  إذا  أنـه  تفيـد  كمـا 
يمكن  كان  فإن  به،  الدفع  الممكن  القدر  من  أكثر  إلى  فيه  وال يتجـاوز  فال يتـرك 

به(٢). ُجبر  بعوض  يقابل  أن 

المدخل  الزرقا مصطفى:  ـ  بعدها.  المادة (٣٢) من شرح األتاسي، ٧١/١ فما  العدلية،  المجلة   (١)
بتصرف.  .٥٨٧ فقرة  الفقهي، 

األحكام،  مجلة  شـرح  منير،  القاضي  ـ  ص ٢٥٦.  الكلية،  القواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنو:   (٢)
القواعد  عثمـان،  محمد  شـبير  ـ  ص ١٥٣.  الفقهية،  القواعـد  شـرح  أحمـد،  الزرقـا  ـ   .٩٠/١

ص ١٨٤. الكلية، 
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الذرائع ،  سـد  وأدلة  المرسـلة   المصالح  رعاية  أدلة  إلى  القاعدة  هذه  تسـتند 
في  إليها  ويقصد  الخلق،  مصالـح  يراعي  الشـارع  أن  على  العام  الدليل  قام  فقـد 
أو  معنوّيًا  أو  كان  مادّيًا  والفساد  الضرر  رفع  يقصد  كما  أحكام،  من  ما شرع  كل 
إال  تعلل  لم  التي  األحكام  من  األمثلة  يجد  الفقه  كتب  إلى  يرجع  ومـن  متوقعـًا، 
أكثر  ـ  عليهم  اهللا  رضوان  ـ  الصحابة   وكان  ُيدَفع  ضرر  أو  ُتْجلب  مصلحة  بمطلق 
الشرعية  والسياسة  بالعقوبات  المتعلقة  وأقضيتهم  القاعدة،  لهذه  استعماالً  الناس 
األدلة  ومن  ممكن،  بكل  المفاسد  إلى  الطريق  يسد  الشـارع  أن  على  شـاهد  خير 

القرآن: من  القاعدة  لهذه  بها  يستشهد  التي 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ تعالـى:  قولـه  ـ   ١

(األنفال: ٦٠) .  ﴾ ¶  µ  ´  ³  ²
للقوة؛  المستطاع  بإعداد  المؤمنين  أمر   8 اهللا  أن  اآلية:  هذه  استدالل  وجه 
لدفع ضرر األعداء بإرهابهم وتخويفهم بذلك اإلعداد وتلك القوة، فال يهاجمون 

مستعدين. لهم  كانوا  هاجموهم  وإن  المسلمين 
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ تعالى:  قال  التحليل  نكاح  تحريم  باب  وفـي  ـ   ٢
 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó

(البقرة: ٢٣٠) .  ﴾ å
لم  تطليقات  بثالث  زوجها  من  المرأة  بانت  إذا  أنه  باآلية:  االستدالل  ووجه 

يطلقها. ثم  غيره  زوجًا  تنكح  حتى  مراجعتها  له  يحل 
كان  الحال  بقرائن  بنيتـه  وُعلم  طالقها،  بنية  األخير  هذا  تزوجهـا  إذا  ولكـن 

المستعار(١). بالتيس  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  سماه  وقد  محّرمًا،  النكاح 

قالوا:  المستعار؟»  بالتيس  أخبركم  «أال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  عامر  عقبة بن  عن  الحديث:  نص   (١)
النكاح،  السنن كتاب  ابن ماجه،  له»  المحلل والمحلل  المحلل لعن اهللا  «هو  يا رسول اهللا، قال:  بلى 
كتاب  المستدرك،  في  الحاكم  ورواه  األلباني  وحسنه   ،١٩٢٦ حديث:    له،  والمحلل  المحلل  باب 

يخرجاه». ولم  اإلسناد،  صحيح  حديث  «هذا  الحاكم:  قال  حديث:  ٢٧٣٦   الطالق 
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الثالثة:  أحـد  علمه  بأن  السـيئ  القصد  هـذا  تبيَّن  إذا  أنـه  اإلباضيـة   وَحكـم 
الزوج  ندم  ولو  األول؛  لزوجها  الزوجة  تحل  لم  المـرأة،  أو  الخاطب  أو  الـزوج 
تحليل  في  به  فال اعتداد  القصـد؛  هذا  على  ُبنَي  نكاحه  ألن  زواجه؛  بعـد  الثانـي 

للفساد(١). الذريعة  سد  لقاعدة  إعماالً  وذلك  الزوجة 
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من  كثير  في  تجلَّت  القاعدة،  بهذه  خاصة  عناية  اإلباضي  الفقه  كتب  اعتنت 

والبيوع(٢). النكاح  أنواع  في  وبخاصة  فقهائه،  اجتهادات 
ووجبت  األعداء،  شر  لدفع  الجهاد  شـرع  العامة:  المصالح  جانب  ففي  ـ   ١

األمن(٣). وصيانة  اإلجرام،  لقمع  العقوبات 
األصول  من  التأصيل  وهذا  أنواعه،  جميع  من  الفساد  ذرائع  سد  وجب  ـ   ٢
الردعية؛  وإجراءاته  الوقائيـة  بسياسـته   3 عمر   ُعرف  فقد  الواضحـة،  العمريـة 
المفاسد(٤). ودرء  المصالح  حفظ  في  الشارع  مقصود  رعاية  وجوه  من  وجه  ألنه 

الضرر: إلى  تؤدي  التي  المحرمة  الذرائع  ومن 
وإن  - فال يرثه،  قاتله،  بمنـزلة  كان  مات،  حتى  يرثه  من  تضييع  في  تسبب  من 

القاتل  علـى  قياسـًا  وصيته  بطلت  له  أوصى  الهالـك  وكان  وارثـًا  يكـن  لـم 
قصدهما(٥). بنقيض  ومعاملة 

ـ   .٧٣/٢ المدونـة،  الخراسـاني،  ـ   .١٤٨ زيد،  جابر بـن  اإلمام  جوابات  مـن  زيـد،  جابر بـن   (١)
صحة  النكاح  مصطفـى،  أرشـوم  وينظر:  ـ  ص ٧٦٥.  االباضيـة،  عنـد  االجتهاد  منهـج  باجـو، 

ص ٢٢٥. اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسادًا 
رمضان،   ١ بتاريـخ  معه  خاصـة  مقابلة  فـي  أحمد  الخليلـي  عن  نقـالً  نفسـه،  المرجـع  باجـو:   (٢)

١٩٩٧/١/١٠م. ١٤١٧هـ 
.٤٨٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

ص ٧٦٣. نفسه،  المرجع  باجو:   (٤)
ص ١٦٧. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد،  العباس  أبو   (٥)
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ومنعوا  - المحـرم،  الربا  إلـى  إلفضائه  الِعينـة  بيـع  حرمـوا  المعامـالت  وفـي 
الربيع   روى  وقد  خمرًا(١).  يعصر  لمن  العنب  وكذلك  الفتنة،  ألهل  السالح 
متاعا  رجل  من  يبيع  رجـل  في  زيد   جابر بن  عن  ُضمام   عن  العينة  بيـع  فـي 
قال  أكثر،  أو  بأقل  بعينة،  المتاع  ذلك  منه  يشـتري  أن  ال بأس  قال:  نسـيئة؟ 

الربا(٢). من  ضرب  وهو  فاسد  الثاني  الشراء  الكوفيون : 
اعتبر  منعـه  ومـن  الظاهـر  علـى  بنـى  أجـازه  «فمـن  باجـو :  الفقيـه  قـال 

الباعث»(٣).
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ثالثًا  زوجته  طلق  فيمـن   3 عمر   قول  اإلباضية   أقر   : الفـارِّ طـالق  ـ  أ 
وال يرثها،  العدة  في  ما كانت  ترثه  أنها  عدتها،  في  ومات  موتـه،  مرض  فـي 
هي  طلبت  إذا  أما  لسـيئ،  لقصده  الزوج  من  كان  الضرر  أن  تبيَّن  إذا  وذلك 
بقـدر  يـزال  والضـرر  للباعـث،  دائمـًا  والعبـرة  لهـا،  فال ميـراث  الطـالق 

اإلمكان (٤).
فرق  بها  ودخل  معتـدة  نكح  من  أن  عمـر  حكم  المعتـدة:  نـكاح  وفـي  ـ  ب 
صار  ثم  عدتها  بقية  واعتدت  النكاح  فسخ  بها  يدخل  لم  وإن  مؤبدًا،  فراقًا  بينهما 
المرأة  ومن  الرجل  من  الخطبة  حتى  فحرموا  اإلباضية   وزاد  الخطاب.  من  واحد 

للذرائع (٥). وسّدًا  احتياطًا  عليه  حرمت  وإال  سواء، 

ص ٧٦٤. االجتهاد،  منهج  باجو:   (١)
جابر بن  اإلمام  جوابات  من  زيد،  جابر بن  ـ  ص ١٢.  حبيب،  الربيع بن  آثار  حبيب:  الربيع بن   (٢)

ص ١١٠ - ١١١. زيد، 
ص ٧٦٤. نفسه،  المرجع  باجو:   (٣)

.٧٣/٢ الكبرى،  المدونة  الخراساني:   (٤)
ص ٧٦٦. السابق،  المرجع  باجو،  ـ  ص ١٤٩.  مسألة،  أبي  كتاب  أحمد،  العباس  أبو   (٥)
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والمالكية ،  اإلباضيـة   عند  عليه  متفـق  حكم  عدتها  في  المنكوحـة  وتحريـم 
ينكروا  فلم  للرعية  صالحًا  رآه  إذ  عمر ،  لفعل  تأييدًا  الصحابة   من  عدد  قول  وهو 
يعمل  أثرًا  كان  حادثة  في  حكمه  اإلمام  على  النكير  المسـلمون  ترك  «فإذا  عليه، 

عليه»(١). ويعتمد  به، 
تحرم  المرأة  أن  زوجها  فقتل  امرأة  هوى  من  على  اإلباضية   حكـم  كمـا  ـ  ج 
الفساد،  لذريعة  وسّدًا  الميراث  من  يحرم  وأنه  ليرثه،  وارثه  قاتل  على  قياسًا  عليه 

عليه(٢). تحرم  أنها  زوجها  على  امرأة  خبَّب  فيمن  آخرون  وزاد 
د ـ ومن ذلك أيضًا: تحريم نكاح المزنية على من زنى بها، واستند اإلباضية  
بقاعدة  ذلك  أيدوا  ثم  اللعان(٣)،  على  قياسه  ومن  النصوص،  إلى  الحكم  هذا  في 
الوسـيلة  ألن  الحالل؛  للنكاح  ذريعة  الحرام  الزنى  ال يتخذ  حتـى  الذرائع ،  سـد 
بنقيض  للزاني  معاملة  التحريم  هذا  وفي  المباحة،  الغاية  إلى  ال تفضي  المحرمة 
ورفعًا  بحرمانـه »  عوقب  أوانه  قبـل  الشـيء  تعجل  «من  للقاعـدة:  وطبقـًا  قصـده 
حفظ  في  الشـارع  مقاصد  مـع  منسـجم  هذا  أن  فتبيـن  اإلمـكان،  بقـدر  للضـرر 
المشـروعة  السـبل  اتخاذ  على  الناس  وحض  الفسـاد،  جماع  وكبح  األعـراض، 

المباحة(٤). الغايات  لبلوغ 
ال متزوجة  ليدعها  وإضرارها  تعطيلها  بقصد  زوجته  ظاهر  إذا  والرجل  ـ  هـ 
أبدًا  عليه  تحـرم  أنها  ُيَكّفـر  أن  قبل  مسـها  إذا  عليه  حكمـوا  فإنهـم  وال مطلقـة، 

اإلمكان(٥). بقدر  للضرر  وإزالة  أيضًا  مقصوده  بنقيض  له  معاملة 
إلحصانها،  ترجم  فإنهـا  فراشـه،  في  زوجها  وخانت  زنـت  إذا  والمـرأة  ـ  و 

ص ٤١. األوجوبة،  المزاتي،  خلفون  ابن  ـ   .١٣٩/٢ الجامع،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
.٣٤٦/٣ واإلنصاف،  العدل  الوارجالني:   (٢)

ص ٢٤٢ - ٢٤٤. اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسادًا  صحة  النكاح  مصطفى،  أرشوم   (٣)
ص ٧٦٦ - ٧٦٧. نفسه،  المرجع  باجو:   (٤)

ظ.  ٦ مخطوط  نَّة،  السُّ من  أبواب  محبوب،  محمد بن  عن  نقالً  ص ٧٦٧.  االجتهاد،  منهج  باجو:   (٥)
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ال يرثها؛  أنـه  إلى  اإلباضية   بعـض  فذهب  منهـا،  زوجها  ميراث  فـي  والخـالف 
بزناها، وخرجت من عصمته، ورأى  عليه  موتها وحرمت  قبل  منه  بانت  قد  ألنها 
ويرى  الميراث،  في  حقه  من  وخيانتها  بغيها  وال يحرمـه  الميراث  له  أن  آخـرون 
نفسـها،  في  خانته  ألنها  الصداق؛  ويسـترد  يرثها  أن  العدل  من  أنـه  باجـو   الفقيـه 
مقصودها،  بنقيض  ما أعطاها  الزوج  فيسـترد  صداقها،  في  حقها  بذلك  فأبطلـت 

اإلمكان(١). بقدر  الزوج  عن  للضرر  رفعًا  وذلك 
ما أفتى  الميراث،  في  الذرائع   سـد  مجال  في  القاعدة  هذه  تطبيقات  ومن  ـ  ز 
يخشى  في حال  إذا صار  ماله  في  التصرف  من  الرجل  بمنع  زيد   اإلمام جابر بن  به 
وذلك  الثلث،  إال  ماله  في  له  فال يجوز  الحياة،  في  أمله  ويضعف  الموت،  من  فيه 
في  أو  منه  ينجو  أن  ال يقـدر  حريق  داخل  أو  والمسـايفة،  الحرب  في  يكـون  كأن 
البحر وقد صار إلى حد الغرق، وألحقوا به المرأة الحامل إذا ضر بها المخاض(٢).

على  لهم  حمالً  الثلث  حدود  في  إال  أموالهم  في  تصرف  لهم  ليس  فهـوالء 
الموت(٣). ما بعد  إلى  مضاف  تصرف  ألنه  الوصية؛  حال 

من  يلحقهم  قد  الذي  الضرر  من  للورثة  وقاية  اإلجراء  هذا  في  أن  ريب  وال 
بالثلث  تحديده  فوجـب  الميراث،  مـن  فيحرموا  ماله  بكل  تصـرف  إذا  مورثهـم 

اإلمكان. بقدر  للضرر  رفعًا 
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الصالة: أثناء  نفسه  عن  الضرر  المصلي  دفع  في  ـ 
عن  شـغله  إذا  األذى  نفسـه  عن  يبعد  أن  للمصلـي  يجوز  أنـه  الفقهـاء   قـرر 
عليه،  فال نقض  ذلك  فعل  فإن  عنها،  ال ينشـغل  حتى  إلصالحها  وذلك  الصالة 

.٧٦٧ نفسه،  المرجع  باجو،  ـ   ٦٥/٢ المدونة،  الخراساني:   (١)
ص ١٠٥. زيد،  جابربن  االمام  جوابات  من  زيد،  جابر بن   (٢)

ص ٧٦٨. نفسه،  باجو:   (٣)
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حدود  تجاوز  دون  اإلمـكان  بقـدر  نفسـه  عن  الضرر  يدفع  أن  اشـترطوا  ولكـن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخذري   سـعيد  أبي  طريق  من  ما روي  ذلك  على  والدليل  الشـرع، 
ما اسـتطاع  فليدرأه  يديه  بين  يمر  أحدًا  فال يدع  يصلي  قام  إذا  أحدكـم  «إن  قـال: 

شيطان» (١). هو  فإنما  فليقاتله  أبى  فإن 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يدي  بين  أنام  «كنت  قالت:   # عائشـة   طريق  من  روي  وما 
ليس  يومئذٍ  والبيوت  بسـطتهما  قام  وإذا  غمزني،  سـجد  فإذا  قبلته  في  ورجالي 

مصابيح»  (٢). فيها 
للمصلي  تطرأ  أحكامًا لصور عديدة  النصين  العلماء على هذين  بنى  وقد 
من  جملة  الشـماخي   وعّدد  صالته،  إلصالح  دفعها  إلى  فيضطر  صالته،  في 
المعنى  هذا  «فعلى  فقال:  السـابقين  الحديثين  على  تعقيبه  سـياق  في  الصور 
الريح  مثل:  يفسدها  أن  عليه  ما يخاف  إليه  حدث  ثم  صالته  الرجل  دخل  إذا 
عليه  ينهدم  أن  البيت  من  خاف  أو  دخان،  أو  به  نزل  مطر  أو  عليه  قامت  إذا 
إلى  مكان  مـن  بالتحّول  صالته  إصـالح  في  يشـتغل  فإنه  ذلـك،  ما أشـبه  أو 
لم  وإن  وسـجد،  ركع  قراءته  تّم  فإذا  تحوله،  مع  صالته  في  ويمضـي  مـكان 
موضعًا  يبلغ  حتى  قراءته  في  زاد  الموضع  ذلك  في  والسجود  الركوع  يمكنه 
خاف  فإن  الصـالة،  وقت  فوات  يخف  ما لـم  والسـجود  الركوع  فيه  يمكنـه 
هذه  جواز  ويعلـل  أمكنه»(٣).  كمـا  وقصرها  صالتـه  اسـتأنف  الوقت  فـوات 

متفق عليه واللفظ لمسلم رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس، رقم: ٣١٠٠، والربيع،   (١)
باب  المسافرين،  صالة  كتاب  ومسلم،   ،٢٤٣ رقم:  المصلِّي،  يدي  بين  الجواز  باب  الة،  الصَّ كتاب 
إلى  أحدكم  صلى  «إذا  بلفظ:   . الخـدريِّ سـعيد  أبي  عن   ،٥٠٥ رقم:  المصلِّي،  يدي  بين  المارِّ  منـع 

شيطان». هو  فإنما  فليقاتله  أبى  فإن  فليدفعه  يديه،  بين  يجتاز  أن  أحد  فأراد  الناس  من  يستره  شيء 
وكتاب   ،٣٧٨ رقـم:  الفراش،  على  الصـالة  باب  الصالة،  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
كتاب  ومسـلم،  حديث:  ٥٠٠ .  المـرأة،  خلف  التطـوع  باب  المصلي،  سـترة  أبـواب  الصـالة، 

.  # عائشة  عن   ،٨٢٧ رقم:  المصلي،  يدي  بين  االعتراض  باب  الصالة، 
.٢٨١/٢ - ٢٨٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٣)
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نفسـه  عن  المضرة  بدفع  مأمور  «ألنه  بقوله:  الصالة  في  االضطرارية  األفعال 
الصالة»(١). في 

الضروري  يقتصر على  المصلي على ما فعل، بل  يزيد  الشماخي أال  واشترط 
المعنى  هذا  وفـي  صالته،  إعادة  إلى  بعضهم  ذهـب  الحد  هذا  جاوز  فـإن  فقـط، 
ينبغي  فيما  رجله  أو  رجله  فيه  يستعمل  أن  له  ينبغي  فيما  يده  استعمل  «وإن  يقول: 
المضرة،  فإنه يعيد صالته؛ ألن ذلك زيادة على ما يجزيه دفع  فيه يده  أن يستعمل 
«فليدرأه  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  عموم  إلى  ذهبوا  هؤالء  ولعـل  عليه،  ال إعادة  بعضهم:  وقـال 
التي  المضرة  دفع  إن  وكذلـك  هذا،  في  القياس  إلى  يلتفتوا  ولـم  ما اسـتطاع» (٢)، 
الصالة  في  برأسه  المضرة  يدفع  أن  مثل  االختالف،  هذا  من  يديه  بغير  رأسـه  في 
ومثل  الصالة...  في  نَفسه  أو  بأنفه  نفخ  أو  بأسنانه  فحكه  شفته  في  شيء  ضره  أو 
وإن  أمكنه،  إن  بلسانه  ينـزعه  فإنه  الطعام  مثل  أضراسه  في  شيء  ضره  إن  كله  هذا 
وخاف  فيه  في  الطعام  كان  إن  وكذلك  بيده،  وال ينـزعه  بعود  فلينـزعه  يمكنه  لم 
لسـانه  يجاوز  أن  وليحذر  بلسـانه،  فيه  من  يخرجـه  فإنه  صالتـه،  عـن  يشـغله  أن 

صالته...»(٣). أعاد  جاوزهما  وإن  عمله،  في  يزيد  لئال  شفتيه  حمرة 
دفعها  إلى  فيضطـر  صالته  في  للمصلي  تعـرض  قد  التي  الحـاالت  ومـن  ـ 
في  خاف  إن  «وكذلك  أيضًا:  الشـماخي   ما ذكره  عليه  وال نقض  اسـتطاعته  قدر 
ضره  إن  وكذلك  فال ينظـر،  يحس  لـم  وإن  شـيئًا،  أحّس  إن  ينظر  فإنـه  صالتـه، 
أو  شـعرة  منه  قلع  حتى  جسـده  حك  وإن  بأصبعه،  يحكه  فإنه  جسـده  في  شـيء 

.٢٨٣/٢ نفسه،  الشماخي:   (١)
العقول  في  حزم  عمرو بن  حديث  ذكر  القسـامة،  كتاب  الكبرى،  السـنن  في  النسـائي  رواه   (٢)
ورواه  مالك.  سـعد بن  الخدري  سـعيد  أبي  عن  حديـث:  ٦٨٥٢   له،  الناقليـن  واختـالف 
لم  من  يوهم  قد  خبـر  ذكر  الصالة،  شـروط  باب  الصالة،  كتاب  صحيحه،  في  حبـان  ابـن 
وصححه  مغفل  عبد اهللا بن  عن  بزيادة،  حديث:  ١٧٢٣   الزجر،  أن  الحديث  صناعة  يحكم 

األلباني.
.٢٨٣/٢ - ٢٨٤ نفسه،  الشماخي:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٣٢

عليه  ال إعادة  بعضهم:  وقال  ما يجزيه،  على  زيادة  ألنه  صالته؛  يعيد  فإنه  جلـدة 
وقع  (إذا)  وكذلك  زواله،  دون  عندهم  ذلك  في  وهؤالء  فائض،  بدم  يدمي  حتى 
أو  ذبابة  مثل  نفسه،  عن  يصرفه  فإنه  صالته  عن  يشغله  أن  يخاف  مما  شيء  عليه 
قتلهما  وإن  قتلهما،  وال يتعمـد  صالته  في  الرجل  يضر  مما  غيرهمـا  أو  بعوضـة 
ما أشبهه  أو  أعمى  مقابلة رجل  يصلي  كان  إن  عليه، وكذلك  فال بأس  ذلك  على 
ألنه  عليه؛  فال بـأس  يضره،  أن  نفسـه  على  حذرًا  موضعه  عـن  له  فنحـى  ذلـك، 

عليه»(١). ال حرج  أعمى  ألنه  األصحاء؛  من  كغيره  نفسه  عن  ال يدفعه 
الضارة  والصور  الحاالت  لجميع  عام  ضابط  بوضع  قوله  الشـماخي   وختم 
جميع  إن  «وبالجملة  فقال:  إزالتها  إلى  فيضطر  صالته  في  المصلي  تعترض  التي 
هذه  مثل  ألن  صالتـه »(٢)  عن  شـغله  إذا  به  يشـتغل  لصالته  إصالح  فيـه  مـا كان 

حصرها. ال يمكن  ومتجددة  كثيرة  الصور 
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الشفعة: حق  في  ـ  أ 
قال  والشريك(٣)،  الجار  عن  المتوقع  الضرر  لدفع  الشفعة  حق  اإلسالم  شرع 
بصقبه » (٤)  أحق  «الجـار  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص:  لقول  جائزة  «والشـفعة  أحمد:  أبو العباس  

.٢٨٦/٢ - ١٨٧ نفسه،  الشماخي:   (١)
.٢٨٨/٢ نفسه،  الشماخي:   (٢)

ـ  ص ١٥٠ - ١٥١.  الخصال،  مختصر  أبو إسحاق،  الحضرمي  ـ   ٣٠١/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
.٤٢٣/٢ - ٤٢٤ الجامع،  بركة:  ابن 

عن  بلفظ:  حديـث:  ٦٥٩٩   ـ  لـه  ليهدى  العامل  احتيـال  بـاب  الحيـل،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٤)
أني  لوال  وقال:  مثقـال،  مائة  بأربع  بيتًا  مالك  سـعد بن  سـاوم  رافع،  أبا  أن  الشـريد:  عمرو بـن 
في  باب  الحيل،  كتاب  أيضًا،  رواه  ما أعطيتك».  بصقبه  أحق  «الجار  يقول:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سـمعت 
األنصار،  مسند  المسند،  في  حنبل  أحمد بن  ورواه  رافع.  أبي  عن   ٦٥٩٤ رقم:  والشفعة،  الهبة 
سـقبه».  أو  بصقبه  أحق  «الجار  بلفظ:  حديـث:  ٢٦٥٩٣   رافع  أبي  حديث  القبائل،  مسـند  =مـن 
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وقعت  فإذا  المالصق،  دون  شـريكه  يقاسم  لم  الذي  للشـريك  وهي:  شـفعته  أي 
ويؤكد  الشـريك،  عن  المضرة  لشـأن  جعلت  إنمـا  وهي  الشـفعة  زالـت  الحـدود 
إنما جعلت  ـ  الشفعة  ـ  «وهي  بقوله:  آخر  في موضع  األمر  أحمد هذا  أبو العباس  

عنه». المضرة  لدفع  أي  للشريك»(١).  المضرة  لشأن 
بشـفعة  ماالً  يشـتري  أن  ألحد  ليس  أن  «واعلم  «جامعه»:  في  جعفر   ابن  قال 
ذلك  بعد  مـن  ثم  األصـول،  فـي  المشـتركة  ـَفع  الشُّ وأوجـب  برأيـه،  إال  شـفيع 
أو  جائز  غير  طريق  أو  ماله،  في  الماء  سـاقية  عليه  الذي  مثل  بالمضار،  ما يشـفع 
واجتماع  المـزارع  على  جرت  إذا  األمطـار  من  المياه  ومجاري  الميـزاب  طـرح 

ذلك»(٢). ونحو  الدارين  بين  الجدار  على  الجذوع 
السفيه: على  الحجر  في  ـ  ب 

الثميني   قال  المالية،  تصرفاته  سـوء  ضرر  لدفع  السـفيه  على  الحجر  وشـرع 
يفسد  رأوا من  إذا  الجماعة  أو  للحاكم  ندب  «وقد  السفهاء:  الحجر على  باب  في 
إن  له  يحرزه  ألمين  نه  يمكِّ أن  بالحبس  ويجبرونه  منه،  ينـزعوه  أن  يتلفـه  أو  مالـه 
يحجروا  أو  بأنفسـهم  له  يحرزوه  أن  ولهم  ما يحتاجه،  إال  منـه  وال يعطيـه  أبـى، 
على  أيضًا  الحجر  وشـرع  أدبوه»(٣).  فيه  شـيئًا  أفسـد  فإن  فيه،  ال يفسـد  أن  عليه 

الدائنين(٤). عن  للضرر  منعًا  المفلس 

ذلك،  وغير  واألحكام  األقضية  في  كتاب  السـنن،  في  الدارقطني  وأخرجه  األلباني.  وصححـه 
فقال  له،  ببيت  سعد  سامه  رافع  أبا  أن  بلفظ:  حديث:  ٣٩٧٠   ارتدت،  إذا  تقتل  المرأة  في  باب 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  أني  لوال  أبو رافع:  له  فقال  مثقال  أربعمائة  على  بزائدك  ما أنا  سعد:  له 
كتاب  والدارقطني،  رافع،  أبي  عن  ما أعطيتك.  القرب،  والصقب  بصقبه»،  أحق  «الجار  يقول: 

رافع. أبي  عن   ،٣٩٧٠ رقم:  واألحكام،  األقضية 
ص ١١٢. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد،  العباس  أبو   (١)

.٢٠١/٤ السابق،  المرجع  جعفر:  ابن   (٢)
ص ١٤٥. الخصال،  مختصر  أبو إسحاق،  الحضرمي  ـ  ص ١٥٤.  البسام،  الورد  الثميني:   (٣)

نفسه. المصدر  الحضرمي:   (٤)

=
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الجوار: حق  في  ـ  ج 
وحده  بها  وينتفـع  جيرانه  أرض  مـن  تمّر  سـاقية  المزارعيـن  ألحـد  كان  إذا 
من  التراب  يأخذ  أن  له  يجوز  هل  وترميم،  إصالح  إلى  السـاقية  هذه  فاحتاجت 
الضرر  ويلحق  خارجهـا،  مـن  إليها  يجلبـه  أن  عليـه  يجـب  أم  األرض  صاحـب 

غيره؟ بأرض 
صاحبهـا  علـى  تكـون  المائيـة  القنـاة  إصـالح  أن  اإلباضيـة   بعـض  فذكـر 
ويجوز  اإلمكان،  بقدر  عنه  الضرر  يزيل  أن  عليه  ويجب  ذلك،  غيره  وال يتحمل 
فإن  بأرضه،  الضرر  إلحاق  بدون  عليه  ت  مرَّ التي  األرض  من  التراب  يأخذ  أن  له 
األرض. صاحب  عن  للضرر  رفعًا  خارجها  من  يجلبه  أن  فعليه  كثيرًا  ترابًا  تطّلب 
أرضه  في  رجل  مال  في  تمّر  ساقية  «وعن  جعفر:  ابن  يقول  المعنى  هذا  وفي 
فغابت  عليه،  لهم  حقيقة  منـه  أسـفل  أرض  إلى  ماله  في  الماء  ممر  عليه  ونخلـه 
هذا  يكون  أين  من  بالتراب،  يصلحوها  أن  الماء  فيها  يجرون  الذين  فأراد  الساقية 

مالهم؟ ومن  الرجل  مال  من  التراب 
بال  السـاقية  عليه  الذي  أرض  من  التراب  يحملون  فإنهم  ما وصفـت  فعلـى 
الساقية،  من  التقوية  كانت  مضرة  هناك  كانت  فإن  األرض،  صاحب  على  مضرة 
ويأتوا  السـاقية  إصالح  السـاقية  صاحب  علـى  كفاية  السـاقية  في  يكـن  لم  فـإن 

شاؤوا»(١). حيث  من  بالتراب 

:√ójóëJh  π°ùædG  º«¶æJ  »a  :kÉ©HÉ°S
ذلك  منع  مـن  فمنهم  وتحديـده،  النسـل  تنظيم  حكم  فـي  العلمـاء  اختلـف 
المسألة وفصلوا  درسوا هذه  الذين  الضرورة، ومن  عند  أجازه  من  ومنهم  مطلقًا، 
تعرض  «فهناك حاالت  قوله:  في  ومما جاء  بكلي   عبد الرحمٰن  الشيخ  القول  فيها 

.٢٠٥/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
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قد  كانت  أو  الـوالدة  كتعّسـر  خطر،  في  نسـلهن  وحياة  حياتهـن  تجعـل  للنسـاء 
أخرى  مرة  حملها  أن  األطبـاء  فقرر  الجانبين  مـن  القيصرية  العملية  لهـا  أجـرت 
أو  الزوجين  بأحد  منتقل  خبيـث  مرض  وجود  قرروا  أو  الخطر،  بحياتهـا  يلحـق 
المرض  ذلك  يحمل جراثيم  مريضًا  إال  فال ينتجون  ويستعصي عالجه  معًا،  بهما 

ذلك. ما شاكل  أو  بعده  من  إلى 
قواعدها:  مـن  التي  الكاملة  اإلسـالمية  الشـريعة  نجد  الحـاالت  هـذه  وإزاء 
نفسًا  اهللا  يكلف  و«ال  التيسـير »  تجلب  و«المشـقة  اإلمكان »  بقدر  مدفوع  «الضرر 
ال تضّيـق  نجدهـا  (البقـرة: ٢٨٦) ،   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿و وسـعها»  إال 
وأن  ال بد  بل  بِدائهـن،  يمتن  أن  عليهـن  وتحتم  واسـعًا  المرهقات  هـؤالء  علـى 
وقد  دائمًا،  أو  مؤقتًا  إما  النسـل  تحديد  لهن  فتبيح  اعتبار  محل  أعذارهن  تجعل 
كان  ذلك  كل  ولكـن  بمقدارها »  تقدر  «والضـرورة  إيجابًا  بعضهـن  على  توجبـه 
تكون  ال أن  األمـة  في  ضئيلة  تكـون  أن  يجب  وبنسـبة  فرديـة  وبصفـة  لضـرورة 

.
واختيارية»(١) إجماعية 

النفس  حفظ  فـي  الشـريعة  مقاصد  مع  يتماشـى  البكري   رأي  أن  ريـب  وال 
اإلمكان »  بقدر  للضرر  «إزالة  وفيها  التعارض،  عند  النسـل  حفظ  على  وتقديمها 

أعظم. ضرر  لحدوث  مظنة  أسبابًا  هناك  ما دامت  وقوعه  قبل 

.٣٢٠/١ - ٣٢١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
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الضرر  ألن  يزال »  «الضرر  الكبرى  الكلية  للقاعدة  قيدًا  تعتبر  القاعدة  هذه 
من  منه  وال أعظم  مثلـه  ضرر  بإحداث  فال يكـون  اإلزالة  واجـب  كان  مهمـا 
ألنه  سواء؛  هما  بل  الحقيقة،  في  األعم  مع  األخص  شـأن  فشـأنها  أولى  باب 
هو  بما  الضرر  دفع  يجـوز  ولكن  يزال »  «الضرر  صدق  لما  بالضـرر  أزيل  لـو 
وإال  أمكـن،  إن  بالغير  إضـرار  بـال  الضـرر  يـزال  أن  إًذا  فالشـرط  منـه،  أقـل 
وأقل  اجتمعا  إن  الضرريـن   أخـف  «فيرتكب  الراشـدي :  قـال  منـه،  باألخـف 
أن  لعلمه  لمريض  جراحية  عملية  يجري  الذي  الطبيب  فمثاله  المفسدتين»(٢)، 
في  الضرر  فـإن  المريض،  يعانيـه  الذي  الضـرر  من  أقل  العمليـة  هـذه  ضـرر 
له  مسـاويًا  كان  أو  المريض،  منه  يعاني  الذي  الضرر  من  أكبر  العمليـة  إجـراء 

العملية. إجراء  له  يجز  لم 
القاعدة  في  ذكرناها  نَّة  والسُّ الكتاب  من  كثيرة  أدلة  إلى  القاعدة  هذه  وتستند 

إلعادتها. فال داعي  الكبرى 

:IóYÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£J  :kÉ«fÉK
«الضرر  الكبرى  القاعدة  تخصص  كثيـرة  مسـائل  تحتها  تندرج  القاعدة  هذه 
القاعدة  بيان مدلول  يزال » أو «ال ضرر وال ضرار » وسوف نذكر بعضها زيادة في 

يلي: كما 

ص ١٤١. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)
نفسه. المرجع  الراشدي:   (٢)
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للغير: أو  لها  المنفعة  لجلب  بالنفس  التضحية  ـ   ١
في  الطمع  ألجل  الهالك  إلى  النفس  إلقاء  تحريم  إلى  العلم  أهـل  ذهـب 
ألنه  الغير؛  أو  النفس  على  أخف  ضرر  دفع  أو  الغير،  أو  للنفس  منفعة  جلب 
أبو العباس   يقول  المعنى  هذا  وفي  منه ،  أشـد  أو  بمثله  الضرر  إزالة  ال يجوز 
إلى  المنافع  الجتـرار  التهلكة  إلـى  نفسـه  يلقي  أن  للرجل  يحـل  «ال  أحمـد: 
تلف  عنه  يتولد  بما  غيره  وعن  نفسه  عن  المضار  وال يدفع  غيره،  وإلى  نفسه 
عطشـًا،  أو  جوعًا  يموت  حتى  والشـراب  الطعام  يترك  أن  مثـل  كلها،  نفسـه 
آدم  بني  من  غيره  منافع  لـه  بتركه  طلب  أو  علة،  غير  من  كذلك  تركـه  سـواء 

وغيرهم»(١).
السياسيين  المعارضين  بعض  إليها  يلجأ  هامة  قضية  إلى  أبو العباس   ويشـير 
عنه  تتحدث  حتـى  الطعام  عن  فيضـرب  الناس،  إلـى  صوتـه  ُيسـِمع  أن  أراد  إذا 
األمر  به  يصل  وقد  عنه،  للدفاع  اإلنسان  حقوق  أصحاب  فيهب  اإلعالم،  وسائل 
وقع  ظلم  ألجل  الطعام  عـن  يمتنع  وقد  حمية،  ذلك  يفعل  وربما  المـوت،  إلـى 
تلك  على  مدة  فيصبـر  المعتقلين،  سـراح  بإطالق  الحاكم  فيطالـب  غيره،  علـى 
أو  عنهم  الحكم  التراجع عن حكمه، ويخفـف  الحاكـم عن  يجبر  الحالـة حتـى 
يموتوا  حتى  الحالة  تلك  على  فيبقوا  لهـم  ال يخضع  قد  ولكن  سـراحهم،  يطلق 
ذلك  عن  ينهـى  واهللا  انتحار،  بـل  حق  بغير  للنفـس  قتل  يعتبـر  وهـذا  ويهلكـوا، 
 LK  J  I ﴿ :أيضًا (البقرة: ١٩٥) ، وقال   ﴾ yx  w  v  u  t ﴿ :بقوله
يجوز  «ال  القاعـدة:  بهـذه  فعمـالً  ولذلـك  (النسـاء: ٢٩) .   ﴾ Q  P  O  N  M
إزالة الضرر بضرر مثله أو أشد منه »، و«درء المفسدة أولى من جلب المصلحة »، 
ضرر  لدفع  المصالح  على  المفاسد  ُتغّلب  المفاسـد  مع  المصالح  تعارض  فعند 

أعلم. واهللا  أعظم 

ص ١٤٤. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد،  العباس  أبو   (١)
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بالغير: بالتضحية  الهالك  من  النفس  إنقاذ  ـ   ٢
لو تعـرض ركاب السـفينة إلى خطر الغـرق وخافـوا الهالك فال يجـوز لهم أن 
يضّحوا بأحدهم ويطرحوه في الماء طمعًا في سالمهم ولو كان مشركًا أو كافرًا؛ ألن 
غرق الجميع ضرر فال يـزال بضرر مثله وهـو إلقاء بعض الناس فـي الماء لتخفيف 
حمولة السـفينة، واسـتثنى العلماء من هذه الحالة إذا كان معهم رجـل محارب فإنه 
يجوز إلقاؤه فـي الماء والتضحية به؛ ألن وجوده معهم يشـكل عليهم ضررًا متوقعًا، 
وإلقاؤه في الماء ألجل نجاتهم فيه ضـرر له محتمل كذلك؛ ألنه قد ينجو من الغرق 

إذا كان يحسن السباحة أو وجد من ينقده من الغرق من خارج السفينة.
البحر  في  آدم  بني  من  شـيئًا  يلقون  «وال  الشـماخي :  يقول  المعنى  هذا  وفي 
إن  إال  باتفاق،  ال تجوز  باألنفـس  األنفس  تنجية  ألن  ذمّيًا؛  أو  مشـركًا  كان  ولـو 
فال بأس  الحيوان  من  شـيء  طرح  أرادوا  وإن  فنعم،  محارب  مشـرك  معهم  كان 

أعلم»(١). واهللا  الذبح  بعد  عليه 
مشـرك  معهم  كان  إن  إال  «قولـه  الشـماخي :  قـول  علـى  تعليقـًا  الشـارح  قـال 
أرادوا  إذا  يذبحونه  وانظر هل  أنفسهم،  لتنجية  البحر  في  يلقونه  أنهم  فنعم،  محارب 
أو  القتلة» (٢)  فأحسـنوا  قتلتم  «إذا  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الحيوانات  سـائر  يذبحون  كما  طرحه 
يحتمل  كذلك  إلقاؤه  وأيضًا  البحر،  في  اإللقاء  من  أمّر  وهو  صبرًا  قتل  فيه  ألن  ال؛ 
فيكون  عليه  يعتمد  شـيئًا  له  ألقيا  إذا  خصوصًا  البر  إلى  والخروج  الموت  عدم  معه 

آدم»(٣). بني  من  ما يلقى  غير  الحيوانات  من  شيئًا   5 بقوله  المراد 

.٣٠٨/٦ - ٣٠٩ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
بلفظ:   ،٣٧٠٩ رقم:  والقتل،  الذبـح  بإحسـان  األمر  باب  والذبائح،  الصيد  كتاب  مسـلم،  رواه   (٢)
الذبح،  فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة،  فأحسنوا  قتلتم  فإذا  شيء،  كل  على  اإلحسان  كتب  اهللا  «إن 
تصبر  أن  النهي  في  بـاب  الضحايا،  كتاب  داود،  وأبو  ذبيحته».  فليـرح  شـفرته،  أحدكم  وليحـد 
الذبائح،  كتاب  واإلباحة،  الحظر  كتاب  صحيحه،  فـي  حبان  ابن  ورواه   ،٢٤٤٧ رقم:  البهائـم، 

أوس. شداد بن  عن  حديث:  ٥٩٦٧ .  الشفار،  بحد  األمر  ذكر 
.٣٠٨/٦ اإليضاح،  على  الحاشية  عمرو،  أبو ستة  القصبي   (٣)



١٣٩ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

بالمال  التضحيـة  يجوز  ألنه  ذبحـه؛  بعد  الحيـوان  إلقاء  العلمـاء  أبـاح  وقـد 
حفظ  على  يقدم  النفس  حفظ  أن  الشريعة  مقاصد  مع  يتوافق  وهذا  النفس  إلنقاذ 

مال. والحيوان  المال، 

اإلكراه: في  ـ   ٣
كان  إذا  غيره  يقتل  أن  بالقتل  أكره  لمن  ال يجوز  أنه  اإلباضية   بعض  يرى  ـ  أ 

فال يجوز. مثله  ضرر  غيره  وقتل  ضرر  فقتله  حق،  بغير  لمسلم  قتله 
«فإن  قـال:  «فإن  شـيقة:  حوارية  عبارة  فـي  الشـأن  هذا  في  بركة   ابـن  قـال 
أن  له  هل  قتلتـك،  تقتله  لم  إن  لـه:  وقال  قتله،  أو  رجـل  بضرب  أمـره  الجّبـار 
غيره، وال يفدي  بتلف  نفسه  يحيي  أن  له  ليس  له:  قيل  الفعل؟  بهذا  نفسه  يحيي 
من  النفس  حفظ  أن  ورغم  بدونهـا»(١).  يفديها  أن  يجوز  وإنما  بمثلهـا،  النفـس 
نفسـه  ينجي  أن  ألحد  ال يجـوز  ولكـن  الحكيـم،  للشـارع  الكبـرى  المقاصـد 
المقتول  عبد اهللا  «كن  بقوله:  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ما حدده  وهو  بريئة،  بنفس  بالتضحية 

القاتل»(٢)»(٣). عبد اهللا  وال تكن 
غصبا  بامرأة  يزني  أن  على  بالقتل  أكره  لمن  ال يجوز  أنه  أيضًا  وذكروا  ـ  ب 
يتعدى  ضرره  ألن  منه؛  أشد  ولعله  ضرر  والزنى  ضرر  القتل  ألن  منها؛  برضى  أو 

المقتول. بخالف  بها  المزني  على  وال يقتصر  غيره  إلى 

.١٩١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
السـنن  في  الداني  ورواه  العالمية).  (ترقيم   ،٢٠١٥٤ حديث،  البصريين،  مسـند  أحمد،  أخرجه   (٢)
بلفظ:  خباب  عبد اهللا بن  عن  حديث:  ٣٠   وغوائلها،  الفتن  في  ما جاء  باب  الفتن،  فـي  الـواردة 
المقتول،  عبد اهللا  فيها  فكن  فتن،  «تكون  يقول:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  يقول:  أبي  سمعت  قال: 
 ،٤٤٥٠ رقم:  الجماعة،  باتبـاع  األمر  باب  الفتن،  كتاب  حجر،  ابن  وأورده  القاتـل».  وال تكـن 
عن   ،٣٦٧٤٤ رقم:  منها،  وتعود  الفتنة  في  الخروج  كره  من  باب  الفتن،  كتاب  شيبة،  أبي  وابن 

عبد اهللا. جندب بن 
ص ٧٥٦. االجتهاد،  منهج  باجو:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٤٠

إن  القتل  وخاف  الزنا  كلفه  فإن  قال:  «فإن  بركة:  ابن  يقول  المعنى  هذا  وفي 
يظلم  أن  له  فليس  للمـرأة  ظلم  الزنا  ألن  ذلك؛  له  ال يجـوز  له:  قيل  يفعـل؟  لـم 
له  هل  له  مطاوعة  بذلك  راضية  المـرأة  كانت  فإن  قال:  فإن  نفسـه،  ليحيي  غيـره 
(أو)  يكّلفها  لِما  لها  ظلم  ألنه  طاوعته  ولو  ذلك  أيضًا  له  ال يجوز  له:  قيل  ذلك؟ 
بذلك  كانت  وإذا   ، 8 اهللا  عند  العظيم  واإلثم  القبيح  والعيب  العار  من  يلحقهـا 
اهللا  يجعل  لم  بما  فرضاها  به،  ترضى  بأن  لها  يأذن  لم  اسمه  جلَّ  اهللا  ألن  راضية 
هذا  يقتله  بأن  رجل  رضي  لـو  أن  كما  لها،  منه  ظلم  غير  ال يصير  به  لهـا  الرضـا 
وإن  ذلك،  له  يكن  لم  يقتله  أن  على  الجبار  أكرهه  إذا  نفسه  به  ليخلص  المؤمن 

بذلك»(١). الرضا  له  يجعل  لم  اهللا 
بالدين  الضـارة  األفعال  من  جملة  والثمينـي   أحمد  أبو العبـاس   وذكـر  ـ  ج 
كالقتل  القتـل،  من  نفسـه  ليفدي  يفعلها  أن  للمؤمن  ال يجـوز  والغيـر،  والنفـس 
والتجسـس  وإتالفها،  بالباطل  النـاس  أموال  وأكل  والجـرح  والضـرب  والزنـى 
البشر،  قاذورات  وأكل  الحرب  في  للعدو  واالستسـالم  الزور  وشـهادة  والقذف 
المعنى  هذا  وفي  منها،  أشـد  أو  مثلها  بأضرار  إزالتها  ال يجوز  أضرار  هذه  فكل 
الموت وذلك:  نفسه  بها عن  التي ال يتّقي  الوجوه  «وأما  أحمد:  أبو العباس   يقول 
النفس  دون  وما  ما كان،  كائنًا  كلها  آدم  بني  من  قتلها  اهللا  حرم  التي  النفـس  قتـل 
ـ ،  أمواتًا  أو  كانـوا  أحيـاء  ـ  كلها  النفـس  في  والفسـاد  والضـرب  الجـروح  مـن 
وجوه  من  حله  غيـر  من  فيها  والفسـاد  كله  بالتعدية  الناس  أمـوال  أكل  وكذلـك 
والشهادة  المحصنات،  وقذف  واألموال،  األنفس  في  والتجسس  كلها،  المتالف 
وشرب  إياه،  لباسـه  وإعطاء  للعدو  السـالح  وإلقاء  الحق،  بغير  والفتوى  بالزور، 
العلماء  اختالف  فيه  يكن  لم  الذي  النجس  وجميع  آدم  بني  أقذار  وأكل  الخمر، 

كلها»(٢). هذه  من  شيئًا  وال يفعل  يموت  فإنه  نجسه،  في 

ص ٢٢٦. البسام،  الورد  الثميني،  ـ   .١٩٣/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
ص ١٤٣ - ١٤٤. مسألة،  أبي  كتاب  أحمد،  العباس  أبو   (٢)
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فعلها  يجوز  التـي  المحرمات  عرض  فـي  أحمد  العباس   أبا  الثمينـي   وتابـع 
أو  والنفاس  الحيض  في  الجماع  إليها  وأضاف  بنفسه،  الفداء  إلى  ذلك  أدى  ولو 
ومن  وال يفعله،  الشـخص  يموت  فيما  «باب  في:  فيقول  إحرام،  أو  اعتكاف  في 
ذلك: الزنا وقتل النفس المحرم قتلها، وأكل مال الغير بتعدية، وقذف المحصن، 
واسـتهالك  به،  عريانًا  يبقى  كان  إن  والثيـاب  السـالح  وإعطاء  الخمـر،  وشـرب 
أو  اعتكاف  في  أو  والنفاس  الحيض  في  والوقاع  بالتجسـس،  واألنفس  األموال 

الموضع...»(١). هذا  غير  في  ما فصل  على  إحرام 
األمور  بعض  أن  نجـد  والثميني   أبو العبـاس   إليه  ذهـب  فيما  التأمـل  وعنـد 
ثم  القتل  مـن  نفسـه  لتخليص  الضرورة  عند  ارتكابهـا  للمكـَره  يجـوز  المحرمـة 
ضر  قد  كان  إن  والمحاللة  التوبة  مع  واإلطعام  كالصيام  وذلك  بالكفارة،  يفديها 
أو  باألكل  الناس  أموال  على  كاالعتداء  األمور،  هذه  من  أعظم  القتل  ألن  غيره؛ 
والفتوى  الزور،  وشهادة  المحصنات،  وقذف  الغير،  على  والتجسـس  باإلتالف، 
وأكل  العـورة،  وكشـف  الخمر  وشـرب  للعـدو،  السـالح  وتسـليم  حـق،  بغيـر 
فكل  اإلحرام،  أو  االعتكاف  وعنـد  والنفاس  الحيض  في  والجماع  القـاذورات، 
ضرر  من  أخف  ضررهـا  ولكن  والغير  بالدين  ضـرر  وفيها  محرمة  األمـور  هـذه 
كان  إذا  القصـوى  الضـرورة  عند  األمـور  بهذه  نفسـه  يفـدي  أن  فيجـوز  القتـل، 

األذى. تحمل  على  ال يقوى 
الحاالت  بعض  في  رّخص  فقد  البهلوي،  بركة   ابن  إليه  ما ذهب  ذلك  ويؤيد 
فليس  تحريمه،  على  متفق  القتـل  ألن  القتل؛  دون  فعل  على  اإلكـراه  يكون  ـا  لمَّ
ولذلك  دونها،  بما  يفديها  أن  وله  غيره،  نفس  بإزهاق  نفسـه  يفدي  أن  لإلنسـان 
أو  القتل  نفسه  إن خاف على  المحصنات  الميتة وقذف  وأكل  الخمر  أجاز شرب 

الهالك. إلى  المؤدي  الشديد  الضرب 

ص ٢٢٦. البسام،  الورد  الثميني:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٤٢

الميتة  أو  الخمر  بشـرب  الجبار  أخذه  فإن  قال:  «فإن  الصدد:  هذا  في  يقـول 
جل  اهللا  ألن  نفسـه،  على  خاف  إذا  نعم  لـه:  قيل  ذلك؟  فعل  لـه  هـل  يأكلهـا  أن 
 [  ZY  XW ﴿  : بقولـه 8  االضطـرار  فـي  ذلك  أبـاح  قـد  ذكـره 
 ª  ©  ¨ ﴿  : وقال 8  (المائدة: ٣) .   ﴾b  a  `  _  ^]  \

(األنعام: ١٤٥) .  ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
المسـلمين  أحد  في  يقـول  أو  المحصنات  يقـذف  أن  كلفـه  فـإن  قـال:  فـإن 
أو  القتل  نفسـه  على  خاف  إذا  نعـم  له:  قيـل  ذلك؛  له  يجوز  هـل  فيـه،  ما ليـس 
المحصنات  قذف  أجزتم  ولـم  قال:  فإن  الهالك،  إلى  المـؤدي  الشـديد  الضرب 
كذب  هو  المحصنات  قذف  إن  له:  قيل  المسـلمين؟  في  والقدح  االضطرار  عند 
أباح  وقد  كذب،  هو  وال يشبهه  فيه  ليس  بما  المؤمن  في  القول  وكذلك  عليهن، 
 W  V  U  T  S ﴿ لقوله:  للكـذب  االضطرار  عند  ذكره  جـل  اهللا 
ثالثة  ثالث  اهللا  إن  يقـول:  وهـو  الحال  هذا  فـي  فعـذره  (النحـل: ١٠٦) ،   ﴾X
أيسر  المسـلمين  على  فالكذب  تعالى،  اهللا  على  كذب  ألنه  الكذب،  أعظم  وهذا 
قدر،  إذا  يقول  أن  له  فليس  المعاريض  عرف  إذا  فأما  المعاريض،  يعـرف  لـم  إذا 
محمدًا  يعرف  وهـو  اهللا  على  يكذب  محمدًا  إن  قـل  له:  قالوا  لو  أنهـم  تـرى  أال 
يقصد  وليس  كذاب»(١)،  محمد  فقال  تأويل  أو  تنـزيـل  في  اهللا  على  يكذب  آخـر 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص . محمد 
والثميني   العباس   أبي  رأي  إلى  ومـال  الرأي  هذا  خالف  باجو   الفقيه  ولكـن 
أوضحناها؛  التي  للعلة  المانع  الرأي  هو  راجحًا  لنا  يبدو  «والذي  وقال:  ورجحه 
مبناها  اهللا  حقـوق  إذ  العباد،  حق  في  ما ال يتسـامح  اهللا  حق  في  يتسـامح  وألنـه 
مع  قياس  الكفـر  على  فالقياس  المشـاححة  مبناها  العبـاد  وحقـوق  المسـامحة، 

الفارق»(٢).

.١٩١/١ - ١٩٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
ص ٧٥٧. االجتهاد،  منهج  باجو:   (٢)
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بعض  في  باجـو   الفقيه  موافقـة  يمكـن  المتقدمة  األقـوال  فـي  النظـر  وبعـد 
من  هي  والتي  بالنفس،  وتلحق  بالغير  ال تلحق  التي  المضرات  أن  إال  ما رجحه، 
في  والجماع  الخمر  شرب  مثل:  االضطرار،  عند  فيها  الترخص  يجوز  اهللا  حقوق 
وكشـف  النجاسـات  وأكل  واإلحرام،  واالعتـكاف  والنفـاس  الحيـض  حـاالت 
بعض  عند  الكفارة  مع  واالستغفار  التوبة  فعلها  على  يترتب  األمور  فهذه  العورة، 
بل  المحرمات،  هذه  عن  االمتناع  سبيل  في  بالنفس  التضحية  فال يجوز  الفقهاء ، 
للعدو  السـالح  كإلقاء  بالغير  ضررهـا  يلحـق  التي  المحرمات  بعـض  فـي  حتـى 
يمكن  القتـل،  من  أقل  ضررهـا  دام  ما  الجـواز  فيهـا  فالراجـح  المـال،  وإتـالف 

أعلم. واهللا  بالمال  وإزالته  إصالحه 

إليها: حاجة  في  وهو  البلد  خارج  إلى  الضرورية  السلع  تهريب  ـ   ٤
كان  إذا  آخر  بلد  إلى  يحملها  أن  ُيمنع  السـلعة  صاحب  عن  السـالمي   سـئل 

بماله؟ متصرف  أنه  مع  المنع  ما وجه  لها،  محتاجين  بلده  أهل 
ليست  حقوق  لهم  وعليه  غيرهم،  حاجة  من  أولى  بلده  أهل  «حاجة  فأجاب: 
غائبة،  مجهولة  غيـره  وحاجة  حاضرة،  متعينـة  البلد  هذا  فحاجـة  وأيضـًا  للغيـر، 
ألن  الغائب؛  المجهـول  الضرر  دفـع  من  ألزم  الحاضـر  المعلوم  الضـرر  ودفـع 
ببقائه  جاهلون  فنحـن  ال نعلمه  بوجه  ارتفاعه  يمكـن  الغائب  المجهـول  الضـرر 
إلى  بلد  من  السلعة  نقل  تمنع  علل  فهذه  بقاءه،  نشاهد  الحاضر  وهذا  اآلن،  إلى 
لم  أو  البلد  أهل  من  السـلعة  صاحب  كان  األول  البلد  أهل  إليها  احتاج  إذا  بلد، 
في  التصرف  من  يمنـع  لم  فإنه  ماله،  في  متصرفـًا  كونه  هذا  وال يعـارض  يكـن، 
 e  d  c ﴿ تعالى:  يقول  غيره،  على  الضرر  إدخال  من  منع  وإنمـا  مالـه، 

(المعارج: ٢٤ - ٢٥)» (١).  ﴾j  i  ❁  g  f
نصه:  بما  المعنى  هـذا  وبيعه  ونحوه  الطعام  حمل  باب  فـي  الثميني   ويؤكـد 

.١٧/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٤٤

غيرها  إلى  منها  يحمله  أن  أراد  من  يمنعوا  أن  الطعام  فيها  غال  قرية  ألهل  «وجاز 
وكذا  ما عندها،  على  يقتصروا  أن  قرية  ولكل  أنفسهم،  على  وخافوا  احتاجوه  إن 
ال يحملون  كذلك  أيضًا  البر  ولعل  «(قلت)  الثميني :  قال  البحر».  في  الصيـادون 

منه...»(١). اكتفوا  إن  إال  آخر  إلى  بلدهم  في  ما اصطادوه 
الضروري  الطعام  وغالء  األسعار  ارتفاع  وهو  المنع  سبب  الثميني   علل  وقد 
ذوي  بالمسـتهلكين  يضر  مما  وهذا  الناس  طعام  غالـب  من  يعد  الـذي  كالقمـح 
أو  األسعار  رفع  من  والمحتكرين  البائعين  منع  فوجب  الضعيفة،  الشرائية  القدرة 

آخر. بلد  إلى  نقلها 
قاعدة:  على  اعتمدا  أنهما  والثميني   السالمي   إليه  ما ذهب  خالل  من  ويظهر 
المواد  إلى  الماسـة  البلد  أهل  فحاجة  منه »  أشـد  أو  بمثله  بضرر  ال يزال  «الضرر 
البلد،  ذلك  فـي  مواد  من  ما يتوفر  كل  علـى  الحفاظ  تقضي  األساسـية  الغذائيـة 
وتهريب  المجتمع،  حاجـات  كل  تسـد  حتى  بالعدل  وتوزيعها  عليهـا  والحفـاظ 
يصيب  ضرر  الوفير  الربح  فـي  طمعًا  أو  إليها  لحاجته  آخر  بلد  إلى  المـواد  هـذه 
بتعريضه  إليه  السـلع  جلب  بدون  كذلك  اآلخر  البلد  وترك  األصلي،  البلد  أهـل 
مثله »،  بضـرر  ضرر  إزالة  يجـوز  «ال  أنه  إال  أيضـًا،  ضرر  هـو  والجـوع  للحاجـة 
غير  محتملة  اآلخر  البلد  وحاجة  ظاهرة  األصلي  البلد  حاجة  كانت  إذا  وخاصـة 

الترجيح. أردنا  إذا  الحالة  هذه  في  الظن  على  اليقين  فيقدم  مؤكدة 
منعًا  آخر  بلـد  إلى  سـلعته  نقل  من  السـلعة  صاحب  منع  أن  بعضهم  ويـرى 
ضمنت  الشـريعة  أن  والحال  السـالمي ،  ذلك  إلى  أشـار  كما  ماله  في  للتصـرف 
ولكن  به،  يلحق  قد  خاص  ضـرر  وهذا  ماله،  في  التصرف  في  مالـك  كل  حريـة 
قرر  ولذلك  أعم  ضرر  وهذا  هالكهم  إلى  يؤدي  قد  السلع  من  البلد  أهل  حرمان 
العام ». الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «يتحمل  فقهية  قاعدة  الحالة  الفقهاء  في هذه 

ص ٢٦٤. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
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مخصوصة: أوقات  في  معينة  عبادة  ألداء  الحيض  منع  أقراص  اتخاذ  ـ   ٥
جواز  في  العلمـاء  بعض  به  ما أفتـى  القاعدة  علـى  المخّرجة  الصـور  ومـن 
التي  األمور  من  وهي  والصوم،  الحج  ألجل  النسـاء  عند  الشـهرية  العادة  تأخير 
الحيض  دم  فيأتيهـن  شـهر،  كل  في  إليها  يتعرضن  فهن  عليهـا،  النسـاء  اهللا  فطـر 
بعض  عنهن  أسـقط  أنه  لهن  رحمتـه  ومن  الولـد،  من  الرحم  بـراءة  علـى  ليـدل 
بعض  ولكن  والحج،  والصـوم  كالصالة  الحيض  فتـرة  أثناء  الشـرعية  التكاليـف 
الحيض  أقراص منع  فتتعاطى  لها  اهللا  الذي وضعه  النظام  تغير من  أن  تريد  النساء 
الحج  بمناسك  والقيام  وقته،  في  كامالً  الصوم  أداء  بذلك  فتستطيع  عنها،  ليتأخر 

العملية؟ هذه  في  الشرع  حكم  فما  أيضًا، 
«هل  مفاده:  سـؤال  في  المسـألة  هذه  عن  بكلي   عبد الرحمٰـن  الشـيخ  سـئل 
تصوم  أن  قصد  الحيض  دم  لتؤخر  الحمل  منع  حبوب  تستعمل  أن  للمرأة  يجوز 

تامة؟». الحج  مناسك  تؤدي  أو  كامالً  رمضان 
ال بد  مجراه  غّير  أو  اإلنسان  في  الطبيعية  الحياة  سير  ما عّطل  «كل  فأجاب: 
ما كان  تأثير  لتعاطيه  يكن  لم  لو  إذ  قصر،  أو  الزمن  طـال  فعل  رد  له  يكـون  وأن 

تغيير. أو  تعطيل  هناك 
منع  وأقراص  حبوب  عن  المخلصين(١)  األطبـاء  بعض  ما يذكره  ذلك  ومـن 
يسـتعملونها  الالئي  على  وخطيرًا  خبيثًا  تأثيرًا  له  أن  من  الحيض  وتأخير  الحمل 
صفو  يكدر  الذي  األعصاب  واهتياج  القلق  من  ما يعقبه  هو  ذلك  حين،  بعد  وإن 
 ﴾v  u  t  sr  q  p﴿ تعالـى:  قولـه  لذلـك  يشـهد  حياتهـن، 
في  فاحتقانه  داء  كان  فإذا  داء،  الحيض  دم  أن  الخبير  العليم  أخبر  فقد  (البقرة ٢٢٢) ، 
سـوف  الجسـم  في  للداء  اسـتبقاء  خروجه  لمنع  الوسـائل  واتخاذ  المرأة  جسـم 
فقدت  أو  الحصانة  تلـك  ضعفت  متى  سـريعًا  يظهر  لـم  إن  ينبعـث  أن  ال يلبـث 

المختصين. يقصد  ولعله  األصل  في  هكذا   (١)
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أن  فإما  األرض  جوف  في  كالبخار  المرأة  في  الحيض  ودم  طبيعية،  نتيجة  يكون 
توازنها  بالصحة ويفقد  ما يضر  أن كل  زلزاالً، وأنت خبير  أن يحدث  وإما  يخرج 

وال ضرار» (١)»(٢). ضرر  «ال  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  تعاطيه  يحرم 

القول: خالصة 
بأنه  وصفه  اهللا  ألن  منه؛  التخلص  يجب  المرأة  بصحة  مضر  الحيض  دم  إن 
منه،  أشـد  أو  مثله  ضرر  عنه  ينتج  لتأخيره  الكيماوية  األقراص  واسـتعمال  أذى، 

منه ». أشد  أو  بمثله  الضرر  إزالة  يجوز  «وال 
ومنعه  الحج  ألجل  الحبـوب  اسـتعمال  في  رخص  البكري   فإن  عليه  وبنـاًء 
الصوم  بخالف  العمر  في  واحدة  مرة  يؤدى  الحـج  أن  ذلك  وعلل  رمضان،  فـي 
ـ  األقراص  ـ  استعمالها  «أما  يقول:  المعنى  هذا  وفي  كامالً  شهرًا  سنة  كل  يتكرر 
غير  من  تامة  مناسكه  لقضاء  الحج  وفي  كامالً،  لتؤديه  رمضان  في  الحيض  لمنع 
للحج  بالنسـبة  وأما  فـال،  لرمضان  بالنسـبة  أمـا  الحالتيـن،  بيـن  ففـرق  تعطيـل، 
في  اتخاذها  على  فال يترتب  العمر  في  مـرة  غالبًا  يقع  الحج  أن  ذلك  فال بـأس، 
في  رخص  كما  فيه  اهللا  يرخص  ولم  ضرر،  معه  ما يخشـى  النادرة  المناسـبة  هذه 

أّوالً. هذا  الصوم 
الضرورة. إليه  تلجئ  قد  الحج  في  استعمالها  ثانيًا: 

تسـتعمل  أن  الحج  في  للمرأة  بأسـًا  ير  لم  أنه   ^ عمر   ابن  عن  نقل  قد  ثالثًا: 
«سـئل  أنه  عمر   ابن  عن  منصور   سـعيد بن  وروى  وتطوف،  لتنفر  حيضها  ما يمنع 
بماء  إليهن  وبعـث  بأسـًا  ير  فلم  لتنفر  حيضتها  لترفـع  الدواء  تشـتري  المـرأة  عـن 

األراك»(٣). 

تخريجه. تقدم   (١)
ص ٣٢٢. البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)

في  الصنعاني  عبد الرزاق  وأخرج  غيره.  أو  نَّة  السُّ كتب  في  الحديث  هذا  تخريج  على  نقف  لم   (٣)=
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وثانيًا،  أوالً،  هذا  عادة  التكرار  لكثرة  يقع  قد  المحذور  فإن  الصوم  عـن  أمـا 
وإن  الحيض  أيام  تفطر  أن  لها  أباح  بأن  رمضان  في  الحائض  مسألة  اهللا  عالج  قد 
لنظام  تغيير  أو  تعطيل  هناك  يقع  أن  دون  التيسير  لدى  بعده  قضاءها  عليها  وجب 
ألجله  أهدر  لما  المرأة  حيض  حبـس  في  ضرر  من  اهللا  ما يعلمه  ولـوال  الفطـرة، 

فيه»(١). اإلفطار  عليها  أوجب  بل  لها  وأباح  رمضان،  حرمة 

ما يفيد  عمر  ابن  عـن  حديث:  ١١٧٦   الحيضة  يقطـع  الدواء  باب  الحيض،  كتـاب  المصنـف، 
ابن  سـأل  رجل،  «عن  نصه:  وهذا  الصوم،  أو  للحج  الرخصة،  بسـبب  يصرح  ولم  المعنى  هذا 
ابن  ير  فلم  عنها،  الـدم  يقطع  دواء  تشـرب  أن  فأرادت  الحيضة  دم  بها  تطاول  امرأة  عـن  عمـر 
ذلك  عن  يسأل  نجيح  أبي  ابن  «وسـمعت  معمر:  قال  األراك».  ماء  عمر  ابن  ونعت  بأسـًا،  عمر 

بأسًا». به  ير  فلم 
ص ٣٢٣. البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)

=
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أخفهما ». بارتكاب  ضررًا  أعظمهما  روعي  مفسدتان  تعارضت  «إذا  أو 
لألكبر». األصغر  أسقط  ضرران  اجتمع  «إذا  أو 
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المعنى  متحـدة  ولكن  وصيغهـا  ألفاظهـا  فـي  مختلفـة  تبـدو  القواعـد  هـذه 
من  أشـد  أحدهما  ضررين  بين  دار  إذا  األمر  أن  وهو  واحـد،  ومؤداهـا  ومغزاهـا 

األشد. وال يرتكب  األخف،  الضرر  فيتحمل  اآلخر 
«ال  أو  يـزال »  «الضرر  الكبرى  الكليـة  القاعدة  عـن  متفرعة  القواعـد  وهـذه 

أعظم. ضرر  دفع  الفرعية  القاعدة  في  يوجد  أنه  باعتبار  وال ضرار »  ضرر 
بالضرر »  ال يـزال  «الضرر  لقاعدة:  كذلـك  توضيح  الفرعيـة  القواعد  وهـذه 
الضرر  يزال  أن  ال ينبغي  ولكـن  ما أمكن  إزالته  يجب  فالضرر  لهـا،  وتخصيـص 
منه،  أخف  بضرر  األشـد  الضرر  نزيل  أن  حينئذ  فعلينا  إزالته  تحتم  فإن  بالضرر، 
عن  الضرر  رفع  عـن  حديثه  سـياق  في  عبارته  في  السـالمي   عليه  ما نص  وهـذا 
ظهره،  على  الصعـود  من  المسـجد  على  الضرر  تولد  «وربمـا  فيقـول:  المسـجد 
تعارضت  إن  فإنـه  أشـد،  ضرورة  لدفـع  إال  الضـرر،  لخوف  ذلـك  مـن  فيمتنـع 

ضرراً »(١). أقلهما  ارتكب  أحدهما  ارتكاب  إال  يمكن  ولم  الضرورتان 
أعظم  أو  مثله  بضـرر  ال يزال  «الضرر  بقوله:  المعنى  هـذا  الراشـدي   ويؤكد 

المفسدتين»(٢). وأقل  اجتمعا  إن  الضررين   أخف  فيرتكب  منه  

.١٨٢/٤ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
ص ١٤١. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
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الضرر  بقاء  بين  خّيرنا  له  مسـاويًا  الضرر  به  زال  الذي  الضرر  كان  «فإن 
المزال  الضرر  مـن  أشـد  المزيل  الضرر  كان  إن  أما  يسـاويه،  بمـا  إزالتـه  أو 
سـفهًا  يكـون  بـل  وال عقـالً،  شـرعًا  ال يجـوز  األشـد  الضـرر  فارتـكاب 

وحماقة»(١).

القول: ومجمل 
وتكميلها،  المصالـح  تحصيل  على  الحـث  الحكيم  الشـرع  مقاصد  مـن  إن 
فما  مفسـدة،  فيه  ورسـوله ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  اهللا  ما نهى  وكل  وتعليلها،  المفاسـد  وتعطيل 
فإذا  اإلمكان،  قدر  تقليلها  إلى  السعي  فالواجب  بالكلية  تعطيل مفسدته  يمكن  لم 
فعل  من  ال بـد  وكان  األخرى،  مـن  فسـادًا  أكبر  إحداهمـا  مفسـدتان  تعارضـت 
وهذا  األصغـر،  بارتكاب  منهمـا  األكبر  درء  هـو  الواجـب  فـإن  منهمـا،  واحـدة 
دفع  ألنه  محسـنًا؛  ذلك  في  الفاعل  ويكون  الصحيح،  والنظـر  الحكمة  مقتضـى 

بأدناهما(٢). الشرين  أشد 
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وهم  ـ  بَِبليتين  ابتلـي  مـن  «أن  قولهم:  الفرعيـة  القاعـدة  هذه  فـي  واألصـل 
الحرام  مباشرة  ألن  أهونهما؛  يختار  اختلفتا  وإن  شـاء  بأيتهما  يأخذ  ـ  متسـاويتان 

الزيادة»(٣). حق  في  وال ضرورة  للضرورة،  إال  ال تجوز 
ذلك: من  نَّة  والسُّ القرآن  من  بأدلة  القاعدة  لهذه  الفقهاء   استدل  وقد 

ص ١٠٢. سابق،  مرجع  إسماعيل:  بكر  محمد   (١)
ص ٦٢. الجامعة،  واألصول  القواعد  ناصر،  عبد الرحمٰن بن  السعدي   (٢)

الكنز  في  لما  الحقائق  تبين  كتابه  في  الزيلعي  عن  نقالً  ص ١١١،  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٣)
ابتلي  من  أن  المسـائل  هذه  جنس  في  «األصـل  فقال:  الصالة  شـروط  باب  في  الحقائـق،  مـن 
ـ وعلي حيدر،  وما بعدها.  العدلية، ٦٨/١،  المجلة  األتاسي، شرح  أيضًا  وينظر:  ـ  ببليتين...». 

وما بعدها.  ،٣٦/١ المجلة،  شرح 
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الكريم: القرآن  من  ـ  أ 
 IH  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  ـ   ١
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باآلية: االستدالل  وجه 
على  الكفار  ما نقمه  أن  إلـى  الكريم  القرآن  أوحى  الكريمة  اآليـة  هذه  ففـي 
الصد  من  عليه  أنتم  فما  مفسدة،  كان  وإن  الحرام  الشهر  في  قتال  من  المسلمين 
وإخراج  عنه  وصدكم  الحرام  وبالمسجد  هداه،  وبسبيل  به  والكفر  اهللا  سبيل  عن 
إلى  إرجاعهم  محاولين  األذى  بشـديد  المؤمنين  وفتنكم  اهللا،  عند  أكبر  منه  أهله 

الحرام(١). الشهر  في  القتال  من  وأكبر  ذنبًا  أشد  الشرك 
في  الفقيه  يعتمـده  عاّمـًا  معيـارًا  الكريمة  اآليـة  هذه  مـن  الفقهـاء   واسـتنبط 
اإلسـالم  عن  والفتنة  مفسـدة  الحرام  الشـهر  في  فالقتال  المفاسـد،  بين  الموازنة 
أحدهما،  فعـل  من  بد  يكن  لـم  إذا  الضررين »  أخـف  «فيرتكب  أعظـم،  مفسـدة 

ما يلي: في  المعيار  ذلك  ويتمثل 
دفعًا  بالتحسينات  المتعلقة  المفاسد  ترتكب  المفاسد  رتب  اختالف  عند  ـ  أ 
لمفاسـد  دفعًا  الحاجات  مفاسـد  وترتكـب  والضروريـات،  الحاجـات  لمفاسـد 
تطبيقات  الضررين »(٢) ومن  أهون  «يختار  قاعدة:  الفقهاء   قرر  ولهذا  الضروريات، 
من  ما فيه  مع  النفس  عـن  الهالك  لدفع  الحرب  في  الكذب  جواز  المعيـار  هـذا 

بالتحسينات(٣). تتعلق  مفسدة 
بمصر،  الحلبي،  مطبعة  التفسير،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  فتح  الشوكاني:   (١)
المعارف،  مكتبة  القرآن،  لتفسـير  الحسـان  القواعد  السـعدي،  ـ   .٢٧/١ ١٩٦٤م،  الثانية  الطبعة 

ص ٣١٥. الفقهية،  القواعد  الندوي،  ـ  ص ١٢٠.   ١٩٨٢/ ط   ١٤٠٢ السعودية،  ـ  الرياض 
.(٢٩) مادة  العدلية،  األحكام  مجلة   (٢)

ص ١٨٤. عثمان:  محمد  شبير   (٣)
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ب ـ وعند اتحاد رتب المفاسد كأن تكون المفسدتان متعلقتين بالضروريات 
أو  النفس  مفاسد  أو  العقل  مفاسد  أو  النسل  لمفسدة  دفعًا  المال  مفسدة  ترتكب 

وهكذا. قبلها  التي  الثالثة  للمفاسد  دفعًا  النسل  مفاسد  وترتكب  الدين،  مفاسد 
المعيار: هذا  تطبيقات  ومن 

ـ جواز إلقاء حْمل السفينة من بضائع دفعًا لمفسدة هالك نفوس اآلدميين(١).
العامة،  للمفسدة  دفعًا  الخاصة  المفسـدة  ترتكب  والُكلِّي  الرتبة  اتحاد  وعند 
وسـيأتي  العام »  الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «يتحمل  قاعدة:  الفقهاء   قرر  ولهذا 
عنها  ر  وعبَّ الكلية،  للمفسـدة  دفعًا  الجزئية  المفسـدة  ترتكب  كما  بيانهـا،  الحقـًا 

لألكبر »(٢). األصغر  أسقط  ضرر  اجتمع  «إذا  الفقهاء 
اإللزامية  العسكرية  بالخدمة  الشخص  التحاق  المعيار:  هذا  تطبيقات  ومن  ـ 
الفرد  على  خـاص  ضرر  من  ما فيه  مـع  عنها  الهـالك  ودفع  األمة  كيـان  لحفـظ 

وأسرته(٣).
قواعده  في  العالئي   الدين  صالح  اإلمام  ما ذكره  القاعدة  هذه  أدلة  ومن  ـ   ٢
قصة  القاعدة  هذه  «أصل  أن  أعظمهما»  لدفع  المفسدتين  أخف  «احتمال  بعنوان: 
جاء  وإن  عنهم؛  الرجـوع  على  المشـركين  يومئذٍ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ومصالحـة  الحديبيـة  
وكان  ال يردونه،  المسـلمين  من  راح  ومن  إليهم،  رّده  مسـلمًا  مكة   أهل  من  أحد 
استشكله  الدين، ولذلك  في  الدنّية  المسلمين وإعطاء  إدخال ضيم على  في ذلك 
والمؤمنات  المؤمنين  قتل  وهي  منه،  أعظم  مفاسـد  لدفع  احُتمل  لكنه  عمر  3 
عظيمة  معرة  قتلهم  وفي  الصحابة ،  أكثـر  وال يعرفهم  بمكة   خاملين  كانوا  الذيـن 

ص ١٨٤. السابق،  المرجع  محمد:  شبير   (١)
أحمد  تحقيق  مالك،  اإلمام  قواعد  إلى  المسلك  إيضاح  الونشريسي،  يحيى  أحمد بن  العباس  أبو   (٢)
العربية  واإلمارات  المغرب  بين  اإلسالمي  التراث  لنشـر  المشـتركة  اللجنة  طبع  الخطابي  بو طاهر 

.٣٧٢ ص ٣٧٠ ـ  ـ /١٩٨٠م.  ١٤٠٠ه المغرب  المحمدية  فضالة  مطبعة  الرباط  المتحدة، 
نفسه. المرجع  محمد:  شبير   (٣)
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أقواهما ،  لدفع  المفسـدتين  أخف  احتمال  المصلحـة  فاقتضت  المؤمنيـن؛  علـى 
 J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ تعالـى:  قوله  يشـير  هذا  وإلـى 
المؤمنين  تمييز  اهللا  قّدر  فلما  (الفتح: ٢٥) ،   ﴾ P  O  N  M  L  K
حينئذ  تعالى  اهللا  سّلط  المشركين،  أظهر  بين  من  وخروجهم  بمكة ،  المستضعفين 
قال  كما  فافتتحوها  مكة ؛  أهل  على  ـ  عليهم  اهللا  رضوان  ـ  والصحابة  رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
فقولـه  (الفتـح: ٢٥) (١)،   ﴾`  _  ^  ]\  [  ZY ﴿ تعالـى: 
تعالى: ﴿ ZY ﴾ (الفتح: ٢٥) ، معناه لو تفرقوا: «أي لو تميز الكفار من المؤمنين 

.
أظهرهم»(٢) بين  الذين 

«قواعد  كتابـه  فـي  عبد السـالم   الدين بـن  عـز  اإلمـام  بـه  ما اسـتدل  وهـذا 
القاعدة(٣). هذه  استنباط  في  األحكام» 

«وكذلك جميع ما وقع في صلح الحديبية  من هذا القبيل من التزام الشروط 
النهاية  في  لهم  تبين  ولكـن  المسـلمين،  على  ومذلة  ضرر  ظاِهرها  التي  الصعبـة 

المبين»(٤). بالفتح  الفوز  إلى  وذريعة  لهم  المصلحة  عين  كانت  أنها 
الميتة  بتحريم  وردت  التـي  باآليات  القاعدة  لهـذه  االسـتدالل  ويمكـن  ـ   ٣
عند  ذكرها  تقدم  وقد  إليها،  للمضطر  إباحتها  فيها  والتـي  الخنـزير  ولحم  والـدم 
وهي:  منها  واحد  آية  بذكر  هنا  واكتفى  المحظورات »(٥)  تبيح  «الضرورات  قاعدة: 
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿  :  8 قولـه 

(البقرة: ١٧٣) .  ﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  hg

نقل   ،٣٨ و.  األول،  الوجه  المذاهـب،  قواعد  في  المذهب  المجموع  الديـن،  صالح  العالئـي   (١)
ص ٣١٥. القواعدالفقهية،  في  الندوي  عنه 
.٣٤٦/٦ العظيم،  القرآن  تفسير  كثير:  ابن   (٢)

مسـلم،  صحيح  على  النووي  شـرح  النووي،  ـ   .٨١/١ األحكام،  قواعد  عبد السـالم،  العزبن   (٣)
.٣٠٦/٣ المعاد،  زاد  القيم،  ابن  ـ   .١٣٥/١٢

ص ٣١٦. الفقهية،  القواعد  أحمد،  علي  الندوي   (٤)
الثالث. الفصل  في  مكانها  ينظر:   (٥)
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حكمين: تقرر  اآلية  فهذه 
إباحة  الثاني:  والحكـم  الخنـزير،  ولحم  والـدم  الميتة  تحريـم  حكـم  األول: 
هذا  في  مفسـدتان  تعـارض  قد  أنـه  يتبين  اآليـة  فـي  وبالنظـر  للمضطـر،  الميتـة 
بالهالك  النفس  فـوات  مفسـدة  مع   8 اهللا  حرم  مما  األكل  مفسـدة  الموضـوع، 
فتدرأ  األولى،  المفسدة  من  أعظم  ـ  الثانية  أي  ـ  المفسـدة  وهذه  الجوع،  بسـبب 
من  األكل  وهـي  ـ  األخف  بالمفسـدة  ـ  الروح  فـوات  ـ  وهـي  األشـد  المفسـدة 
 ، 8 هللا  خالص  حق  هـو  هنا  الحق  وأن  ال سـيما  ـ  إليها  االضطرار  عنـد  الميتـة 
من  وهذا  المسـامحة،  على  مبناها   8 اهللا  وحقوق  مدخل،  فيه  لمخلوق  وليـس 
من  الدين  في  عليها  يجعل  لم  التي  األمة،  هذه  على  وامتنانه   8 اهللا  فضل  عظيم 

وامتنانه(١). توفيقه  على  له  والشكر  إحسانه  على  هللا  فالحمد  حرج، 
 X  W  V  U  T  S  R ﴿ تعالـى:  وقولـه  ـ   ٤
 d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  ZY
 p  o  n  m  l  k  ji  h  g  fe
 |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q
 «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

(النساء: ٢٥) .  ﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬

اآلية: من  الداللة  وجه 
قال  وبهذا  األمـة،  ينكح  أن  للحر  ال يجـوز  األصل  أن  إلـى  تشـير  اآلية  فهـذه 
وغنى  سعة  يسـتطع  لم  من  أن  اآلية  هذه  في  سـبحانه  يقرر  كما  العلماء(٢).  جمهور 
دينه  في  ما يضره  وهو  ـ  العنت  في  الوقوع  نفسه  على  وخشي  المؤمنة  الحرة  لنكاح 
اهللا(٣). شرع  كما  مؤمنة  أمة  ينكح  أن  له  جاز  كذلك  حاله  كان  ومن  ـ ،  كالزنا  وبدنه 

ص ٤٢٥ - ٤٢٦. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  إسماعيل،  علوان   (١)
.٥٥٥/٩ المغني،  قدامة،  ابن  ـ   .١١١/٢ - ١١٣ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.١١٣/٢ - ١١٤ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٥٤

مفسدتان: تعارضت  المسألة  هذه  ففي 
اهللا 8  قال  ولذلك  الولد،  إرقاق  فيـه  إذ  األمة،  من  الزواج  هـي  األولـى: 
الغربة  على  الصبـر  أي  (النسـاء: ٢٥) ،   ﴾ °  ¯  ®  ¬ ﴿ اآلية:  آخـر  فـي 
النفس  مـن  والغض  الولـد،  إرقاق  إلـى  يفضي  ألنـه  األمة؛  نـكاح  مـن  خيـر 
عمر بن  عـن  روي  وقد  البذالـة،  مـن  أولى  األخـالق  مـكارم  علـى  والصبـر 
يصير  يعني:  نصفه»(١)   أرق  فقـد  بأمة  تزوج  حر  «أيما  قال:  أنـه  الخطـاب  3 

رقيقًا(٢). ولده 
وهو  والدنيا،  بالديـن  الضرر  وهو  العنت،  وقـوع  هي  الثانية:  المفسـدة 
دنياه  وفـي  باإلثم،  دينـه  في  ضرر  لحقـه  فيه  وقـع  فمن  الزنـا،  فـي  متمثـل 
حرمات  على  االعتداء  من  ما فيـه  مع  عليه،  الحد  وإقامة  والعـار،  بالخـزي 
المفسدة  احتملت  هذا  وألجل  األولى،  من  أعظم  المفسدة  وهذه  اآلخرين، 
على  هللا  والحمد  الثانية،  المفسـدة  لتجنب  الولد  إرقاق  في  المتمثلة  األولى 

معافاته(٣).
ـ  السالم  عليهما  ـ  الخضر   مع  موسى   بقصة  لها  االسـتدالل  يمكن  كما  ـ   ٥
ظاهرة،  مفسـدة  السـفينة  خرقه  فإن  الغالم،  وقتل  السـفينة  الخضر  خـرق  حيـث 
من  أكبر  مفسـدة  أمامهم  الذي  الظالم  الملـك  من  غصبًا  كلهـا  السـفينة  وذهـاب 

األعظم. لدرء  منها  األخف  فارتكب  األولى، 
مع  تعارضت  ولكنهـا  مفسـدة،  الظاهر  في  فإنـه  الغالم  قتلـه  وكذلـك 
وهي  بقي،  هو  إن  دينهمـا  عليهما  وإفسـاده  بالكفر،  ألبويه  إرهاقه  مفسـدة 
وهي  األخف  المفسدة  فارتكب  القتل،  من  أشد  الفتنة  ألن  أعظم؛  مفسـدة 

منصور،  وسـعيد بن   ،٣٠٨١ رقم:  بأمة،  يتزوج  الحر  في  باب  الفرائض،  كتاب  الدارمي،  رواه   (١)
الخطاب. عمر بن  عن   ،٧١٣ رقم:  الحرة...،  على  األمة  نكاح  باب  الوصايا،  كتاب 

.١٤٧/٥ القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٢)
.١٣٦/٥ نفسه،  المصدر  القرطبي،  ـ   .٢٥/٥ البيان،  جامع  الطبري:   (٣)
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واهللا  الكفر  فـي  أبويه  إيقـاع  وهـي  األعظم،  المفسـدة  لـدرء  الغـالم  قتلـه 
أعلم(١).

بهذه  تتصل  متنوعـة  أمثلة  عبد السـالم   الدين بن  عز  اإلمـام  سـاق  وقـد  ـ   ٦
«النميمة مفسدة محرمة،  القاعدة:  لهذه  المواضع شرحًا  يقول في بعض  القاعدة، 
على  ويدل  إليه...  للمنموم  مصلحة  على  اشتملت  إذا  بها  مأمور  أو  جائزة  لكنها 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ تعالـى:  قوله  كله  ذلـك 
ما فعله  وكذلك  (القصص: ٢٠) ،   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

.
المنافقين»(٢) عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب 

الجليلة  القاعدة  هذه  يخص  فيما  الكريم  اهللا  كتاب  من  األدلة  من  نبذة  فهذه 
القاعدة. لهذه  الكريم  القرآن  إعمال  مدى  لبيان  أوردناها 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ  ب 
القاعدة  هذه  إلـى  إيحاء  فيها  الشـريفة  النبوية  األحاديث  مـن  جملة  وهنـاك 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وتركه  المسـجد  ناحية  في  بال  الذي  األعرابي  قصة  بذكر  نكتفي 

فرغ. حتى  وشأنه 
يذكر  مالك  أنس  بن  سمع  أنه  سعيد   يحيى بن  عن  صحيحه  في  مسلم   روى  ـ 
فقـال  النـاس  بـه  فصـاح  فيهـا،  فبـال  المسـجد  فـي  ناحيـة  إلـى  قـام  أعرابّيـًا  أن 
بوله (٣). على  فصبت  بذنوب  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  فرغ  فلما  «دعوه»،  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

القواعد  كتابـه  في  السـعدي،  ناصر  عبد الرحمٰـن  الشـيخ  القاعـدة  لهذه  القصـة  بهـذه  اسـتدل   (١)
ص ٦٢. الجامعة،  واألصول 

واألربعون. السادس  المثال  ص ١١٤ - ١١٥.  األحكام،  قواعد  عبد السالم:  العز بن   (٢)
رقم:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  مسـجد  وفضل  المسـاجد  في  باب  ووجوبها،  الة  الصَّ كتاب  الربيع،  رواه   (٣)
من  وغيره  البول  غسل  وجوب  باب  الطهارة،  كتاب  ومسلم،  مرسالً.  زيد  بن  جابر  عن   ،٢٦٣
النووي  شرح  مع  مسلم  صحيح  أنس.  عن   ،٢٨٤ رقم:  المسـجد،  في  حصلت  إذا  النَّجاسـات 

.١٩٠/٣ بيروت)  العربي  الثرات  إحياء  دار  (ط، 
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إليه  فقام  المسـجد  في  بال  أعرابّيًا  أن  أنس   ثابت بن  عن  أخرى  روايـة  وفـي 
دعا  فرغ،  فلما  قـال:  وال تزرموه»(١)،  «دعـوه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  القوم  بعـض 

عليه (٢). فصبه  الماء  من  بدلو 

بالحديث: االستدالل  وجه 
ما يلزمه  وتعليمه  بالجاهل  الرفق  إلى  يرشد  الحديث  هذا  أن  العلم  أهل  ذكر 
«دفع  وفيه:  عنادًا،  أو  استخفافًا  بالمخالفة  يأت  لم  إذا  وال إيذاء،  تعنيف  غير  من 

لمصلحتين: «دعوه»  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  أخفهما »  باحتمال  الضررين  أعظم 
فكان  حصل  قد  التنجيس  وأصل  لتضـرر،  بوله  عليه  قطع  لو  أنـه  إحداهمـا: 

به. الضرر  إيقاع  من  أولى  زيادته  احتمال 
في  أقاموه  فلو  المسجد،  من  يسير  جزء  في  حصل  قد  التنجيس  أن  والثانية: 

المسجد(٣). من  كثيرة  ومواضع  وبدنه،  ثيابه  لتنجست  بوله  أثناء 
ذلك  ومع  جلّيًا،  منكرًا  فعالً  أتى  قد  األعرابي  أن  الحادثة  هـذه  من  ويتضـح 
ثم  بوله،  يتـم  حتى  يتركـوه  بـأن  وأمرهم  يزجـروه  أن  أصحابـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  نهـى 
في  وبوله  األعرابي  هـذا  ففعل  عليه،  الماء  بصـب  المكان  تطهير  إلـى  أرشـدهم 
زجرهم  ألن  احتمالها؛  إلى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أرشد  ذلك  ومع  ظاهرة،  مفسدة  المسـجد 
منهم  ليهرب  يقوم  قد  إياه  بزجرهم  فإنهم  هذه،  من  أكبر  مفسدة  عليه  سيترتب  له 
ثم  أيضًا،  فتتنجس  ثيابه  وستصيب  المسجد،  من  أكبر  مكان  في  النجاسة  فتنتشر 

شرح  القطع،  واإلزرام  ال تقطعوا،  أي  الراء،  وبعدها  الزاء  وإسكان  التاء  بضم  وهو  تزرموه:  ال   (١)
.١٩٠/٣ مسلم،  صحيح  على  النووي 

الطهارة،  كتاب  ومسلم،   ،٥٦٨٦ رقم:  كله،  األمر  في  الرفق  باب  األدب،  كتاب  البخاري،  رواه   (٢)
عن   ،٢٨٤ رقم:  المسـجد،  في  حصلت  إذا  النَّجاسـات  من  وغيره  البـول  غسـل  وجوب  بـاب 

أنس.
القواعد  في  الندوي  عنه  نقل  ص ٣٨،  العالئي،  قواعد  وينظر:   .١٩٠/٣ مسلم،  شرح  النووي:   (٣)

ص ٣١٧. الفقهية، 
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إنهم  ثم  ضره،  فربما  بذلك،  سيتأذى  فإنه  ابتدأه  أن  بعد  بوله  حبس  أنه  فرض  لو 
فيكون  قبل،  من  نهروه  وقد  منهـم  يتعلم  أن  فيرفض  منهم،  سـينفر  إياه  بزجرهـم 
لدرء  المفسدة،  تلك  احتملت  ولهذا  قبوله،  وعدم  الحق  لرده  سببًا  هذا  تصرفهم 

األولى(١). من  أشد  هي  التي  المفاسد  تلك 
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القاعدة  لهذه  ومتنوعة  تطبيقيـة  أمثلة  اإلباضية   الفقهية  المصـادر  فـي  وردت 
ذلك: أمثلة  ومن  القاعدة  لهذه  اإلباضية   إعمال  مدى  على  تشهد  كلها 

العبادات: باب  في  ـ  أ 
الضرورة: عند  النجس  بالثوب  الصالة  جواز  ـ   ١

يصلي  أن  للمصلي  الفقهاء   رخص  فقد  الطهارات  في  القاعدة  لهذه  وإعماًال 
ولكنهم  غيره،  يجد  ولم  الطاهر  الثوب  فقد  إذا  الضرورة  عند  المنجوس  بالثوب 
نجاسـته  في  بالمختلف  فيبدأ  المفاسـد،  بين  والموازنة  الترتيب  مراعاة  اشـترطوا 
مفسـدتين  اجتماع  عند  الضررين »  أخـف  «ارتكاب  بـاب  من  عليه  المتفـق  قبـل 

األخرى. من  أعظم  إحداهما 
النجاسـات  من  جملة  وذكر  اإليضاح  في  المسـألة  هذه  في  الشـماخي   نقل 
الثوب  فقدان  عنـد  للصالة  اسـتعماله  إلى  فيضطر  فتنجسـه  الثوب  تصيـب  التـي 
اسـتعمال  إرادة  عند  مراعاته  يجب  الـذي  الترتيب  ضرورة  إلى  وأشـار  الطاهـر، 
وأهون  الضررين  أخـف  «يختار  للقاعدة:  إعماالً  الصـالة  في  المنجوس  الثـوب 
به  ما يصلي  يجد  لم  «وإن  عبارته:  نص  وهذا  المفسدتين »،  تعارض  عند  الشرين 
وثوبًا  بالدم،  منجوسـًا  وثوبًا  بالقيء،  منجوسـًا  وثوبًا  بالنطفة،  منجوسـًا  ثوبًا  إال 

ص ٤٢٨ - ٤٢٩. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  إسماعيل،  علوان   (١)
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من  أولى  بالنطفة  المنجوس  فالثوب  بالغائط،  منجوسـًا  وثوبًا  بالخمر،  منجوسـًا 
أعيان  مـن  ليسـت  النطفة  ألن  األنجـاس؛  هـذه  من  بغيرهـا  المنجـوس  الثـوب 
وقال  النجـس،  من  أولى  والمنجـوس  منجوسـة  فهي  بعضهـم،  عنـد  األنجـاس 
طاهر  النـاس  بعض  عند  القـيء  ألن  وذلك  النطفـة؛  مـن  أولى  القـيء  آخـرون: 
النطفة  بعد  ثـم  النطفة،  القيء  بعـد  ثم  عليه،  المتفـق  من  أولـى  فيـه  والمختلـف 
أهون  وهو  قليله  في  رخص  قد  الشرع  ألن  والغائط؛  الخمر  من  أولى  وهو  الدم، 
ألن  الغائط؛  مـن  أولى  والخمر  الخمر،  الـدم  بعد  من  ثم  والغائـط،  الخمـر  مـن 
البول  أن  وأظن  الغائط،  في  يختلفوا  ولم  الخمر  تحريم  علة  في  اختلفوا  العلماء 

أعلم»(١). واهللا  الغائط  من  أقذر 
اختالف  فيه  الذي  النجس  «وكذلك  نفسـه:  السـياق  في  الشـماخي   ويضيف 
األصل  منه  نجس  الذي  الثوب  وكذلك  عليه،  المتفق  النجس  من  أهون  العلماء 
يتعمده  لـم  الذي  الثـوب  وكذلك  األكثـر،  منه  نجـس  الذي  الثـوب  مـن  أهـون 
يجوز  أنه  العلماء  بعض  وعند  بالنجس،  تعمده  الذي  الثوب  من  أهـون  بالنجـس 
عندي  وذلك  نجس؛  من  نجسـًا  يفرز  ولم  الثياب  هذا  من  شـاء  بما  يصلي  أن  له 
الصالة  جهة  فـي  متسـاوية  فهي  الصالة  صحـة  تمنع  كلهـا  األنجـاس  هـذه  ألن 

المنع»(٢). في  لتساويها 

القول: مجمل 
«إذا  الفقهية  القاعـدة  على  يعتمـدون  اإلباضية   فقهاء  أن  تقـدم  ممـا  يظهـر 
المصالح  تعارض  عند  أخفهما »  بارتكاب  أعظمهما  مفسدتان روعي  تعارضت 
الذي  الترتيب  هذا  من  ذلك  على  وال أدل  بينها،  الترجيح  وتعسـر  والمفاسـد، 
ففي  للطاهر،  فقده  عند  المنجوس  الثوب  َلْبس  إلى  اضطر  إذا  للمصلي  أقروه 

.٤٥/٢ - ٤٦ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٤٦/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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تقّدم  المفاسد  تعارض  وعند  المصالح،  فقدان  عند  المفاسد  بين  موازنة  ذلك 
المفسدة  على  القليلة  المفسدة  وكذا  الظنية،  المفسـدة  على  القطعية  المفسـدة 
في  المتفق  علـى  فسـادها  في  المختلـف  المفسـدة  وتقـدم  الكبيـرة،  العظيمـة 
تساوت  إذا  ولكن  الضررين »،  أخف  «ارتكاب  لقاعدة:  مراعاة  وهكذا  فسادها، 
فهنا  للمنع،  علة  هو  الذي  الثوب  نجاسة  مثل  واحد  وصف  وشملها  المفاسد 
ملزم  وغير  الثياب  من  ما يشـاء  المكلف  يختار  بل  معيَّن  ثوب  اختيار  ال يلزم 

معيَّن. باختيار 

المختار: الرأي 
من  ما يفهم  وهـذا  ويرجحـه،  الرأي  هـذا  إلـى  يميـل  الشـماخي   أن  ويبـدو 
القائلين  الفقهـاء   بعـض  رأي  علـى  تعقيبًا  ذلـك  ذكـر  عنـدي»  «وذلـك  عبارتـه: 
مراعاة  ودون  أنواعهـا،  إلـى  النظـر  دون  المختلفـة  النجاسـات  بيـن  بالمسـاواة 
هو  الشـماخي   اختيار  ولعل  المتنجسـة  األشـياء  بين  االختيار  إرادة  عند  للترتيب 

أعلم. واهللا  المتقدمة  للقاعدة  استنادًا  عندنا  الراجح 

الضرورة: عند  الصالة  أركان  بعض  ترك  ـ   ٢
عند  سـيالنه  ويزيد  دمًا،  ينـزف  جرحه  كان  إذا  للمصّلـي  اإلباضيـة   رخـص 
ترك  ألن  الركوع؛  أو  السـجود  ويترك  قائمًا،  أو  قاعدًا  ويصلي  يومئ  أن  سـجوده 
انتقاض  يوجبـون  من  عند  الحـدث  مع  الصالة  مـن  أهون  الركـوع  أو  السـجود 
يدفع  الحالة  هذه  في  والركوع  السـجود  ترك  أن  مع  الدم،  سـيالن  عند  الوضوء 
الضررين   أخف  «يختار  فهنـا  ونزفه،  الدم  خروج  وهـو  أعظم  ضرر  الجرح  عـن 

ألعظمهما ». دفعًا 
منه  يسـيل  جرح  فيه  في  كان  إن  «وكذلك  الصدد:  هذا  في  الشـماخي   يقول 
فإن  الدم،  يزول  حتى  فلينتظر  واسعًا  الوقت  كان  إن  فإنه  الصالة،  وحضرت  الدم 
برأسه  ويطأطئ  أمامه،  فيه  من  الدم  ويبزق  أمكنه  كما  فليصلِّ  الوقت  فوات  خاف 
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يطأطئ  أن  يمكنـه  لم  وإن  ثوبـه،  الدم  يلحق  لئـال  كذلك  ويصلـي  األرض  إلـى 
ويبزق  ركبتيه  على  المنديل  يضع  أو  قاعدًا،  يصلي  فإنه  أمامه  يبزق  وال أن  برأسه 
الصالة  من  آكد  الثوب  طهارة  هذا  فعلى  ثوبه،  ينجس  لئال  التراب  على  الدم  فيه 
يلحق  أن  غير  من  قاعـدًا  يصلي  أو  ثوبه،  ينجس  أن  إال  يمكنـه  لـم  وإن  بالقيـام، 
وال بدل  الشـرع  في  بدل  لها  القيام  صالة  ألن  قاعدًا؛  يصلي  فإنه  ثوبـه،  النجـس 
شـيء،  عليه  فليس  الدم  مـن  عليه  ما ال يقدر  هـذا  بلـغ  وإن  الثـوب...  لطهـارة 

وسعها...»(١). إال  نفسًا  اهللا  وال يكلف 

الجوع: هالك  من  النفس  إنقاذ  في  ـ   ٣
انقطاع  أو  والفتن  الحروب  بسـبب  الشـديد  الجوع  إلى  أحيانًا  الناس  يتعرض 
أكل  إلى  فيضطـرون  حاجتهـم  ما يسـد  الحـالل  األكل  مـن  وال يجـدون  السـبل، 
الخنـزير  ولحم  والـدم  الميتة  أكل  فـي  الحكيم  الشـارع  لهم  رخص  وقد  الحـرام، 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  قوله  في  وذلك  الضرورة،  عند 
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
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ذوات  من  غيرها  ونجـد  عليها  المنصوص  المحرمات  هـذه  ال نجد  وقـد  ـ 
السباع والطيور الجارحة، إما حية أو ميتة أو غيرها من الدواب، كالخيل والبغال 
يهلك؟ الجوع حتى  يصبر على  أم  ميتة؟  أم  مذكاة  أكلها؟  له  يجوز  فهل  والحمير 
فهل  لغيره،  مملـوك  ولكنه  زالالً  وماًء  حـالالً  أو  نجسـًا  طعامًا  يجد  وقـد  ـ 
أن  له  يجوز  وهل  ذلك؟(٢)  يضمن  وهل  والمتنجسـات؟  المحرمات  على  يقدمه 

ذلك؟(٣). من  منعه  إن  صاحبه  يقاتل 

.٢٨٥/٢ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.١٧٩/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (٢)

ص ٢٦٦. البسام،  الورد  الثميني:   (٣)
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المخمصة  إلى  طريقه  فـي  فيتعرض  العمرة  أو  بالحج  محِرمًا  يكـون  وقـد  ـ 
عليه  يقّدم  أم  ذلـك؟  جزاء  ويضمـن  الصيد  من  األكل  لـه  يبـاح  فهـل  المهلكـة، 

عنها؟ المنصوص  األكل  من  المحرمات 
أو  بالجوع  المضطـر  أن  وبيَّنـوا  األسـئلة  هذه  على  اإلباضيـة   فقهـاء  أجـاب 
مراعاة  عليه  يجب  المشروبات  أو  المطعومات  من  المحرمات  أكل  إلى  العطش 
أو  جوعًا  الهالك  وهو  األعظم،  الضرر  لدفع  الضررين »  أخـف  «ارتكاب  قاعـدة: 
عصمتها  على  يقدر  وهو  الهالك  إلى  بنفسه  يلقي  أن  للمسـلم  فال يجوز  عطشـًا، 
جعل  من  فمنهم  به،  النجاة  يرجو  شيء  بأي  أو  فيها،  المرخص  بالمحرمات  ولو 
كانت  إذا  االضطرار  عند  منها  شاء  بما  الخيار  فله  متساوية،  المحرمات  تلك  كل 
أي  المحرمـات،  على  المحلـالت  يختـار  أن  واألحسـن  الهـالك،  مـن  تعصمـه 
كلحم  المحرمات  قبـل  والنجس  والطعـام  األنعام  من  كالميتـة  حالالً  ما أصلـه 

وميتتها. والسباع  الخنـزير 
فيقدم  والمضـار،  المفاسـد  بيـن  والموازنـة  الترتيـب  اشـترط  مـن  ومنهـم 
الحيوان  ميتة  مثـل:  تعويض  فيه  كان  ولـو  حرام  ما أصله  على  حـالل  ما أصلـه 
والخنـزير  كالسـباع  المحرم،  الحيوان  من  المذكى  على  يقدم  كاألنعام  الحالل، 

والحمير. والبغال 
من  خير  والميتة  اإلحرام،  عنـد  الصيد  لحم  من  خير  الحيوان  ميتـة  وكذلـك 
ويجب  حرام  إذنه  بغير  الغيـر  مال  وأخذ  فيها،  ال ضمان  الميتة  ألن  الغيـر؛  مـال 

ذلك: لتوضيح  العلماء  نصوص  بعض  ننقل  أن  وال بأس  ضمانه، 
من  يعصم  مـا كان  كل  «إنـه  ما نصـه:  للكدمي   «المعتبـر»  كتـاب  فـي  جـاء 
منه  يأكل  أن  ضرورته،  حال  في  للمضطر  حالل  الضرورة  من  يعنـي  المحرمـات 
ذلك  أشـبه  وما  الخنـزير  ولحم  الميتة  فأمـا  نفسـه،  به  ما يحيي  بقدر  يشـرب  أو 
اهللا  كتاب  حكم  في  االضطرار  حال  في  جائز  أنه  عليه  اإلجماع   موقع  عنده  فتقع 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تعالى:  قوله  في  تعالى 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٦٢
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وأمـا  (األنعـام: ١٤٥) ،   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُسـّنة  وال من  اهللا  كتاب  من  نـص  فيه  يأت  لـم  مما  ذلـك  سـوى 
على  هو  وإذ  ترخيص،  فيـه  يأت  لم  إذا  محجور  إنـه  كله  فيه  قيل  قد  أنـه  فمعـي 
الخمر  مثل:  وذلك  غيرها  وال في  ضرورة  في  فيه  مستثنيًا  وليس  التحريم،  جملة 
ال يجوز  قال:  مـن  فقال  والرجس،  المحرمـات  هذه  وأشـباه  والعذرة  واألبـوال 
ما رجاه  كل  قال:  مـن  وقال  ظمأ،  أو  جوع  أو  وال غيرها،  ضـرورة  ال في  ذلـك 
على  منه  يخـاف  ظمأ  أو  جوع  من  بـه  ويحيي  به  يعصم  أن  ذلـك  مـن  المضطـر 
إنقاذ  يجوز  أي  المحرمـات»(١)  مثل  فهو  الحياة  لنفسـه  فيه  ويرجو  الهالك  نفسـه 

به. النفس 
ويفضل الكدمي  عدم اإلقدام على المحرمات ولو اضطرارًا تنـزيهًا وتورعًا، 
شـيء  على  اإلقدام  يعجبني  «وال  المعنى:  هذا  في  يقول  تركها،  لديه  واألحسـن 
فهو  وإال  ويعتصم  يحيـي  أنه  عرف  قد  معنـى  على  إال  وتورعا  نزاهـة  ذلـك  مـن 

والتحريم»(٢). الحجر  معنى  على 
ينجيه  أنه  إذا علم  إال  المضطر  الخمر على  الكدمي  في تحريم  الثميني   وتابع 
فيقول: «وال يجوز  إلى اإلسكار  الذي ال يصل  القليل  بالقدر  الهالك، ويكون  من 
وجّوز  اإلباحة  في  يذكره  لم  وعال  عز  اهللا  ألن  بالخمر؛  نفسه  ينجي  أن  للمضطر 

فال»(٣). وإال  الهالك  من  ينجيه  كان  إن  منها  ما ال يسكره  قدر  له 
ويشير الكدمي  وغيره إلى وجوب مراعاة الموازنة بين المفاسد إذا اجتمعت 
ومفسـدة  ضررًا  أقلهما  فيختار  اختلفت  وإن  منها،  ما شـاء  فيختار  تسـاوت  فإذا 
من  يذّكى  الذي  أن  قيل:  قد  أنه  «ومعي  عبارتـه:  ونص  منها،  أعظم  ما هـو  لدفـع 

.١٠٧/٣ - ١٠٨ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.١٠٨/٣ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (٢)

ص ٢٦٥ - ٢٦٦. البسام،  الورد  الثميني:   (٣)



١٦٣ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

منه،  نفسه  أحيى  المضطر  شـاء  فبأيهم  المحلالت،  من  الميتة  بمعنى  المحرمات 
له  تقع  فكذلـك  المحلالت،  ميتـة  الضـرورة  عند  لـه  أُِحّلـت  كانـت  إذا  أنـه  أي 
المحرمات،  من  بالمذّكى  نفسـه  إحياء  الضرورة  حالة  في  له  تبيح  التي  الضرورة 
المحلالت؛  ميتة  من  أشـد  المحرمات  ميتة  أن  معي  ولكن  بينهمـا،  الخيار  وهـو 
أن  للمضطر  ال يجوز  فإنه  ولذلك  صراحة،  الكتاب  في  النص  فيها  ورد  هذه  ألن 
الكتاب  له  رخص  هذه  ألن  المحلالت؛  ميتة  وجد  إذا  المحرمات  ميتة  من  يأكل 

عليها...»(١). تقع  الرخصة  أصل  فهي  فيها، 
مفسـدة  وجود  حالة  في  ترجيحه  واختار  مذهبه  في  الكدمي   الثمينـي   وتابـع 
حضره  إذا  «والمضطر  الصدد:  هذا  في  فيقول  أكبرها  على  فتقدم  غيرها  من  أقل 
روحه  ما يمسك  بقدر  شاء  أيها  من  نفسه  ينجي  فإنه  الخنـزير  ولحم  والميتة  الدم 
في  كان  أو  سـفر  في  كان  وقته  في  الفرض  أداء  على  ما يطيق  بقدر  وقيـل  فقـط، 
 ª ﴿ تعالى:  قوله  ظاهر  علـى  بناء  والمعتدي(٢)  للباغي  ذلك  يجـز  ولم  حضـر، 
غير  قوله  معنى  وقيـل  [اإلباضية ]  أصحابنـا   وعليـه  (األنعـام: ١٤٥) ،   ﴾ ®  ¬  «
اجتمع  فإذا  مضطر،  غير  يكون  ألنه  أيضًا،  فيه  أي  وال معتد  األكل،  في  أي  باغ: 
قد  الثانية  ألن  األولى؛  على  فليقدم  خنـزير  وميتة  ـ  واألنعام  ـ  َنَعْم  ميتة  للمضطر 
سواء...»(٣). وذبيحته  الخنـزير  ميتة  وقيل  الراجح،  على  بناء  حرمتان  فيها  اجتمع 
أقلها  وترجيح  المفاسـد،  بين  الموازنة  منهج  يلتزم  أن  الكدمي   ويحـاول 
حية  الحيوانات  جميـع  فـي  ويعممه  ضـررًا  أعظمها  علـى  مفسـدة  أو  ضـررًا 
أن  حدث  فإن  االختيار  في  الترتيب  هذا  مراعاة  إلى  المضطرين  فيدعو  وميتة 
سـببًا  يكون  ذلك  أن  يعلم  دام  ما  عليه  فال إثم  النظام  هذا  عن  البعـض  خـرج 

الهالك. من  لنجاته 

.١٠٨/٣ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (١)
بالمعاصي». ال تناط  الرخص  «أن  وغيرهم  الشافعية  عند  معتمدة  فقهية  قاعدة  إلى  يشير   (٢)

ص ٢٦٥. البسام،  الورد  الثميني:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٦٤

إن  األنعام  من  المحلـالت  ميتة  تكون  أن  «ويعجبني  الشـأن:  هذا  في  يقـول 
وغيرها  والبغال  والحمير  الخيـل  من  الدواب  من  غيرها  ميتة  مـن  أولى  أمكنـت 
ميتة  على  الصيد  مـن  أشـبهها  وما  األنعام  ميتة  يقدم  أن  ويعجبني  أشـباهها،  مـن 
نفسـه  أحيى  فإن  دونها،  أو  مثلها  هو  مما  أشـبهها  وما  والخيل،  والحمير  البغال 
واإلبل  كالبقر  األنعام  ميتة  وترك  أشـبهها،  وما  والخيل  والحمير  البغال  ميتة  من 
في  أنه  فمعي  ونحوها،  والدواجن  الطيور  ميتة  من  أشبهها  وما  والغزالن  والغنم 
من  الدواب  هذه  ميتة  وكذلك  متقـارب،  فيه  المعنى  ألن  له؛  جائزة  الحالـة  هـذه 
فمعي  السباع،  ميتة  معها  ووجد  أمكنت  إذا  أشبهها،  وما  والحمير  والبغال  الخيل 
إن  المضطر  ولكـن  السـباع،  ميتة  على  والحمير  والبغـال  الخيل  ميتـة  يقـدم  أنـه 
والغنم،  والبقر  كاإلبل  األنعام  ميتة  دون  أشبهها،  وما  السباع  ميتة  من  نفسه  أحيى 
وال يعتبر  إثمًا  ال يلزمـه  عندي  ذلك  فإن  والحميـر،  والبغال  الخيـل  ميتـة  ودون 
وأجوز  أولى  الطير  من  والنواشر  الدواب  من  السباع  جميع  من  والذكية  متعديًا، 

الميتة»(١). جميع  ومن  األنعام،  ميتة  من  عندي 
الميتة  علـى  كان  مهما  ـى  المَذكَّ الحيـوان  يقـدم  الكدمـي   أن  يالحـظ  وهنـا 
إذا  خاصة  المتعفن،  من  نفعًا  أعظم  طازجـًا  كان  إذا  المذّكى  اللحم  ألن  مطلقـًا؛ 
بؤرة  وكان  للتلف  تعرض  بارد  مكان  في  يحفظ  لم  إن  عمومًا  فاللحم  ميتة،  كان 
هنا  ومن  األطباء،  ما قرره  وهـذا  المذكى،  من  أعظم  فضرره  الضـارة،  للجراثيـم 
ندرك أن فقهاءنا يعتمدون في نظرهم إلى األمور على الخبرة والعلم وال يمنعون 
للجراثيم  الحديثة  العلمية  االكتشـافات  بذلك  سـبقوا  وقد  الشـرع،  ما خالف  إال 

تحللت. إذا  خاصة  الميتة  في  تنشط  التي  والميكروبات 
الميتة  قدموا  أنهم  حيث  الخنزيـر  لحم  في  أكثر  تتجسـد  النظرية  هذه  ولعـل 
في  أطفيش   القطب  أشـار  وقد  ميتة،  كان  إذا  خاصة  االضطرار  عند  عليـه  والـدم 

.١٠٩/٣ المعتبر،  الكدمي:   (١)
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على  يتفق  لم  ما  كل  وميتة  األنعام  ميتة  ُتقّدم  «قيل  فقال:  األمر  هذا  إلى  «شامله» 
على  الخنـزير  سـائر  ويقدم  سـواء،  وقيل  االضطرار،  في  الخنـزير  عـن  تحريمـه 
ويأكل  كلحمه،  أنه  الصواب  كان  ولو  لحمه،  غير  في  األمة  بين  للخـالف  لحمـه 

وقته»(١). فرض  على  ويقويه  ما ينجيه  المضطر 
اجتماعها  عند  المفاسد  بين  الموازنة  مسلك  أطفيش  القطب   سلك  أن  وبعد 
ما ينجيه  كل  يأكل  «المضطر  أن  وهو  الجزئيات  به  ال يضبط  عاّمًا  ضابطًا  وضـع 

كان. شيء  أي  من  وال يهم  والقوة  النجاة  األكل  في  األصل  أي  ويقويه »، 
النيل» تعليل منهج الموازنة بين المفاسد المختلفة  ويحاول القطب  في «شرح 
أنه  على  بناء  خنـزير  لحم  لتنجية  مضطر  يقدم  وهل   ...» فيقول:  والميتة  كالخنزير 
ثم  ميتة،  غير  ألنه  (َدًما)؛  ثم  ويأكل،  يذكي  فإنه  إليه  اضطر  إذا  [فيه]  الـذكاة  تعمـل 
على  بناء  ما ذكر،  عكس  أي  (عكسـه)  يفعل  (أو)  الذكاة،  فيها  ال تؤثر  ألنـه  ميتـة؛ 
طاهرة  الميتة  أن  ووجهه  ذكاة،  بال  بأكله  إليـه  اضطر  ولو  الذكاة،  فيه  ال تعمل  أنـه 
وتعمل  الحي،  في  أصله  بـذكاة  يحل  ألنه  الدم؛  وبعدها  األصل،  وحـالل  األصـل 
القول،  هذا  على  الذكاة  فيه  ال تعمل  ألنه  الخنزير  وأّخـر  ال فيه،  أصله  في  الـذكاة 
الميتة  ثم  الدم  يقدم  وقيل  الخنـزيـر،  ثم  الدم  ثم  الميتة  م  ُيقدِّ أن  وهـو  مخيـر)  (أو 

غيره...»(٢). وبترك  وحده  إليه  القصد  واحد:  إلى  التقدم  ومعنى  الخنـزير،  ثم 
إذا  «أرأيت  صاحبه:  يقول  سؤال  الثمين»  «العقد  في  ورد  نفسه  السـياق  وفي 

نفسه؟». يحيي  أيهما  فمن  خنـزير  ولحم  أنعام  ميتة  المضطر  هذا  وجد 
ألن  الخنـزير؛  لحم  ويترك  األنعام  ميتة  من  نفسـه  «يحيي  السـالمي :  فأجاب 
فيه  فتجتمع  ميتـة،  منه  ـى  فالمذكَّ الشـرعية  الذكاة  فيه  ال يمكـن  الخنـزيـر  لحـم 
في  وليس  ميتة،  كونـه  حرمة  واألخرى  خنـزيـرًا،  كونه  حرمة  أحدهمـا  ُحرمتـان 

.١٠٤/١ - ١٠٥ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (١)
.٣٦٤/٣ - ٣٦٥ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٦٦

بأخف  الضرورة  دفع  أمكن  «فإذا  ميتة،  كونها  وهي  واحدة  حرمة  إال  األنعام  ميتة 
قد  اهللا  إن  قائـل:  قال  ولو  ذلـك»،  في  أشـدهما  إلى  فال يتعـدى  حرمـة  األمريـن 
قال:  أو  حقه،  في  سواء  فهما  الخنـزير  ولحم  الميتة  المضطرين  حكم  في  ى  سوَّ
ذلك  في  ألنه  صحيحة  ذكاته  كانت  فذّكاه،  الخنـزير  إلى  اضطر  إذا  المضطـر  إن 

القول»(١). على  بعيدًا  كان  لما  حقه،  في  وحالل  له  مباح  الحال 
يميل  لعله  أنه  إال  الثاني،  القول  ال يستبعد  أنه  السـالمي   عبارة  من  ويسـتنتج 
وإن  الضررين »،  وأخف  الشرين  أهون  «اختيار  باب  من  األول  بالقول  العمل  إلى 

إليه. مضطرًا  ما دام  عليه  فال إثم  الميتة  على  الخنزير  لحم  أحد  قّدم 
إلنقاذ  - يقّدم  أيهما  وصيـدًا  ميتة  ووجد  ُمْحِرمًا  كان  إذا  المضطـر  حكم  وفـي 

الهالك؟ من  نفسه 
أو  ميتة  إال  يجد  ولم  شـديد  جوع  إلى  العمرة  أو  بالحج  المحِرم  تعرض  لو 
فيها  رخص  الميتة  ألن  الصيد؛  وال يأكل  الميتة  يختار  قالوا  العلماء  فأكثر  صيدًا، 
أيضًا،  الفدية  أو  الجـزاء  وفيه  النهي  فيه  ورد  الصيد  أما  فيها،  وال ضمـان  النـص 
يترك  أن  فال يمكن  ألعظمهما،  مراعـاة  الضررين   أخف  يختار  الحالة  هـذه  ففـي 
جزاء،  فيه  ألن  الصيد؛  وال يأكل  للهالك  نفسـه  يعرض  قد  ألنه  أكل؛  دون  نفسـه 
اضطر  «وإذا  فيقول:  المعنى  هذا  بركة   ابن  ويؤكد  عليه،  أهون  وهي  الميتة  فيختار 
االضطرار،  حالة  في  محللة  ألنها  الميتة؛  أكل  لـه  واتفقا  صيد  أكل  إلى  المحـرم 

الجزاء...»(٢). وعليه  الصيد  أكل  له  جاز  الميتة  عدم  فإذا 
الميتة  تقديم  فـي  مذهبه  لترجيح  تعليـالت  من  بركة   ابن  به  ما علـل  ورغـم 
«دفع  لقاعدة:  وإعمـاال  الصحية  الوجهـة  من  أرى  فإننـي  للمحِرم  الصيـد  علـى 
وال يلجأ  معلـوم  ضرر  فيها  الميتة  فـإن  المصلحة »  جلـب  على  مقـدم  المفسـدة 
منها  ويرجو  غيرها  وال يملك  يهلك،  أن  وكاد  الجوع  عضه  إذا  إال  المضطر  إليها 

.٢٥٦/١ - ٢٥٧ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
.٢١/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)



١٦٧ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

المال  على  يقـع  ضرره  ألن  له؛  وأصلح  أنفـع  لكان  الصيد  اختـار  ولـو  النجـاة، 
وهو  الهالك،  من  نجاته  حالة  في  مثله  تعويض  إال  عليه  وال يجب  النفـس،  دون 
الموت  على  أشـرف  شـخص  من  المرجوة  ما الفائدة  ولكن  عليـه،  مقدور  أمـر 
ضرورتان  اجتمعـت  وهنا  بالصحـة،  كبير  ضـرر  فيه  متعفـن  بلحم  نفسـه  فأنقـذ 
يقدم  المفاسـد  بين  الموازنة  فعند  المال،  حفظ  وضرورة  النفس،  حفظ  ضـرورة 
الضررين   أخف  يرتكب  أن  أرجح  فإنني  وعليه  المال،  حفظ  علـى  النفس  حفـظ 
أعظم  ضررًا  وليدفع  الفدية،  ضمان  مع  وعافيته  حياته  لضمان  الصيد؛  أكل  وهو 

أعلم. واهللا  الميتة  من  إليه  تنتقل  قد  مهلكة،  بأمراض  اإلصابة  خطر  وهو 
حيث  «المشارق»  في  السالمي   قول  عن  الثمين»  «العقد  في  ورد  سؤال  وفي 
دون  البر  صيد  يأكل  أن  البر  وصيد  الميتة  وجد  إذا  المحرم  المضطر  على  أوجب 
ال لمضطر  للمحـِرم  البر  صيـد  في  اسـتثناء  يرد  ولـم  ذلك؟  كيـف  مثـالً  الميتـة 
ولم  (المائدة: ٩٦) ،   ﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿ تعالى:  اهللا  قال  وال غيره 

له؟ ذلك  أباح  دليل  ثمَّ  أم  غيره  من  مضطّرًا  سبحانه  يستثن 
وقال:  العقـول  أهل  العزيز  كتابـه  في  تعالـى  اهللا  «خاطـب  السـالمي :  أجـاب 
ورّد  (الحشـر: ٢) ،   ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
(النسـاء: ٨٣) ،   ﴾o  n  m  l ﴿ قوله:  في  العلم  أهل  إلى  االسـتنباط 
ال تحل  التي  بالميتة  الضـرر  دفع  جاز  إذا  أنه  العقول  مقتضى  من  المعلـوم  ومـن 
أبدًا في غير الضرورة كان دفع ذلك بما هو حالل دائمًا إال في حال من األحوال 
حالل  وهذا  االضطـرار،  حال  إال  باإلجماع  حـرام  نجس  فالميتة  وأخـف،  أولـى 
كما  الصيد  قتل  في  الجزاء  أوجب   4 إنه  ثم  اإلحرام،  حال  إال  باإلجماع  طاهر 
يحلق  أن  له  فأباح  رأسـه،  من  أذى  به  كان  لمن  الـرأس  حلق  في  الفديـة  أوجـب 
حال  كل  وعلى  الصيـد،  إلى  المضطر  فـي  ذلك  مثل  يقتضـي  والقيـاس  ويفتـدي 

.
الخطاب »(١) فحوى  وهو  باألولى  الحكم  طريق  من  المسألة  في  الصيد  فقصد 

.٢٥٧/١ - ٢٥٨ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٦٨

المختار: الرأي 
عند  للمحـرم  الصيد  تفضيـل  فـي  وغيـره  السـالمي   إليـه  ما ذهـب  ولعـل 
خالفًا  المرجوة،  للمصالح  ومراعاته  القوية  ألدلته  عندنا  الراجح  هو  الضـرورة 
المصلحة »  جلب  من  أولى  المفسدة  و«دفع  نفعها،  من  أكبر  ضررها  التي  للميتة 

الفقهاء . قرر  كما 
كذلك  فهنا  لغيره  طعامًا  أو  مـاالً  ووجد  المحرمات  تلك  وجـدت  إذا  أمـا  ـ 
إذنه،  بـدون  الغير  مال  أخـذ  له  ال يجوز  أنـه  يرى  من  فمنهـم  الفقهـاء ،  اختلـف 
وأشـباهها،  كالميتة  المحرمات  بتلـك  ويكتفي  إليـه،  حاجة  فـي  كان  إذا  خاصـة 
أصله  ألن  ويضمنـه؛  المحرمات  علـى  المال  هـذا  يقدم  أنه  البعـض  يـرى  بينمـا 
الثميني   يقول  الرأي،  هذا  إلى  وأطفيش   والثميني   بركة   ابن  ذهب  وقـد  حـالل(١)، 
ينجي  الذي  ففي  والميتة  الغير  مال  بالجوع  لمضطر  حضر  «وإن  الصدد:  هذا  في 

المال»(٢). في  الضمان  مع  خالف  اآلخر  ويدفع  منها  نفسه  به 
جواز  في  العلماء  إجماع  وحكى  «الجامع»  في  المسـألة  هذه  بركة   ابن  ونقل 
ففيه  ميتة  معه  وجد  إن  أما  غيره،  يجد  لم  إذا  إذنه  بغير  غيره  مال  من  المضطر  أكل 
اجتمعا  إذا  الضمان  مع  الميتة  على  الغير  مال  أكل  تقديم  يرى  وأكثرهـم  خـالف. 
الغير،  مال  أكل  أعظم من  الجسم  الميتة على  الضرري ن؛ ألن ضرر  ارتكاًبا ألخفِّ 
رجالً  أن  العلم  أهل  بين  خالف  «فال  فقال:  نصه  في  بركة   ابن  به  ما صـرح  وهـذا 
الجوع،  من  الهالك  نفسـه  على  وخاف  الطعام،  وعدم  حضر  أو  سـفر  في  كان  لو 
ويضمن  صاحبه،  رأي  بغير  منه  يأكل  أنه  مسـلم  رجل  مال  إال  ما يأكله  يجد  ولم 
واختلفوا  العلم،  أهـل  بين  اختالفًا  هذا  في  وال أعلم  المـوت،  من  نفسـه  ويحيي 
أكثر  فقال  مسـلم،  لرجل  طعامًا  ووجد  أكلها  على  يقدر  وهو  الميتة  وجد  إذا  فيه 

ص ١٩٩. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
ص ٢٦٤. نفسه،  المرجع  الثميني:   (٢)



١٦٩ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

من  اإلجماع   كان  فـإن  الميتة،  مـن  وال يأكل  ويضمن،  المـال  من  يـأكل  العلمـاء 
بغير  مال  هو  الذي  الطعام  من  غيره  بمال  نفسه  يحيي  أن  لإلنسان  أن  على  الناس 

يضمن»(١). أن  وعليه  جائز،  غيره  بمال  نفسه  إحياؤه  كان  صاحبه،  رأي 
المال  إرجاع  قصد  مع  الميتة  على  الغير  مال  تقديم  رجح  فقد  القطب   أما 
«ويقدم  فيقول:  اإلباضيـة   فقهاء  من  األكثر  إلـى  القول  هذا  ونسـب  لصاحبـه، 
مات  وإن  الخالص،  بنيـة  األكثر  عند  االضطرار  في  الميتـة  على  الناس  مـال 
بالحق  دائنًا  وكان  ذلك،  على  يقدر  لم  إذ  يشهد  ولم  يوص  ولم  يخلص  ولم 

عنه»(٢). اهللا  خلص 
الغير  مـال  من  يأكل  أن  للمضطـر  رخص  أنـه  القطب   عبـارة  مـن  ويسـتنتج 
وتعويض  لصاحبـه  المال  رد  ينـوي  أن  بشـرط  ذلك  قيد  ولكـن  الميتـة،  ويتـرك 
فاهللا  بدينه،  الوفاء  من  يتمكـن  لم  إن  ذلك  بعد  الموت  وال يخشـى  منه،  ما أخـذ 
لم  أم  به؟  أوصى  أم  عليه؟  أْشهد  سواء  ذمته،  تخليص  ينوي  ما دام  عنه  يخلِّص 

وكافيه. عليه  شاهد  فاهللا  ذلك؟  يفعل 
دام  ما  الغير  بمال  الهالك  من  نفسه  تنجية  من  يتهرب  لمن  فال حجة  ولذلك 
نفسـه  لحماية  له  وأنفع  أفضل  ـ  أشـرنا  كما  ـ  هذا  ولعل  بذلك،  له  تكفل  قد  اهللا 
فيختار  (البقـرة: ١٩٥) .   ﴾ yx  w  v  u  t ﴿ يقول:  واهللا  الميتة،  أضـرار  مـن 
فال يأمن  منه  نجا  وإن  جوعـًا،  الموت  وهو  أعظم  ضـرر  لدفع  الضرريـن   أخـف 
عن  له  فيتنازل  المـال  صاحب  معه  يتسـامح  وقد  الميتة،  مـن  الناجمـة  األضـرار 

الدين. من  ذمته  وبراءة  المحقق  الموت  من  النجاة  مصلحتين  فيحقق  حقه 
إذا  العطش،  أو  بالجوع  المضطر  عنده  يقف  معّينًا  حّدًا  العلماء  وضع  هل  ـ 

الغير؟ مال  أخذ  إلى  اضطر 

.١٩٧/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.١٦٤/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٧٠

بقدر  إال  يأخذ  أال  اشترط  من  فمنهم  المسألة:  هذه  في  خالف  على  الفقهاء  
«الضرورة  بالقاعـدة:  عمالً  ويضمن،  الهالك  مـن  نفسـه  وينقذ  رمقه،  به  ما يسـد 
ما يشاء  يأخذ  أن  له  وسـمح  وال شـرطًا،  قيدًا  يضع  لم  من  ومنهم  بقدرها »  تقدر 
يجوز  وما  المضطر  عن  سأل  «فإذا  سعيد:  الخليلي   يقول  هذا  وفي  مثله،  ويضمن 
ووسعوا  اليسر،  سبب  من  ما يكون  غير  في  نفسه  إلحياء  الغير  مال  من  أخذه  له 
بغير قيد وال شرط، لدفع ضرورته وإحياء نفسه من جوع أو عطش  له في األخذ 
الجواز  وال يمنعه  القول،  أكثر  فـي  عليها  القدرة  مع  مثله  قيمة  وعليـه  نحـوه،  أو 

ميسرته»(١). إلى  عليه  َدْينًا  يكون  بل  معه،  القيمة  وجود  عدم 
هذا  وجد  إذا  «أرأيت  ونصه:  المسألة  هذه  في  سؤال  الثمين»  «العقد  في  جاء 
أن  له  يجوز  أم  الميتة  من  نفسـه  يحيي  أن  يلزمه  هل  للغير  وماالً  الميتة  المضطر 

غيره؟». مال  من  يأكل 
مال  يأكل من  أن  له  أنه ال يجوز  إلى  الوضاح   زياد بن  السالمي : «ذهب  فأجاب 
مال  عليه  وحرم  االضطـرار،  عند  الميتة  أباح  قـد  اهللا  ألن  الميتة؛  وجود  مـع  غيـره 
والدم  الميتة  في  ذلك  أباح  كما  الضرورة،  عند  أكله  يبـح  ولم  رضى  عن  إال  الغيـر 
للمضطر  الميتة  أبيحت  وقد  إطالقها،  على  الغير  مال  حرمة  فبقيت  الخنـزير  ولحم 
آثمًا  كان  ذلك  مع  الغير  مال  من  أكل  فإن  عليه،  ما حرم  إلى  له  ما أبيح  فال يتجاوز 
إنما  ونحوها  الميتة  إباحة  ألن  الغير؛  مـال  من  يأكل  أن  له  يجوز  بل  وقيـل  ضامنـًا، 
أولى  المال  وصاحـب  لعباده  نفعًا  اهللا  جعلـه  الذي  الحـالل  وجود  عدم  عنـد  هـي 
للسـائل  حّقًا  المؤمنين  أموال  في  اهللا 4  جعل  وقد  إليه،  غيره  يضطر  ما لـم  بمالـه 
إنما هي  فالميتة  وأيضـًا  منه،  أخذ حقه  إنما  الغير  مال  إلـى  فالمضطـر  والمحـروم؛ 
المحرم  من  حرمـة  أخف  لغيره  «والمحّرم  لغيـره،  حرام  الغير  ومـال  لعينـه،  حـرام 
ألن  لصاحبه؛  الضمان  وألزمه  ذلـك  له  أجاز  من  فمنهم  هؤالء  اختلف  ثـم  لعينـه »، 
من  ومنهم  الضمان ،  دون  اإلثم  رفعت  إنما  والضرورة  بماله،  أولى  المال  صاحـب 

.٢٣٤/٩ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
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وال ضمان  المال،  ذلك  من  حقه  أخذ  قد  المضطر  أن  ورأى  ذلك  عليه  يوجب  لم 
أن  عليه  وجب  المضطر  هذا  رأى  لو  المال  صاحب  فإن  وأيضًا  حق،  أخذ  من  على 

حّقًا...)»(١). المال  ذلك  في  للمضطر  أن  فعلمنا  ماله،  من  يطعمه 

القول: وخالصة 
العلم  أهل  أكثر  أن  وغيـره  بركة   ابن  عبارة  من  نسـتنتج  أن  يمكن  تقدم  ممـا 
على  القدرة  بشرط  وأشباهها،  الميتة  وجد  ولو  للمضطر  الغير  مال  أكل  يجيزون 
حالة  زوال  بعد  لصاحبـه  رده  بضمان  وُيلـزم  لمسـلم،  الغير  مال  ويكون  أكلهـا، 
من  ألن  للمسـلم؛  الغير  مال  يكون  أن  السـالمي   اشـتراط  ولعل  المهلك،  الجوع 
حق  فهذا  جوعًا،  يموتـون  وال يتركونهم  فقراءهم  يكفلوا  أن  المسـلمين  واجـب 
الشـديد  للعطش  تعرض  لمن  العلماء  أجاز  بل  األغنياء،  مال  في  لهم  اهللا  ضمنه 
قال  الشـرب،  من  منعه  إن  الماء  صاحـب  يقاتل  أن  الهـالك  نفسـه  على  وخـاف 
وإن  عنده  كان  ممن  الماء  يأخذ  أن  عطش  لمن  «وجاز  المعنى:  هذا  فـي  الثمينـي  
وإن  فيه،  تواسـيًا  قاتال  كان  وإن  قتلـه،  ال يقصد  ولكن  عليـه،  قاتلـه  إن  بمقاتلـة 
بسـبب  الغير  قتل  في  ألن  اهللا»؛(٢)  على  وليتوكل  عليه  فال ينازعه  قتالً  منه  خـاف 
اهللا؛  إلى  أمره  يسلم  بل  بغيره،  نفسه  يفدي  أن  ألحد  فال يجوز  أعظم،  ضرر  الماء 

مثله . بضرر  الضرر  إزالة  ال يجوز  ألنه 

الراجح: الرأي 
الميتة  بين  الموازنة  مسـألة  في  واحد  رأي  على  يتفقوا  لم  الفقهـاء   أن  يظهـر 
وجدنا  ولذلك  اختياره،  في  بها  يستأنس  أدلة  إلى  اسـتند  فريق  وكل  الغير،  ومال 
للمضطر  االختيار  ترك  وكأنه  المختلفة،  اآلراء  بين  الترجيح  يستطع  لم  السالمي  
وضمنه  الغير  مـال  أخذ  شـاء  وإن  عليه،  وال شـيء  بالميتة  نفسـه  أنقـذ  شـاء  إن 

.٢٥٧/١ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
.٢٦٦/١ الثمين،  العقد  الثميني:   (٢)
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للسـائل  حق  ماله  فـي  مـا دام  الراجـح  هـو  القـول  هـذا  ولعـل  عليـه،  وال إثـم 
للميتة،  خالفـًا  فيه،  وال ضرر  مرجـوة  منه  الفائدة  أن  إلـى  وإضافـة  والمحـروم، 
من  إذن  بدون  أخذه  ال يجوز  مملـوكًا  المال  ألن  ضمانه؛  عليه  يجـب  أنـه  وأرى 
فيه  المضطر  يتجاوز  فربما  محدد،  غير  مشاع  أنه  إال  له،  حق  فيه  كان  ولو  مالكه، 

أعلم. واهللا  المال  بصاحب  الضرر  فيلحق  حقه  من  أكثر  فيأخذ  حقه 
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الخاص: بالمال  النفس  فداء  ـ  أ 
غيره،  بمال  أو  بماله  كان  سواء  كثير،  بمال  نفسه  تخليص  على  أحد  أكره  إذا 

المكِره؟ وعيد  من  نجاته  سبيل  في  بماله  يضحي  أن  يجوز  هل 
حفظ  ألن  عاصيًا؛  كان  وإال  القدرة  عند  ذلك  وجوب  إلى  العلم  أهل  ذهب 
إتالف  أعظم من ضرر  القتل  التعارض فضرر  عند  المال  مقدم على حفظ  النفس 
قابل  المال  ألن  أشـد»؛  ما هو  لدفع  الضررين   أخف  «فيرتكب  بالمقابـل،  المـال 

للنفس(١). خالفًا  للتعويض 
عن  فخبِّرني  قـال:  «فإن  شـيق:  حوار  في  المعنـى  هذا  فـي  بركة   ابـن  يقـول 
المال  هذا  إليه  يدفع  لم  إن  أنه  وعلم  منه،  يطلبـه  كثير  بمال  الجبار  أخـذه  مؤمـن 

عليه؟ يقدر  وهو  إليه،  ذلك  ال يدفع  أن  أيجوز  يقتله،  أن 
إليه،  يدفعه  لم  إن  يقتله  أن  عنده  كان  إذا  إليه  يدفعه  أن  إال  ال يجوز  له:  قيل 
ذلك؟ قلتم  ولم  قال:  فإن  لربه؛  عاصيًا  كان  وإال  بالمال،  نفسه  يفدي  أن  وعليه 

ماله  ينفق  وأن  ماله،  من  عنده  أبرَّ  نفسه  تكون  أن  عليه  أوجب  اهللا  إن  له:  قيل 
من  نفسـه  يفدي  أن  مـن  وال أولى  أكثـر  لنفسـه  فال صالح  نفسـه،  صـالح  فـي 
عليه  أوجب  بل  والكثير»(٢)،  بالقليل  كان  بالمال  النفس  فداء  وجب  وإذا  القتل... 

.٢٣٤/٩ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (١)
.١٩٣/١ - ١٩٤ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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الجبار  هـذا  من  نجاته  كانـت  «فإن  يملـك  بما  نفسـه  يفـدي  أن  العلـم  أهـل 
بما  نفسـه  يحيي  أن  عليه  نعم  له:  قيل  إليه؟  يدفعه  أن  له  هل  ملكـه،  بجميـع 

عليه...»(١). يقدر 
الفقهاء   عليه  أجمع  بما  بالمـال  النفس  فداء  وجوب  على  بركة   ابـن  واحتـج 
وكذلك  التراب،  وهو  البدل  وجود  مع  بالمال  للوضوء  الماء  شـراء  وجوب  في 
الماء  شراء  عليه  وجب  الشديد  العطش  بسـبب  الهالك  من  نفسـه  على  خاف  إذا 

المال. من  أعز  النفس  ألن  ماله؛  بجميع  ولو 
عليه  أوجبوا  جميعًا  الفقهاء   أن  تـرى  «أال  الشـأن:  هذا  في  بركة   ابن  قـال 
امتنع  فإذا  الصعيـد،  وهو  البدل  وجـود  مع  الكثير  بالثمـن  المـاء  يشـتري  أن 
إخراجه  يضره  أن  ما يخاف  ثمنه  في  يدفع  أن  وغالؤه  عليه،  يكن  لم  بالغالء 
خاف  من  ليشرب  كله  بملكه  وجده  لو  وكذلك  أولى،  نفسه  فإحياء  ماله،  من 
وهو  وال يقتلها،  مالـه  بجميع  يشـتريه  أن  العطـش،  من  الموت  نفسـه  علـى 
الماء  قيمة  فضل  عليه  يرد  أن  المـاء  صاحب  على  وكان  فداءها،  علـى  يقـدر 

موضعه»(٢). في 
أما  ماله،  إليه  دفع  إذا  محققة  الجبار  من  نجاته  تكون  أن  اإلباضية   واشترط 
الذين  الطـرق  قطاع  بعض  يفعـل  كما  يقتلـه،  ثم  المال  منـه  يأخذ  أنـه  علـم  لـو 
يجوز  «فال  ضرر  هذا  ألن  مقابل؛  دون  المال  إتالف  فال يجوز  النـاس،  يرهبـون 
كان  فإن  قال:  «فإن  المعنى:  هـذا  في  بركة   يقول ابن  مثله »،  بضرر  الضـرر  إزالـة 
له:  قيل  شـيئًا؟  إليه  يدفع  أال  له  هل  يقتله،  ثم  الفداء  منه  يأخذ  الجبار  أن  عنده 
عاجل  في  نفع  بغير  ماله  أنفق  من  وكل  نفع،  غير  في  ماالً  يتلف  هذا  ألن  نعم؛ 

آثم»(٣) فهو  وال آجل 

.١٩٤/١ - ١٩٥ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
.١٩٤/١ نفسه،  بركة:  ابن   (٢)

نفسه. المصدر   (٣)
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الغير: بمال  النفس  فداء  ـ  ب 
ولو  الغير  بمال  الجبار  من  النفس  فداء  جواز  إلى  اإلباضية   جمهـور  وذهـب 
دون  ذلك  فعل  ماله  وعن  عنها  الدفاع  على  قدر  فإن  ويضمنها،  عنده  وديعة  كان 
اهللا  ألن  العجـز،  حالـة  فـي  إال  للجبـار  وال يسـلمه  للهـالك(١).  نفسـه  تعريـض 

وسعها. إال  نفسًا  ال يكلف 
إال  عنده  يكن  ولم  بمال  الجبـار  أخذه  «فإن  الصدد:  هذا  في  بركـة   ابن  قـال 

بها؟ نفسه  يفدي  أن  عليه  كان  هل  لغيره،  وديعة 
له:  قيل  يقتل؟  حتى  يسـلمها  أال  له  فهل  قال  فإن  ويضمن،  نعم  لـه:  قيـل 
ويؤخذ  القتـل،  من  ال يتخلص  أنـه  عنـده  كان  إذا  عليهـا  يقاتـل  أن  لـه  ليـس 
وإن  ماله،  وعلى  عليها  يقاتـل  أن  يجوز  وإنما  أيضًا،  هي  وال تبقـى  فال يبقـى 
في  وليس  وحده،  وهو  عشـرة  العدو  كان  إذا  فأما  والرجاء  الخـوف  بيـن  كان 
قتالً  إياهم  محاربته  كان  منهم،  اثنين  القتـال  عند  يغلب  أن  القتال  عند  عادتـه 

لنفسه»(٢). منه 
(يتاجر)  به  َيضِرب  غيره  مال  بيده  «ومن  المعنى:  لهذا  مؤكدًا  الثميني   ويقول 

إليه»(٣). دفعه  فال يجد  قتلتك،  لي  تدفعه  لم  إن  جبار  له  وقال 
في  كان  إذا  غيره  بمـال  نفسـه  يفدي  أن  المكَره  على  اإلباضية   يشـترط  ولـم 
فينظر  غيره،  عنـد  المال  كان  ولو  يفديهـا  أن  له  جّوزوا  بـل  كاألمانـات،  حوزتـه 
فإن  قال:  «فإن  بركة :  ابن  يقول  المعنى  هذا  وفي  ويضمنه،  به  نفسه  يخلص  كيف 
قيل  نفسه،  به  منه ويخلص  فيأخذ  إليه  يقصد  غيره  مال  إال  يجد  ولم  بمال  طولب 
نفسـه  به  ليحيي  غيره  مال  أخذ  له  أبحتم  ولَم  قال:  فإن  الضمان،  وعليه  نعم  له: 

.٢٣٤/٩ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (١)
.١٩٥/١ - ١٩٦ السابق،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)

ص ٢٠٠. البسام،  الورد  الثميني:   (٣)
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على  له:  قيل  نفسه»(١) .  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  صاحـب 

المال»(٢). بهذا  القتل  من  يخلصه  أن  عليه  كان 
هذه  في  اتفـاق  محل  يكونوا  لـم  اإلباضية   فقهاء  أن  الخليلـي   سـعيد  وذكـر 
لصاحبه،  غرمه  وعليه  غيره،  بمال  نفسـه  فداء  للمكَره  أجاز  من  فمنهم  المسـألة، 
الفداء  تـرك  وبين  ضمانه،  مـع  غيره  مال  مـن  نفسـه  فداء  بين  خّيره  مـن  ومنهـم 
نفسـه  لتخليص  غيره  مال  أخذ  له  رّخص  من  ومنهم  الظالم،  قهر  علـى  والصبـر 
إعماالً  وذلـك  موافقته؛  علـى  ليحصـل  بذلـك  له  يـأذن  أن  بشـرط  الجبـار  مـن 
أعظمهما  روعـي  مفسـدتان  تعارض  و«إذا  الضرريـن »  أخـف  «يختـار  للقاعـدة: 

أخفهما ». بارتكاب  ضررًا 
فقال:  تعليالتهم  مع  المسألة  في  الفقهاء   «التمهيد» خالف  في  الخليلي   ونقل 
مال  من  له  األخذ  بجـواز  فقيل  نفسـه،  عن  الظلم  لدفـع  كان  إذا  فيـه  «واختلفـوا 
عليه،  قدر  وجه  بأي  نفسه  عن  الهالك  يدفع  أن  وله  غلبه،  وإن  نفسه  لفداء  الغير 

القدرة. مع  لربه  غرمه  فعليه  المال،  بهذا  دفعه  على  اآلن  قدر  وقد 
صاحب  سـعة  في  نظر  أجازه  من  قول  على  الموضـع  هذا  في  عليـه  وليـس 
حكم  غير  أحـكام  و«للضـرورة  ضرورته  موضـع  ألنـه  حاجتـه؛  وال فـي  المـال 
وإال  يومًا،  أدائه  على  قدر  إن  بالضمان  االلتزام  إال  هذا  في  وال يكلف  االختيار » 

ميسرته. إلى  فنظرة 
وقيل: هو مخير إن شاء فدى نفسه بما قدر عليه من مال غيره والتزم ضمانه، 

بعذره. أولى  واهللا  منه  ليس  فإنه  الجبار،  أمر  من  فيه  يكون  لما  صبر  شاء  وإن 

من  باب  الغصب،  كتـاب  والبيهقي،   ،٢٥٢٣ رقـم:  بـاب...،  البيوع،  كتـاب  الدارقطنـي،  رواه   (١)
الرقاشي. حرة  أبي  عم  حذيفة  عن   ،١٠٧٨٧ رقم:  سفينة...،  في  فأدخله  لوحًا  غصب 

.١٩٦/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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وقد  ربه،  برضى  إال  حـال  على  غيره  بمال  نفسـه  يفدي  أن  له  ليـس  وقيـل: 
اهللا ـ  رحمهما  ـ  أبو نبهان (٢)  والشيخ  األمانة  مسألة  في  بالجواز  الصبحي (١)  صّرح 

القديمة...»(٣). اآلثار  في  وكذا  المسألة،  أصل  في  باالختالف 
يضحي  أن  للمكـَره  يسـمحوا  لم  اإلباضية   بعـض  أن  تقدم  ممـا  ويالحـظ 
يجد  لم  فإن  بماله،  يفديهـا  أن  عليه  أوجبوا  بل  المال،  حفـظ  في سـبيل  بنفسـه 
أشـد  بالنفس  التضحية  ألن  بالضمان؛  االلتزام  مع  رضاه  بغير  ولو  غيره  فبِمـال 
ومن  أعظم »،  ما هـو  لدفع  الشـرين   أهون  «يختار  فـ  بالمال،  الفـداء  من  ضـرر 
المال  حفظ  على  مقدم  النفس  حفظ  أن  الشـريعة  مقاصد  في  المقررة  القواعد 
عند التعارض ، وال شك أن أصحاب هذا القول اعتبروا هذا المقصد، فرخصوا 
شـاء  إن  له  الخيار  ترك  إلى  بعضهم  وذهب  النفس،  لفداء  بالمال  التضحية  في 
فقالوا  الغير  مال  ضمان  أما  الجبار،  ضرر  وَتّحمل  صبر  شـاء  وإن  الفداء  فّضل 
في  كان  إذا  تعجيلـه  يلزموه  ولم  طاقتـه،  فوق  يكلفوه  فلـم  اسـتطاعته،  حسـب 

لحاله. مراعاة  عسرة 
أو استعمالها،  الناس،  أموال  يكَره أحد على األكل من  نفسه قد  السياق  وفي 
المكَره  يخضع  فهل  إتالفها،  أو  التأميم  أو  بالبيع  فيها  التصرف  أو  بها،  العمل  أو 

للهالك؟ نفسه  ويعّرض  ذلك  يرفض  أم  أوامره؟  وينفذ  الجبار  تهديدات  إلى 
العلماء ذلك للمكَره مع االلتزام بالضمان، أما إن أجبره على التصرف  أجاز 
ذلك  كان  إذا  عليـه  فال ضمان  والصالح،  بالنفـع  عليه  يعـود  بما  غيره  مـال  فـي 
أرضًا  يغتصب  كمن  وتنميته،  إلصالحه  فيه  بالعمل  وألزمـه  غاصب،  عند  المـال 
الغاصب  بل  شيئًا  ال يضمن  الحالة  هذه  ففي  وزراعتها،  إلصالحها  بعمال  ويأتي 

فيها. أفسد  وما  لألرض  الضامن  هو 

ترجمته. تقدمت   (١)
ترجمته. تقدمت  (ت: ١٢٣٧هـ)  الخروصي  مبارك  خميس بن  جاعد بن  هو   (٢)

.٢٣٤/٩ - ٢٣٥ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (٣)
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أو  مال،  أكل  علـى  «وللمقهـور  الشـأن:  هذا  في  أطفيـش  القطـب   يقـول 
وإن  ويضمن،  يفعل  أن  فيه،  إفساد  أو  فيه،  تصرف  أو  فيه،  عمل  أو  استعماله، 
حال  في  ذلك  غيـر  أو  نِعاالً،  أو  طعامًا  أو  مـاالً  يعطيه  أن  أحـدًا  الظالـم  قهـر 
لي…  ما ظهر  فـي  عليه  فال بأس  قتـل،  أو  سـلب  من  ما ال يجـوز  إال  ذهابـه 
فيه  يبحث  وقد  عندهم،  عليه  فال ضمان  له،  صالحًا  ما كان  فيه  عمل  إن  لكن 
يزيد  إصالحه  فـإن  فيه،  صـالح  على  وقهره  غاصـب  تملكه  مـا إن  باسـتثناء 

منه»(١). نفعًا  للغاصب 

العام: بالمال  األسرى  فداء  ـ  ج 
يجب  فهل  فدية،  سراحهم  إلطالق  وطلب  المسلمين  بعض  العدو  أسـر  إذا 
ينوب عنهم حاكم  أم  المسلمين بذل مالهم في سبيل تخليصهم من األسر؟  على 

المسلمين؟ مال  بيت  من  فُيفديهم  المسلمين 
قدروا  إذا  بأموالهم  أعدائهم  من  المسلمين  فداء  وجوب  إلى  اإلباضية   ذهب 
أعدائهم؛  قوة  يترتب عليهم ضرر يضعف قوتهم ويزيد في  أال  على ذلك، بشرط 
ال يضعفهم  فداءهم  أن  ظهـر  فإن  وتعارضت،  مفسـدتان  هنا  اجتمعت  قـد  ألنـه 
األنفس  إنقاذ  مقابل  المـال  نقص  ألن  الضررين »؛  ألخف  «ارتكابًا  ذلـك  فيجـوز 
قوتهم  إضعاف  إلى  يؤدي  الفداء  أن  لهم  تبين  وإذا  الشريعة،  لمقاصد  مراعاة  فيه 
ولكنه  ضررـ  أيضًا  وهذا  ـ  إخوانهم  إنقاذ  مقابل  ذلك  فيجوز  كبيرـ  ضرر  وهذا  ـ 
كما  العام »  األشـد  الضرر  لدفع  األخف  الضرر  «يتحمل  الحالـة  هذه  ففي  أقـل، 

الفقهاء . عند  تقرر 
نصه:  بما  المسألة  هذه  في  بركة   ابن  عبارة  نورد  والبيان  التوضيح  في  وزيادة 
فداء  وطلب  أسـره،  وقد  عدو  يد  في  المسـلمين  بعض  كان  إن  أرأيت  قال:  «فإن 

مالهم؟ من  بشيء  تخليصه  المسلمين  على  كان  عليه، 

.١٦٣/١ - ١٦٤ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (١)
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فعلى  إمامًا  يكـن  لم  فإن  المال،  بيـت  من  يخلصه  أن  اإلمام  علـى  لـه:  قيـل 
أضعفهم  إليه  دفعـوه  إذا  يطلبه  الـذي  المال  يكـون  أن  إال  تخليصـه،  المسـلمين 
منه  ضررًا  أشـد  فهو  عدوهم،  عن  به  ضعفوا  أو  جميعهم،  على  به  العدو  وقوِي 
على  أيسـر  واحد  قتل  ألن  وال يلزمهـم؛  شـيئًا  إليه  ال يدفعـون  فحينئـذ  عليهـم، 

أيديهم»(١). من  الحق  ذهاب  أو  جميعهم  من  المسلمين 
بالمال  أعدائهـم  من  المسـلمين  أسـرى  تخليص  وجوب  بركـة   ابـن  وعلَّـل 
في  ذلك  كان  إذا  تحريرهم  ألجل  القتال؛  من  أسهل  تعد  الوسيلة  هذه  أن  باعتبار 
أو  إلذاللهم  أسرى  أيديهم  في  المسلمين  بقاء  من  أخف  ضرر  وألنه  مقدورهم، 
هذا  وفي  غيرهم،  إلصـالح  أموالهم  إنفـاق  عليهم  يجب  وكذلـك  اسـتئصالهم، 
ألن  له:  قيـل  بالمال،  بتخليصه  عليهـم  أوجبتم  ولـَم  قـال:  «فإن  يقـول:  المعنـى 
وكان  ذلك،  رجوا  إذا  ليخلصـوه  عنه  يقاتلوا  وأن  بأنفسـهم  يخلصـوه  أن  عليهـم 
فإن  أيسـر،  بالمال  إياه  فتخليصهم  تخليصه،  على  يقدروا  أن  ظنهم  على  الغالب 
قيل  غيرهم؟  صـالح  في  أموالهم  ينفقوا  أن  المسـلمين  على  أوجبتـم  فِلم  قـال: 
القدرة  رجوا  إذا  المنكر  عن  وينهـوا  بالمعروف  يأمروا  أن  المسـلمين  على  لهم: 

الناس...»(٢) من  إجماع  وهذا  ودوابهم،  وسالحهم  بأنفسهم  ذلك  على 
األسير  فداء  المسـلمين  يلزم  فلم  رأيه  في  بركة   ابن  الخليلي   سـعيد  وخالف 
للحاجة  نفسـه  فال يعّرض  طاقتهم،  حدود  في  جعله  بـل  القتل  مـن  المضطـر  أو 
منه »؛  أشد  أو  بمثله  الضرر  إزالة  يجوز  «ال  ألنه  األسر؛  من  أخيه  تخليص  ألجل 
وإذا  «هذا  فقال:  الخليلي   حرره  وقد  الفقهاء ،  بين  الخالف  فيها  جرى  والمسـألة 
جواب  فيها  فلهم  بمالـه،  القتل  من  فداؤه  للمضطر  عليـه  يجب  الذي  عـن  سـأل 
وإنما  ماله،  بذهـاب  الضرر  نفسـه  على  ال يدخل  أن  وهـو  تذكر،  لشـروط  آخـر 
وترك  وتبعاته،  دينـه  قضاء  بعـد  المال  من  عنـه  ما يسـتغنى  حالة  في  عنـه  يدفـع 

.١٩٥/١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.١٩٥/١ - ١٩٦ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)
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بما  إال  فداء  عليه  ليس  فكأنه  شـيء،  من  يلزمه  وما  ولعياله  لنفسـه  إليه  ما يحتاج 
قولهم...»(١). من  هذا  نحو  أو  منه  حاجته  أخذ  بعد  يده  في  فضل 

لخالص  قدره  لمن  فينبغـي  به  يؤمر  مما  هذا  «إن  يقـول:  آخر  موضـع  وفـي 
االختالف  لوجود  وجوبه،  على  يجتمع  مما  ليس  ولكنه  يذره  أال  المسـلم  أخيه 
وفيما  ضرورته،  دفع  لغير  قال  من  قول  في  أخذه  للمضطر  جاز  فيما  فلينظر  فيه، 
كونها  المتوقع  الهلكة  من  به  إياه  فداؤهم  آخر  قول  على  األموال  أهل  على  كان 
الحـق  فـي  أصـالن  أنهمـا  يعلـم  وهـذا  البـْون،  بينهمـا  فـإن  الجبابـرة،  مـن 

ال يجتمعان...»(٢).

الغرق: من  النفس  إلنقاذ  بالمال  التضحية  ـ  د 
البحر  ُعـرض  وصلوا  فلمـا  سـفينة  متن  على  النـاس  سـافر  أن  صـادف  لـو 
بعض  طرح  يجوز  فهل  الغرق،  من  الركاب  وخاف  أمواجه،  وارتفعت  اضطرب 
أهل  قال  الهـالك؟  من  تنجو  حتى  السـفينة  حمولة  لتخفيف  البحـر  فـي  األمتعـة 
وذلك  السـفينة،  أفراد  بعدد  الغيـر  مال  ضمان  بشـرط  ذلك  من  ال مانـع  العلـم: 
هالك  وهو  األعظـم»،  الضرر  لدفع  الضرريـن   أخف  «ارتكاب  لقاعـدة:  إعمـاالً 
ألن  النفوس؛  سالمة  على  حفاظًا  المال  ببعض  التضحية  فيجوز  بالغرق،  الجميع 

تعارضهما. عند  المال  حفظ  على  ويقدم  النفس  حفظ  الشريعة  مقاصد  من 
الشريعة  قواعد  ضوء  على  حكمها  وبيَّنوا  المسألة  هذه  اإلباضية   فقهاء  بحث 
وخافوا  البحر  قـام  «إذا  أنه  الصـدد  هذا  في  أطفيش  القطـب   فذكـر  ومقاصدهـا، 
مجنون،  أو  يتيم  أو  لغائب  ولو  النجاة،  فيـه  رجوا  إن  األمتعة  طرح  فلهـم  الغـرق 
النفع  كان  فإن  حصته،  وال يضمنون  ضمانه  في  اشتركوا  بعض  متاع  طرحوا  وإن 
من  الطرح  ولزم  فعليهما،  لهما  أْو  الرؤوس،  فعلى  لألنفس  أو  قـدره  فله  للمتـاع 

.٢٣٥/٩ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (١)
نفسه. المرجع  سعيد:  الخليلي   (٢)
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إذا  وحده  ولو  المركب  ولصاحب  ذلك،  تبين  إذا  الطرح  المركب  في  ولمن  أَبى، 
على  كان  فقط  متاعهم  بطرح  بعضـًا  أمر  وإن  ذلك،  عليهم  ويمضي  ذلـك،  تبيـن 
فقط،  المتاع  صاحب  على  إنه  قيل:  ال كمـا  للكل،  المصلحة  كانت  إذا  الجميـع 
فطرح  التأخير،  احتمـل  أو  الطـرح،  في  فاشـتَوروا  الخوف  أمارة  يتبيـن  لـم  وإن 
إذا  المطروح  المتاع  ضمن  الطرح،  على  االتفاق  قبل  غيره  متاع  أو  متاعه  بعـض 
غيره،  مال  أو  ماله  غيره  أو  المركب  صاحب  ترك  وإن  المانع،  أو  للسـاكت  كان 
على  وأشـرف  قام،  البحر  أن  يتبين  لم  إن  ضمـن  الغرق،  من  تنجيه  أنـه  وادعـى 
بما  الغرق  وخاف  غيره،  أو  صاحبها  السـفينة  في  وحده  كان  من  وكذا  اإلغراق، 
أنكروا  فإن  وللباقـي،  لنفسـه  تنجية  بعض  وطرح  لنفسـه،  تنجية  طرحه  فله  فيهـا 

بينهم...»(١). مضمونًا  المطروح  وكان  فال،  وإال  ضمن  وال بيان 
في  األمتعة  إلقـاء  جواز  غيرهم  اإلباضية   فقهـاء  بعض  عن  بركـة   ابن  ونقـل 
ضمان  مع  النجاة  في  والطمع  الغرق،  من  الخوف  حالة  في  البحر  هاج  إذا  البحر 
في  يقول  األخف »،  بالضرر  األشـد  الضرر  «يزال  للقاعدة:  تطبيقًا  أصحابها،  حق 
منهم،  الجميع  قـول  ذلك  ولعل  ـ  مخالفينا  فقهـاء  ـ  بعض  «وقال  المعنـى:  هـذا 
أهل  من  الفقهاء   مـن  وغيرهم  الصقر   عزان بن  أبو معاويـة  ذلك  علـى  ووافقهـم 
فإن  البحر،  لشـدة  والهالك  الغرق  فخافوا  البحر  في  سـفينة  ركبوا  قوم  في  ُعما ن 
الموت  من  أنفسهم  ليخلصوا  وأموالهم؛  الناس  حمولة  من  ما فيها  يلقوا  أن  لهم 
األثر  في  ويوجد  القيمة،  ويضمنوا  البحر،  في  الناس  أموال  بإلقاء  ذلك  رجوا  إذا 
مواطأة  غير  مـن  بمتاعه  رمى  المتـاع  صاحب  كان  وإن  أيضـًا:  معاوية   أبـي  عـن 
رؤوسـهم،  عدد  على  المتاع  ضمان  عليهم  لـه  كان  فسـِلموا،  وبينهم  بينه  كانـت 

بذلك»(٢). عليهم  له  يحكم  الحاكم  وأن 

.١٦٢/١ الفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (١)
.١٩٧/١ - ١٩٨ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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لتخفيف  السـفينة؛  في  الركاب  أمتعـة  بعض  إلقاء  جـواز  الشـماخي   ويؤكـد 
الذي  المال  ضمان  علـى  الجميع  يتفق  أن  بشـرط  نجاتها،  في  وأمـالً  حمولتهـا، 
شيئًا  منها  يخففوا  أن  فأرادوا  الغرق  عليها  خافوا  «وإن  ويقول:  الماء،  في  يلقونه 
يلقونه،  ثم  صاحبه  من  يؤدونه  كيف  يتفقون  فإنهم  البحر،  في  ويلقوه  أموالهم  من 
لصاحبه  ثمنه  ما غرموه  على  بينهم  فهو  البحر  به  رمى  وقد  ذلك  بعد  وجدوه  وإن 
يقطعوا  لم  أنهم  غير  لصاحبه  يغرمونه  أنهم  اتفقوا  وقد  منها  طرحوه  وإن  األول، 
بذلك  فدوا  إنمـا  ألنهم  أموالهم؛  قيمـة  على  يغرمونه  فإنهـم  شـيء  على  أمرهـم 
غرمه  عليهم  فليس  مشورتهم  بغير  متاعه  من  شيئًا  منهم  أحد  ألقى  وإن  أموالهم، 
منهم  أحد  ألقى  إن  أيضـًا  وكذلك  االستحسـان ،  جهة  على  إال  متطّوع  ألنـه  لـه؛ 

دونهم...»(١). له  ضامن  فهو  مشورتهم  بغير  الناس  متاع  من  شيئًا 
الغرق  من  السفينة  إلنقاذ  المال  ببعض  التخّلص  جواز  على  الثميني   واستدل 
فيه،  ليتاجر  غيره  مال  وحمل  سفينة  على  تاجر  سافر  لو  أنه  ركابها،  سالمة  رجاء 
وغيره،  نفسـه  إلنقاذ  المال  بذلك  يلقي  أن  له  فيجوز  للغرق،  السـفينة  وتعرضت 
بالضرر  األشـد  الضرر  إزالة  «يجوز  ألنه  بسـببه؛  نجوا  الذين  غيره  مـع  ويضمنـه 
فجاء  السـفينة،  في  المال  بذلك  سـافر  «وإن  يقول:  المعنـى  هذا  وفـي  األخـف » 
فاألول  للسـالمة،  رجاء  المـال  ذلك  يطرح  أن  لـه  جاز  الهـالك،  منـه  ما يخـاف 

غيره. سالمة  والثاني  نفسه(٢)،  سالمة  طلب 
ثبت  فإذا  وعال،  عـز  اهللا  قَِبلِ  من  أمره  جـاء  البحر  بأن  فأجيب  فيـه  ونوقـش 
من  عليه  ما يقدر  تارك  فترك  نحوهما،  أو  وحرق  غرق  نحو  ذلك  قبل  من  خوف 
السـفينة  في  األنفس  على  الهالك  خاف  فإذا  ضمن،  الهالك  من  األنفس  اسـتنقاذ 
بالتزام  بالمال  المال وطرحه طمعًا في السالمة، جاز استبقاء األنفس  بسبب ذلك 

.٣٠٧/٦ - ٣٠٨ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
إن  جبار  له  وقال  ويستثمره،  به  يضارب  لغيره  مال  بيده  فيمن  النص  هذا  قبل  ما تقدم  إلى  يشير   (٢)

ص ٢٠٠. البسام،  الورد  الثميني،  ينظر:  إليه،  دفعه  فال يجد  قتلتك  لي  تدفعه  لم 
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الرؤوس  من  المضرة  عند  تصرف  من  يلزم  ما طرحه  وقيل  البعض،  عند  ضمانه 
كذلك»(١). األموال  من  أو  قدرها  على 

يتحمل  الجميع  شمل  إذا  الضرر  أن  العلماء  ألقوال  فهمنا  خالل  من  ويظهر 
لهم  يكن  لم  ولو  عليهم  الضمـان  يوزع  البعض  عنهم  ناب  فإذا  الجميـع،  إزالتـه 
الجميع،  سـيلحق  الغرق  فضرر  الغير،  أموال  بطرح  كانت  سـالمتهم  ألن  أموال؛ 
البحر  في  األمتعـة  بعض  طـرح  وهو  أقل،  بضـرر  إزالته  عليهـم  وجـب  ولذلـك 

نجاتها. في  طمعًا  السفينة  حمولة  لتخفيف 
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والمرأة: الرجل  بين  المشبوهة  العالقة  ـ  أ 
فالمسـألة  الزنا  حد  تصل  ولم  وامرأة  رجل  بين  مشـبوهة  عالقة  تكونت  إذا 
ألن  بينهما؛  الـزواج  يحـرم  اإلباضية   فجمهـور  خالف،  محل  الفقهـاء   نظـر  فـي 
نظرنا  لو  ولكن  مفاسـد(٢)،  إلى  تؤدي  محرمة  والتقبيـل  كاللمس  الزنـا  مقدمـات 

نفسه. المصدر  الثميني:   (١)
مقدمات  أثر  في  اإلباضية  اختالف  إلى  وأشـار  المسـألة  هذه  النكاح»  «كتاب  في  الجناوني  نقل   (٢)
لمفسـدة  ودفعًا  الضررين  ألخف  ارتكابًا  التحريم  بعدم  القول  واختار  النكاح،  عقد  على  الزنى 
امرأة  إلى  الرجل  نظـر  «وإذا  الصدد:  هـذا  في  يقول  الحقيقي،  الدخـول  يقع  لم  دام  مـا  أعظـم 
ما ولدت،  وال نكاح  ولدها،  وال ما  نكاحها  لـه  فال يجوز  فرجها،  من  ما بطن  منهـا  رأى  حتـى 
الرجل  عورة  إلى  المرأة  نظرت  وإذا  يتعمـد...  لم  إذا  يرخص  من  ومنهم  يتعمد،  لـم  أو  تعّمـد 
من  ومنهم  ما ولده،  وال نـكاح  ما ولد،  وال نكاح  هـو  نكاحه  لها  فال يجوز  فرجـه  رأت  حتـى 
نفسه:  السياق  في  ويضيف  (ص ٣٥ - ٣٦).  المرأة».  مثل  ذلك  في  الرجل  يكون  أن  إال  يرخص 
غير  وأما  نسلها،  وال نكاح  هي  نكاحها  له  فال يجوز  فرجها،  من  ما بطن  بيده  مس  إن  «وكذلك 
مست  إن  وكذلك  بالتحريم.  فال أقول  فعل  وإن  تزوجها،  له  فال يسـتحب  بيده  مسـه  إن  الفرج 
فال يحرم  جسـده،  من  الفرج  غير  مسـت  وإن  تزوجه،  لها  فال يجوز  بيدها،  الرجل  فرج  المرأة 
بالتحريم،  عليـه  فال يحكم  فعـل  فإن  فال يتزوجهـا،  قّبلهـا  إن  وكذلك  نكاحـه،  بذلـك  عليهـا 
(ص ٣٧ - ٣٨).  بحرام...»  فليس  فعل  فإن  تزويجها،  له  فال يستحب  والقرصة  العّضة  =وكذلك 
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من  رأي  نختار  للنسب،  وصونًا  العرض  على  حفاظًا  مقصدية  نظرة  المسألة  إلى 
من  خوفًا  وذلك  وأنسـب؛  أحسـن  يكون  بالزواج  العالقة  هذه  انتهت  لو  يقـول: 
أشـد  ضررًا  يرتكبون  فقد  عنه،  وُمنعا  الزواج  على  أصّرا  إذا  ألنه  أعظم؛  مفسـدة 
أعظمهما  روعي  مفسـدتان  تعارض  «إذا  الفقهية  للقاعـدة  إعماالً  ـ  الزنـا  ـ  وهـو 
الزواج  لهمـا  يباح  أنه  الفقهـاء  بعض  يـرى  ولذلك  أخفهمـا »،  بارتـكاب  ضـررًا 

. ـ  الزنا  وهو  ـ  أعظم  ضرر  لدفع  ـ  أخف  ضرر  وهو  ـ  أنفسهما  إلحصان 
من  سندًا  أقوى  لعلها  أخرى  فقهية  بقاعدة  الزواج  لهذا  المانعون  استند  بينما 
معالم  تتضح  وحتى  بحرمانه »،  عوقب  أوانه  قبل  شـيئًا  تعجل  «من  وهي:  غيرها، 
تعارفا  وشابة  شاّبًا  «أّن  مفاده:  سـؤاالً  البكري   فتاوى  من  ننقل  أكثر  المسـألة  هذه 
الزواج،  على  تواعدا  ثم  الثديين  وغمز  اللسان  ومص  وتقبيل  لمس  بينهما  فوقع 

شرعًا؟». الزواج  هذا  يصح  فهل 
ـ  اهللا  رحمهم  ـ  (اإلباضيـة )  أصحابنـا   عليه  جـرى  الذي  «أن  جوابـه:  فـكان 
أال  شـهوة  عن  عضها  أو  لمسـها،  أو  امرأة  قّبل  من  أن  النيـل»  «صاحـب  ومنهـم 
الثديين،  وغمز  اللسان  مص  ذلك  إلى  أضاف  بمن  بالك  فما  استحساناً ،  يتزوجها 
فقد أبعد عن الشرع وأوشك أن يرتع في الحمى، وعليه فمن النـزاهة واالحتياط 
هذا  يكون  أن  وخشـية  الِحيل،  وتطور  المجتمع،  لفسـاد  نظرًا  لكنه  يتزوجها،  أال 
إلى  تمكنا  إذا  بهمـا  أدى  ربما  ببعضهما،  تعلقـًا  نفوسـهما  في  ترك  قـد  التعـارف 
الزنا ال سيما إذا تزوجت بغيره، فاألفضل عندي ـ واهللا أعلم ـ أن يتوبا ويستغفرا 

الزنا»(١). حد  بينهما  األمر  يبلغ  لم  طالما  ويتزوجا  منهما  صدر  مما 

والغمزة  والعضة  فالُقبلة  فاحشة،  الفاحشة  «مقدمات  عليه:  معقبًا  معمر  يحيى  علي  المحقق  قال 
التوبة  تجب  حرام،  نفسـها  في  فهي  وقعت  فإن  األجنبية،  مع  ال تجوز  كبائر  كلها  أشـبهها  وما 
المؤلف...»  اختاره  الذي  المختار  على  النكاح  تحريم  في  أحكام  عليها  ال تترتب  ولكنها  منها، 

ص ٣٨). للجناوني،  النكاح  كتاب  هامش  (ينظر: 
.٢٨٢/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)

=
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الفعل  يصل  ولم  الزنـا  مقدمات  امرأة  مع  لـو وقعت  أخرى:  وفـي صـورة  ـ 
وإمكان  الحرمة  بعدم  الخليلي   أحمد  الشـيخ  أفتى  فقد  الزنا،  حد  ما يوجب  إلى 
خير  وهذا  الضررين»  و«أخف  الشرين »  أهون  «يختار  باب  من  وهذا  بها،  التزوج 
في  فيقعون  الزنا  فعلة  نفسهما  لهما  فتسّول  األبدية  بالحرمة  عليهما  يحكم  أن  مِن 

األعظم. الضرر 
قد  كان  امـرأة  يتزوج  أن  أراد  رجـل  في  قولكم  «ما  أيضـًا:  الخليلـي   وسـئل 
سنهما،  لصغر  ذلك  بحكم  منهما  جهالً  فرجها  ذكره  والمس  عورتها  ورأى  قّبلها 

بها؟». زواجه  يجوز  فهل  تابا  ثم 
مس،  مجـرد  هو  وإنمـا  فرجهـا  فـي  الحشـفة  يولـج  لـم  كان  «إن  فأجـاب: 

أعلم»(١). واهللا  يتزوجها  أن  عليهما  وال حرج  عليه،  فال تحرم 
مخطوبة  فتاة  «أنا  فقالت:  الخليلي   الشيخ  فتاة  سـألت  مشـابهة  صورة  وفي  ـ 
أشـياء  كلها  ولكن  الرذيلـة،  في  فوقعنـا  الشـيطان  فأغوانا  خطيبـي  مـع  وأخـرج 

ونتزوج». اهللا  إلى  نتوب  أن  نريد  األزواج،  مباشرة  يباشرني  ولم  خارجية 
الشيطان  كان  إال  بامرأة  رجل  خال  «ما  يقول:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بأن  الشيخ  عليها  فرد 
اهللا خطيئتكما  يغفر  اهللا  إلى  «فتوبا  وقال:  النصوح  التوبة  إلى  ثالثهما» (٢)، ودعاهما 

المواقعة»(٣). حد  إلى  يصل  لم  بينكما  ما دار  كان  إن  زواجكما  من  وال مانع 
معًا  الخطيبين  خـروج  عـادة  أن  المقام  هـذا  في  إليه  اإلشـارة  تجـدر  وممـا 
طريق  عن  وذلك  باإلسالم،  ال تدين  التي  الغربية  البالد  من  إلينا  وفدت  منفردين 
حكمة  ندرك  الوضـع  هذا  وإزاء  ـ  العافيـة  اهللا  نسـأل  ـ  والمسلسـالت،  األفـالم 

ص ١٥٥. النكاح،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (١)
في  والبيهقي   ،١١٤ رقـم:  الخطـاب،  بن  عمر  مسـند  ـرين،  المبشَّ العشـرة  مسـند  أحمـد،  رواه   (٢)
قال  عمر.  عـن   ،١٣٢٩٩ رقـم:  أجنبية،  بامـرأة  رجل  ال يخلو  بـاب  النـكاح،  كتـاب  الكبـرى، 

.٧٨/٣ القدير،  فيض  صحيح».  حسن  الترمذي  «قال  المناوي: 
.٦١٥ نفسه،  المرجع  أحمد:  الخليلي   (٣)
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وكان  خطيبته،  كانت  ولو  أجنبية  بامرأة  الرجل  خلوة  تحريم  في  الحكيم  الشارع 
التزام  ولعل  المجتمع،  في  الفاحشـة  شـيوع  من  التقليل  في  االيجابي  أثره  لذلك 
الزنا  ظاهـرة  من  قلَّـل  القويم  التشـريع  بهـذا  المعاصـرة(١)  المجتمعـات  بعـض 
الحرام. في  الوقوع  من  ويعصمها  مجتمعاتنا  يصلح  أن  اهللا  نسأل  ـ  هللا  ـ  والحمد 

القول: مجمل 
مقاصدية  نظـرة  الموضوع  إلى  نظـرا  ـ  اهللا  حفظـه  ـ  والخليلـي   فالبكـري  5 
العالقة،  هـذه  إصالح  فيمكـن  الزنـا  حدود  إلـى  يصال  لـم  الشـابان  مـا دام  وهـي 
الباب  أغلق  إن  الزنـا  من  منعهم  فـي  سـببًا  ويكون  مناسـب،  بالزواج  وتصحيحهـا 
عن  تترتب  ولم  لـه،  ال ذنب  كمن  الذنب  مـن  فالتائب  تابا  قـد  داما  فمـا  أمامهمـا، 
العمل  رجح  فلذلك  ـ  اهللا  ر  ال قدَّ ـ  الزنا  أبناء  من  إصالحه  ما يتعذر  األولى  العالقة 
هو  وإنما  الشـارع،  من  صريح  نص  فيه  يرد  لم  الزواج  تحريم  ما دام  الثاني  بالرأي 
هو  أنه  وال شك  الفساد،  إلى  الوصول  من  الذرائع   سد  باب  من  الفقهاء   اجتهاد  من 

واألنساب. لألعراض  حفظًا  الحاالت،  هذه  مثل  لعالج  األعدل  القول 
الشرعية: غير  العالقة  على  المترتبة  اآلثار  ـ  ب 

زنا  من  نسـل  عنها  ونتـج  وامرأة  رجـل  بين  شـرعية  غيـر  عالقـة  قامـت  إذا 
بعد  ال نكاح  ألنـه  ذلك؛  بعد  بالـزواج  شـرعية  عالقة  يقيما  أن  لهمـا  فال يجـوز 
مؤبدة،  حرمة  بمزنيتـه  الـزواج  الرجل  على  يحـرم  وألنه  اإلباضية ؛  عنـد  سـفاح  
لو  ولكن  الظاهـر،  حكم  في  هـذا  أبيهـم،  دون  أمهـم  بنسـب  يلحقـون  واألوالد 
العالقة؟  هذه  حكم  فما  أوالدًا،  ذلك  بعد  وأنجبا  سفاحهما  بعد  تزوجا  أن  حدث 
األوالد؟  نسـب  حكم  وما  بعضهما؟  عن  وينفصالن  بالبطالن  عليها  يحكم  هـل 

أمهم؟ أو  بأبيهم  يلحقون  هل 

ومن هذه المجتمعات المحافظة على تعاليم الشرع الحنيف المجتمع الميزابي الذي يقطن في جنوب   (١)
الجزائر، فقد منع مثل هذه السلوكيات وحذر منها، درًء للمفاسد، وحفاظًا على سالمة المجتمع.
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الزواج  ذلك  فأفتى بصحة  الصورة  تشبه هذه  بكلي  مسألة  الشيخ  وردت على 
النسـب  الفقهاء   عند  يثبت  ألنه  بأبيهـم؛  األوالد  نسـب  وأثبت  لإلباضيـة،  خالفـًا 
الضرر  «يزال  قاعدة:  إلى  تستند  الفتوى  هذه  أن  ويتضح  للشبهة،  الفاسـد  بالنكاح 
األشد بالضرر األخف » أو «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب 
الحكم  من  أخف  ضرر  السفاح  بعد  الزوجية  العالقة  باستمرار  فالحكم  أخفهما »، 

أشد. ضرر  هو  األوالد  نسب  إبطال  مثل  عليها  ما يقوم  كل  وهدم  ببطالنها، 
وأتت  مدة،  االتصال  هذا  ودام  برجل  امرأة  «اتصلت  السؤال:  في  جاءه  ومما 
تتوب  أن  المرأة  تريد  منه ولدين آخرْين،  الزواج وزادت  أتّم عقد  ثم  بولدين،  منه 

المسألة؟». في  الدين  رأي  فما  ذنبها،  عن  ر  وتكفِّ ربها  إلى 
مما  واالسـتغفار  التوبة  عليهـا  يجـب  اهللا  لحـق  «فبالنسـبة  البكـري :  أجـاب 
ذلك  فوق  ترتب  قـد  العباد  لحق  وبالنسـبة  عليها،  يتوب  حتى  حقـه  في  اقترفتـه 
اإلسـالم  نظر  في  أصبحا  اللذين  األولين  الولدين  على  جنت  أن  جريمتهـا  علـى 
وأصبحا  النسـب  نعمة  أفقدتهما  فقد  ويرثانها،  ترثهما  إليهـا  ينسـبان  زنى،  أوالد 
بهما  ما لحق  سوء  من  يتواريان  البال  كاسفي  الحياة  شاطئ  على  يعيشان  كالغثاء 
ما ألحقت  كفاء  إليهمـا  باإلحسـان  التكفير  من  لها  فال بد  وعليه  الزنا،  عـار  مـن 
فاسـد  نكاح  على  وجودهما  ترتب  وإن  األخيـران  الولدان  أمـا  ضرر،  مـن  بهمـا 
النسـب  ألن  ثابت؛  نسـبهما  فإن  الحق  وهو  اإلباضية   علماء  إليه  ما ذهـب  علـى 

محض. زنا  هناك  يكن  لم  إذا  فاسد  نكاح  من  ولو  يثبت 
في  فاسـدًا  يعتبر  أيضًا  النكاح  هذا  فإن  سـفاح  بعد  النكاح  عقد  إتمامهما  أما 
أسرة  بناء  هدم  من  تفاديًا  لكن  بينهما،  التفريق  يستوجب  اإلباضي   المذهب  نظر 
من  اإلسـالمية  المذاهـب  بعـض  إليـه  ما ذهـب  علـى  نحملـه  أن  علينـا  يتحتـم 

الجواز...»(١)

.٣٠٤/١ - ٣٠٥ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
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القول: وخالصة 
في  المتمثلة  للمصالح  مراعاة  فيها  فتـواه  أن   5 البكري   جواب  من  يظهـر 
فعلة  من  أضـرار  من  يلحقهم  ومـا  األوالد  ومصلحة  القائمـة،  األسـرة  مصلحـة 
مقاصد  مـع  ينسـجم  الرأي  وهذا  للنسـل،  حفظـًا  ذلـك  كل  فرجـح  والديهمـا، 
الذي  الزواج  ببطالن  لحكـم  اإلباضية   جمهور  برأي  تقيـد  ولو  العامة،  الشـريعة 
ينّم  هذا  رأيه  أن  وال شك  األوالد،  ويتشتت  األسرة،  أركان  فتنهدم  سفاح،  سبقه 

لمذهبه. المخالفة  اآلراء  من  غيره  على  وتفتحه  علمه  سعة  عن 
األجنبية: إلى  النظر  حكم  ـ  ج 

وحفظًا  الفسـاد  لذريعة  دفعًا  باشـتهاء  األجنبية  المرأة  إلى  النظر  اإلسـالم  حرم 
ولكنه  الحرام،  في  الوقـوع  إلى  يؤدي  للمجتمع  ضرر  إباحتـه  في  ألن  للحرمـات؛ 
بين  الفرقة  وهو  ـ  أعظم  فساد  إلى  يفضي  قد  لما  استثناء  المخطوبة  إلى  النظر  شرع 
«أنظر  بالزواج:  هّم  حين  للمغيرة   النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  النظر،  عدم  عن  المترتبة  األزواج 
من  الباعث  الحديث  هذا  في  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  فبيَّن  بينكما» (١)  يؤدم  أن  أحرى  فإنه  إليها 
وهو  وألفة،  ووفاق  الزوجين  محبة  من  عليه  ما يترتب  وهو  الحالة،  تلك  في  النظر 
أشد  ضرر  عليه  يترتب  المخطوبة  إلى  النظر  فمنُع  الزواج،  وراء  من  الشارع  مقصد 
روعي  مفسـدتان  تعارض  «إذا  الفقهية  بالقاعدة  ُيعمل  الحالة  هذه  ففي  إباحته،  من 
ضرر  من  عليه  ما يترتب  مع  إليها  النظر  فإباحة  أخفهما »،  بارتكاب  ضررًا  أعظمهما 
هذه  الشباب  بعض  يستغل  وقد  بذلك،  المجتمعات  بعض  ال تسـمح  حيث  أخف، 
إباحة  في  ولكن  المرأة،  كرامة  فيخدش  للزواج،  وال يتقدم  النظر  فيطلب  الرخصـة 
أشد(٢). لمفسدة  ودفعًا  أعظم،  مصلحة  ألجل  مفسدة  أقل  الزواج  لقصد  إليها  النظر 

ماجه،  وابن   ،١٠٤٣ رقم:  المخطوبة،  إلى  النظر  في  ما جاء  باب  النكاح،  كتاب  الترمذي،  رواه   (١)
شعبة. المغيرة بن  عن   ،١٨٦٢ رقم:  يتزوجها،  أن  أراد  إذا  المرأة  إلى  النظر  باب  النكاح،  كتاب 

اإلسالمية،  الشريعة  في  المقاصد  فلسفة  حول  تطبيقية  دراسـات  صالح:  عبد الرحمٰن بن  بابكر   (٢)
ص ١٦. ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م،  ط ١،  المحدودة،  الطباعة  تقنية 
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رضاها: بغير  الزواج  على  المرأة  إكراه  ـ  د 
أحد  إكـراه  فال يجوز  الرضـا،  أركانـه  مـن  وجعـل  الـزواج  اإلسـالم  شـرع 
فيزوجون  األولياء  بعض  يتعسـف  قد  ولكن  رضاه،  بغير  الزواج  علـى  الزوجيـن 
فـي  وقوعهـن  أو  بوارهـن  مـن  خوفـًا  وذلـك  إذنهـن،  أو  رضاهـن  دون  بناتهـم 

(النساء: ٢٥) .  ﴾ m  l  k ﴿ تعالى:  اهللا  قال  الفاحشة، 
بين  العشـرة  ودوام  الوئام  لضمان  الزوجين  بين  الكفـاءة  الفقهاء   واشـترط 
فيزوجوهن  النسـاء  على  واليتهم  حدود  األولياء  بعض  يتجاوز  وقد  الزوجين، 
سـلبًا  وينعكس  اختيارهن،  لحق  وإلغاء  ظلـم  هذا  أن  وال شـك  الكفء،  بغيـر 
على  حفاظًا  األصلح  لها  يراعي  أن  الولي  على  فيجب  الزوجية،  حياتهن  علـى 
المرأة  تزويج  جواز  إلى  الفقهاء  بعض  ذهب  فقد  ذلك  ورغم  وشرفها،  كرامتها 
ألخف  «ارتكابـا  وذلـك  الزنـا؛  منهـا  خيـف  إذا  الضـرورة  عنـد  الكـفء  بغيـر 
موقفها  يتغير  وقد  الكفء،  بغير  الـزواج  ضرر  من  أشـد  الزنا  فضرر  الضررين » 
االنسـجام  ويقع  والرحمة  المودة  بينهما  اهللا  فينــزل  معاشـرته  بعد  الزوج  مـن 

المحذور. ويزول 
كفئها،  غير  من  ولّيتـه  يزوج  «وال  أطفيش:  القطـب   يقول  المعنى  هـذا  وفـي 
عالمة  غير  به  زّوجها  أو  كـره،  على  زوجًا  فرضيته  قهرًا  كفئها  بغيـر  زوجهـا  وإن 
وصبية  كبلهاء  باألمور،  عالمة  غير  لكونها  أو  حاله  معرفتها  لعدم  كفء  غير  بأنه 
به؛  ترضى  بما  ويرضيهـا  عنه  ترضى  أن  منها  فيطلـب  ذلك،  نحـو  أو  ومجنونـة، 
التوحيد؛  أهل  من  ُوجد  بمن  زوجها  خافت  أو  زنا  منها  خاف  إن  لها،  ظالم  ألنه 

أهون»(١). الزنا  عن  والتحرز  منها   أهون  بضرورة  تدفع  الضرورة  ألن 
يزّوجهم  أن  الولّي  على  يحرم  الذيـن  إلى  القطب   يشـير  آخر  موضع  وفـي  ـ 
بها  يدخل  أن  مثل  ال يصونها،  لمـن  «وال  فيقول:  لها  كفؤًا  ليسـوا  ألنهم  موليتـه؛ 

.١١٥/٦ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:  القطب   (١)
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إلـى  يرسـلها  أو  بدخولهـم،  يرضـى  أو  النـاس،  إليهـا  ُيدِخـل  أو  األسـواق، 
إليها...»(١) النكاح  أمر  ألن  والمرأة؛  والشهود  هو  وهلك  ما ال يحسن، 

إن  الحرام  وبصاحـب  حقها،  منعها  إن  بالَجّبـار  والعاقـد   ...» ويضيـف: 
القتل؛  فيسـتحق  المقتول  ودم  دمه  يتكافأ  بحيث  عمدًا  وبالقاتل  إياه،  أطعمها 
قال  يقتـل،  أو  عنـه،  يعَفـى  أو  الديـة،  يعطـي  حتـى  وال ُيـؤَوى  ال ُيَقـر  ألنـه 
في  رخص  فقـد  ضرورة  للجبار  ُزّوجـت  إن  محمـد:  أحمد بـن  أبو العبـاس  
زوجًا  رضيته  فإن  فتزوجت،  قتلها،  أو  بها  زنى  وإال  الجبار  طلبها  وإن  ذلـك، 
كل  وحرم  وال تـوارث،  الصداق  فلهـا  وإال  واإلرث،  المهـر  فلها  كـره  علـى 

اآلخر...»(٢) على 
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بال  اآلخذ  علـى  حرام  الحكـم  في  الرشـوة  تعاطي  أن  علـى  العلمـاء  اتفـق 
الحسـن   فسـره  فقد  (المائـدة: ٤٢)،   ﴾$  # ﴿ تعالـى:  لقولـه  خـالف، 
القاضي  قبـل  إذا  وقالوا:  الرشـوة،  إنـه  فقالوا:  سـيرين ،  وابـن  جبيـر   وسـعيد بن 

والمرتشي» (٣). الراشي  اهللا  «لعن  ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  الكفر،  به  بلغت  الرشوة 
إحقاق  أو  حق  إلبطـال  تذّرعًا  لحاكم  ما يعطـى  هو  «فالرشـوة  البكري   قـال 
بل  الشـارع،  لسـان  على  ملعونان  معًا  واآلخذ  المعطي  على  محرمة  وهي  باطل، 
 m  l  k﴿ تعالـى:  قال  بينهمـا»(٤)،  يمشـي  الذي  الرائش  علـى  وحتـى 
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

(البقرة: ١٨٨) .  ﴾ {  z

.١١٦/٦ نفسه،  المصدر  أطفيش:   (١)
.١١٧ ـ    ١١٦/٦ النيل،  كتاب  شرح  أطفيش:  القطب   (٢)

تخريجه. تقدم  صحيح،  حسن  حديث  وقال:  الترمذي،  رواه   (٣)
.٢٣٨  ،٢٢٣/١ البكري،  فتاوي  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٤)
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بينهما» (١). يمشي  الذي  والرائش  والمرتشي  الراشي  اهللا  «لعن  وقال ملسو هيلع هللا ىلص : 
نفسـه  عن  يدفع  أو  له،  ضاع  حـق  إلى  به  ليتوصل  المعطـي  أعطـى  إذا  أمـا 
والحسن (٢). عطاء   بذلك  وقال  وغيره،  زيد   جابر بن  عند  بذلك  فال بأس  ظلمًا، 

كانت  وإن  «والمداراة  والمـداراة  الرشـوة  بين  الفرق  بيان  في  البكري   وقـال 
آخذها؛  على  محرمة  وهي  معطيهـا،  على  محظورة  غير  لكنها  الرشـوة  قبيل  مـن 
المال،  أو  العـرض  أو  النفس  عن  لظلمه  دفعـًا  الجبار  بها  يصانـع  المعطـي  ألن 
دينه» (٣).  عن  بلسـانه  أحدكم  وليصانع  أعراضكم،  عن  بأموالكم  «قـوا  قـال ملسو هيلع هللا ىلص : 
نفسـه  عن  الرجل  يصانع  أن  ال بـأس  قاال:  والشـعبي   زيد   جابر بـن  عـن  وروي 
أو  حّقًا  ليبطل  والمرتشي  الراشـي  اهللا  لعن  الحسـن :  قال  الظلم،  خاف  إذا  وماله 

بك»(٤). فال بأس  مالك  عن  تدفع  أن  أما  باطالً،  يحق 
الصالة  عليه  ـ  لقوله  ألحدهمـا  المداراة  تحل  «وال  النيل:  صاحـب  وقـال 
يداروا  أن  للمسلمين  وجاز  شره» (٥)،  مخافة  يكرم  من  الناس  «شّر  ـ :  والسـالم 
خافوا  من  يداروا  أن  شـارحه:  قال  بأموالهم،  وحرمهم  ومالهـم  أنفسـهم  على 
عن  وروي  موافقـًا»(٦).  أو  مخالفـًا  أو  مشـركًا  عليـه  يقـدروا  ولم  الظلـم  منـه 
هذا  ورد  شـا».  الرَّ من  لنا  أنفع  رياء  زمن  في  رأينـا  «ما  قال:  أنه  زيـد   جابر بـن 

تخريجه. تقدم   (١)
.٤٣٧/١١ المغني،  المقدسي،  قدامة  ابن  ـ   .٨٨/١٠ الستة،  شرح  البغوي:   (٢)

منه،  األول  الشطر   ،٢٤٦٦ رقم:  محمد،  اسمه  من  العين،  باب  أصفهان،  أخبار  أبو نعيم،  أورده   (٣)
عائشة. عن  «ذبوا...».  بلفظ: 

.٢٣٨/١ البكري،  فتاوى  بكلي،  عبد الرحمٰن   (٤)
 ،٢١٨٧ رقم:  والخسـف،  المسـخ  حلول  عالمة  في  ما جاء  باب  الفتن،  كتاب  الترمذي،  رواه   (٥)
قوله:  وأوله  زيادة،  مع  طويل  حديث  في   ،٤٧١ رقم:  أحمد،  اسـمه  من  (األوسـط)،  والطبراني 

علي. عن  البالء...».  بها  حل  خصلة  عشرة  خمس  أمتي  فعلت  «إذا 
في  البكري  نقله  محله  في  النص  ينظر:  أطفيش،  أمحمد  وشرحه  العليل،  وشفاء  النيل  الثميني:   (٦)

ص ٢٣٩.  /١ الفتاوى، 
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هذا  أن  بقوله  الشـوكاني (١)  عليـه  ورد  المرام،  بلـوغ  شـرح  كتاب  في  المعنـى 
السقوط(٢). غاية  في  كالم 

الرشـوة  بحرمة  يدين  العلماء  جمهـور  أن  سـبق  مما  يتضح  أنـه  والحاصـل 
بعض  في  زيد   جابر بن  اإلمام  وخالفهـم  الثابتة(٣)،  الصحيحة  للنصوص  عمومـًا 
لتخليص  بها  كاالسـتعانة  أشـد،  ضرر  لدفع  كان  إذا  فيها  رخص  فقد  الحاالت، 
أحكام  تعطل  يوم  الجبابرة  زمن  في  يحدث  كما  عنه،  ضرر  لدفع  أو  ضائع،  حق 
«إذا  الفقهية  القاعدة  إلى  فتواه  في  اسـتند  قد  ربما  زيد  جابر بن  أن  والظاهر  اهللا، 
الكبيرة  فالمفسدة  أخفهما »،  بارتكاب  ضررًا  أعظمهما  روعي  مفسـدتان  تعارض 
تقديم  هو  األخف  والضـرر  المجتمع،  في  الظلم  وانتشـار  الحقوق،  ضياع  هـي 
المظلوم  حق  لتخليص  معـه  يتعامل  من  أو  الجبار،  أو  الظالم  إلـى  المال  بعـض 
األراضي  تلك  ليثبت  العقود  وزّور  ظالم،  أرض  غصب  كمن  عنه،  الضرر  ودفع 
هذه  يبطل  ما يجعلـه  للعدالـة  يقـدم  أن  األرض  صاحـب  اسـتطاع  فـإذا  لنفسـه، 
يقصد  لم  ألنه  محظور؛  في  وقع  أنه  فال أظن  الغصب،  من  أرضه  ليحرر  العقود 
قال  ولذلك  حقـه،  إلى  الوصول  يريد  وإنمـا  بالمغتصب،  الضرر  إلحـاق  بذلـك 
المعطي(٤). المداراة حرام على اآلخذ حالالً على  الحالة:  العلماء في هذه  بعض 

فقيه  ١٧٦٠ - ١٨٣٤م):   = (١١٧٣ - ١٢٥٠هـ  الشوكاني  عبد اهللا  محمد بن  علي بن  محمد بن   (١)
باليمن)  خوالن،  بالد  (من  شوكان  بهجرة  ولد  صنعاء.  أهل  من  اليمن،  علماء  كبار  من  مجتهد 
صّنف  التقليد.  تحريم  يرى  وكان  بها.  حاكمًا  ومات   ١٢٢٩ سنة  قضاءها  وولي  بصنعاء.  ونشأ 
و«البدر  مجلـدات،  ثماني  ط»  ـ  األخبـار  منتقى  أسـرار  من  األوطار  «نيـل  منهـا:  مؤلفـًا،   ١١٤
األحاديث  في  المجموعة  و«الفوائـد  مجلدان،  ط»  ـ  السـابع  القرن  بعد  مـن  بمحاسـن  الطالـع 
التفسـير،  في  ط»  ـ  القدير  و«فتح  خ»  ـ  الفقهية  ـ  المسـائل  في  البهية  و«الدرر  ط»  ـ  الموضوعة 
في  جزآن،  ط»  ـ  الجرار  و«السيل  الفقه،  أصول  في  ط»  ـ  الفحول  و«إرشـاد  مجلدات،  خمسـة 

.٢٩٨/٦ األعالم،  الزركلي،  وغيرها.  األزهار،  كتاب  نقد 
ص ٥٢٤. زيد،  جابر بن  فقه  بكوش،  يحيى  ـ   .٢٧٩/٨ األوطار،  نيل  الشوكاني:   (٢)

ص ١٢٣. الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٣)
.٢٣٨/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية١٩٢

:ôμæªdG  øY  »¡ædGh  ±hô©ªdÉH  ôeC’G  ÜÉH  »a  ``  7
أو  نفسه  عن  الضرر  لدفع  عليه  القادر  على  بالمعروف  األمر  الفقهاء   أوجب 
المناسـبة،  الوسـيلة  التغيير  في  يراعـي  أن  اشـترطوا  ولكن  غيـره،  عـن  أو  مالـه 
أهَون  «يختار  المعروفة:  للقاعـدة  إعماالً  وذلك  ذلك  في  التجـاوز  له  فال يجـوز 
الشري ن أو أخف الضرري ن» فإن أمكنه دفع المنكر باللسان فال يستعمل الضرب، 
ذكر  وقد  وهكذا،  السـالح  اسـتعمال  إلى  فال يلجأ  بالضرب  الضرر  توقـف  وإذا 
خاصة  ضوابط  ووضعوا  المنكـر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمـر  شـروط  الفقهاء 

حدوده. ال يتجاوز  حتى 
فهي  القدرة،  «ومنهـا:  الشـروط  لهذه  بيان  اإليمان»  قواعد  «تمهيد  فـي  جـاء 
نفس  على  تقية  من  عذر  أو  بمرض  عنـه  العاجز  عن  النحطاطه  األعظم  الشـرط 
خوفًا  فرسه،  أو  ولده  أو  نفسه  على  الخطر  محل  في  يكون  كأن  فالنفس  مال،  أو 
بحيث  دين،  أو  عـرض  في  به  تنقيص  أو  أْسـر،  أو  ضرب  أو  جرح  أو  قتـل  مـن 
إذا  صاحب،  أو  جـار  أو  قريب  أو  ولـد  من  به  الملتبـس  أو  نفسـه  علـى  يحـذره 
إنقاذهم  دفعه وال يقدر على  قبله، حيث ال يقوى على  من  عليه  الشر  تولد  خاف 
وقطع  نارهم  وإخمـاد  شـوكتهم  بكسـر  المنكر  أهـل  مقاومـة  وال علـى  بمنعـه، 
وماله  نفسـه  ومنع  أهله،  ومقاومة  المنكر  تغيير  على  قدر  فإن  وألسـنتهم،  أيديهم 

والنهي. األمر  وجب  وعالئقه، 
لم  به،  الملتبس  أو  ماله  أو  نفسه  منع  عن  وعجز  المنكر  تغيير  على  قدر  وإن 
والنهي،  األمر  على  الثواب  بها  ينال  وسيلة  فيكون  له،  يجوز  ولكن  عليه،  يجب 
بداللة  الضرر  لمخافة  منه  والتوّكل، وال يمنع  والتفويض  والصبر،  الرضى  وعلى 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ تعالى:  قوله  فـي  الصبر  على  األمـر 

(لقمان: ١٧) (١)».  ﴾ Á  À

وقد  الحاد،  السيف  كتاب  من  النص  نقل   ،٤٩/٧ - ٥٠ اإليمان،  قواعد  تمهيد  سعيد:  الخليلي   (١)
مخطوطًا. وما زال  الربخي  حققه 
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يجب  المنكر  عن  والنهـي  بالمعروف  األمر  أن  الخليلـي   نص  من  ويسـتفاد 
ضرر  أخف  تركه  ألن  بغيره؛  أو  بنفسه  ضررًا  يلحق  أال  بشرط  عليه،  القادر  على 
هذه  في  «فيرتكب  أشـد،  ضرر  ذلك  على  يترتب  ألنه  قدرة؛  دون  ممارسـته  من 

األشد ». الضرر  لدفع  األخف  الضرر  الحالة 
المنكر،  عـن  والنهي  بالمعـروف  األمر  وهـي  الحسـبة  أداء  علـى  قـدر  وإذا 
ال يقع  حتى  األضرار  بأخف  المنكر  إزالة  يراعي  فإنه  المنكر،  تغيير  من  وتمكن 

أشد. ضرر  في 
من  عليه  قدر  بما  المعصية  عن  «الدفع  الشأن:  هذا  في  الخليلي   سعيد  يقول 
السيف  أو  الرمح  أو  السهم  أو  الحجر  أو  السوط  أو  باليد  ضرب  أو  دفر  أو  دفع 
له  ال قود  هـدر،  فدمه  الدفع  ذلك  فـي  نفسـه  تلفت  فإن  بذلك،  إال  ينتـه  لـم  إن 
به  مأذون  الجهاد،  من  نوع  فإنه  والفضل،  األجر  ذلك  في  بل  وال كفارة،  وال دية 

الحالة...»(١). هذه  مثل  وعلى  عليه،  قادر  لكل  محله  في 
الضرر  لدفع  السـابقة  الشـروط  مراعاة  ضرورة  على  الخليلي   المحقق  ه  وينبِّ
الشـروط  مراعاة  عن  وال تغفل   ...» فيقـول:  المفاسـد  لتقليـل  باألخـف  األشـد 
كفاه  ومن  يضرب،  لم  الدفع  كفاه  فمن  الترتيب،  على  األخف  تقديم  في  السابقة 
يتعمد  لم  الحجـر  ردعه  ومـن  الحجارة،  يقـذف  لمن  العصـا  أو  باليـد  الضـرب 
ردعه  ولكن  وال إضراره،  قتله  بذلك  فال يقصد  حالة  كل  وعلى  القاتل،  بالسالح 
في  وكان  مقتل  غير  في  ضربه  أمكن  فإن  ولذلك  سبحانه،  اهللا  محارم  انتهاك  عن 
طهارة  الباغـي  دم  ألن  عنقـه؛  فضـرب  القتل  بغيـر  يرتدع  لـم  فـإن  دفعـه،  ذلـك 

الجائز...»(٢) الحد  فهذا  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،  بشهادة  لألرض 
الوسـائل  بأخف  المنكر  تغيير  في  وغيره  الخليلي   إليه  ما أرشـد  أّن  ريب  وال 
إال  ذلك  من  الهـدف  وليس  النفـس،  حفظ  في  الشـريعة  مقاصد  مراعـاة  أساسـه 

.٥٧/٧ نفسه،  المصدر  سعيد:  الخليلي   (١)
نفسه. المرجع  الخليلي:  ينظر:  تخريجه.  على  نقف  لم   (٢)
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إذا  ولذلك  الفسـاد،  شـأفة  لقطع  المعتديـن،  وزجر  والمجتمـع،  الفـرد  إصـالح 
تحققت المصلحة، ودرئت المفسدة، ورجع المفسد عن الظلم والبغي فال حاجة 
في إيذائه ومالحقته، وليس كما تفعل في عصرنا قوات قمع الشغب من استعمال 
إلى  ذلك  فيـؤدي  ِسـلمية،  المظاهرة  كانت  ولو  المتظاهريـن،  ضد  للقـوة  مفـرط 
التصادم، وحدوث أضرار أشد في األنفس واألموال، ولو سلكوا مسلك اإلسالم 

الخسائر. بأقل  الشغب  على  لقضوا  الوسائل  بأخف  الضرر  دفع  في 
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الميت: بطن  شق  حكم  ـ  أ 
اإلباضية   بعض  أجـاز  فقد  حياته،  ترجـى  ولد  ميتة  امـرأة  بطـن  فـي  كان  إذا 
ُحرمة  على  واعتداء  ضرر  العمل  هذا  أن  وال ريب  إلخراجه،  بطنها  شق  وغيرهم 
«فيرتكب  أعظـم،  ضرر  عنه  لنتج  بطنهـا  في  الولد  هـذا  ُترك  لو  ولكـن  الميـت، 
حياته،  إلنقاذ  األعظـم»  الضرر  لدفع  ـ  الميتـة  بطن  شـق  وهو  ـ  األخف   الضـرر 
أفتى  وقد  ذلك(١)،  على  دالة  بأمارات  أو  أمين،  عدل  طبيب  بإخبار  ذلك  ويكون 

الولد(٢). وعاش  أبو حنيفة   بذلك 
يتحرك  وكان  (المـرأة)  ماتت  «وإن  الشـأن:  هـذا  في  أطفيش  القطـب   يقـول 
فكذلك، ولهم شق بطنها إلخراجه إن لم يجدوا إال ذلك، ويتيقنوا موتها وحياته؛ 
الضمان،  ولـزوم  وخدشـه  وجرحه  ضربه  منع  في  كالحي  كان  ولـو  الميـت  ألن 
في  فعل  بمـا  ال يتألم  الميت  ألن  الشـق؛  وهو  الضرريـن »  أخف  «يرتكـب  لكـن 
من  [الكدمي ]  أبو سـعيد  ومنعه  به،  قائالً  الثـوري   رأيت  ثم  ما أقول،  هـذا  بدنـه، 

سعيد...»(٣). كأبي  إسحاق   وحرمه  أحمد،  وكرهه  المشارقة،  أصحابنا  

.١٣٢/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (١)
ص ١٩٧. اإلسالمي،  الفقه  قواعد  عزام،  محمد  عبد العزيز  ـ  ص ٨٨  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٢)

.١٣٢/١ - ١٣٣ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (٣)
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الضرورة: عند  والعكس  للمرأة  الرجل  مداواة  حكم  ـ  ب 
عند  للرجل  المرأة  ومداواة  للمرأة،  الرجل  مداواة  جواز  إلى  العلم  أهل  ذهب 
الضرورة إذا لم يجد أحدهما إال ذلك، «فيختار أخف الضررين » وأقل المفسدتين، 
وإنقاذها  عالجها  ألجل  والعكس،  المرأة  عورة  على  يطلع  أن  الرجل  إباحة  وهي 
الجنين  إخراج  أو  المْخرجيـن،  في  جراحية  عملية  كإجـراء  المحقق،  الهـالك  مـن 
االلتزام  مع  لذلك،  أخرى  وسيلة  وجود  عدم  بشرط  الشرج،  فتحة  في  اليد  بإدخال 
هذه  ألن  الضروري؛  القدر  وكشـف  معها،  المحرم  كحضور  الشـرعية،  بالضوابط 
البلوغ،  دون  باألطفال  االستعانة  أمكن  إذا  أما  بقدرها »،  تقدر  و«الضرورة  ضرورة، 
الضررين »  ألخـف  «ارتكابًا  ذلـك،  من  فال مانع  المهنـة،  لهذه  متمرسـين  وكانـوا 

بسببه. هالكها  أو  أمه،  بطن  في  الجنين  كموت  ألعظمهما،  ودفعا 
لمن  عورتها  من  تظهر  أن  «ولهـا  ما نصه:  والفرع»  األصل  «شـامل  في  جـاء 
امرأة بمحضر  مداواة  له  فإن  المداوي رجالً،  كان  ولو  ما احتيج إلظهاره  يداويها 
ال يقدم  ممن  أنثى  أو  ذكرًا  غيره،  أو  متولي،  أو  قريبها،  أو  محرمهـا،  أو  زوجهـا، 
له وال لها،  قريبًا  يكن  ولو  أحد كذلك  بمحضر  مداواته  بمحضره، وكذا  زنا  على 
يداويه من  من  يجد  ولم  النساء،  من  يداويها  من  تجد  لم  إن  ذلك  ولكن ال يجوز 
ولم  التعليم،  إلـى  التأخير  ضرر  يحتمل  لـم  أو  يعلمانه  من  يجدا  ولـم  الرجـال، 
فمن  لتداويه،  ال يشتهيها  من  وُيقدم  ليداويها،  ال يشـتهي  من  وُتقّدم  طفلة،  يجدا 
ما أشـبه  كان  أو  (للخطر)،  وتعرض  يمت  لم  أو  ونشـب،  بطنها  في  جنين  مات 
وكان  ماتـت  وإن  إلخراجـه،  يده  يدخـل  أن  ما ذكر  حـد  علـى  فللرجـل  ذلـك، 

فكذلك...»(١). يتحرك 
األشـد  الضرر  «يزال  قاعدة:  على  الرخصة  هذه  في  اعتمد  القطب   أن  ويبدو 

الضرورتين ...»(٢). أخف  ترتكب  «لكن  يقول:  إذ  األخف »  بالضرر 

.١٣٢/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (١)
نفسه. المرجع  أطفيش:   (٢)
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حادث  أو  هـدم،  أو  حرق،  أو  غـرق،  إلى  المـرأة  أو  الرجـل  يتعـرض  وقـد 
يد  فتقع  الموت،  مـن  وإنقاذه  إلسـعافه  المدني  الدفاع  مصالح  فتتدخـل  مـرور، 
الحاالت  هـذه  ففي  سـيء،  قصد  دون  محظور  مكان  في  اآلخـر  علـى  أحدهمـا 
وذهب  الشهوة،  انتفاء  مع  الضرورة  ألجل  لآلخر؛  أحدهما  بإنقاذ  الفقهاء   رخص 

االضطرار. دون  االختيار  حال  في  ذلك  منع  إلى  بعضهم 
له  يجوز  فيما  امرأة  مس  «وللرجل  أطفيـش :  الشـيخ  يقول  المعنى  هذا  وفي 
فوق  كان  إن  والقواعد(١)،  المتبرجـة  تظهره  وما  وكف،  كوجـه  شـهوة،  بال  نظره 
بال شهوة،  ركبته  ما فوق سرته وتحت  مّس  ولها  بال شهوة،  الركبة  السرة وتحت 
يبرأ  لم  المداواة  في  يقدم  ممن  غيرهما  وجود  مع  ذلك  في  داواها  أو  داوته  فإن 
لضرورة،  إال  وجهه  ولو  ال تمس  وأنها  نظره،  ما جاز  مس  ال يجوز  وقيل:  منها، 

ذلك»(٢). إال  يجد  لم  إذا  حائل،  بال  فرجها  من  بيده  ولو  تنجيتها  وله 

المختار: الرأي 
في  يراعى  ولكـن  األحكام،  تتغيـر  الضرورات  عنـد  أنه  تقدم  ممـا  يتضـح 
فمداواة  ضـررًا،  األخف  الوسـيلة  اسـتعمال  مع  الضروري  القدر  الضرر  إزالـة 
منها  َتَطّلب  إذا  االختيار،  عند  ال تجوز  للرجل  المرأة  ومـداواة  للمرأة،  الرجـل 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  كبير،  ضـرر  عنه  يترتب  ألنه  اآلخر،  عـورة  على  منهمـا  كل  اطـالع 
تعذر  فإذا  إليه» (٣).  والمنظور  الناظر  اهللا  لعـن  للناس،  عورته  أبدى  من  «ملعـون 
بمن  االسـتعانة  وال يمكن  جنسـه،  من  يعالجه  َمن  منهما  لكل  يتوفر  ولم  ذلك 
فيرخص  الهالك،  مـن  المريض  وإنقاذ  الضرر،  إلزالـة  األطفال  من  ال يشـتهي 

العجوز. المرأة   (١)
.١٣٣/١ نفسه  أطفيش:   (٢)

الرجل...، رقم: ١٢٦٨٨،  إلى عورة  ينظر:  الرجل  النكاح، باب ما جاء في  البيهقي، كتاب  رواه   (٣)
علي. عن  بالغًا، 
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تركهما  من  للمرأة، وهذا ضرر أخف  الرجل  للرجل، وكشف  المرأة  في كشف 
ضرر  ريب  بال  وهو  هالكهما،  فـي  يتسـبب  قد  ذلك  ألن  إنقاذ،  أو  عـالج  دون 
التعارض،  عنـد  الدين  حفـظ  على  النفس  حفـظ  ضرورة  ترجـح  فهنـا  أعظـم، 

الشريعة. لمقاصد  إعماالً 

اإلجهاض: حكم  ـ  ج 
المرأة حملها دون مسّوغ شرعي، سواء  إسقاط  العلم على حرمة  أهل  اتفق 
ال يحل،  ضرر  وهذا  البريئة  للنفـس  قتل  ذلك  في  ألن  غيرها؛  بفعـل  أم  بفعلهـا 
بجنينها،  التضحية  على  حياتها  تتوقف  خطيرة  لحاالت  المرأة  تتعرض  قد  ولكن 
سـالمتها،  على  حفاظًا  إجهاضها،  ضرورة  على  األمناء  الثقاة  األطباء  حكم  فإذا 
ألن  القصوى؛  للضرورة  الحالة،  هذه  في  ذلـك  فيرخص  الموت،  من  وإنقاذهـا 
وحياة  محققـة  فحياتها  الفـرع،  حيـاة  سـالمة  على  مقدمة  األصـل  حيـاة  حفـظ 
الضررين »  وأخف  الشـرين  أهون  «يختار  لقاعـدة:  إعماالً  وهـذا  ظنية،  الجنيـن 

األعظم. الضرر  لدفع 
إسـقاط  في  الرخصة  أصحابها  يطلـب  الفقهـاء   علـى  عديـدة  أسـئلة  وردت 
المعدية،  باألمراض  واإلصابـة  المتكرر،  كاإلجهاض  عديدة،  ألسـباب  الحمل، 
فبعضهم  الحاالت،  من  وغيرها  الرحـم،  وضيق  الِخلقية،  والتشـوهات  كاإليدز، 
يناسبها، دون تجاوز  بما  المرأة وقّدرها  إلى حالة  منع ذلك مطلقًا، وبعضهم نظر 

الشرع. حدود 
وجوده  تيقن  متى  الحمل  إسقاط  يسوغ  «ال  ما نصه:  البكري   فتاوى  في  جاء 
الشـرع  نظر  في  يعتبر  إسـقاطه  تعمد  ألن  قصيرة؛  مدة  عليه  مضت  وإن  ظن،  أو 
عشـر  نصف  أي  الغرة،  قيمة  أو  أمة)،  أو  (عبد  غرة  بأداء  مرتكبها  يغـرم  جريمـة، 
حال،  كل  على  بشر  فهو  للنمو  قابل  لكنه  صغيرًا  ظل  وإن  الجنين  ألن  األم؛  دية 
فإن  بعد،  الروح  فيه  ينفخ  ولم  أشهر  أربعة  له  يتم  لم  زوجتك  جنين  لكون  ونظرًا 
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قبلها  من  اإلسـقاط  كان  وإن  إسـقاطه،  هي  تتعمد  لم  إن  األم  ترثها  الغـرة  تلـك 
المحققين...»(١). العلماء  بعض  ما قرره  على  لورثتها  فتدفع 

أن  على  بناء  أنه  ـ  هو:  ما أرى  على  قضيتك  في  العمل  ووجه  «هـذا  ويضيـف: 
فإن  الطبيعية،  حالته  على  يسـير  األمر  تترك  أن  ـ  حملها  في  تشـك  ال تزال  الزوجة 
فذلك  الخطر،  عوارض  األم  على  تظهر  ولم  طبيعّيًا،  نمّوًا  ينمو  وأخذ  الحمل  تبين 
جاز  مهددة،  أصبحت  األم  حياة  أن  الطب  فقرر  العوارض،  لها  بدت  أو  المطلوب، 
أن  أما  الضررين »،  أخف  «ارتكاب  بـ  عمالً  لألم،  إنقاذًا  بالجنين؛  نضحي  أن  حينئذ 

فال»(٢). بالخطر،  تحس  أن  قبل  الجنين  من  التخلص  على  األمر  أول  من  ُتقدم 
عمره  يتجاوز  لم  رضيع  طفل  لديها  «امرأة  عن  مشابهة  أخرى  صورة  وفي  ـ 
والدتها  بعد  تعاني  ولكنهـا  الثاني،  شـهرها  في  حامل  اآلن  وهي  شـهور،  بضعـة 
نصحتها  وقد  معين،  دواء  تناول  بعد  إال  عنها  ال يذهب  شديد،  دوار  من  األولى 
حائرة  وهي  الجنين،  على  لخطورته  الحمل  فترة  أثناء  الدواء  تناول  بعدم  الطبيبة 
بها،  َستُلّم  التي  الصحية  المتاعب  رغم  بالحمل  تستمر  هل  تفعل؟  ماذا  ال تدري 

بطنها؟». ما في  إسقاط  لها  يجوز  أم 
على  بالخطر  ينذر  الحمل  اسـتمرار  كان  «إن  الخليلي :  أحمد  الشـيخ  أجاب 
يسـبب  كان  وإن  أولى،  األصل  على  المحافظة  ألن  منـه؛  التخلص  فلها  حياتهـا 
التخلص  لها  فال يصح  إهالكهـا،  إلى  ذلك  يؤدي  أن  غير  مـن  لها  وتعبـًا  إرهاقـًا 
 : قال 8  وقد  اهللا،  خلقهـا  نسـمة  هو  إذ  وحقوقه،  حرماته  له  الحمـل  ألن  منـه؛ 
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أعلم»(٣). واهللا  هي،  راحتها  أجل  من 

.٣٠٧/١ - ٣٠٨ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
نفسه. المصدر  بكلي:   (٢)

ص ٢١٤. النكاح،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٣)
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أخف  «يختار  قاعدة:  علـى  حكمه  في  اسـتند  أنه  الخليلي   عبارة  من  ويظهـر 
أعظم». ما هو  لدفع  الضررين  

َهمُّ  وكان  أجهضت،  حملت  كلما  امرأة  أن  لإلجهاض:  أخرى  صورة  وفي  ـ 
فلما  يطلقها،  أن  الحال  بهـا  تمادى  إن  فخافت  ولدًا،  يعقب  أن  الوحيـد  زوجهـا 
أن  إلى  المرة  هـذه  حملها  دام  أن  المقـّدر  ومن  كعادتها،  وحملـت  صبرهـا  نفـذ 
إحدى  مع  تواطأت  أنها  ثم  كسابقيه،  فأسقطته  المستشفى  فأدخلت  ميالده،  قرب 
ابنًا، وأخذت ترضعه وأخبرت  الممرضات فأعطتها مولودًا ذكرًا كغيرها فاتخذته 
وكان  ممتازة،  نشـأة  وينشـأ  يحيا  أن  اهللا  وشـاء  ذكرًا،  مولودًا  ولدت  أنها  زوجها 
ذلك  بعد  حملت  أن  الصدف  حسن  ومِن  األمر،  وكتما  أخوها  إال  سرها  ال يعلم 
الولدان  وعاش  عادتها،  غير  علـى  المرة  هذه  عاشـت  بنتًا  فوضعت  حملها،  فتـمَّ 
خافت  ولكنها  فعلتها،  من  تتوب  أن  أرادت  بالسن  األم  تقدمت  ولما  كبرا،  حتى 
أن  تريد  حين  في  ابنتها  مع  حياتها  فتخسر  بالحقيقة  علم  إن  زوجها  فعل  ردة  من 

المخرج؟ فما  الذمة،  بريئة  وهي  ربها  تلقى 
كان  الرضاع  من  ابنًا  االبن  كان  «لما  بكلي   عبد الرحمٰن  الشيخ  جواب  فكان 
الرسول  ألن  النسب؛  اختالط  على  خوف  كتمانه  في  ليس  التبّني،  من  أهون  أمره 
النسـب» (١)،  من  ما يحرم  الرضاع  مـن  «يحرم  يقول:  ـ  والسـالم  الصـالة  عليـه  ـ 
الرضاع،  النسب واالبن من  االبن من  بين  فرق  ثمة  ما كان  الميراث  ولوال مسألة 

السبيلين: أحد  تسلك  المرأة  هذه  أن  نظري  ففي  وعليه 
َفَيدها  ما ترتـب،  ذلك  علـى  ترتب  وإن  لزوجهـا  بالحقيقـة  تبـوح  أن  إمـا  ـ 
خيف  وإن  المتعين  هو  بل  وأوضحه،  طريـق  أقرب  وهذا  نفخ(٢)،  وفوها  أوكـت 

سيئة. عاقبة  منه 

باب  النكاح،  كتـاب  والنسـائي،   ،٥٢٤ رقم:  الرضـاع،  في  بـاب  النـكاح،  كتـاب  الربيـع،  رواه   (١)
عائشة. عن   ،٣٣٠٢ رقم:  الرضاع،  من  ما يحرم 

نفخ». وفوك  أوكتا  «يداك  المشهور:  العربي  المثل  من  مقتبسة  العبارة  هذه   (٢)
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الولد،  وأخذها  نفاسـها  بتاريخ  فتذكرهم  المستشـفى  إلى  تذهب  أن  وإمـا  ـ 
حينًا  بالحقيقة  فتوصي  هناك،  مسجالً  يكون  أن  لجواز  نسبه  حقيقة  عن  وتستعلم 
بضياعها،  السر  تحافظ على وصيتها حتى ال يضيع  ثم  المنية،  تعاجلها  أن  مخافة 
تبوح  مالئمة  فرصة  تتحين  ثم  محفوظة  لتبقى  موثق  لدى  تسجلها  أن  واألحسن 
يصعب  المسـلك  وهذا  فعل،  رد  هنـاك  يكـون  أن  دون  بالحقيقـة  لزوجهـا  فيهـا 
مهما  الحقيقة  كشف  من  فال بد  وعليه  االسـتعالم،  حيث  من  يتعسـر  وقد  تنفيذه 
يطلقها  بل  منها  سـينتقم  زوجها  أن  راجحًا  ظنًّا  ظنت  أو  تيقنت  فـإذا  األمـر،  كان 
الصريح  نسبه  أفقدته  الذي  للولد  بالنسبة  األمر  وكذا  المرة،  بالحقيقة  صدمته  من 
وخشـية  الضررين »،  ألخف  «ارتكابًا  بالحقيقة  اإليصاء  على  تقتصر  حينئذ  فإنهـا 
لكشـف  حينئذ  فتضطر  أبيه،  إرث  مـن  بنصيبه  الولد  فيطالـب  الـزوج  يمـوت  أن 
في  يكذبها  أن  الولـد  على  اإليصاء  بذلـك  الطريق  قطعت  قـد  فتكـون  الحقيقـة، 

اإلرث...»(١). من  الحرمان  دعوى 

.٢٧١/١ - ٢٧٢ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:   (١)



٢٠١ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

™HGôdG  Ö∏£ªdG
z ΩÉ©dG  Qô°†dG  ™aód  ¢UÉîdG  Qô°†dG  πªëàj{

:IóYÉ≤dG  ∞jô©J  : k’hCG
منها  أخـص  كانت  وإن  السـابقة  القاعـدة  فـي  ضمًنا  تدخـل  القاعـدة  هـذه 
تعارض  حال  في  أن  إذ  بمثله »،  ال يزال  «الضرر  لقاعـدة:  مقيدة  وهي  موضوعـًا، 
«فيدفع  بأحدهما،  اإلضرار  عليه  يترتب  الخاصة  المصلحة  مع  العامة  المصلحـة 

الخاص »(١). الضرر  بتحمل  العام  الضرر 
العباد،  مصالح  رعايـة  في  الشـرعية  المقاصد  على  مبنية  مهمة  قاعدة  وهـي 
جاء  إنما  فالشـرع  النصـوص،  ومعقول  اإلجمـاع   مـن  المجتهـدون  اسـتخرجها 
فكل  وأموالهم،  وأنسـابهم،  وعقولهـم،  وأنفسـهم،  دينهم،  الناس  علـى  ليحفـظ 
سبيل  وفي  ما أمكن،  إزالتها  يجب  مضرة  فهو  منها  بواحد  اإلخالل  إلى  ما يؤدي 
ولهذه  األخص »،  الضرر  بارتكاب  األعم  الضرر  «بدفع  الشرع  مقاصد  تأييد  ذلك 
صيانة  والقـذف  الزنـا  وحـد  لألمـوال،  حمايـة  القطـع  حـد  اهللا  شـرع  الحكمـة 
لألنفس  المرتد صيانة  وقتل  والقصاص  للعقول،  الشرب حفظًا  لألعراض، وحد 

واألديان(٢).
أحدهم  ألن  الُمضّل؛  والكافـر  الُمضّر،  السـاحر  قتل  ُشـرع  القبيل  هذا  ومن 
ويرتكب  األخص  الضـرر  «فيتحمل  الكفر،  إلى  يدعوهـم  واآلخر  الناس،  يفتـن 

األعم »(٣). الضرر  لدفع 

عدنان   ،٢٨٠/١ نجيم،  البن  والنظائر  األشباه  كتاب  شرح  البصائر  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (١)
١٩٨٩م. ط ١،  البخاري،  اإلمام  دار  ط  اإلسالمية،  الشريعة  في  الحرج  رفع  جمعة، 

 ،١٤٣ البسـام،  الورد  الثمينـي،  ـ   .١٨٧ - ١٩١ الخصـال،  مختصـر  أبو إسـحاق،  الحضرمـي   (٢)
.١٥٠  ،١٤٩  ،١٤٦

ص ٢٦٣. الكلية،  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنو:   (٣)
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المصلحة  مع  الخاصـة  المصلحة  تعارضت  إذا  أنـه  الفقهاء   عند  تقـرر  وقـد 
الحالة  هـذه  ففي  عامة،  أضرار  عنهـا  ونتج  بينهما،  التوفيـق  وال يمكـن  العامـة، 
عليه  ترتب  ولو  العام،  الضرر  إلى  بالنظر  الخاصة  على  العامة  المصلحـة  ترجـح 

خاص. ضرر 
الضرر  انجبار  أمكن  «إن  أنه  فذكر  األمر  هذا  إلى  العالم   يوسـف  أشـار  وقد 
به؛  هّم  مما  والدافع  الجالـب  فيمنع  أولى،  العام  الضـرر  فاعتبار  جملـة،  ورفعـه 
وَتقدم  أشـمل  العامة  ألن  الخاصة ؛  المصالح  على  مقدمة  العامـة  المصالـح  ألن 
ترجح،  وبذلك  المصلحة،  شـمول  المصالح  في  التفاوت  ميزان  جوانب  مِن  أّن 
الخاصة،  علـى  العامة  المصلحة  ترجيـح  على  والخلـف  السـلف   اتفق  ولذلـك 
احتياز  على  مملوكـة،  غير  أرض  في  الواقعْين  المـاء  أو  بالكأل  العـام  كاالنتفـاع 
ولذلك  منهم،  الواحد  مصلحة  على  السوق  أهل  عامة  مصلحة  وترجح  له،  الفرد 
في  العامة  وترجحت  االحتكار،  وُمنع  للبادي،  الحاضر  وبيع  الركبان  تلقي  ُمنـع 
جامع  لمسـجد  الناس  اضطرار  حالة  في  أرضه  أو  داره  بيع  عن  الممتنـع  إجبـار 

الشريعة. مقاصد  من  وهذا  المال،  حفظ  على  مقدم  الدين  حفظ  ألن  ونحوه؛ 
األمراض،  انتشار  خشـية  الصحي  الَحجر  مشـروعية  أيضًا:  القبيل  هذا  ومن 
الرأي  حرية  ممارسـة  من  الفرد  فمنع  الفسـاد،  أو  الزيغ  نشـر  من  األفـراد  ومنـع 
على  أيضًا  واتفقـوا  واألمة،  الجماعة  مصلحـة  مع  ذلك  تعـارض  عنـد  والكتابـة 

األمانة»(١). فيهم  األصل  أن  مع  الصناع  تضمين 

القول: مجمل 
مع  العامة  المصلحة  تعارضـت  إذا  أنه  يتبيَّـن  المتقدمة  األمثلة  خـالل  ومـن 

يوسف العالم، المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، ص ١٩٣ ـ ابن عبد السالم قواعد األحكام،   (١)
ابن  ـ   ١٠٣/٣ المعتبر،  الكدمي  ـ   .٣٢٣  ،٣٢٢/٢ الجامـع،  بركة،  ابن  ـ  بعدهـا  ومـا   .٢٩/١

و٣١٩.  ٣٠٤/٦ اإليضاح،  الشماخي،  ـ   ٢٠٧/٤ - ٢٠٩ الجامع،  جعفر، 



٢٠٣ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

الضرر  «يتحمل  للقاعدة:  إعماالً  الخاصة ،  على  العامة  ترجح  الخاصة  المصلحة 
أن  الخاصة  المصلحـة  مراعاة  ألجـل  فال يمكن  العـام »،  لضـرر  لدفع  الخـاص 

لألمة. أعم  ضرر  عليها  ويترتب  العامة،  بالمصلحة  نضحي 

:IóYÉ≤dG  π«°UCÉJ  :kÉ«fÉK 
القاعدة: هذه  مشروعية  على  بها  يستأنس  التي  األدلة  ومن 

والذي   3 األنصاري  عبد اهللا   جابر بن  حديث  من  نَّة  السُّ في  ما جاء  ـ   ١
عبد اهللا بن  قتـل  في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  اسـتأذن   3 الخطـاب   عمر بـن  أن  فيـه 
محمدًا  أن  الناس  ال يتحدث  «دعه،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  له  فقال  المنافق،  سلول  أبّي بن 

أصحابه» (١). يقتل 

بالحديث: االستدالل  وجه 
مع  المنافق  هذا  َقْتل  ترك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  على  واضحة  داللة  الحديث  ففي 
من  وأكثر  أعظم  مفاسـد  إلى  سـيفضي  قتله  ولكن  المصلحة،  من  قتله  ما في 
أدى  وربما  قومه،  بعض  يغضب  ربما  بقتله  فإنه  قتله،  على  المترتبة  المصلحة 
بين  قتله  نبأ  شـاع  إذا  ثم  وحمية،  غضبًا  اإلسـالم  عن  بعضهم  ِرّدة  إلى  ذلك 
محسـوب  المنافق  هذا  ألن  أصحابه؛  يقتـل  محمـدًا  إّن  فسـيقولون:  النـاس، 
اإليمان وبرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  المسلمين، وبالتالي سيكون في ذلك صّد عن  على 
لدفع  خاص  ضرر  «يتحمل  فهنا  الشائعة،  تلك  بسبب  واتباعه،  تصديقه  وعن 

العام »(٢). الضرر 

 ،٣٣٤٨ رقم:  الجاهلية،  دعـوة  من  ما ينهى  باب  المناقب،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
ظالمًا  األخ  نصر  باب  واآلداب،  والصلـة  البر  كتاب  في  مسـلم  وأخرجه  الفتح.  فـي   ،٥٤٦/٦
المنافقون،  سورة  ومن  باب  القرآن،  تفسـير  كتاب  والترمذي،   ،١٩٩٨/٤ - ١٩٩٩ مظلومًا،  أو 

جابر. عن   ،٣٣١٨ رقم: 
ص ٣٩٦. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  إسماعيل،  علوان   (٢)
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البخاري   أخـرج  المنكـر:  عـن  النهـي  فـي  السـفينة  أصحـاب  حديـث  ـ   ٢
حدود  على  القائم  «مثل  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن   ^ بشـير   النعمان بن  عن  والترمذي  
أعالها،  بعضهـم  فصـار  سـفينة،  على  اسـتهموا  قـوم  كمثـل  فيهـا  والواقـع  اهللا، 
من  على  مروا  الماء،  من  اسـتقوا  إذا  أسـفلها  في  الذين  فكان  أسـفلها،  وبعضهم 
تركوهم  فإذا  فوقنا،  من  نؤذ  ولم  خرقًا،  نصيبنـا  في  خرقنا  أنَّا  لو  فقالـوا:  فوقهـم، 

جميعًا» (١). ونجوا  نجوا،  أيديهم  على  أخذوا  وإن  جميعًا،  هلكوا  أرادوا  وما 
الخاص  الضرر  «يتحمل  الفقهية:  بالقاعـدة  األخذ  إلى  يرشـد  الحديث  فهذا 
لدفع  ـ  عليهم  يمـرون  من  إيذاء  مـع  ولو  السـفينة  فوق  من  الماء  جلـب  ـ  وهـو 

جميعًا. وغرقهم  السفينة  خرق  وهو  عام»  ضرر 
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االحتكار: في  ـ   ١
تحّين  بقصد  بحبسـه  الناس  ما يتضرر  حبس  وهو:  االحتكار  اإلسـالم  حرم 
ألن  الحبس؛  ذلك  عليه  يحرم  محتكـر  فصاحبه  األسـعار،  بأعلى  والبيع  الغالء، 
أيضًا:  وقـال  خاطـئ» (٢)،  إال  يحتكـر  «ال  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  قـال  بالنـاس،  ضـرر  فيـه 
مرتكب  باحتـكاره،  خاطئ  فالمحتكر  ملعـون» (٣).  والمحتكر  مـرزوق  «الجالـب 
وجه  على  الناس  عن  أضراره  يدفع  أن  الحاكم  فعلى  بالناس،  مضر  عنه،  للمنهي 
حساب  على  الخاصة  لمصلحته  مراعاة  فيه  للسـلع  فاحتكاره  به،  هو  ال يسـتضر 
يد  من  الطعام  يخرج  أن  للحاكم  يجوز  العلم:  أهل  يقول  فهنا  العامة،  المصلحة 

 ،٢٣٨١ رقـم:  فيه،  واالسـتهام  القسـمة  في  يفـرع  هـل  بـاب  الشـركة،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
بشير. النعمان بن  عن   ،٢١٥٠ رقم:  منه،  باب  الفتن،  كتاب  والترمذي، 

عوانة،  وأبو   ،٣٠٩٨ رقـم:  األقوات،  في  االحتكار  تحريم  باب  المسـاقاة،  كتاب  مسـلم،  رواه   (٢)
القرشي. الناهي عن االحتكار...، رقم: ٤٤٥٢، عن معمر بن عبد اهللا  الخبر  باب  البيوع،  كتاب 

تخريجه. تقدم   (٣)
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إلى  مؤد  بمنعـه  صار  ألنه  بذلـك؛  هم  أضرَّ وإن  للنـاس،  ويبيعـه  قهـرًا  المحتكـر 
بالسعر  للبيع  وعرضها  السلع  إخراج  على  إجباره  في  أن  وال ريب  الغير،  إضرار 
في  تمثلت  عامـة  منفعة  فيه  ولكن  بالمحتكـر،  ضرر  عليه  يترتـب  قـد  المناسـب 

العام »(١). الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «فيحتمل  للناس،  السلع  توفير 
له  ال يجوز  «وألنه  فيقول:  عنه  يترتب  وما  االحتكار  حكم  الكدمي   ويوضح 
األثر  في  جاء  قد  وألنه  السـعر،  عدل  من  بأكثر  منه،  يأخذ  حين  ما له  يحتكر  أن 
أكل  مِن  ألنه  االحتـكار؛  بتحريم  وكذلك  المحتكـر،  عن  بالنهي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 
حاجته  استيفاء  على  وإجباره  المضطر،  لحاجة  واستغالل  بالباطل،  الناس  أموال 
التاجر  «أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  عن  األثر  في  جاء  قد  وكذلك  العادي،  الوضع  يخالف  بما 
األثر  في  كذلك  جاء  وقد  باهللا،  والعياذ  اللعنـة »(٢)  ينتظر  والمحتكر  الرزق  ينتظـر 
أن الحكرة المحرمة داخلة في جميع الضرر، والقاعدة أنه: «ال ضرر وال ضرار »، 
الحكرة،  فيهـا  ال تجوز  ضـرورة  وكل  الضـرورة،  إلـى  اإللجـاء  ال يجـوز  وأنـه 

الهالك...»(٣). خوف  عند  السعر  عدل  فوق  الزيادة  معاني  فيها  وال تثبت 
يشـرك  شـيء  كل  يشـمل  بل  فقط،  البيوع  جانب  على  االحتكار  يقتصر  وال 
ألن  خاصة؛  لمصلحة  احتكارها  فال يجـوز  والوقود،  والكأل  كالماء  الناس،  فيـه 

العام. الضرر  إلى  يؤدي  ذلك 
من  المعنى،  هذا  توضح  المعامالت»  «فتاوى  في  أخرى  صور  وردت  كما  ـ 
في  وتسـيل  جبل  من  تنـزل  مـاء  عين  في  «ما قولكـم  سـؤال:  في  ما جـاء  ذلـك 
عند  األحيان  بعـض  في  لكنها  الفالة،  فـي  ألنها  سـكن؛  قرب  وليسـت  الوادي، 

قحطان  ـ   .٩٩٦/٢ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا  ـ   .٣٢٢/١٤ النيل،  شرح  أطفيش:   (١)
ينظر:  ١٤٠٣هـ.  ط ٢،   ،١٠٠  ،١٨ ص ١٠،  اإلسـالمي،  الفقه  في  وآثـاره  االحتكار  الـدوري، 

بعدها. وما  ص ١٩٢  النوازلي،  الفكر  في  وأثره  المقاصد  فقه  الرفعي  عبد السالم 
تخريجه. تقدم   (٢)

.١٠٤/٣ المعتبر،  الكدمي:   (٣)
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آخر،  مكان  إلى  يذهبون  ذلك  بعـد  ثم  البادية،  أصحاب  عندها  ينــزل  المْحـل(١) 
الذي  والماء  حوضـًا،  لها  يعمـل  أنه  حيث  بـه  ينتفع  أن  النـاس  مـن  أحـد  وأراد 
ذلك؟ له  يجوز  هل  األنابيب  عن طريق  آخر  مكان  إلى  ينقله  الحوض  من  يفيض 
اعتاد  عمـن  يحتكره  أن  لـه  «ليس  ـ  اهللا  حفظـه  ـ  الخليلـي   الشـيخ  فأجـاب 

وغيره...»(٢) هو  به  ينتفع  بل  الناس،  من  به  االنتفاع 
محددة  نسبة  توجد  «هل  البيوع:  في  االحتكار  عن  الخليلي   الشيخ  وسـئل  ـ 
أراد،  ثمن  بأّي  البيع  حرية  للتاجر  وهل  ال؟  أم  معينة  بضاعة  بيع  في  التاجر  لربح 
يرهق  بثمن  يبيع  كان  إذا  قولكم  وما  بعشرة؟  ويبيعها  بريال،  بضاعة  يشتري  فمثالً 

التاجر؟». بالد  في  االقتصادية  األحوال  لضعف  المشتري 
يشتري  أن  نفسه  تلقاء  من  ورضي  بالقيمة،  عارفًا  المشتري  كان  «إن  فأجاب: 
يؤدي  الذي  االحتكار  يمنع  وإنما  ذلك،  في  فال حرج  قيمتها،  بأضعاف  البضاعة 

أعلم»(٣). واهللا  معايشهم،  في  الناس  وإرهاق  البالء،  مضاعفة  إلى 
يجب  عام  ضرر  فيه  االحتكار  أن  يتبين  المتنوعة  النصوص  هذه  خالل  من 
ما يترتب عليه من أضرار وعقوبات وغرامات، حماية  المحتكر  منعه، ويتحمل 
في  المتمثلة  الخاصـة،  بمصلحته  إضـرار  ذلك  عـن  نتج  ولو  العـام،  للصالـح 
لدفع  الخاص  الضرر  «يتحمل  ألنه  المحتملة؛  الخسائر  وتعويض  الربح،  جلب 

العام ». الضرر 
التسعير: في  ـ   ٢

في  الباعة  على  األسـعار  تحديد  وهو  التسـعير،  جواز  إلى  العلم  أهل  ذهب 
وهذا  العامة(٤).  على  لضررهم  دفعًا  فيها  وغلّوهم  تجاوزهم  عند  األحوال  بعض 

ُعمان. أهل  بلغة  والقحط  الجفاف   (١)
ص ١٢٢. المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٢)

نفسه. المرجع  أحمد:  الخليلي   (٣)
.٩٩٦/٢ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٤)
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عن  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  عن  النهـي  ورد  حيـث  الشـرعية  للنصـوص  مخالـف  الحكـم 
الباعة(١). على  ضرر  من  عليه  يترتب  لما  التسعير، 

وال يجبرهم  أموالهم،  النـاس  على  يسـّعر  أن  لإلمام  «وليس  بركة :  ابـن  قـال 
سنة  عام  سمي  وإنما  َسَنة،  عام  عن  سئل  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  لما  بيعها،  على 
األسواق  عليهم  يسعر  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فسئل  السنة،  تلك  في  الناس  لِحق  غالء  لشدة 
المسعر، ولكن سلوا  الباسط هو  «القابض  ـ :  والسالم  الصالة  عليه  ـ  وقال  فامتنع 
يجبرهم  وأن  أموالهم،  النـاس  على  أحد  يسـّعر  أن  الخبر  لهذا  فال يجـوز  اهللا» (٢). 
حال  الناس  بلـغ  إذا  ولكن  وال غيـره،  إمام  من  نفوسـهم  طيب  بغير  بيعهـا  علـى 
واستغنائهم  أيديهم،  ما في  على  الطعام  وحرم  الطعام،  إلى  الحاجة  من  الضرورة 
ببيع  الطعام  أصحاب  يأخـذ  أن  لإلمام  جاز  والشـدة،  الناس،  حال  سـوء  مع  عنه 

ذلك»(٣). على  ويجبرهم  قيمته،  من  عدالً  يكون  الذي  بالثمن  أيديهم  ما في 
يكون  بل  األحوال،  التسعير ال يشمل كل  أن حكم جواز  إلى  بركة   ابن  ه  وينبِّ
في  األسـعار  حركة  تحديد  فـي  الحاكم  فال يتدخـل  فقـط،  الضرورة  حـال  فـي 
فيقول:  عبارته،  عليه  ما دلت  بالناس، وهذا  لحق  عاّمًا  إذا وجد ضررًا  إال  السوق 
حال  في  جّوزناه  له:  قيل  جوزتموه؟  وقد  اإلمام  على  منعتم  فلم  قائل:  قال  «فإن 
الضـرورة  حـال  فـي  التسـعير  يـرى  التسـعير  تجويـز  والموجـب  الضـرورة، 

وغيرها...»(٤)
التسـعير  أن  ويوضح  التوجه،  هـذا  ـ  اهللا  حفظـه  ـ  الخليلـي   الشـيخ  ويؤكـد 
بعضًا،  بعضهم  ليـرزق  التجارة،  على  الناس  تشـجيع  في  الشـارع  لحكمة  منـاف 

بعدها. وما  ص ١٩٧  النوازلي،  الفكر  في  وأثره  المقاصد  فقه  الرفعي،  عبد السالم   (١)
البيوع،  كتاب  داود،  وأبو   ،١٣١٤ رقم:  التسعير،  في  ما جاء  باب  البيوع،  كتاب  الترمذي،  رواه   (٢)

أنس. عن   ،٣٤٥١ رقم:  التسعير،  في  باب 
.٦٠٥  ،٦٠٤/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

.٦٠٤/٢ - ٦٠٥ نفسه،  المرجع  بركة:  ابن   (٤)
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وجب  فهنا  النـاس،  فتضرر  األسـعار  ارتفاع  في  المحتكرون  تسـّبب  لما  ولكـن 
التدخل لمنع هذا الضرر بتحديد األسعار، فقد سأله بعضهم: «ما رأي سماحتكم 
البعض  وأفتى  األسواق،  أهل  على  ال يجوز  أنه  البعض  ذهب  فقد  التسعير؟  في 
العادل  التسعير  البعض  التسعير في األقوات، وفي زمن االضطرار، وأجاز  بجواز 

إليه؟». الناس  احتاج  إذا 
عنه،  امتنع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  جائـز؛  غير  أنه  التسـعير  في  «األصـل  أّن:  فأجـاب 
أن  ذلك  فمعنى  ألحـد» (١).  ظالمة  عليـه  وليسـت  اهللا  يلقى  أن  «يريد  بأنـه:  وقـال 
بعض» (٢)،  مـن  بعضهم  اهللا  يـرزق  النـاس  «دعوا  قـال ملسو هيلع هللا ىلص :  فقـد  ظلـم،  التسـعير 
بحيث  الناس،  ضرر  إلى  األمر  أدى  إن  ولكن  الحكمة،  لهذه  مناف  هو  والتسعير 
وهي  عليها،  الناس  حيـاة  تتوقف  التي  الضرورية  المواد  يحتكـرون  التجار  أخـذ 
أن  للحاكم  فـإن  ذلك،  إلـى  االضطرار  وقـت  فـي  أسـعارها  ورفعـوا  األقـوات، 

أعلم»(٣). تعالى  واهللا  المسلمين  عن  الضرر  ما يرفع  بقدر  هنا  يتدخل 

القول: مجمل 
حالة  في  ال يجوز  أنه  التسعير  من  العلماء  موقف  أن  القول  يمكن  تقدم  مما 
فتضرر  األقوات  أسـعار  ارتفعت  إذا  ولكن  إليه،  الحاجة  تدع  لم  ما دام  االختيار 
يحدث  كما  باألسـعار،  المضاربة  من  للحد  التدخل  الحاكم  على  يجب  الناس، 
واألزمات،  واألعياد  رمضان  شهر  مثل  البلدان،  بعض  في  المناسـبات  بعض  في 
المصلحة  ولمراعـاة  التسـعير،  جراء  مـن  ضرر  سـيلحقهم  الباعـة  أن  وال ريـب 

الحديث  مـن  جزء  وهو   .(١٢٨٧) التسـعير  فـي  باب:  اإلجـازة،  كتاب  فـي  أبـو داود  أخرجـه   (١)
المتقدم.

من  جزء  وهـو   .(١٥٢٢) للبـادي  الحاضر  بيع  تحريـم  باب  البيوع  كتـاب  فـي  مسـلم  أخرجـه   (٢)
المتقدم. الحديث 

التراث  وزارة  طبعة  النيل،  شرح  أطفيش،  ينظر،  ص ١١٨.  المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٣)
.٣٤٧/٢٧ ُعمان،  والثقافة،  القومي 
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حالته  إلى  السوق  عاد  فإذا  العام» ،  الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «يتحمل  العامة، 
وال يتدخل  األسعار  يطلق  أن  الحاكم  على  وجب  األسعار،  وانخفضت  المعتادة 
في  به  المعمـول  ـ  والطلـب  العـرض  لقانون  تخضـع  ويتركهـا  تحديدهـا،  فـي 

الناس. جميع  لينتفع  التجارة  ـ 

الخدمات: وأصحاب  الصناع  تضمين  ـ   ٣
الحرف  وأصحـاب  الصنـاع  تضمين  وجـوب  إلى  العلمـاء  جمهـور  ذهـب 
أنهم  تعامالتهـم  خـالل  مـن  ظهـر  وقـد  لضررهـم،  منعـًا  وذلـك  والخدمـات، 
صناعتها،  يقصـدون  التـي  األشـياء  حفـظ  وهـي  األمانـة،  بشـروط  ال يلتزمـون 
الناس،  لمصالح  وإهمالهم  تضييعهم  مسـؤولية  بتحميلهم  إال  ردعهم  وال يمكن 
يضمن  والنجار  القمـاش،  يضمن  فالخياط  يضمنه،  شـيء  تلف  في  تسـبب  فمن 

ذلك. أشبه  وما  ركابه،  سالمة  يضمن  المركبات  وصاحب  الخشب، 
فهو  األمانة،  فيه  األصل  ألن  الصناع؛  تضمين  عدم  إلى  البعض  ذهـب  بينمـا 
ضررهم  ظهر  لما  ولكن  وشريكه،  موكله  مصالح  على  أمين  والشـريك  كالوكيل 
معتبر،  ضرر  بذلك  سـيلحقهم  أنه  وال شـك  تضمينهم،  وجب  خطرهم،  واشـتد 
الخاصة  المصلحة  تعارضت  فهنـا  منه،  أعظم  الناس  يلحق  الذي  الضـرر  ولكـن 
«يتحمل  الفقهية،  بالقاعدة  عمالً  العامة،  المصلحة  فُترجح  العامة،  المصلحة  مع 

العام ». الضرر  لدفع  الخاص  الضرر 
في  اإلباضية   اختالف  إلى  وأشار  «اإليضاح»  في  المسألة  هذه  الشماخي   نقل 
فقد  األموال  وحفظ  المصلحة  لمكان  يكون  الذي  الضمان  «وأما  فقال:  حكمهـا 
ضامن  باألجرة  بيده  يعمل  الذي  العّمال  أو  الحّمال  في  بعض  قال  فيـه:  اختلفـوا 
أو  متاع  من  له  سـقط  فما  رأسـه،  على  يحمل  الذي  بالحمال:  أعني  هلـك،  لمـا 
قال:  من  قال  الدابة،  صاحب  وكذلك  ضامن،  فهو  منه  ما هلك  أو  َعَثر،  أو  وقع 
وال على  أنفسـهم  على  الحمال  وال يلزم  بأيديهم،  يصنعون  الذين  الصّناع  يلـزم 
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أولئك  أحد  ال يلـزم  قال:  من  وقـال  وضيعوا،  ما أحدثـوا  إال  بالكـراء،  دوابهـم 
الراعي  مثل  بعينـه،  للحفظ  أُخذ  َمن  وأمـا  بيده،  أحدث  أو  ما ضّيـع  إال  ضمـان 

التضييع...»(١). سبيل  على  إال  عليه  فال ضمان  والراقب، 
فما  هذه،  غنمـه  له  ليرعى  رجـالً  رجل  اسـتأجر  وإذا  األثر:  في  ُذكـر  «وقـد 
فهو  أيضًا  هلك  وما  الغنـم،  رب  دون  له  ضامن  فهو  الناس  أمـوال  من  أفسـدت 
متكئ  وهو  النوم  غلبه  إذا  الراعـي  إن  وقيل:  غالبًا،  أمرًا  يكون  أن  إال  لـه  ضامـن 
في  أفسـدته  وال فيما  الغنم،  تلك  مـن  هلك  مما  شـيء  عليه  فليس  عصـاه  علـى 
وروي  األثر:  وفي  والمشترك،  الخاص  األجير  بين  بعضهم  وفرق  الناس،  أموال 
وكان  داره  فـي  الرجل  اسـتأجره  أجير  كل  قال:  أنه  حبيـب 3  الربيع  بـن  عـن 
في  يكن  ولم  الرجل  اسـتأجره  أجير  وكل  عليه،  فال ضمان  ويخدم،  فيهـا  يعمـل 
إال  جميعًا  الضمان  عليهما  يرى  من  ومنهم  ضامن،  فهو  وخدمته  عملـه  فـي  داره 

غالب...»(٢) أمر  يكون  أن 
مع  يتعاقد  الـذي  وهو  المـكاري،  تضميـن  إلى  اإلباضيـة   جمهـور  وذهـب 
المسافرين لنقلهم أو نقل أمتعتهم على دوابه، ويمثل في عصرنا مركز السفريات 
فتلغى  الجوي  أو  البحري  أو  البري  النقل  في  مكانه  المسافر  يحجز  فقد  والنقل، 
بليغًا  ضررًا  المسافر  هذا  فيلحق  األمتعة،  ضياع  في  تتسبب  أو  تتأخر،  أو  الرحلة، 
حقوقهم،  لزبائنها  تضمن  أن  الشركات  هذه  على  يجب  ولذلك  ذلك،  جراء  من 
شـركات  في  العمل  عليه  ما جرى  وهذا  فيها،  تسـببت  إذا  أضرارهم  وتعوضهم 

يومنا. في  والشحن  النقل 
في  مركباته  بأن  فيوهمهم  الناس،  يدلس على  أن  الشركة  وال يجوز لصاحب 
من  ويزيد  وعنـت،  مشـقة  وتلحقهم  ذلك،  خالف  فيظهر  ومريحة،  جيـدة  حالـة 
صاحب  أيضًا  «وكذلك  بقوله:  الشـماخي   ما يوضحه  وهذا  السـفر،  في  معاناتهم 

.٣٠٤/٦ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٣٠٤/٦ - ٣٠٥ نفسه  المصدر  الشماخي:   (٢)
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ألن  منها؛  ما هلك  ضمان  عليه  ليس  البحر،  في  فغرقت  لقوم  أكراها  إذا  السفينة 
بسياسة  عالم  غير  كان  أو  بها،  فدلسهم  ذلك  قبل  غّرهم  يكون  أن  إال  عُدّو،  الماء 
عليه  ليس  السـفينة  صاحب  أن  يقـول:  مـن  ومنهم  ضامن،  حينئـذ  فهـو  البحـر، 
أو  خرق  من  أسـفلها  من  ما أصابها  ضمان  ولزمه  فوقها،  من  ما أصابهـا  ضمـان 

تضييعه...»(١) من  ال يكون  ذلك  ألن  به؛  قطع  أو  كسر 
واألجراء  ناع  الصُّ تضمين  في  الفقهاء   اختالف  سـبب  إلى  الشماخي   ويشـير 
بمنـزلة  األجير  جعل  من  منهم  أن  يدل  منهم  االختـالف  «وهذا  فيقول:  وعدمـه، 
ألنه  بيده؛  بغى  أو  ضّيـع  فيما  إال  عليه  وال ضمان  والشـريك،  والوكيل  المـودع 
المال،  صاحب  لمنفعة  قبض  إنمـا  المودع  ألن  ضامنًا؛  جعله  من  ومنهـم  أميـن، 
القراض،  أصله  القابـض،  منفعة  فغلبت  جميعًا،  لمنفعتهما  قبـض  إنما  واألجيـر 
من  فرق  إنما  فلعلـه  ذلك،  في  فّرق  من  وأمـا  تضمينها،  يرى  من  عنـد  والعاريـة 

واستحساناً ...»(٢). ذلك  من  موضع  في  وضعفه  الدليل  قوة  أجل 

الجنايات: في  ـ   ٤ 
انتشـار  ومنع  الجرائم،  مـن  والحد  القتل  لمنـع  والحدود  القصـاص  شـرع 
األحـكام  تنفيـذ  الشـارع  وجعـل  بالثـأر،  واألخـذ  االنتقـام  وظاهـرة  الفوضـى، 
وحقوقهم،  الناس  سالمة  على  حفاظًا  نائبه،  أو  الحاكم  مسؤولية  من  والعقوبات 
ذلك  ترك  وفي  بهم،  إضـرار  المجرمين  على  العقوبات  تطبيق  فـي  أن  وال شـك 
والسـالم،  األمن  وانعدام  الجرائم  معـدل  زيادة  فـي  وسـبب  بالمجتمع،  إضـرار 
«فيتحمل  العامة،  ترجح  العامة  المصلحة  مع  الخاصة  المصلحة  تعارضت  فلمـا 
لردع   8 اهللا  شـرعها  التي  فالحدود  وعليـه  عام »،  ضرر  لدفـع  الخـاص  الضـرر 
يقول  قد  األمر  هذا  في  النظر  عند  فإنه  مثالً،  السـارق  يد  قطع  كشـرع  المعتدين، 

.٣٠٦/٦ - ٣٠٧ نفسه  الشماخي:   (١)
.٣٠٥/٦ - ٣٠٦ السابق،  المرجع  الشماخي:   (٢)
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يحقق  فإنه  المفسـدة،  هذه  من  أكثر  المصالح  من  الحد  هذا  إقامة  في  «إن  قائل: 
العامة  والمصلحة  وأموالهم،  وأعراضهم  أنفسهم  على  جميعًا  للناس  العام  األمن 
في  الخاص  الضرر  هـذا  يتحمل  ذلك  وألجل  الخاصة،  المصلحة  علـى  مقدمـة 

العام»(١). الضرر  دفع  سبيل 
ومن  منها  ولِّيها  وانتقـم  فاغتصبها،  فتاة  شـرف  على  أحد  اعتدى  لـو  ولكـن 
حالة  في  ما دام  عليه  القصاص  يسقط  فهل  أحدهما،  قتل  أو  فقتلهما،  المغتصب 

العقوبة؟ فيه  تنفذ  أم  شرفه،  عن  الدفاع 
للولي  االعتبار  رد  وهـي  ـ  خاصة  مصلحة  تعارضـت  قد  الحالة  هـذه  وفـي 
االنتقام  ظاهرة  انتشار  وهي  العامة  المصلحة  مع  ـ  بنته  شرف  على  اعُتدَي  الذي 
تراعى  فهنا  الناس،  سـالمة  العام  األمن  وانعدام  الحدود  وتجاوز  بالثأر،  واألخذ 
فالشـارع  ذلك  ومع  الخاصـة،  المصلحة  حسـاب  علـى  ولو  العامـة  المصلحـة 
بتطبيق  وذلك  لـه،  باالنتقام  الحاكم  كلـف  بأن  الولي  حق  علـى  حافظ  الحكيـم 

المغتِصب. الزاني  على  الزنى  حد  عقوبة 
فرجح  الموضوع  هذا  في  سـؤال  بكلي   عبد الرحمٰن  الشـيخ  على  ورد  وقد 
العاطفة.  عن  بعيدًا  الشرع  حكم  وبّين  الخاصة،  المصلحة  على  العامة  المصلحة 
فقتلهما  ابنته  الزنا مع  يرتكب فاحشة  «إنسانًا وجد رجالً  أّن:  فتاويه  ومما جاء في 

عليه؟». فماذا  أحدهما  قتل  أو  معًا، 
من  يد  وعلى  الحاكـم،  يد  على  إال  ال تقـام  والقصاص  «الحـدود  فأجـاب: 
الجاني  من  االقتصاص  يتولى  أن  أحد  أي  من  فال يقبل  بإقامتها،  الحاكم  له  يأذن 
الغيرة  تثير  جريمة  الزنا  ظـل  وإن  والفتنة،  للفوضى  ومنعًا  للنظـام،  حفظًا  بنفسـه 
شـاهد  إذا  فكيف  سـماعًا،  بالجريمة  سـمع  إن  وهذا  كثيرًا،  القتل  علـى  وتبعـث 
لغسل  وسيلة  عليه  المجني  ال يجد  فقد  العين،  رأي  بنفسه  المخزي  المنظر  ذلك 
على  وأقدم  يتمالك  لم  فإن  ذلك  ورغم  الدم.  إال  أهله  ولحق  لحقه  الـذي  العـار 

ص ٣٩٧. الكبرى،  الخمس  الفقهية  القواعد  إسماعيل،  علوان   (١)
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ألنه  بها؛  ال يقتل  فإنه  ابنتـه  هي  المقتول  كان  فإن  بها،  الزانـي  قتل  أو  ابنتـه  قتـل 
تلزمه  وإنما  عمر ،  ابن  عن  بالولد» (١)  الوالد  يقتـل  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  وقد  والـد، 

معهم. وال يرثها  لورثتها  يدفعها  الدية 
إلى  موكول  األمر  أن  ولو  وال هوادة،  به،  فيقاد  الزاني  هو  المقتول  كان  وإن 
في  وال تبديل  قصاص  واألمر  أما  المخففة،  ظروفه  له  لروعيت  الوضعي  القانون 
طبق  القصـاص  يجـري  أن  إال  األمـر  رفـع  إذا  للحاكـم  وال منـاص  القصـاص، 
والسـالم،  لألمن  وإقرارًا  للنظـام،  وحفظًا  للمجتمـع،  تطهيـرًا  الشـرع،  ما قـرره 
أن  ولو  (البقرة: ١٧٩) ،   ﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
عمر بن  حكومـة  في  لنا  لـكان  البنت  ال مـع  الزوجة  مع  كانـت  الفاحشـة  هـذه 
عمر بن  عنـد  جالسـًا  كنت  حـزام :  هاني بن  قـال  فقـد  حسـنة،  أسـوة  الخطـاب  
عمر  فكتب  فقتلهما،  رجالً  امرأته  مع  وجد  أنـه  فذكر  رجل  فأتاه  الخطـاب  3 

الدية...»(٢). يأخذ  أن  السر  في  إليه  وكتب  يقتله،  أن  العالنية  في  عامله  إلى 

القول: مجمل 
إلى  حكمه  فـي  اسـتند  أنه  يبدو  عبد الرحمٰـن   الشـيخ  أن  سـبق  ممـا  يتَّضـح 
القاتل  أن  فال شك  العام »،  الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «يتحمل  الفقهية:  القاعدة 
حفظ  على  يقدم  الحالة  هذه  في  النفس  حفظ  ولكن  وشرفه،  ِعرضه  في  تضرر  قد 
أو  الرجم  الزنا  بحد  فيعاقب  واضحة،  نة  ببيِّ ذلك  ثبت  إذا  إال  العرض،  أو  النسـل 
في  االنتقام  ظاهـرة  تفشـي  وهو  العام،  للضرر  اتقاء  الحاكم  من  ويكـون  الجلـد، 
والسـالم،  األمن  وغياب  الدماء،  وسـفك  الفتن  من  عليه  يترتب  ومـا  المجتمـع، 

األحوال. هذه  مثل  في  الخاصة  المصلحة  على  العامة  المصلحة  ترجح  ولذلك 

تخريجه. تقدم   (١)
العقول،  كتاب  وعبد الرزاق،   ،١٥٠٣ رقم:  الرجم،  في  ما جاء  باب  المدبَّر،  كتاب  أنـس،  رواه   (٢)
بكلي  ينظـر:  الخطاب.  عمر بـن  عن   ،١٧٢٨٥ رقـم:  رجـالً،  امرأته  علـى  يجـد  الرجـل  بـاب 

.٣٠٨/١ - ٣٠٩ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن، 
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الحجر: باب  في  ـ   ٥
المفتي  على  الحجر  جواز  الحْجر:  باب  في  الفقهاء   ذكرها  التي  الصور  ومن 
على  حرصًا  الجاهل  الطبيـب  على  والحْجر  النـاس،  دين  على  حرصـًا  الماجـن 
وأوقاتهم  أموالهم  على  حرصًا  المفلـس  المكاري  على  والحْجر  النـاس،  أرواح 
وأموالها(١)،  ودينها  أرواحها  في  الجماعة  دفعًا لضررهم عن  بذلك،  وإن تضرروا 

العام ». الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «يتحمل  بالقاعدة:  عمًال 
مصلحة  فيها  ولهـم  الناس  بعض  ُيحدِثهـا  المضار  مـن  جملة  الثمينـي   ذكـر 
يحدثها،  من  على  يحجر  أن  للحاكم  فيجوز  غيرهم،  بها  يضرون  ولكن  خاصـة، 
ذلك. على  عاقبه  ضرره،  نشر  على  وأصرَّ  غّيه  في  تمادى  فإن  فعلها،  من  ويمنعه 

جاء في «الورد البسام»: «باب في الحجر واألخذ على نزع الضرر، وللحاكم 
أو  مماصل  أو  أسـواق،  أو  أْودية  أو  طُرق  فـي  قبرًا  يحدث  من  علـى  يحجـر  أن 
حَجر،  طرح  أو  غرس  أو  كبناء  ذلك،  حريم  في  أو  لخاص،  وإن  بيوت  أو  أجّبة 
مصلى  أو  مسجد  في  وكذا  ذلك،  غير  أو  حطب  أو  نجس،  أو  رماد،  أو  تراب  أو 
ضّرًا  يحدث  أو  المسـاكين،  أو  األْجـر  أموال  يفسـد  من  وعلـى  حريمهمـا...  أو 
أو  فيها،  الموتـى  لدفن  وإن  القبـور،  من  العظـام  ينتزع  من  وعلـى  مقبـرة،  علـى 
بمشي  يشـقها  أو  فيها  يرعى  أو  القبور  ينشـر  أو  الحطب،  أو  الحجارة  أو  النبات 
يحدث  من  وعلى  الموحدين،  مقابر  في  يدفن  أن  ذمي  وال يترك  اندرسـت،  ولو 
لهم،  ما ثبت  عنهـم  يقطع  أو  أنفسـهم،  في  يؤذيهـم  أو  الناس  أمـوال  فـي  ضـّرًا 
أو  يغيره  أو  فيه  يلعب  أو  إليه،  يحتاج  راكد  ماء  في  يغتسـل  أو  يغسـل  من  وعلى 

ذلك...»(٢). نحو  أو  مواشي  فيه  يورد 
ومغّن  كَلّعاب  المالهـي  أهل  «وعلى  نفسـه  السـياق  في  الثميني   ويضيف 

الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا  ـ  ص ٢٦٣.  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنو:   (١)
.٩٩٥/٢ العام، 

ص ١٨٨ - ١٨٩. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
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أو  بضرب،  ولو  قون  وُيفرَّ بالغ،  غير  ولو  ويغرد  إليهم  يقف  من  وعلى  ونائح، 
كُدّف  المالهي  آالت  يعمل  من  وعلـى  تولد،  إن  وال يضمن  فسـاد،  عنه  تولد 
أو عود أو غيرهما، أو األشربة المحرمة أو يبيعها، أو يأوي إليها أو يشتريها... 
يكرهون،  بما  الناس  يلقب  أو  حيوان،  بين  وإن  قتال  أو  بلعب  يأمر  من  وعلى 
سوق  في  النسـاء  مع  الرجال  اختالط  وعلى  السـوء،  أخالق  الصبيان  يعلم  أو 
الرجال  من  بهن  ُمَتشّبه  وعلى  األسواق،  دخولهن  وعلى  غيرهما،  أو  ُعرس  أو 
من  وعلى  الغيـب...  علم  ومتعاط  وكاهن  وعـّراف  سـاحر  وعلى  كعكسـه... 
امرأته...  إلـى  يقودهم  أو  إليهم  يقودهـن  ومن  والنسـاء،  الرجال  بيـن  يجمـع 
والموازين،  العيارات  نقـص  في  مضّرًا  فيها  يحدثوا  أال  األسـواق  أهل  وعلـى 
السلع  يتلقى  القبيح، وعلى من  العيوب والغش، كإظهار الحسن وإخفاء  وكتم 
في  ُيدِخل  مـن  وعلى  وناجـش،  محتكر  وعلـى  منتهاها،  إلـى  تصـل  أن  قبـل 

بهما...»(١). آتٍ  من  يشتريها  من  وعلى  ربًا،  أو  حرامًا  األسواق 
أال  الجزار  «وعلى  فيقول:  المضار  من  أخرى  أنواع  ذكر  في  الثميني   ويتابـع 
في  ينفخ  أو  موتهـا،  قبل  يسـلخها  أو  ذبيحة  يجر  وأال  غسـل،  بال  مذبحـًا  يتـرك 
الباقي  فيبيع  منها  ينـزعه  أو  ضلوعها،  بين  شحمًا  يجعل  أو  بدم،  بغيره  أو  اللحم 
ونحوهما  والشوائين  الخبازين  وعلى  يغش...  أال  صانع  كل  وعلى  إظهاره،  بال 
أو  زيت  في  ماء  يخلـط  من  وعلى  مضّرًا،  فيه  يعملـوا  وأال  طبخهـم  يحسـنوا  أن 
يبيعه  ثم  حيوانًا  ُيعّطش  من  وعلى  غيره...  دواء  في  أو  قمح  في  شـعيرًا  أو  لبن، 
من  أو  األجنة،  صبوب  من  يحتطب  مـن  على  يحجر  أن  وللحاكم  سـقيه...  بعـد 
ينـزع  ومـن  والغصون،  الجريـد  يقطع  ومـن  ونحوهمـا،  وتيـن  نخـل  أو  زيتـون 

العامة»(٢). أضر  إن  الوقت  قبل  نخله  بصرم  يعجل  من  وعلى  الّليف، 

.١٩٠ نفسه،  المصدر  الثميني:   (١)
ص ١٩١. نفسه،  الثميني:   (٢)
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القول: خالصة 
لما  شرعًا؛  عنها  منهي  الثميني   ذكرها  التي  الصور  جميع  أن  يتضح  سبق  مما 
يمنع  أن  فيجب  خاصـة،  مصلحة  فيها  كان  ولـو  العام  بالصالح  ضـرر  مـن  فيهـا 
الشارع  ألن  العام؛  الضرر  لدفع  ذلك  تجاوز  إن  ويعاقب  عليه،  ويحجر  صاحبها 
والنسـل  والعقل  والنفس  الدين  وهي:  الخمس  الضرورات  بحفـظ  أمر  الحكيـم 
كل  منع  فيجـب  الكليات،  هـذه  مع  تتصادم  المنهيـات  تلـك  وجميـع  والمـال، 
بعض  الخاصة  بالمصلحـة  لحـق  ولو  العامـة،  بالمصالـح  تضـر  التـي  المفاسـد 

الفقهاء . قرر  كما  العام »  الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «فيتحمل  الضرر، 
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نمّهد  أن  المناسب  فمن  والمفاسد،  المصالح  القاعدة  هذه  موضوع  كان  لما 

اإلسالمية. الشريعة  في  المفسدة  ودرء  المصلحة  رعاية  عن  بتمهيد  للقاعدة 
والحسـنات  والضر،  والنفع  والشـر،  بالخير  والمفاسـد  المصالح  عن  يعّبـر 
بأسـرها  والمفاسـد  وحسـنات،  نافعات  خيور  كلهـا  المصالـح  ألن  والسـيئات؛ 
في  الحسنات  استعمال  الكريم  القرآن  في  غلب  وقد  وسـيئات،  ُمِضرات  شـرور 
 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ﴿ تعالى:  قال  للمفاسـد،  والسـيئات  المصالح 

(هود: ١١٤) .  ﴾ ©  ¨

باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب  القرآن تهتم  ومعظم مقاصد 
من  كان  فما  أحدهما،  أو  الدارين  مصلحة  فيه  به  مأمور  فكل  وأسـبابها،  المفاسـد 
محصالً  منهما  كان  وما  األعمال،  أفضل  فهو  المصالح  ألحسـن  محصالً  اكتسـابه 
وطاعة  واإليمان  العرفان  من  أصلح  فال سعادة  األعمال،  أرذل  فهو  المفاسد  ألقبح 

والعصيان(١). والفسوق  والكفر  بالديان  الجهل  من  أقبح  وال شقاوة  الّرحمٰن، 
المفاسـد  ودرء  المحضة،  المصالـح  تحصيـل  أن  عاقـل  علـى  يخفـى  «وال 
أرجح  تقديـم  وأن  حسـن،  محمـود  غيـره  وعن  اإلنسـان  نفـس  عـن  المحضـة 
محمود  فأفسـدها  المفاسـد  أفسـد  درء  وأن  حسـن،  محمود  فأرجحها  المصالح 
حسن»(٢). محمود  الموجودة  المصالح  على  الراجحة  المفاسد  درء  وأن  حسن، 

الفقهية  القواعد  السـدالن،  ـ   .٥/١ األنام،  مصالح  فـي  األحكام  قواعد  عبد السـالم،  بن  العـز   (١)
ص ٥١٤ - ٥١٥. الكبرى، 

.٥/١ - ٧ األنام،  مصالح  في  األحكام  قواعد  عبد السالم،  ابن   (٢)
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في  الناس  مصالح  رعاية  مبدأ  أحكامها  في  اإلسالمية  الشـريعة  التزمت  وقد 
لمصالح  هـو  إنما  الشـرائع  وضع  إن  الشـاطبي (١):  قال  الممـات،  وبعـد  الحيـاة 
األحكام  وتتبع  استقراء  على  ذلك  في  واعتمدنا  معًا،  واآلجل  العاجل  في  العباد 
بعثة  في  يقـول  تعالى  اهللا  فـإن  العباد،  لمصالح  وضعـت  أنهـا  فوجدنـا  الشـرعية 
 ﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ الرسـل: 
ذلك 4  علل  وقد  (األنبياء: ١٠٧) .   ﴾ d  c  b  a (النساء: ١٦٥)،  ﴿ ` 
 U  T  S  R ﴿ التيمم:  رخصة  تشـريع  في  الوضوء  آية  بعد  فقال  بنفسـه، 

(المائدة: ٦) .  ﴾^  ]  \  [  ZY  X  W  V
 >  =  <  ;  :  9  8  7 الصيام: ﴿ 6  في  وقال 

(البقرة: ١٨٣) .  ﴾@  ?
وفي الصالة: ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ« ﴾ (العنكبوت: ٤٥) . 
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فقد  السلبي  الجانب  في  أما  الشرعية،  للمطلوبات  اإليجابي  الجانب  في  هذا 
اإلسـالم  «أن  فبيَّن  للمصلحة،  الشـريعة  رعاية  مظاهر  بيان  إلى  الزحيلي  تعرض 
وأكل  الحقوق،  على  االعتـداء  وحرم  والفسـاد،  والشـر  الضرر  نواحي  كل  م  حرَّ
وغش  (فائدة)  وربا  قِمار  من  ذلك  إلى  ما يؤدي  كل  ومنع  بالباطل،  الناس  أموال 
جسده  في  ضرر  من  بنفسه  اإلنسان  ما يلحقه  كل  حظر  أنه  كما  المعامالت،  في 
من  نوع  أي  وإجراء  واالنتحار،  األموال،  وتبديد  الخمر،  شرب  وحرم  عقله،  أو 
التصرف  أو  الكريمة،  الحـرة  النفس  كبيع  والدم،  األعضـاء  على  التعامـل  أنـواع 

بتصرف.  ،٦/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (١)
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ذلك  ونحو  بها،  لالسـتمتاع  نفسـها  المرأة  إيجار  أو  والجوارح،  الدم  في  بعوض 
حرية  على  كاالعتـداء  اإلنسـانية،  الكرامة  على  المحافظة  مبـدأ  مع  يتنافـى  ممـا 

اإلقامة...»(١). أو  والموطن  والعمل  والرأي  الفكر 
الوسائل  كل  بتحريم  يقضي  الذي  الذرائع   مبدأ سد  من  تنطلق  القاعدة  وهذه 
المقاصد ال يتوصل  كانت  «لما  الجوزية:  القيم   ابن  يقول  الفساد،  إلى  تؤدي  التي 
مقيدة  إليها  تابعة  وأسـبابها  طرقها  كانت  إليها،  تفضي  وطـرق  بأسـباب  إال  إليها 
إفضائها  بحسب  منها  والمنع  كراهيتها،  في  والمعاصي  المحرمات  فوسائل  بها، 
بها  واإلذن  محبتهـا  في  والقربات  الطاعـات  ووسـائل  وارتباطاتها،  غاياتها  إلـى 
وكالمهما  للمقصـود  تابعـة  المقصود  فوسـيلة  غاياتهـا،  إلـى  إفضائهـا  بحسـب 

الوسائل...»(٢). قصد  مقصودة  وهي  الغايات  قصد  مقصود  لكنه  مقصود، 

:IóYÉ≤dG  ∫ƒdóe  :kÉ«fÉK
بصيغة  اإلباضية   عنها  وعّبر  يـزال »،  «الضرر  قاعدة:  عن  القاعدة  هذه  ع  تتفـرَّ
المفاسـد  «درء  الرابعة:  القاعدة  القواعد»  «جواهر  في  جاء  منها،  قريبة  أو  مماثلة 
من  أهم  المفسدة  «دفع  بقوله:  السالمي   عنها  وعبر  المصالح »(٣).  جلب  من  أولى 

المصلحة »(٥). تحصيل  من  أهم  المفسدة  «دفع  أو  المصلحة »(٤)،  جلب 
دفعته  دفـع  باب  مـن  درًءا  الشـيء  درأت  فيقـال:  الدفـع،  بمعنـى  الـدرء:  ـ 

تدافعوا. وتدارؤوا  دافعته،  أي  ودارأته(٦): 

الفقهي  المدخل  مصطفـى،  الزرقا  ص ٤٩ - ٥٠.  الشـرعية،  الضـرورة  نظرية  وهبـة  الزحيلـي:   (١)
ص ٢٨٠. المصلحة،  ضوابط  البوطي،  بعدها.  وما   .٥٤٠/٢ العام، 

.١٤٧/٣ الموقعين،  إعالم  الجوزية،  قيم  ابن   (٢)
ص ١٤١. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)

.٢٠٥/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٤)

.١١٩/٢ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٥)
ص ١٦٩. المفردات،  األصفهاني،  الراغب  ـ  ص ٢٦٣.  درأ،  مادة  المنير،  المصباح  الفيومي:   (٦)
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أي  بالشـبهات،  الحدود  «درء  كقولهم:  المعنى  بهـذا  الفقهاء   اسـتعمله  وقـد 
شرعًا»(١). المعتبرة  الشبه  من  لشبهة  الحدود  إقامة  دفع 

موضع(٢). إلى  موضع  من  بالشيء  اإلتيان  الجلب:  ـ 
ولعب  لهو  مـن  الفسـاد  إلى  يؤدي  وما  الضرر  مفسـدة،  جمـع  المفاسـد:  ـ 
رفعهـا  المفاسـد:  بـدرء  والمـراد  المصلحـة(٣).  خـالف  والمفسـدة  ونحوهمـا، 

ووسيلته»(٤). األلم  بالمفسدة  «والمراد  السالمي :  قال  وإزالتها، 
مصدر  فهو  ومعنى،  لفظًا  كالمنفعة  والمصلحة  مصلحة،  جمع  المصالـح:  ـ 
بالجلب  كان  سواء  نفع،  فيه  ما كان  وكل  النفع  بمعنى  كالمنفعة  الصالح،  لمعنى 
المضار  كاستبعاد  واالرتقاء،  بالدفع  أو  واللذائذ  الفوائد  كاستحصال  والتحصيل، 

مصلحة(٥). يسمى  بأن  جدير  فهو  واآلالم 
فقال:  الحكمة  مدلول  عن  حديثه  سياق  في  المعنى  هذا  إلى  السالمي   ويشير 
بالمصلحة:  والمـراد  المفسـدة،  دفع  أو  المصلحة  تحصيـل  بالحكمـة  «والمـراد 
دنيـوي...»(٦).  أو  ديني  أو  بدنـي  أو  نفسـي  إما  منهمـا  وكل  ووسـيلتها...  اللـذة 
سـواء  ووسـيلتها،  اللذة  هو  المصلحة  مدلول  أن  السـالمي   تعريف  من  ويالحظ 

بدنية. أو  نفسية  أو  دنيوية  أو  دينية  كانت 
المفاسد  بدفع  الشرع  مقصود  على  «المحافظة  هي:  الفقهاء   عند  والمصلحة 

الخلق»(٧). عن 

ص ٢٠٧. الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي:  جي  قلعة   (١)
.٤٦٩/١ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (٢)

ص ٢٨٦. واصطالحًا،  لغة  الفقهي  القاموس  أبو جيب:  سعدي   (٣)
.١١٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٤)

ص ٥٢٠. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (٥)
.١١٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٦)

ص ٥٤. الشرعية،  الضرورة  نظرية  وهبة:  الزحيلي   (٧)
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من  لعباده  الحكيم  الشارع  قصدها  التي  «المنفعة  بأنها  تعرف  أن  ويمكن 
معيَّن  ترتيب  طبـق  وأموالهم،  ونسـلهم  وعقولهم  ونفوسـهم  دينهـم،  حفـظ 

بينها»(١). فيما 
عليهم  وحرم  الطيبات  لهم  أحل  أنه  اإلسالم  أمة  على  وفضله  اهللا  نِعم  ومن 
دينهم  مفسدة  فيه  وما  ما يضرهم،  عليهم  وحرم  ما ينفعهم  لهم  وأحل  الخبائث، 
الحكم  إدراك  عن  قاصـر  فهو  وكمل،  سـما  مهما  البشـري  الفعل  وإن  ودنياهم، 
الخبير جل وعال، وال يكاد  العليم  إال  الحقيقة  كلها على  األمور، وال يعلمها  في 
لموضوع  العقلية  والقسـمة  ومفاسـد،  مصالح  من  البشـر  أفعال  من  فعـل  يخلـو 

أربعة: إلى  األحوال  تقسيم  تقتضي  والمفاسد  المصالح  اجتماع 
المفاسد. على  المصالح  تزيد  أن  األول: 
المصالح. على  المفاسد  تزيد  أن  الثاني: 
والمفاسد. المصالح  تتساوى  أن  الثالث: 

الغالب. أيهما  في  التردد  الرابع: 
حل  المصالح  غلبت  فإذا  منهما،  للغالب  الحكم  األوليين  الحالتين  وفي 
كما  الفعل،  وال يجوز  الشيء  حرم  المفاسد  غلبت  وإذا  الفعل،  وجاز  الشيء 
قاعدة  الفقهاء   وضع  وقد  المنافع،  على  المفاسـد  لغلبة  الخمر   8 اهللا  حرم 
منها  األرجح  قـدم  والمفاسـد  المصالح  تعارضت  إذا  فقالـوا:  ذلـك  تضبـط 

المرجوح . على 
تمام  من  وهذا  القاعدة،  هذه  تشـملهما  اللتان  فهما  األخيرتين  الحالتين  أمـا 
وحث  وتقليلها،  المفاسـد  درء  شـرع  إذ  ورحمته  عليهم  وفضله  بعباده  اهللا  لطف 

وأخيرًا(٢). أوالً  هللا  فالحمد  وتكميلها،  المصالح  تحصيل  على 

ص ٢٣. اإلسالمية،  الشريعة  في  المصلحة  ضوابط  سعيد:  محمد  البوطي   (١)
ص ٣٩٠ - ٣٩١. إسماعيل،  علوان   (٢)
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للقاعدة: اإلجمالي  المعنى 
يقدم  فإنه  عنه  الكـف  أو  شـيء  فعل  في  والمفاسـد  المصالح  تعارضـت  إذا 
منع  على  حـرص  الكريم  الشـارع  ألن  المصالـح؛  جلـب  علـى  المفاسـد  دفـع 
وألن  المأمـورات؛  تحقيق  علـى  تأكيده  مـن  أكثر  ذلك  علـى  وأكـد  المنهيـات، 
عليها  القضاء  والحزم  الحكمة  فمن  والحريق،  كالوباء  وتوّسعًا  سريانًا  للمفاسـد 

لها(١). تأخير  أو  منافع  من  حرمان  ذلك  على  ترتب  ولو  مهدها،  في 
أو  دليالن  تعارض  «إذا  السالمي :  فيقول  المعنى،  هذا  اإلباضية   فقهاء  ويؤكد 
يمكن  ولم  مفسـدة،  دفع  اآلخر  وفـي  المصلحة،  تحصيـل  أحدهما  فـي  ِعلَّتـان 
دفع  ألن  للمصلحة؛  الجالـب  على  للمفسـدة  الدافع  قّدم  بوجه،  بينهما  الجمـع 

المصلحة »(٢). تحصيل  من  أهم  المفسدة 
من  األدلة  ترجيح  عـن  حديثه  سـياق  في  آخر  موضع  في  المعنى  هـذا  ويؤكـد 
على  ما دل  أن  منها،  بوجوه  الحكم  جهة  من  الترجيح  «يكون  فيقول:  الحكم،  جهة 
ما دل  وعلى  الندب،  على  مـا دل  وعلى  اإلباحة،  على  ما دل  على  مقـّدم  التحريـم 
الندب؛  ما دل على  ترجيحه على  الكراهة... وأما  ما دل على  الوجوب وعلى  على 
النفع،  استجالب  من  أهم  الضرر  دفع  فإن  واضح،  وذلك  أهم  المفاسد  دفع  فألن 
في  أبلغ  فهو  أحوط  بالحظر  األخذ  فألن  الكراهـة؛  على  الدال  على  ترجيحه  وأمـا 
لجلب  الوجوب  فـألن  الوجوب؛  علـى  الدال  على  ترجيحـه  وأمـا  المفاسـد،  درء 

المصلحة»(٣). جلب  من  أهم  المفسدة  ودفع  المفاسد،  لدفع  والحظر  المصالح، 
مفسـدة  تعارضت  «فـإذا  قولـه:  في  السـالمي   مـع  الراشـدي   عبـارة  وتتفـق 
أن  ويوضح  بالمنهيـات»(٤).  الشـارع  العتناء  غالبًا،  المفسـدة  درء  قدم  ومصلحة 

ص ١٨٢. الكلية،  القواعد  عثمان،  محمد  شبير  ـ   ٩٩٦/٢ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (١)
.٢٠٥/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٢)
.٢٠٥/٢ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٣)

ص ١٤١. القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (٤)



٢٢٣ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

المفاسد  فتدفع  تعارضت  فإذا  المفاسد،  ودفع  المصالح  لجلب  جاءت  الشريعة 
محكوم  مـزال )  (الضرر  قولنـا:  «فمعنى  فيقـول:  المصالـح،  حسـاب  على  ولـو 
بعض  قال  ولذا  المفاسد،  بدرء  الشـريف  الشـرع  جاء  وقد  مفسـدة،  ألنه  بزواله؛ 
مشـروط  ألنه  المصالح؛  جلب  منه  وجعل  المفاسـد  بدرء  الفقه  بحصر  العلمـاء 

المصلحة»(١). جلب  على  درؤها  ُقّدم  كانت  فإن  مفسدة،  تكون  بأال 
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مجردة  مفسـدة  تضمن  وإن  حصلناها،  مجردة  مصلحة  تضمن  إذا  الفعل  إن 
نظرنا  في  استوى  فإن  وجه،  من  ومفسدة  وجه  من  مصلحة  ن  تضمَّ وإن  درأناها، 
بل  ذلك،  يستو  لم  وإن  المرجح  على  توقفنا  المفسدة،  ودفع  المصلحة  تحصيل 
العمل  إن  «إذ  فعلناه،  المفسـدة  دفع  أو  المصلحة  تحصيل  األمرين  أحـد  ترجـح 
المصالح  تعارض  عند  األحكام  جميع  تتخرج  هذا  وعلى  شرعًا،  متعين  الراجح 

تجريدها»(٢). عند  أو  فيها  والمفاسد 
أمكن  فـإن  ومفاسـد،  مصالـح  اجتمعـت  «إذا  عبد السـالم :  العز بـن  يقـول 
لقوله:  فيهما،  تعالى  اهللا  ألمر  امتثاالً  ذلك  فعلنا  المفاسد  ودرء  المصالح  تحصيل 
كانت  فـإن  والتحصيـل،  الـدرء  تعـذر  وإن  (التغابـن: ١٦) ،   ﴾ z  y  x  w ﴿

المصلحة»(٣). بفوات  وال نبالي  المفسدة  درأنا  المصلحة  من  أعظم  المفسدة 
عند  الدليل  ترجيـح  عن  حديثه  معـرض  في  المعنى  هـذا  السـالمي   ويؤكـد 
به  والمراد  للمعهود،  األقرب  تقديم  ومنها   ...» فيقول:  خارجية،  بأمور  معارضته 
دليالن  تعـارض  فإذا  المفاسـد،  ودفع  المصالـح  جلـب  من  العقـالء  ما عهدتـه 

ص ١٣٧. نفسه،  المصدر  الراشدي:   (١)
لبنان،  الرسـالة،  مؤسسـة  ط ١،  التركي،  عبد اهللا  د.  تحقيق  الروضـة،  مختصر  شـرح  الطوفـي:   (٢)

.٢١٤/٣ - ٢١٥ ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، 
.٩٨/١ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  العز بن   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٢٤

على  رجح  المفسدة،  دفع  في  أبلغ  أو  المصلحة،  لجلب  أقرب  أحدهما  مدلول 
دافعًا  واآلخر  للمصلحـة  جالبًا  أحدهما  وكان  الدليـالن  تعارض  فـإن  معارضـه، 
الدافع للمفسدة؛ ألن دفع المفاسد أهم من جلب المصالح »(١). للمفسدة، رجح 
المصالح،  عـن  المجردة  المفاسـد  تجتمع  قد  أنه  إلـى  عبد السـالم   ابن  وينبـه 
فإن  المحضة  المفاسـد  اجتمعت  «إذا  وذلـك  بينها،  الموازنة  طريقـة  إلـى  فيرشـدنا 
أمكن درءها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا األفسد فاألفسد، واألرذل فاألرذل، 
والتفاوت، وال فرق  التساوي  في  يختلف  وقد  يتخير،  وقد  يتوقف  فقد  تساوت  فإن 

منها: أمثلة  المفاسد  والجتماع  والمكروهات،  المحرمات  مفاسد  بين  ذلك  في 
مفسدة  يدرأ  أن  فيلزمه  قتل،  منه  امتنع  لو  بحيث  مسلم  قتل  على  يكره  أن  ـ 
عليه،  إقدامه  مـن  مفسـدة  أقل  القتل  على  صبره  ألن  القتل؛  على  بالصبـر  القتـل 
درء  على  لقدرته  ذلك  لزمه  األسـباب،  من  بسـبب  المكروه  دفع  على  قدر  وإن 
القتل،  تحريـم  على  العلماء  إلجمـاع  بالصبر  القتـل  درء  قـدم  وإنمـا  المفسـدة، 
على  للجمع  المفسـدة  درء  تقديـم  فوجب  للقتـل،  االستسـالم  فـي  واختالفهـم 

درئها. وجوب  في  المختلف  المفسدة  درء  وجوب 
جوازه،  فـي  مختلف  الصبر  فـإن  واللـواط،  الزنا  علـى  أكره  لـو  وكذلـك  ـ 

واللواط»(٢). الزنا  تحريم  في  وال خالف 
المصلحة  على  المفسدة  ترجيح  يرى  المعاصرين  الفقهاء   بعض  نجد  ولكن 
إذا تساوتا، ويخالف بذلك غيره من الفقهاء، فيقول: «عند الموازنة بين المصالح 
المفاسد  وتقدم  المفاسد،  على  فتقدم  غالبة،  كانت  إذا  المصالح  تعتبر  والمفاسد 
على  المفاسد  فتقدم  والمفاسد،  المصالح  بين  التساوي  عند  أما  غالبة،  كانت  إذا 

المصالح»(٣). جلب  على  المفاسد  دفع  يقدم  أي  المصالح، 

.٢٠٨/٢ - ٢٠٩ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.٩٣/١ األحكام،  قواعد  عبد السالم،  ابن   (٢)

ص ١٨٦. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (٣)



٢٢٥ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

اعتمد  ولعله  ذلـك،  ترجيح  وسـبب  اختياره  الـرأي  هذا  صاحب  يعلـل  ولـم 
على ما الحظه من أحكام الشارع أنه يعتني بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات، 
االختيار  تـرك  في  الجمهور  رأي  وجاهـة  مدى  يظهـر  والنظر  التأمل  عنـد  ولكـن 

أعلم. واهللا  والمفاسد،  المصالح  بين  رجح  شاء  وإن  توقف  شاء  إن  للمكلف، 
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االعتبار  ثم  والمفاسد،  المصالح  تقدير  في  الميزان  هي  المطهرة  الشـريعة  إن 
الصحيح إلدراك  المعيار  فإن  وبناء عليه  الباب،  المحققين في هذا  الفقهاء   باجتهاد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص . عن  صح  وما  الكريم،  القرآن  هو  اإلسالم  في  المفاسد  ودرء  المصالح 

والبصيرة  الراجـح  العقل  عبـاده  على  تعالـى  اهللا  نعـم  أفضـل  مـن  كان  وإذا 
وبه  ما خالفها،  وقبح  الشـريعة  حسـن  ويدرك  المصالح  يدرك  فهو  لهذا  النافذة، 
المكلف  قدر  فإن  الباطل،  من  الحق  به  ويميز  عليـه،  ما هي  على  األمور  يعـرف 
والنظائر(١). األشباه  لمعرفة  برأيه  اجتهد  وإال  عنها  ال يعدل  النصوص  اتباع  على 
المصالح  تعارضـت  «إذا  العامـة»:  «القاعدة  عنـوان  تحت  تيميـة   ابن  يقـول 
منها،  الراجح  ترجيح  يجب  فإنه  تزاحمت،  أو  والسيئات  والحسنات  والمفاسـد 
متضمنًا  كان  وإن  والنهـي  األمـر  فإن  والمفاسـد،  المصالـح  ازدحمـت  إذا  فيمـا 
يفوت  الذي  كان  فإن  له،  المعارض  في  فينظر  مفسـدة،  ودفع  مصلحة  لتحصيل 
محرمًا  يكون  بل  به،  مأمورًا  يكن  لم  أكثر  المفاسد  من  يحصل  أو  المصالح  من 
هو  والمفاسد  المصالح  مقادير  اعتبار  لكن  مصلحته،  من  أكثر  مفسدته  كانت  إذا 
وإال  عنها،  يعدل  لم  النصوص  اتباع  على  اإلنسـان  قدر  فمتى  الشـريعة،  بميزان 
خبيرًا  يكون  من  النصوص  تجّوز  أن  وقـّل  النظائر،  األشـباه  لمعرفة  برأيه  اجتهـد 

األحكام»(٢). على  وبِداللتها  بها 

ص ٥١٧. الفقهية،  القواعد  السدالن،  ـ  ص ٣١٣  الفقهية،  القواعد  الندوي:   (١)
ج ٢٩/٢٨. اإلسالم،  شيخ  فتاوى  مجموع  تيمية:  ابن   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٢٦

الكريم  القرآن  المباشر في  النص الصريح  أكان معرفة الحكم هو  «فسواء 
واألحكام؛  الشرائع  مصدر  هو  اهللا 4  فإن  المجتهدين،  اجتهاد  أم  ـنَّة  السُّ أم 
ألن دور المجتهد ينحصر في إبراز حكم اهللا، والكشف عنه بطريق االستنباط 
ما يكون  أن  إال  العامـة(١)،  روحها  وحسـب  الشـريعة  مقاصد  ضمن  العقلـي 
فهو  حرمه  وما  نافع  فهـو  أباحه  فما  للمصلحة،  ومحققـًا  الحكمة  مع  متفقـًا 
وفهمها،  الشرعية  األحكام  باسـتقراء  الحكمة  هذه  تأكدت  وقد  خبيث،  ضار 
لدفع  أو  له  النفع  لجلـب  إما  اإلنسـان،  مصلحة  لتحقيق  شـرعت  كلها  فإنها 
اإلنسـان  على  مفروضًا  واجبًا  أو  مأذونًا  مباحًا  الشـرع  جعله  فما  عنه،  الضرر 
محقق  أنه  أو  ضـرره،  من  أكثـر  نفعه  أن  أو  محضـًا،  نفعـًا  له  نافـع  إمـا  فهـو 
مكروهًا  أو  حرامـًا  الشـرع  جعله  وما  النـاس،  من  مجموعة  ألكبـر  للمنفعـة 
أكبر  بمصلحة  ضار  ألنه  أو  نفعه،  من  أكثر  ضرره  ألن  أو  محض،  شـر  فألنه 

الناس»(٢). من  مجموعة 
والمفسدة،  المصلحة  اعتبار  مقياس  يكون  أن  وجب  كلها  المعاني  ولهذه 
من  ذلك  في  لما  اهللا 4  وهـو  الحكيم  الشـرع  تقديم  والضرر  النفـع  ومعيـار 
في  اإلنسـان  وتهيئة  والجماعة،  الفـرد  لمصلحة  أكيـد  وضمان  وخلـود  ثبـات 

األخرى(٣). الحياة 
مقاصد  فهم  على  مبني  والمفاسـد  المصالح  معاني  إدراك  إن  الحقيقة  وفـي 
المجال،  هذا  فـي  متفاوتة  الفقهاء   حظـوظ  أن  المعلوم  ومن  الحكيـم،  التشـريع 

محمد بن  أحمد بن  العبـاس  أبا  أن  اإلباضية  عنـد  اإلجتهاد  منهج  كتابه  فـي  باجو  الفقيـه  ذكـر   (١)
األحكام  وبناء  المقاصدي،  باالجتهاد  العباد»  أفعال  «تبيين  كتابه  في  اهتم  الفرسـطائي  بكر  أبي 
مخطوطًا،  وال يزال  محقق  الكتاب  أن  وبلغنا  األفعال،  من  عنها  تصدر  التي  النوايا  اعتبار  على 

ص ٤٨. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  يراجع: 
الزحيلي  ـ   .٣٨٨/١ الموقعيـن،  إعـالم  الجوزية،  قيـم  ابـن  ـ   .٢٥/٢ الموافقـات،  الشـاطبي:   (٢)

ص ١٥ - ١٦. الشرعية،  الضرورة  نظرية  وهبة، 
ص ١٨. نفسه،  المرجع  وهبة،  الزحيلي  بعدها،  وما   ٣٧/٢ نفسه،  المصدر  الشاطبي:   (٣)



٢٢٧ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

فبقدر ما يرسخ الفكر المقاصدي في ذهن الفقيه تتسع آفاقه في دراية المصلحة 
ومما  األحكام»،  «قواعد  من  اآلتي  النص  يشير  المعنى  هذا  وإلى  المفسدة(١)،  أو 
له  حصل  المفاسد  ودرء  المصالح  جلب  في  الشرع  مقاصد  تتبع  «ومن  فيه  جاء 
وأن  إهمالها،  ال يجوز  المصلحـة  هذه  بأن  عرفان  أو  اعتقاد  ذلك  مجمـوع  مـن 
وال قياس  وال نص  إجمـاع  فيها  يكن  لم  وإن  قربانها،  ال يجـوز  المفسـدة  هذه 
من  إنسانًا  عاشر  من  أن  ذلك  ومثل  ذلك،  يوجب  الشرع  نفس  فهم  فإن  خاص، 
ثم  وصـدر،  ورد  كل  فـي  ويكرهه  ما يؤثـره  فهـم  العقـالء  الحكمـاء  الفضـالء 
ما عهده  بمجموع  يعرف  فإنه  فيها  قوله  يعرف  لم  مفسدة  أو  مصلحة  له  سنحت 
ولو  المفسـدة،  تلك  ويكره  المصلحة  تلك  يؤثر  أنه  عادته  من  وألفه  طريقته  من 
عن  وزجر  وجله،  دقه  خير  بكل  أمر  اهللا  أن  لعلمنا  ـنَّة  والسُّ الكتاب  ما في  تتبعنا 

وجله»(٢). دقه  شر  كل 
األشـياء  في  والضرر  النفع  تقدير  في  هام  جانب  إلى  الزحيلي   وهبة  ويشـير 
تكون  األنظمة  فـإن  بشـرية  بإرادة  والضرر  النفع  تقديم  ارتبط  إن  «وأمـا  فيقـول: 
ما يتخيله  ألن  العامـة؛  بالمصلحة  واإلخـالل  والتالعـب،  للعبث  عرضـة  غالبـًا 
أو يكون محصورًا  الخاصة،  باألهواء واألغراض  يتأثر عادة  أو ضررًا  نفعًا  الناس 
مما  شـامل،  غير  قاصرًا  أو  معينـة،  زاوية  من  إليـه  منظورًا  أو  ضيقـة،  دائـرة  فـي 
ال صلة  التي  والتبدالت  للتغير  عرضـة  أو  بالنقص،  فيه  مطعونًا  التشـريع  يجعـل 
وتضطرب  الفسـاد،  ويعـم  الحال،  تسـوء  وعندئـذ  المصلحـة،  وجـه  بتغيـر  لهـا 
باألهواء  التأثر  عنـد  األخص  على  ال سـيما  والسـخط،  التبرم  ويكثر  األوضـاع، 
الخمر  شرب  أو  السرقة  فيستحل  نافعًا،  ضار  ما هو  اإلنسـان  يرى  فقد  الخاصة، 
أنها  مع  لماله  نقصًا  مثال  الزكاة  في  فيجد  ضاّرًا،  نافع  ما هو  يرى  قد  وقـد  مثـالً، 
به  ضاّرًا  الجهاد  إلى  الخروج  الرجل  يرى  كما  الفقر،  على  وقضاء  للمال،  تطهير 

ص ٣١٤. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (١)
.١٦٠/٢ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  ابن   (٢)
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 µ  ´﴿ تعالى:  قال  البالد»(١)،  وحماية  الجماعة،  لمصالح  رعاية  فيـه  أن  مـع 
(المؤمنون: ٧١) .  ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

عنه  نهى  أو  الشارع  ما حرمه  أّوالً  يتجنب  أن  المسلم  على  لزامًا  كان  ولهذا 
وذلك  المصالح »،  جلب  على  مقدم  المفاسد  «درء  ألن  به؛  ما أمر  يفعل  أن  قبل 
أموالهم  في  تؤذيهم  التـي  القبيحة  والمفاسـد  الضرر  في  الوقوع  الناس  لتجنيـب 
الناس  على  شيئًا  يحّرم  لم  اإلسالم  أن  ومعلوم  وعقولهم،  وأعراضهم  وأنفسـهم 
الدين  هذا  سماحة  على  يدل  مما  عنه،  ويغني  مسده  يسد  مما  منه،  خيرًا  أحلَّ  إال 

للعالمين(٢). والرحمة  والهداية  الخير  وإرادته 

:IóYÉ≤dG  π«°UCÉJ  :kÉ°ùeÉN
وتوجه  تحث  كلها  نَّة  والسُّ القرآن  من  بأدلة  القاعدة  هذه  على  الفقهاء   استدل 

منها: نذكر  معانيها،  إلى 

الكريم: القرآن  من  ـ  أ 
األصل: هذا  تقرير  في  بها  االستئناس  يمكن  التي  القرآنية  النصوص  ومن 

 ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´ ﴿ تعالـى:  قولـه  ـ   ١
(البقرة: ٢١٩) .  ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

باآلية: االستدالل  وجه 
الميسـر  ومنفعة  بثمنها،  واالنتفاع  بها  االتجار  في  الخمر  منفعة  أن  شـك  ال 
بالصحة،  واإلضرار  العقل  إفسـاد  في  وإثمهما  المقمور،  من  المقامر  يأخذه  فيما 
عن  والصّد  المسـلمين  كلمة  تفريق  إلـى  المؤدي  الناس  بين  الشـقاق  وإحـداث 

ص ١٨. الشرعية،  الضرورة  نظرية  الزحيلي:   (١)
ص ٥١٩. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (٢)
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درء  فوجب  النفع  ذلك  من  أكبر  اإلثم  هذا  أن  وال شـك  الصالة،  وعن  اهللا  ذكر 
النفع(١). مصلحة  جلب  على  اإلثم  مفسدة 

 ﴾Ã  Â  Á  À ﴿ تعالـى:  قولـه  في  المنـار  تفسـير  فـي  جـاء 
عليهم  فكان  االسـتدالل،  طريق  إلى  للمؤمنين  إرشـاد  القول  وهذا  (البقرة: ٢١٩) ، 
المفاسـد  درء  «قاعدة  اإلسـالم  في  تقررتا  اللتين  القاعدتين  إلى  منه  يهتدوا  أن 
كان  إذا  الضررين   أخف  ارتكاب  ترجيح  «وقاعدة  المصالح »  جلب  على  مقدم 

أحدهما...»(٢) من  ال بد 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ تعالـى:  قوله  ومنـه  ـ   ٢

(األنعام: ١٠٨) .  ﴾ ©¨  §  ¦

باآلية: االستدالل  وجه 
لشـركهم  وإهانتهم  دينهم  تحقير  وهـي:  مصلحة  الكفـار  آلهة  سـبِّ  فـي  إن 
 8 اهللا  بسـّب  السـّب  مقابلتهم  وهي:  مفسـدة  ذلك  تضمن  لما  ولكن  باهللا  4 ، 
نهي  أن  أيضًا  تفيد  اآلية  أن  كما  المفسـدة(٣)،  لهذه  درًءا  سـبهم  عن   4 اهللا  نهى 
ألنه  أشد؛  ضرر  عليه  يترتب  المشـركين  أوثان  يسـبوا  أن  المؤمنين  عباده  اهللا 4 
روي  وقد  بسّبهم،  كفرًا  وازدادوا  اإلسـالم،  عن  الكفار  نفر  سـبوها  إذا  أنهم  علم 
لتنتهيّن  محمد  يا  قالوا:  المشركين  أن   3 عباس   ابن  عن  اآلية  نزول  سبب  في 
عْدوًا  اهللا  فيسبوا  أوثانهم،  يسبوا  أن  اهللا  فنهى  ربك،  لنهجوّن  أو  آلهتنا  سبِّك  عن 

نحوه(٤). قتادة   عن  وروي  علم ،  بغير 

الشريعة  مقاصد  عاشـور:  ابن   .٩٨/١ األنام،  مصالح  في  األحكام  قواعد  عبد السـالم:  العزبن   (١)
ص ١٧٨. اإلسالمية، 

.٢٣٢/٢ الحكيم،  القرآن  بتفسير  المسمى  المنار  تفسير  رضا،  رشيد  محمد   (٢)
ص ٢٦٥. الوجيز،  البورنو:   (٣)

ص ٢٥٥. النزول،  أسباب  الواحدي:   (٤)
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كل  على  األمة  هذه  في  باق  حكمها  العلماء  «قال  تفسيره:  في  القرطبي   قال 
أو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أو  اإلسـالم  يسـب  أن  وِخيف  منعة  فـي  الكفـار  كان  فمتـى  حـال، 
وال كنائسـهم،  وال دينهـم،  صلبانهـم،  يسـب  أن  لمسـلم  فال يحـل  اهللا  8 ، 

المعصية...»(١). على  البعث  بمنـزلة  ألنه  ذلك؛  إلى  ما يؤدي  إلى  وال يتعرض 
سـب  مفسـدة  أن  منها  يسـتفاد  الكريمة  اآلية  أن  القول  إلى  نخلص  هنا  ومن 
منها،  البـراءة  وإعالن  المشـركين،  آلهة  سـب  مصلحة  على  المترتبـة  تعالـى  اهللا 
إذا  المصلحة  يمتنع عن هذه  أن  المسلم  المصلحة، فيجب على  مقدمة على هذه 

نحوها. أو  مفسدة  إلى  تؤدي  كانت 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ  ب 
فمن ذلك: القاعدة  لهذه  بها  االستدالل  يمكن  كثيرة  أحاديث  ففيها  نَّة  السُّ أما 
فإنما  ما تركتكم  «دعونـي  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  أبو هريـرة  3  مـا رواه  ـ   ١
شـيء  عن  نهيتكم  فإذا  أنبيائهم،  على  واختالفهم  سـؤالهم  قبلكم  كان  من  أهلك 

ما استطعتم» (٢). منه  فأتوا  بشيء  أمرتكم  وإذا  فاجتنبوه، 

بالحديث: االستدالل  وجه 
اإلسالم  الكلم وقواعد  النووي : هذا من جوامع  «قال  ابن حجر   الحافظ  قال 
فوق  بالمنهيات  الشرع  اعتناء  أن  على  به  واستدل  األحكام  من  كثير  فيه  ويدخل 
في  المشـقة  مع  ولو  المنهيات  فـي  االجتناب  أطلق  ألنـه  بالمأمـورات؛  اعتنائـه 

الطاقة»(٣). بقدر  المأمورات  في  وقيد  الترك، 

ص ٦١/٧. القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (١)
بسـنن  االقتـداء  بـاب  ـنَّة،  والسُّ بالكتـاب  االعتصـام  كتـاب   ،(٩٦) صحيحـه  فـي  البخـاري  أخرجـه   (٢)
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ص ١٢٩٤، رقم: ٧٢٨٨، كما رواه اإلمام مسلم في صحيحه بنحوه في (٤٣)، كتاب 

الفضائل (٣٧) باب توقيره ملسو هيلع هللا ىلص وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه... ص ١٠٢٢ رقم ١٣٠.
.١٠٢/٩ مسلم،  على  الشرح  النووي،   ،٢٦٢/١٣ الباري،  فتح  العسقالني،  حجر  ابن   (٣)
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النهي  أن  منه  يؤخذ  هذا  العلماء:  بعض  «قال  والحكم  العلوم  جامع  في  جاء 
فقّيد  األمر  أمـا  منه،  شـيء  ارتكاب  في  يرّخص  لم  النهي  ألن  األمـر؛  مـن  أشـد 
في  «والتحقيق  رجب:   ابـن  وقال  أحمد »(١).  اإلمام  عن  هـذا  وروي  باالسـتطاعة 
عنهم  أسـقط  فقد  به،  لهم  ما ال طاقة  األعمال  من  العباد  ال يكلـف  اهللا  أن  هـذا: 
فلم  المناهي  وأما  بهم،  ورحمة  عليهم  رخصة  المشقة  بمجرد  األعمال  من  كثيرًا 
حال،  كل  على  تركها  كلفهم  بـل  والشـهوات  الداعي  بقوة  بارتكابها  أحدًا  يعـذر 
الحياة  معه  ما تبقي  الضرورة  عند  المحرمة  المطاعم  من  يتناول  أن  ما أبـاح  وأن 
النهي  إن  أحمد :  اإلمام  ما قاله  صحـة  يعلم  هنا  ومن  والشـهوة،  التلذذ  ال ألجل 

األمر...»(٢). من  أشد 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن الوصال: قالوا إنك تواصل،  حديث ابن عمر  3  ٢ ـ 
يومين  أن يصل صيام  والوصال  وأُسقى» (٣).  أُطعم  إني  «إني لست كهيئتكم،  قال: 
إضعاف  مفسـدة  من  فيه  لما  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  وقد  بينهما،  يفطـر  أن  غير  مـن  وأكثـر 
األجر  من  بذلك  فيفوته  العبادات،  من  كثير  عن  القعود  له  تسبب  التي  البدن  قوة 

بالوصال. له  يحصل  مما  أكثر 
لتضمنه من  عنه  نهى  إنما  عنه  وتعالى  تبارك  اهللا  ما نهى  فإن جميع  وبالجملة 
مصلحته  بما  إال  ال يأمر  الشـارع  ألن  عنه؛  والنهي  بتحريمه  ما اقتضى  المفاسـد 

راجحة(٤). أو  خالصة  مفسدته  عما  إال  وال ينهى  راجحة،  أو  خالصة 
والحزم  الحكمة  فمـن  والحريق،  كالوبـاء  وتوّسـعًا  سـريانًا  للمفاسـد  وألن 
لها،  تأخر  أو  منافع  من  حرمان  ذلك  على  ترتب  ولو  مهدها،  فـي  عليها  القضـاء 

.٢٤٦/١ والحكم،  العلوم  جامع  الحنبلي:  رجب  ابن   (١)
.٢٤٩/١ نفسه،  المرجع  رجب:  ابن   (٢)

الصوم،  في  الوصال  عن  النهي  باب  الصيام،  كتاب  في  مسـلم  أخرجه  لمسـلم،  واللفظ  عليه  متفق   (٣)
الفتح. إيجاب... (١٣٩/٤) مع  السحور من غير  بركة  باب  الصوم،  كتاب  في  (٧٧٢/٢) وأخرجه 

ص ٥. النافعة،  البديعة  والتقاسيم  والفروق  الجامعة  واألصول  القواعد  السعدي:   (٤)
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يرجح  تسويغه  تقتضي  ودواعي  منعه،  تستلزم  محاذير  العمل  أو  للشيء  كان  فإذا 
المصالح »(١). جلب  على  مقدم  المفاسد  «درء  ألن  منعه؛ 

علـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «رد  قـال:   3 وقـاص   أبـي  سـعد بن  حديـث  ـ   ٣
الختصينا»  (٢). له  أذن  ولو  التبتل  مظعون   عثمان بن 

بالحديث: االستدالل  وجه 
االنقطاع  وهو  الّتبّتل  عـن  الصحابي  هذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  الحديـث  هذا  ففـي 
نهاه  ذلك(٣).  ونحو  والنكاح  المعايش  طلب  من  كلها  الدنيا  أمور  وترك  للعبادة، 
وتقليل  التشدد،  بسبب  والسآمة  للفتنة  نفسه  تعريض  مفسدة  من  فيه  لما  ذلك  عن 
عدد  وزيادة  التكاثـر،  سـبب  هو  الذي  النكاح  عـن  باإلعراض  المسـلمين  عـدد 
بالمتبتل  خاصة  مصلحة  من  فيه  يكون  ما قد  مع  عنه  نهى  سوادها،  وتكثير  األمة 
اهللا  خلق  في  التفكير  على  يسـاعده  مما  الشـواغل،  عن  وخلوه  ذهنه،  صفاء  من 
ولكن  الناس،  عن  النقطاعه  نيته  وصالح  عبادته،  لكثرة  إيمانه  وزيادة  وعظمتـه، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ُقّدر أن  هذه المصلحة الخاصة عارضتها مفسدة متعدية كما تقدم، ولو 
فكيف  النساء،  بشهوة  منهم  أحد  يفكر  لئال  ذلك؛  بعد  واختُصوا  التبتل  لهم  أباح 

عدوهم؟(٤). ويهابهم  شوكتهم،  تقوى  وكيف  المسلمين؟  سواد  يكثر 
أزواج  بيـوت  إلى  رهط  ثالثة  جـاء  قال:   3 مالـك  أنس  بـن  حديـث  ـ   ٤
وأين  فقالوا:  تقالوها  وكأنهم  أُخبِروا  فلما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عبادة  عن  يسألون  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

السدالن،  ـ  القواعد، ص ١٤١.  ـ جواهر  الراشدي.  الفقهي، ٩٩٦/٢، ٩٩٧،  المدخل  الزرقاء:   (١)
ص ٥٢٢. الفقهية،  القواعد 

تاقت  لمن  النكاح  استحباب  باب  النكاح،  كتاب  في  مسـلم  أخرجه  لمسـلم  واللفظ  عليه  متفق   (٢)
كتاب  في  البخاري  وأخرجـه   (١٠٢٠/٢) بالصوم  الُمـؤن  عن  عجز  من  واشـتغال  إليه،  نفسـه 

الفتح. مع   (١١٧/٩) والخصاء،  التبتل  من  ما يكره  باب  النكاح، 
.٩٤/١ الحديث،  غريب  في  النهاية  األثير:  ابن   (٣)

ص ٣٨٦. الفقهية،  القواعد  إسماعيل،  علوان   (٤)
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أنا  أما  أحدهم:  وقال  تأخر،  وما  ذنبه  من  ما تقدم  له  غفر  وقد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  من  نحن 
أعتزل  أنا  آخر:  وقال  وال أفطر،  الدهر  أصوم  أنا  اآلخر:  وقال  أبدًا،  الليل  فأصلي 
كذا  قلتم  الذيـن  «أنتم  فقال:  إليهـم  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  وجاء  أبدًا،  وال أتـزوج  النسـاء 
وأصلي  وأفطـر،  أصوم  لكنـي  له،  وأتقاكـم  هللا  ألخشـاكم  إنـي  واهللا  أمـا  وكـذا، 

مني »(١). فليس  ُسّنتي  عن  رغب  فمن  النساء،  وأتزوج  وأرقد، 

بالحديث: االستدالل  وجه 
بعمل  ـ   @ ـ  الصحابة   مـن  الثالثة  هؤالء  من  ُكلٌّ  َيُهـمَّ  الحديث  هـذا  ففـي 
من  والقرب  األجر،  وزيادة  العبادة،  ككثرة  مصلحة،  فيه  لهم  أن  ويظهـر  صالـح، 
هديه  من  خروجًا  األعمال  من  به  وا  ما همُّ َعدَّ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  إال  بذلك،  تعالى  اهللا 
لم  ذلك  ومع  له،  وأتقاهم  منهم،  اهللا  أخشـى  وهو ملسو هيلع هللا ىلص  باتباعه،  وأمرهم  وُسـّنته، 
أنه  أم  مفسـدة؟  فيه  هـل  األعمال،  من  بـه  ما هموا  ولننظـر  بـه،  ما هّمـوا  يفعـل 

خالصة؟ مصلحة 
من  المؤمن  تزيد  التي  الصالحة  األعمال  من  ال شك  فهو  الليل  قيام  فاألول: 
الثلث  وافق  إذا  نيام ال سيما  والناس  ربه  يناجي  يقوم  إذ  وتزيده خشوعًا،  قربًا  اهللا 
يقوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وقـد  الدعاء،  إجابة  أوقات  من  هـو  الذي  الليل  مـن  األخيـر 

وآخره(٢). ووسطه  أّوله  من  قام  وقد  اهللا،  ما شاء  الليل  من 
لِهْدي  مخالف  فهو  دائمًا  كله  الليل  قيام  وهو  الصحابي،  هذا  به  ما َهمَّ  وأما 
مفاسد  دائمًا  كله  الليل  قيام  في  فإن  عنه،  نهاه  ولذلك  العبادة،  هذه  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

مع   (١٠٤/٩) النـكاح  في  الترغيـب  باب  النـكاح،  كتاب  فـي  البخاري  أخرجـه  عليـه،  متفـق   (١)
مؤونة  ووجد  إليه  نفسـه  تاقت  لمن  النكاح  اسـتحباب  باب  النكاح،  كتاب  في  ومسـلم  الفتح، 

.(١٠٢٠/٢)
الليل  أول  من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أوتر  قد  الليل  ُكلِّ  «مِـن  قالت:  عائشـة #  حديث  في  جـاء  كمـا   (٢)
المسافرين  صالة  كتاب  في  لمسلم  واللفظ  عليه  متفق  السحر».  إلى  وتره  فانتهى  وآخره  ووسطه 
الفتح. مع  الوتر (٤٨٦/٢)  باب ساعات  الوتر  كتاب  في  البخاري  وقصرها (٥١٢/١) وأخرجه 
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حق  ذي  كل  المكّلف  يعطي  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  وقد  أهله،  وعلى  القائم  بدن  على 
ويعطي  العبادة،  على  به  ليسـتعين  والنوم،  الراحة  من  حقه  بدنه  فيعِطـي  حقـه(١)، 

هللا. والحمد  أجر  ذلك  في  وله  عندهم،  بالمبيت  منه  حقهم  أهله 
وأجره   8 اهللا  إلـى  األعمال  أحب  من  أنـه  وال شـك  فالصيام  الثاني:  وأمـا 
هذا  مراد  كان  لما  ولكن  نَّة،  السُّ من  كثيرة  أحاديث  في  ذلك  جاء  كما  عنده  عظيم 
المفاسـد  من  فيه  ألن  ذلـك؛  عن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  نهاه  أبـدًا  الدهـر  صيـام  الصحابـي 
جّدًا،  البدن  يضعف  الشـكل  بهذا  الصيام  تتابع  فإن  بغيره،  ويضر  ببدنـه  ما يضـر 
من  اهللا  إلى  أحب  كانت  الدين  من  أخرى  واجبات  عن  لقعوده  سـببًا  كان  وربما 
اإلسـالم،  سـنام  ذروة  هو  دينه  لنشـر   8 اهللا  سـبيل  في  فالجهاد  التطوع،  صيام 
وال شك أن متابعة الصيام أبدًا تضعف قوة المسلم، وتقعده عن الجهاد، ولذلك 
القوا  ا  لمَّ رمضان  في  الفـرض  صيام  من  وأصحابه  هو  أفطر  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت 

ألجسامهم(٢). وأقوى  لهم،  أنشط  ذلك  ليكون  العدو؛ 
جعله  الذي  الزواج  وهي  خلقه،  في  اهللا  ُسنَّة  بترك  همَّ  الذي  فهو  الثالث:  أما 
إلحصان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عليه  وحث  الكون،  وعمارة  البشري،  الجنس  لدوام  سببًا  اهللا 
الصحابي  الفروج، وغض األبصار، وإكثار سواد األمة، وزيادة عددها، فظن هذا 
ذلك،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن  فنهاه  الملذات،  ترك  من  به  لِما  قربة هللا 8 ،  الزواج  ترك  أن 

زوجات. عدة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  تزوج  وقد  لهم،  القدوة  هو  إذ  به  باالقتداء  وأمره 

وأبي  الفارسـي  سـلمان  بين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مؤاخاة  ذكر  في  جحيفة  أبي  حديث  في  المعنى  هذا  جاء   (١)
أخيه  على  أقسـم  من  باب  الصوم  كتاب  في  البخاري  أخرجه  بينهما،  حادثة  وفيـه   ^ الـدرداء 

الفتح. مع   (٢٠٩/٤) التطوع.  في  ليفطر 
شـهر  في  غزوتين  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  غزونا  قال:   3 الخطاب  عمر بن  حديث  في  ذلك  جاء   (٢)
ما جاء  باب  الصوم،  كتاب  فـي  الترمذي  أخرجه  فيهما،  فأفطرنا  الفتح  ويوم  بـدر  يوم  رمضـان 
الشيخ  ضعف  وقد   (٢٢/١) وأحمد  التحفة  مع   (٤٠٠/٣) اإلفطار  في  للمحارب  الرخصة  في 

ص ٨١. الترمذي،  سنن  ضعيف  في  الترمذي  إسناد  األلباني 
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قومك  أّن  لـوال  عائشـة،  «يا  لها:  قال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عائشـة  #  حديـث  ـ   ٥
وألزقته  منه،  ما أخرج  فيه  فأدخلُت  فُهـّدم،  بالبيت  ألمرت  بجاهلية  عهد  حديـث 
إبراهيم»(١). به أساس  بابًا شرقّيًا، وبابًا غربّيًا، فبلغت  بابْين،  له  باألرض، وجعلت 

بالحديث: االستدالل  وجه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ترك  إذ  القاعدة؛  هـذه  معنى  على  ظاهرة  داللة  الحديث  هـذا  ففـي 
خشـَي  مفسـدة  توقع  ألنه  ؛   0 إبراهيم  أسـس  على  العتيق  البيت  بناء  مصلحة 
تهم  ِردَّ أو  اإلسـالم،  عن  النـاس  نفور  وهي  عليهـا،  وبناه  هدمـه  هـو  إن  وقوعهـا 
بسبب هذا الفعل، فقدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص درء هذه المفسدة على جلب تلك المصلحة (٢).

:IóYÉ≤dG  ≈∏Y  áLôîàªdG  ´hôØdG  :kÉ°SOÉ°S
هذه  على  تخرجـت  عديدة  مسـائل  اإلباضية   الفقهيـة  المصـادر  فـي  وردت 

منها: نذكر  القاعدة 
العبادات: باب  في  ـ  أ 

العيدين: صالة  والصبيان  النساء  حضور  ـ   ١
في  الرجـال  مـع  والصبيـان  النسـاء  حضـور  العيديـن  صـالة  فـي  يسـتحب 
ويخرج  الجّبان  إلـى  يخرجوا  أن  أمرهم  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  فإنه  المصليـات، 
«فأما  ذلك،  من  والحكمة  المقصد  العلماء  بين  وقد  والصبيان (٣)  والعبيد  النسـاء 
تعالى:  وقوله  وبنيانها  مكـة  فضل  باب  الحج  كتاب  في  أخرجه  للبخاري،  واللفـظ  عليه  متفـق   (١)
من  عدة  مواضع  وفي  الفتح  مـع  (البقـرة: ١٢٥) (٣٤٣٩/٣)   ﴾ ²  ±  °  ¯  ® ﴿
كتاب  وفي   .٣٣٦٨ رقم:  األنبياء،  أحاديث  كتاب  وفي   ،١٢٦ رقم:  العلم  كتاب  ففي  الصحيح، 
كتاب  في  مسـلم  وأخرجه  الفتح  مع   ٧٢٤٣ رقـم:  التمني  كتاب  وفـي   ،٤٤٨٤ رقـم:  التفسـير 

.(٩٦٨/٢) وبنائها  الكعبة  نقض  باب  الحج 
ص ٣٩٠. الفقهية،  القواعد  إسماعيل،  علوان   (٢)

الشـافعي  وأورده   ،١٩١٢ رقم:  الغدو،  قبل  األكل  بـاب  الخوف،  صالة  كتـاب  البيهقـي،  رواه   (٣)
سليم. صفوان بن  عن   ،٣٠٠ رقم:  العيدين،  كتاب  (مسنده)، 
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الخير  بأهل  ولِيقتدوا  اهللا،  شـعائر  ولِيعظموا  اإلسـالم،  شـرائع  فِليعرفوا  الصبيان 
دعـوة  وحضورهـن  الخيـر،  فِلشـهودهن  النسـاء  أمـا  اليـوم،  بركـة  ولِتشـملهم 

وطهرته»(١) اليوم  ذلك  بركة  ورجاء  المسلمين، 
وذوات  العواتق  نخرج  أن  «أمرنـا  قالت  عطية :  أم  أن  ـنَّة  السُّ في  ثبت  فقـد 
وذوات  العيد  يوم  الحّيض  نخرج  أن  «أمرنا  قالت:  عنها  رواية  وفي  الخدور»، 
عـن  الحّيـض  وتعتـزل  ودعوتهـم،  المسـلمين  جماعـة  فيشـهدن  الخـدور، 

مصالهن»(٢).
وأكثر  للمصلـى،  النسـاء  خروج  وجـوب  في  وغيرهـم  اإلباضيـة   واختلـف 
لما  ولكن  األمـر(٣).  لظاهر  بوجوبه  وقيـل  مسـتحب،  بل  واجب  غير  أنـه  القـول 
كاختالط  قبل،  من  تكن  لم  أمورًا  الناس  وأحدث  األزمان  عبر  األحوال  تغيـرت 
وأظهرت  الحياء  وقـّل  الطرقات،  في  ومضايقتهن  ومعاكسـتهن  بالنسـاء  الرجال 
منعه  بل  خروجهـن،  الفقهاء   بعـض  كّره  بهن  وافتتنـوا  للرجـال،  زينتهـن  النسـاء 
مصلحة  فيه  فتنة  دون  فخروجهن  الفسـاد،  لذريعة   وسّدًا  للمفسـدة  درًءا  بعضهم 

المصلحة ». جلب  من  أولى  المفسدة  «فدفع  ضرر  فيه  دام  ما  ولكن 
فقال:  اختالفهم  إلى  وأشـار  المسـألة  هذه  في  الفقهاء   أقوال  السـالمي   نقل 
وكرهه  بعضهم  فيه  فرخـص  خروجهن،  في  باالسـتحباب  القائلون  اختلف  «ثـم 
لمنعهن  بعده  النسـاء  ما أحدثت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  علم  «لو  عائشـة :  لخبر  آخرون 

ال يخرجن. البيوت  مالزمات  أبو حنيفة :  وقال  المساجد»(٤). 

.٧١/١١ - ٧٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
كتاب  ومسـلم،   ،٣٢٢ رقم:  العيدين،  الحائـض  شـهود  باب  الحيـض،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٢)

عطية. أم  عن   ،١٥٢٠ رقم:  العيدين...،  في  النساء  خروج  إباحة  ذكر  باب  العيدين،  صالة 
.٧٢  ،٧١/١١ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٣)

إلى  النسـاء  خروج  بـاب  الصـالة،  صفـة  أبـواب  األذان،  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٤)
عمرة،  عن  سعيد،  يحيى بن  «عن  ولفظه:  عائشة،  عن  حديث:  ٨٤٥ ،  والغلس  بالليل  =المساجد 
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النسـخ  احتمال  ومجرد  ـنَّة،  السُّ في  ثبت  قد  ذلك  بأن  حجر :  ابن  عليـه  ورد 
ومعرفة  الناسـخ  معرفة  تحقق  مـن  زعمه  الذي  النسـخ  في  ال بـد  إذ  ال يجـدي، 

المنسوخ. عن  تأخره 
بهن  التكثير  فأريد  قليـل  والمسـلمون  اإلسـالم  أول  كان  ذلك  بأن  وأجيب: 
قلوبهم  المؤلفة  أخرجت  ولذا  السـبب  بزوال  المسـبب  أن  ومراده  للعدو،  إرهابًا 

الزكاة. مصرف  من 
قال  الشـابة،  خروج  ال نعرف  األنصـاري (١):  ويحيى  النخعـي   إبراهيـم  قـال 
تكون  بأن  المتأخرين:  بعـض  وقيده  الكبيرة.  للعجوز  يرخـص  الرأي :  أصحـاب 
ال يختلطن  بأن  المفسـدة  من  األمن  مع  حليلها  بإذن  بذلة  ثياب  في  مشـتهاة  غير 
والتبختر  والشـموم،  والبخـور  والحلـل  الحلّي  مـن  خاليـات  ويكـن  بالرجـال، 

المفاسد. من  الزمان  هذا  في  أحدثن  مما  ونحوها  والكشف 
لهن  ذلك  كره  أصحابنا   مـن  أحد  ال أعلم  اإلباضية ):  (مـن  أبو سـعيد   وقال 

ثيبًا»(٢). أو  بكرًا  كانت  سواء 
بالكراهة  قاض  التعليل  من  ما ذكروه  لكن  «قلت  بقوله:  السـالمي   عليه  ورد 
كره  وقد  األحـوال،  باختالف  المسـاجد  من  منعهن  في  عائشـة   قول  تقـدم  وقـد 
على  خروجهن  من  المتولدة  المفاسـد  لخوف  أيضًا  المتأخرين  بعض  خروجهن 
على  خروجهن  كان  وإن  المصالـح  من  تقدم  لما  بالخـروج  أمرهن  إنمـا  الشـرع 
نازلة حكم»(٣). تختلف ولكل  المنع واألحوال  بل  الكراهة،  اقتضى  ذلك  خالف 

نسـاء  منعت  كما  لمنعهن  النسـاء  ما أحدث  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أدرك  «لو  قالت:  عائشـة # ،  عن 
خروج  باب  الصالة،  كتاب  مسـلم،  ورواه  «نعم».  قالت:  أَومنعن؟  لعمرة:  قلت  إسـرائيل»  بني 

حديث:  ٧٠٥ . فتنة،  عليه  يترتب  لم  إذا  المساجد  إلى  النساء 
له. مفصلة  ترجمة  على  نقف  لم  الحديث،  رواة  من  القطان  األنصاري  سعيد  يحيى بن   (١)

.٧٣  ،٧٢/١١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٢)
نفسه. المصدر  السالمي:   (٣)

=
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القول: مجمل 
الرأي  هو  المتأخرين  مـن  وغيره  السـالمي   إليه  ما ذهب  أن  يظهر  تقدم  ممـا 
الفساد  انتشار  بعد  العصر  هذا  في  به  العمل  وينبغي  للصواب،  واألقرب  األعدل 
عن  والنهي  بالمعـروف  األمـر  وقّل  الفضيلة،  وضعفـت  والنسـاء،  الرجـال  بيـن 
الرجال  مع  الخروج  من  النساء  منع  الحال  فاقتضى  األحكام،  وتعطلت  المنكر، 
وال بد  كان  وإن  اختالط،  دون  المسـاجد  في  أقيمت  إن  إال  العيدين،  صالة  إلى 
اآلداب  مراعاة  مع  زينة  دون  نكاحًا  ال يرجون  الالتي  النساء  من  للقواعد  فيسمح 
للفساد. ودفعًا  الفتنة  لباب  سّدًا  وذلك  واالحتشام،  والمشي  اللباس  في  الشرعية 
المصليـات  فـي  العيديـن  لصـالة  اسـتصحابهم  فيسـتحب  الصبيـان  أمـا 
صيانة  وتأديبهم  منعهـم  وجب  نجاسـات  أو  فسـاد  منهم  ظهر  فـإن  والمسـاجد، 
يدخلوا  أال  األطفـال  «وعلـى  الشـأن:  هذا  في  الثمينـي   قـال  المسـاجد.  لحرمـة 
تنجيسها  أو  إفسادها  منه  لهم، ويمنع كل من خيف  المساجد وال تجعل محاضر 

عمارها»(١). يفتن  بعطر  ال يدخلنها  أن  النساء  وعلى  دخولها،  من 
به  مأمورًا  الخروج  كان  المفاسد  من  والنساء  الصبيان  هؤالء  حال  سلم  فإن 
وذلك  المشـروعة،  للمصالح  تحقيـق  وفيه  بالنـص  ثبت  قـد  دام  مـا  ال محالـة، 

األزمان ». بتغير  األحكام  تغير  ينكر  «ال  للقاعدة:  إعماالً 

واألموال: األنفس  بتنجية  للمشتغل  التيمم  حكم  ـ   ٢
كانعدام  جمة  ومشاق  كثيرة  مفاسد  إلى  سـفرهم  في  البعض  يتعرض  قد 
واألموال،  األنفس  علـى  واالعتداء  الطرق  وقطـاع  الشـديد،  والعطش  الماء 
وتتعسر عليهم الصالة، فهل يشتغلون بطلب الماء ألداء الصالة، أم يقتصرون 
عند  العدوان  بِـردِّ  أو  وأموالهم،  أنفسـهم  بحراسـة  ويشـتغلون  التيمم،  علـى 
لشـرائه،  الكافي  المال  ال يملكون  ولكن  ماء  يجدون  وقد  عليهـم؟  الهجـوم 

ص ١١٩. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
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العطش  هالك  مـن  أنفسـهم  إنقاذ  ألجل  مالهم  كل  بذل  عليهـم  يجـب  فهـل 
الصالة؟ فرض  وأداء 

جواز  إلى  اإلباضية   أكثـر  فذهب  المسـائل،  هذه  حكم  في  الفقهـاء   اختلـف 
وشريعتنا  مفسـدة  إتالفها  في  ألن  الهالك؛  من  والمال  النفس  إنقاذ  ألجل  التيمم 
 ﴾ yx  w  v  u  t ﴿ تعالى:  قال  للهالك  وأموالنا  أنفسنا  نعرض  أن  تنهانا 
إلى  بعضهم  وذهـب  والمال.  النفـس  حفظ  الشـريعة  مقاصـد  ومـن  (البقـرة: ١٩٥) ، 
الماء  فاقد  على  أوجبوا  ولذلك  والنفس،  الدين  صالح  ألجـل  المال  بذل  جـواز 
في  ألن  والغسل؛  الوضوء  فرض  وأداء  العطش  من  نفسـه  إنقاذ  ألجل  يشـريه  أن 

والدين. النفس  لحفظ  مصلحة  ذلك 
الصالة  إعادة  فيها  تجب  التي  الحاالت  عن  حديثه  سـياق  في  السـالمي   ذكر 
اشـتغل  إن  أنه  وهو  آخـر  قول  «ولهـم  فقال:  عنهـا،  خـارج  بفعـل  اشـتغل  لمـن 
يبذل  المال  أن  رأى  القائل  هذا  «وكأّن  بقوله:  عليه  وعقب  أعـاد»،  ماله  بإصـالح 
لم  إن  للوضوء  المـاء  شـراء  يوجب  من  قول  على  مبني  وكأنـه  الديـن،  لصـالح 

بالشراء»(١). إال  يجده 
إنقاذ  عن  حديثه  سياق  في  «الجامع»  في  الرأي  هذا  إلى  بركة   ابن  أشار  وقد 
أال  بالكثير،  أو  بالقليل  كان  بالمال  النفس  فداء  وجب  «وإذا  فقال:  والمال  النفس 
وجود  مع  الكثير  بالثمن  المـاء  يشـتري  أن  عليه  أوجبوا  جميعًا  الفقهاء   أن  تـرى 
ثمنه  في  يدفع  أن  وغالؤه  عليه،  يكن  لم  بالغالء  امتنع  فإذا  الصعيد،  وهو  البدل 
وجده  لو  وكذلـك  أولى،  نفسـه  فإحياء  ماله،  مـن  إخراجـه  يضـره  أن  ما يخـاف 
بجميع  يشتريه  أن  العطش  من  الموت  نفسـه  على  خاف  من  ليشـرب  كله  بملكه 
عليه  يرد  أن  الماء  صاحـب  على  وكان  فدائها  على  يقدر  وهـو  وال يقتلها،  مالـه 

موضعه...»(٢). في  الماء  قيمة 

.٢١٩/١ نفسه،  المصدر  السالمي:   (١)
.١٩٤/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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للوضوء  الماء  شراء  وجوب  في  الفقهاء   إجماع  من  بركة   ابن  إليه  ذهب  وما 
دون  فالصالة  نظر،  فيه  ماله  بجميع  ولو  نفسه  إلنقاذ  شرائه  أو  البدل،  وجود  مع 
ترجح  فهنا  منها،  أعظم  مفسدة  األثمان  بأغلى  الماء  شراء  ولكن  مفسدة،  وضوء 
المال  كل  إنفاق  وهي  أعظم  مفسدة  لدفع  بالتيمم  الصالة  وهي  األخف   المفسدة 
إلنقاذ  ماله  بذل  عليه  يجب  فهنا  بالعطش،  نفسه  هالك  خاف  إن  إال  الماء،  لشراء 

المال. حفظ  من  أولى  النفس  حفظ  فإن  الموت  من  نفسه 
بأعلى  ولـو  الماء  شـراء  في  الجمهـور  رأي  ال يوافـق  بركـة   ابـن  أن  ويبـدو 
على  حفاظًا  التيمـم  في  له  يرخـص  الحالة  هذه  ففـي  الطهارة،  ألجـل  األسـعار 

عليه»(١). يكن  لم  بالغالء  امتنع  «فإذا  عبارته  من  ما يستفاد  وهذا  ماله، 
يرد  أن  البائع  ألزم  الهالك  من  نفسه  إلنقاذ  الماء  لشراء  ماله  بذل  إذا  وكذلك 
ماله  على  حفاظًا  وذلك  المعروفة؛  الماء  قيمة  فوق  دفعها  التي  الزيادة  للمشتري 
األسعار  برفع  الناس  حاجة  اسـتغالل  من  للبائع  ومنعًا  مفسـدة  ألنه  الضياع؛  من 
موضعه»(٢). في  الماء  قيمة  فضل  عليه  يرد  أن  الماء  صاحب  على  «وكان  فيقول: 

المختار: الرأي 
أقرب  األول  الرأي  أصحاب  أن  نجـد  المتقدمة  النصوص  في  التأمل  وعنـد 
ورفع  التيسـير  تقتضي  ضرورة  والمـال  النفس  بإنقـاذ  االشـتغال  ألن  للصـواب؛ 
صالته  وال يقطع  يصبـر  أن  عليه  واعتدَي  مالـه  ُغصب  َمن  إلـزام  وفي  الحـرج ، 
ولو  عنه،  البحث  فـي  جهده  ببذل  وُيلزم  الماء  َفقـد  من  وكذلك  ومشـقة،  حـرج 
األمر  هذا  في  أن  وال ريب  سـعره،  ارتفاع  مع  ولو  لشـرائه  ماله  بذل  إلى  اضطر 
جلب  قبل  المفسـدة  درء  يتعّيـن  فهنـا  جلّية،  مفاسـد  عنها  يترتـب  كبيـرة  مشـقة 
الهالك  مـن  األنفس  تنجية  وفـي  فواتهـا،  أو  تأخرهـا  إلـى  أدى  ولـو  المصلحـة  
يترجح  الناس، ولذلك  لها ورعاية لمصالح  التلف والضياع حفاظًا  واألموال من 

نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (١)
.١٩٤/١ الجامع،  بركة  ابن   (٢)
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واالكتفاء  واألموال،  األنفس  إلنقاذ  الصالة  قطع  جواز  في  الجمهـور  رأي  لدينـا 
يسـتحب  الخالف  من  وللخروج  الماء،  فقد  عند  والغسـل  الوضوء  بدل  بالتيمم 

احتياطًا. الماء  وجد  إذا  وقتها  فوات  قبل  الصالة  إعادة 
عن  حديثه  عند  المقصد  لهذا  مجسدًا  المعنى  هذا  ما يفيد  الشماخي   ويشـير 
مثل  الحال  هذا  على  األموال  تنجية  «وكذلك  فيقول:  للتيمم،  المبيحة  األسـباب 
أموالهم  يردوا  لم  بِطلبها، وإن  فاشتغلوا  أموالهم  فأخذت  قوم غارت عليهم غارة 
طلب  من  أوجب  واألنفـس  عندهم  األموال  تنجية  ألن  التيمـم؛  يجزيهـم  فإنهـم 
قالت: «سافرنا مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى حديث عائشة  #  ترى  أال  للوضوء،  الماء 
على  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأقام  لي،  عقد  انقطع  بالبيداء  ُكنا  إذا  حتى  أسفاره  بعض  في 
بكر   أبا  الناس  فأتى  معهم،  وال ماء  ماء  على  وليسوا  معه،  الناس  وأقام  التماسه، 
فجاء  مـاء،  غير  على  أقامتهـم  بالنـاس؟  ابنتك  ما صنعـت  تـرى  أال  لـه:  فقالـوا 
حبستِ  قد  فقال:  نام  قد  فخذي  على  رأسه  واضع  ورسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلّي  أبو بكر 
أبو بكر  فعاتبنـي  قالت:  معهـم،  وال ماء  مـاء  غير  على  والنـاس  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
من  نفسـي  ومنعت  خاصرتي  في  بيده  يطعن  وجعل  يقول،  أن  اهللا  ما شـاء  وقال 
آية  اهللا  فأنزل  مـاء،  غير  على  أصبح  حتـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رأس  لمكان  الحركـة 

العقد» (١)»(٢). فوجدنا  عليه  كنت  الذي  البعير  فبعثنا  قالت:  التيمم، 
كان  ولو  المال  على  الحفاظ  أهمية  لِبيان  النص  هذا  على  الشـماخي   وعقب 
مفسـدة،  فيه  وإتالفه  الشـريعة،  مقاصد  من  وألنه  المصلحة؛  من  فيـه  لما  للغيـر؛ 
مال  وهو  العقد،  ألجل  ماء  غير  على  أقام  إنما  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  ترى  «أال  فقال: 
الغير؛ لئال يذهب، فجعل اشتغاله بحفظ المال أعظم من اشتغاله بطلب الماء»(٣).

كتاب  ومسـلم،   ،٣٤٩٠ رقم:  كنت،  لو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  باب  المناقب،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
عائشة. عن   ،٥٧٦ رقم:  التيمم،  باب  الحيض، 

.٢٧٩/١ - ٢٨٠ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
.٢٨٠/١ نفسه،  المرجع  الشماخي:   (٣)
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واإلثبات: القضاء  باب  ـ   ٣
االعتداء  نفسه  له  ُتسّول  َمن  وزجر  المعتدين،  لردع  الحدود  اإلسـالم  شـرع 
إذا  إجرامهم  في  المجرمون  يتمـادى  قد  ولكن  المال،  أو  النفس  في  غيـره  علـى 
على  واليمين  المدعـي  مـن  البّينـة  بطلـب  الحاكـم  واكتفـى  األحـكام،  تعطلـت 
إلى  العلم  أهـل  ذهب  ولذلك  والسـالم،  األمن  وينعـدم  الفسـاد  فيعـّم  المنكـر، 
في  األمن  ونشـر  الفسـاد،  شـأفة  لقطع  المجرمين  على  الحدود  تطبيـق  وجـوب 
مراعاة  فال يجـوز  المصالح »،  جلـب  مـن  أولـى  المفاسـد  «درء  ألن  المجتمـع؛ 

العامة. المصلحة  حساب  على  الظالمين  ظروف 
تعالى ـ  اهللا  قبَّحهم  ـ  «أّن لصوصًا  مفاده  المعنى  في هذا  السالمي  سؤال  ورد على 
أّن  المسـألة  عرفوا  قد  وهم  الشـرع،  نعطيكم  أنَّا  األموال  ِألرباب  يزعمون  سـرقوا  إذا 
كالتواتر،  عندهم  صارت  حتى  قال ملسو هيلع هللا ىلص  كما  اليمين ،  المنِكر  وعلى  البينة  المدعي  على 
يمين،  فالن  عند  ماله  ثبت  من  على  إّن  ويقول  المصلحة،  ينتظر  أن  ألحد  يصح  فهل 
أو  المسـلمين،  عند  ثقة  المسـروق  كان  إذا  خصوصًا  والجزاء  يسـلمه،  أن  عليـه  كأنـه 

المريضة...»(١). بالدنا  في  للمفاسد  أقطع  هذه  أن  وعندي  ذلك،  ال يصبح 
أَتدرأُ  اللصوص،  فعل  في  منها  أعظم  الشرع  ترك  في  «المفسدة  جوابه:  فكان 

األحكام؟ بترك  المفاسد 
المفاسـد  به  تقطع  بما  أدّلك  أال  األول،  فوق  آخر  جـور  إال  ما هـذا  واهللا  كال 
الرؤوس،  األيدي واألرجل، وقطع  أهلها كقطع  من  الشريعة  استعمال  أصلها،  من 
الشـرع،  بعض  هذا  بل  ويمين،  بينة  على  مقصورًا  الشـرع  وليس  النفوس،  وإزهاق 
الدين  في  المصالـح  وتجلب  المفاسـد  تدرأ  بهـا  أخرى  الشـريعة  أبـواب  وبقيـت 
وَمن  العوام  فظن  اليمين،  على  فاقتصروا  فتحها  عن  زماننا  أهل  عجز  لكن  والدنيا، 
ال خالق له من الجهال أّن ذلك هو الشرع ال غيره، فقبَّحوا محاسن الشريعة...»(٢)

.٣٢٣/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
نفسه. المرجع  السالمي:   (٢)
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الشريعة،  أحكام  بتطبيق  يكون  المفاسد  درء  أن  السـالمي   عبارة  من  ويتضح 
األفـراد  إصـالح  علـى  ما يسـاعد  وهـذا  المجرميـن،  علـى  الحـدود  وإقامـة 

المعمورة. أرجاء  في  والسالم  األمن  ونشر  والجماعات، 

العصاة: مجالسة  اجتناب  في  ـ   ٤
الفسـاد،  لمنع  المنكر  عن  وينهى  بالمعروف  يأمر  أن  المسـلم  واجب  ومـن 
مستسـاغ  أمر  منكرهم  ممارسـة  حال  في  العصاة  مجالسـة  أن  للبعض  يظهر  وقد 
للهوهم  ويسمع  مجالسـهم،  فيحضر  وإصالحًا،  منفعة  منهم  يرجو  ما دام  شـرعًا 
منكرهم،  إنكار  من  فيمتنع  معهم،  مصالحه  على  وحفاظًا  لهم،  مجاملة  وباطلهم 

وال ينصحهم. وال يعظهم 
بالمعروف  األمر  عن  عاجزًا  ما دام  ذلك  جواز  عدم  إلى  العلم  أهل  فذهـب 
ومجاراتهم  المصالح »  جلب  مـن  أولى  المفاسـد  «درء  ألن  المنكر؛  عن  والنهي 
التوبة  في  فال يفكرون  وظاللهم،  غّيهم  في  التمادي  على  يشجعهم  فسـادهم  في 

معهم. فيأثم  اهللا،  إلى  واإلنابة 
ينّبهنا  نجده  ولذلك  وخطورتـه،  الموضوع  هذا  أهمية  بركـة   ابن  أدرك  وقـد 
جوابًا  فيقول  الواجب  بهذا  القيام  في  يقّصر  من  وعيد  ويبّيـن  ذلك،  عواقب  إلـى 
للسائل: «فإن قال: أيجوز للمؤمن أن يجالس أهل المنكر والسفه وهم يخوضون 

وباطلهم؟ منكرهم  في 
عليه  يجب  بل  له:  قيل  ذلك؟  ال يجوز  لم  قال:  فإن  ذلك،  ال يجوز  له:  قيل 
مجالسـة  عن  المؤمن  نهيتم  فلم  قال:  فإن  ذلك،  يتركوا  أن  إلى  عنهم  اإلعـراض 
إّن اهللا 8  له:  قيل  وباطلهم؟  منكرهم وخوضهم  السفه في حال  الظالمين وأهل 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿  :  8 بقوله  مجالسـتهم  عن  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  قـد 
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 ﴾ (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  à  ß  Þ  Ý
 : قوله 8  ذلك  على  ويدل  لهم،  والموعظة  عليهن  اإلنكار  بعـد  (األنعـام: ٦٨ - ٦٩) ، 
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موضع  في  اسـمه  تبارك  وقـال  (األنعـام: ٦٩) .   ﴾,  +  *  ) ﴿
(النساء: ١٤٠) .  ﴾ Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ آخر: 
 ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^﴿ ذكره:  جل  وقال 

(الفرقان: ٧٢) »(١).
أنهم  ـ  أعلـم  واهللا  ـ  «زعمـوا  اآليـة:  هـذه  مدلول  بيـان  فـي  السـالمي   قـال 
يعرضون عنهم وينكرون عليهم، ومعنى قوله: ﴿ _ ` a ﴾ (الفرقان: ٧٢) ، 
بهم  جازوا  وإذا  منهـم،  ذلك  حـال  في  وال يجالسـونهم  أهلـه  ال يشـاهدون  أي 
أعرضوا عنهم، وإن أمكنهم أنكروا عليهم بالوعظ لهم والتخويف واهللا أعلم»(٢).

على  حفاظًا  والضـالل  البدع  أهل  ويجالس  يخالـط  أن  للمسـلم  يجوز  وال 
َمن  أو  منهم  ويرجو  والرشاد،  الحق  تبين  مجالستهم  من  يقصد  كان  إْن  إال  دينه، 
فيحظر  واالنحراف  الزيـغ  من  نفسـه  على  خاف  فإن  ذلك،  قبول  معهـم  يحضـر 

المصلحة ». جلب  من  أولى  المفسدة  «دفع  ألن  ذلك؛  عليه 
عن  بدعة  منكرهم  كان  فإن  قائل:  قال  «فإن  الشأن:  هذا  في  بركة   ابن  ويقول 
مع  لمناظرتهم  حضر  إن  لـه:  قيل  مجالسـهم؟  يحضر  هل  المذاهب،  أهل  أحـد 
فجائز،  يحضرهم  من  بعض  أو  منهم،  أحد  منه  يقبل  أو  منه،  يقبلون  أنهم  الرجاء 
إذا  المسجد  ذلك  من  عزلة  في  يكون  له:  قيل  المسجد؟  في  كانوا  فإن  قال:  فإن 

عليه»(٣). هم  لما  الكراهة  ذلك  مع  وُيظِهر  الصالة،  ينتظر  كان 

(الِحسبة): المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  ـ   ٥
وال يمنعه  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  على  قادرًا  المسـلم  كان  إذا 
منه  ال يقبل  إنه  ظنـه  على  غلب  إذا  أما  أداؤه،  عليـه  يجب  فإنه  مانع،  ذلـك  مـن 

.١٨١/١ - ١٨٢ الجامع،  بركة  ابن   (١)

.١٨٢/١ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)
نفسه.  (٣)
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الجماعة فال يأمن  أو  الحاكم  أنكر على  إذا  أنه  له  ذلك فال يجب عليه، وإن ظهر 
إلى  ماله  أو  نفسـه  يعرض  أن  لـه  فال يجوز  ومكرهم،  ضررهـم  من  نفسـه  علـى 
وذهب  المصلحـة ».  جلـب  من  أولـى  المفسـدة  «درء  بالقاعـدة:  عمـًال  الهـالك 
أو  نفسـه  دون  ُقتل  َمن  ألن  الضـرر؛  منهم  لحقـه  ولو  ذلك  جـواز  إلـى  البعـض 

الواجب. هذا  أداء  في  السالمة  فال يشترط  شهيد،  فهو  ماله  أو  عرضه 
وموقف  أحكامهـا  وبين  وعالجهـا  المسـألة  هذه  إلى  بركـة   ابـن  تعـرض 
كان  القول  وأمكنه  المنكـر  أهل  قبول  اإلنسـان  رجا  «إذا  فقال:  منهـا  العلمـاء 
نهى  قد  كان  إذا  ينهى  أن  عليـه  يكن  لم  يئس  وإن  عنه،  ينهى  أن  عليـه  واجبـًا 
وغلبة  الرجاء  ومع  نفالً  يكون  ذلك  بعد  اإليـاس  مع  النهي  ألن  واحدة؛  مـرة 
يغلب  وَظنٍّ  ذلك،  مع  يرجو  وهو  نفسه  على  آمنًا  كان  وما  فرضًا،  يكون  الظن 
بالمعروف  ويأمر  اهللا  إلـى  ويدعو  يقول  أن  فعليـه  الحق،  منه  يقبل  بـأن  عليـه 
 Q  P  O  N  M  L ﴿ وتعالى:  تبـارك  اهللا  قال  المنكر،  عن  وينهـى 
من  عليه  فالفرض  القبول  مـن  اإلياس  ومـع  (فصلـت: ٣٣) .   ﴾T  S  R
تبارك  اهللا  «أليس  قائل:  قال  فإن  بالقول،  اإلنكار  يكون  فيما  واحدة  مرة  القول 
أنكروا  قومـًا  ومدح  السـبت،  أهل  على  اإلنـكار  تركوا  قومـًا  ذّم  قـد  وتعالـى 
 ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ فقـال:  عليهـم؟ 
لـه:  قيـل  (األعـراف: ١٦٤) .   ﴾5  4  3  2  1  0  /.  -
وتعالى  تبارك  اهللا  قـول  ذلك  على  والدليل  الرجـاء،  مع  النهي  تركـوا  أولئـك 
 ﴾5  4  3  2  1  0 ﴿ قالـوا:  أنهـم  عنهـم  أخبـر  فيمـا 
بل  له:  قيل  القاعدين؟  وعذب  الناهي  أنجى  قد  أليس  قال:  فإن  (األعراف: ١٦٤) ، 
 D  C  B  A ﴿ تعالى:  بقولـه  القبول  من  امتنعوا  الذيـن  عـّذب 

(األعراف: ١٦٥) »(١).  ﴾H  G  F  E

.١٨٠/١ - ١٨١ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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وحيدًا  كان  إذا  الجماعة  على  ينكر  أن  للمسلم  ال يجوز  أنه  بركة   ابن  ويبيِّن 
ألن  نصحه؛  قبول  ظنـه  على  غلب  إن  إال  إيذائهم  مـن  نفسـه  حماية  ال يسـتطيع 
هذا  في  يقـول  لنصحه،  قبولهم  مصلحـة  جلب  من  أولـى  إيذائهم  مفسـدة  دفـع 

الجماعة؟ على  الواحد  ينكر  أن  ال يجوز  فلم  قال:  «فإن  الصدد: 
عليه،  الغالب  الطمـع  عند  إال  الجماعـة  على  ينكـر  أن  عليه  ليس  لـه:  قيـل 
لم  قال:  فإن  عليهم،  قادرًا  يكون  أن  إال  منه،  يقبلون  وأنهم  نفسـه،  على  واألمن 

ذلك؟ ال يجوز 
فإن  االثنين،  من  أكثر  يقاتل  أن  الواحد  على  يوجب  لم   8 اهللا  إن  له:  قيل 
شـهيد» (١).  ماله  دون  «المقتـول  قـال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روي  قـد  أليـس  قـال: 
سـلطان  عند  صاحبها  عليهـا  يقتل  حـق  كلمـة  األعمـال  «أفضـل   : وقـال  0 
قاتل  إذا  اإلنسان  أن  في ذلك  والمعنى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال ذلك  قد  له:  قيل  جائر»(٢). 
شهيد؛  فهو  المتعدي  فقتله  تعديه،  من  ويمتنع  به،  يظفر  أن  يرجو  من  ماله  على 
مراده  منهم  ال يبلغ  أنه  علمه  مع  يقاتلهم  أن  فله  بالسالح  رجل  مائة  جاءه  ألنه 
وألقى  لنفسه  قاتل  فهذا  سالمته،  دون  قتله  إلى  يؤدي  لهم  قتاله  وأما  المنع،  من 

التهلكة»(٣). إلى  بيده 
ما دام  المتجبر،  الحاكـم  أمام  الحق  كلمة  مـن  المنِكر  بركة   ابن  يمنـع  ولـم 
ويختار  هدايتـه،  في  ويطمع  واآلخـرة،  الدنيا  فـي  نفسـه  إعذار  ذلك  مـن  يرجـو 
يتكلم  الذي  «وإنما  عبارته:  من  ما يسـتفاد  وهذا  نصحه،  في  الحكيم  األسـلوب 
بها  يرجو  وهو  حق  بكلمة  يتكلم  أن  فهو  عليه،  فقتل  جائر،  سـلطان  عند  بالحق 
عن  السـلطان  ينهى  أو  المسـلمين،  دين  تصويب  من  واآلخرة  الدنيا  فـي  النجـاة 

بني  مسند  وأحمد،   ،٥٢٩ رقم:  عامر،  عبد اهللا بن  والمثاني،  اآلحاد  كتاب  عاصم،  أبي  ابن  رواه   (١)
عمرو. ابن  عن   ،٦٨٥٣ رقم:  عمرو،  عبد اهللا بن  مسند  هاشم، 

تخريجه. تقدم   (٢)
.١٨٢/١ - ١٨٣ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)



٢٤٧ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

النهي  موضع  ويحسـن  ذلك،  عن  وينتهي  منه  يقبل  أن  يرجو  وهو  يفعـل،  منكـر 
نحوه...»(١). فهذا  عليها،  ويقَتل  معه 

المخاطرة  السالمة على  تغليب جانب  إلى  يميلون  غالبًا  العلماء  أن  ويالحظ 
كبيرة.  فتن  أو  أعظم  مفسـدة  عنه  ينتج  التغيير  ذلك  في  أن  الظن  علـى  غلـب  إذا 
البلد  أهل  يطلب  أن  يجوز  هل  ـ  فزان  علماء  أحد  ـ  فتى   جناون بن  تسـاءل  وقد 
فوجههم  حكمهم؟  في  وجاروا  عليهم  تسلطوا  إذا  والتهم،  يغير  أن  حاكمهم  من 
قاعدة:  وإعمـال  والمفاسـد  المصالح  بين  الموازنة  منهـج  اعتماد  إلـى  شـيخهم 
اهللا  رحمك  ـ  تقول  «وما  نصه:  وهذا  المصلحة »  جلب  من  أولى  المفسـدة  «درء 
بما  عليهم  الحاكمـون  وهـم  الجبابرة  عليهـم  ولِّي  الدعوة   أهـل  من  قـوم  فـي  ـ 
المسلمين  لسلطان  ترى  هل  صفة،  له  ال يستطاع  وما  الجور  من  عليك  ال يخفى 
أهل  على  يولي  أو  بينهم  ويحول  عنهم،  ليزيلهم  الجبابرة  أولئك  إلـى  ينهـض  أن 
أهل  طلب  ذلك؟  من  إليـك  أحب  فأيما  الجبابرة  إلى  وال يقصـد  والة،  الدعـوة 

يطلبوه؟». لم  أو  المسلمين  سلطان  إلى  ذلك  الدعوة 
السالمة  ذلك  في  إلينا  «أحب  الحس ن(٢):  وِريون بن  أبو يوسـف  الشـيخ  قال 
ما تعجز عنه طاقته،  األمور  السالمة ال بعدها شيء، وال يتكلف من  فإن  لدينك؛ 

بدأ»(٣). كما  غريبًا  اإلسالم  وعاد  وضعف،  رّق  قد  األمر  فإن 

.١٨٣/١ - ١٨٤ الجامع،  بركة  ابن   (١)
القائمين  مـن  كان  عامل،  عالـم  ٣هـ/٩م)  ق:  (ت: أوائـل  يوسـف)  (أبـو  الحسـن  وريون بـن   (٢)
كان  إذ  «َسـْبها»  على  وورد  «تراغن»،  بـ  موقعة  في  انهزم  ليبيا.  جنوب  فزَّان،  مناطق  في  باألمر 
من  العديد  صاحب  وهو  ويراقبهم.  القضاة  يعيِّن  كان  أسـدين.  إبراهيم بن  رفقة  العسـاكر  قائد 
ار بن  وعبد القهَّ فتى،  ابن  جناو  العالِمـان  عنها  فأجاب  فزَّان،  علماء  إلى  هت  وجِّ التـي  األسـئلة 
إبراهيم  الشـيخ  ه  وأتـمَّ النامي،  خليفة  عمرو  الدكتور  واألجوبة  األسـئلة  هذه  ق  حقَّ وقد  خلف. 
فزَّان،  علماء  أجوبـة  فزَّان:  علماء  ينظر:  فـزَّان».  علماء  «أجوبة  عنـوان:  تحت  فطبعـت  ي،  طـالَّ
موكب،  في  اإلباضيَّة  ر:  معمَّ علي   .١٦٥/١ اخي:  الشـمَّ أحمد  (مخ).  سـيرة  * البغطوري:  كلُّه 

ص ٤٤٥. بالمغرب،  اإلباضية  أعالم  معجم   .٣٢١ الرستميـَّة،  الدولة  از:  * بـحَّ ح٥٣/٢ 
ص ٧٩ - ٨٠. فزان،  علماء  أجوبة  خلف،  وعبد القهار بن  فتى  جناون بن   (٣)
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أنه من األحسن أن يصبروا على ذلك الحال وال يعمدوا  ويستفاد من عبارته 
األخضر  تأكل  عظيمة،  ومفاسد  أكبر  ضرر  عنه  ينتج  قد  بالقوة،  المنكر  تغيير  إلى 

تدعمه. قوة  إلى  ال يستند  ضعيفًا  المسلمين  حاكم  كان  إذا  خاصة  واليابس، 
إذا  والمفاسـد  المصالح  بيـن  يوازنـون  أنهـم  العلماء  منهـج  مـن  ويالحـظ 
المفاسد  درء  ما يقدم  وغالبًا  غلبت،  إذا  إحداهما  رجح  تعارضت  فإذا  اجتمعت، 
دعوته  فـي  المنهج  هـذا  الخليلي   المحقـق  طبـق  وقـد  المصالـح ،  جلـب  علـى 
النصح  يرجـو  سـائل  عن  التمهيد»  «كتـاب  في  ما جاء  ذلـك:  ودليـل  ونصحـه، 
ابتلى  فيمن  الخليلي   شـيخنا  تقول  «ما  فيقول:  وآخرته،  ودنيـاه  دينه  في  والنجـاة 
أمر  ومن  َوُوقوفات،  فلج  وكالة  من  يده  في  أمانيها(١)  جميع  وصارت  بلدتـه  فـي 
اهللا  رد  فلما  ما يقضيها،  جميع  في  نفسه  على  يشكك  لم  جهله  زمان  وفي  ونهي 
أحدًا  ير  فلم  الشـبهة  من  الخروج  فأراد  وبالئها،  الدنيا  أمور  وعـرف  عقله  عليـه 
ويضع  نفسه  تطيب  أن  له  يجوز  هل  يديه،  على  األمانة  ليضع  الحال  لهذا  يصلح 
من  دينه  لسالمة  أحكامه،  إلى  وصوله  لعدم  كافة؛  البلد  أهل  حضرة  على  األماين 
األمر  هذا  ربما  البلد؟  بمصالح  ال يجوز  وفيما  يجوز  فيما  علمه  وقلة  الدنيا،  أمر 
إصالح  من  معاناة  إلى  تحتاج  والديرة(٢)  ذنوبـي،  تقتلني  مذنب  عبد  وأنا  مخطـر 
بالمعروف،  أمر  ومن  المظلوم،  عن  المظالم  ورد  مشاهد،  كتابة  ومن  اثنين،  بين 
غير  على  الناس  أمـوال  وكسـبهم  دوابهم،  وضر  َضّرهم  ومن  منكر،  عـن  ونهـي 

علمًا. به  ال أحيط  والذي  علمًا،  به  أحيُط  الذي  كلها  األشياء  جميع  ومن  حق، 
أهل  أمر  عليك  ال يخفى  وأنت  البلد،  أهل  من  ما يقع  علّي  يحمل  كان  فإن 
قدر  على  بالصالح  يأمرهم  فالـذي  طائع،  غير  ومنهم  طائع،  منهم  الزمـان،  هـذا 
لهذا  النـزول  الحق،  إلى  أقرب  أّيهـن  أعلم  ولم  األمران،  علّي  فاشـتبه  المعرفـة، 
في  ما سبق  على  والقيام  المصلحة،  وقلة  والضياع  الفسـاد  خوف  المخطر  األمر 

األمانات. يقصد  لعله   (١)
والمسؤولية. اإلدارة  يقصد  لعله   (٢)
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على  ودلني  األمور  هذه  فتدبر  العظيـم،  البالء  من  نفسـي  على  مخافة  األمر  هـذا 
لربي  رجائي  فـي  ولكني  الجواب،  مـن  يعجبك  وبما  والصـواب،  الحـق  طريـق 

تعالى»(١) اهللا  طاعة  على  المعونة  ومنك  الشبهات،  جميع  من  للخروج 
الموازنة  يعتمد على  إلى سلوك منهج  الخليلي  على إشكاله وأرشده  فأجاب 
فقال:  األحوال  هذه  مثل  في  منهما  األنسـب  ومراعاة  والمفاسـد،  المصالح  بين 
األمر  من  فهو  الدين،  في  والفتنة  الشـبهة  من  وسـالمة  بعلم  فيه  تدخل  تقدر  «ما 
وقد  تركه،  لك  فال أحب  الناس،  بين  واإلصالح  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 
فالسالمة  بالمخاطرة على دينك،  إال  تقدر عليه  لم  المواضع. وما  يلزم في بعض 
بالمخاطرة  إال  عليه  ال تقدر  شـيء  وال يلزمك  الصالح،  عين  وتركه  أسـلم،  منه 
لتدخل  فيه؛  الدخول  قبل  العلم  أهل  عنه  فاسـأل  أمره  عليك  اشـتبه  وما  بالدين، 
السالمة  العمل هو طريقة  في  الشروع  قبل  العلم  بعلم، وتقديم  تتركه  أو  بعلم  فيه 

أعلم»(٢). واهللا  أرادها،  لمن 
أهل  أحـوج  وما  إرشـاده،  فـي  وأخلص  نصحـه  فـي  الخليلـي   أجـاد  ولقـد 
األمة،  شـؤون  إدارة  في  القويم  المنهج  هذا  سـلوك  إلى  عصرنا  في  المسـؤولية 
بعيدًا عن التهور والجهل والتسلط، وقد عانت األمة ويالت الجبابرة المستبدين، 
على  مصالحهم  رعاية  على  وحرصوا  أهوائهم،  واتبعوا  العدل  طريق  تنكبوا  لمـا 
وتشـبثوا  عنها،  أعرضـوا  النصيحـة  لهـم  قدمـت  فـإن  األمـة،  مصالـح  حسـاب 
المسـؤولية  هذه  خطورة  أدركـوا  ولو  فسـادًا،  األرض  فـي  فعاثـوا  بالمسـؤولية، 
فينجو  أنفسـهم  ويرحموا  قدرها،  ويعرف  عليها  يقدر  لمـن  وتركوها  العتزلوهـا 
رعاية  على  وحرصوا  اهللا  شـريعة  التزموا  إذا  بغيرهـم  األمة  وتسـعد  تبعاتها،  مـن 

واآلجل. العاجل  في  العباد  مصالح 

.٥/٧ - ٦ اإليمان،  قواعد  تمهيد  كتاب  (المحقق)،  سعيد  الخليلي   (١)
.٦/٧ نفسه،  المصدر  سعيد:  الخليلي   (٢)
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عالقة  ولها  وال ضرار »  ضرر  «ال  الكبـرى:  القاعدة  عن  تتفرع  القاعـدة  هـذه 
أو  مثلها  فهي  المصالح »  جلب  من  أولى  المفاسد  «درء  السابقة  الفرعية  بالقاعدة 
بعض  أن  إال  الصياغة،  بهذه  اإلباضية   المصادر  في  عليها  أعثر  ولـم  معناها،  فـي 
تخرجت  الفقهية  الفروع  من  كثير  وتوجد  فروعهم،  ثنايا  في  إليها  أشـار  فقهائهم 

بها. بالعمل  تشهد  عليها 
للفعل  الطالب  األمر  بالمقتضـي:  والمراد  المفسـدة  هنا:  بالمانع  والمـراد  ـ 
المصلحة أعظم. إذا كانت  إال  الفعل  يمنع من  المانع  المصلحة، فوجود  لتضمنه 
القاعدة  على  بناء  الحالل،  جانب  على  الحرمة  جانب  تغليب  باب  من  وهذا 
الحرام »(٢)؛  المبيح والمحّرم غلِّب  أو  الحالل والحرام  «إذا اجتمع  القائلة  الفقهية 
تعارض  إذا  َثم  ومن  المانع،  وتقديم  مفسدة،  درء  الحرمة  جانب  تغليب  في  ألن 
األصح،  في  التحريم  دليـل  قدم  اإلباحة،  يقتضـي  وآخر  التحريم  يقتضـي  دليـل 

للمفسدة(٣). ودرء  للتحريم  تغليبًا 
بين  الترجيح  عـن  حديثه  بيان  فـي  القاعدة  هـذه  لمدلول  السـالمي   تعـرض 
منها:  بوجوه،  الحاكم  جهة  من  الترجيح  «يكون  أنه:  فذكر  اجتمعت  إذا  األحكام 

األشـباه  نجيم،  ابن  ـ  ص ١٥١.  والنظائر،  األشـباه  السـيوطي،  ـ   .٣٤٨/١ المنثور  الزركشـي:   (١)
.٤٦ المادة  العدلية،  المجلة  ـ   .٩٩٧/٢ الفقهي،  المدخل  الزرقا،  ص ١٤٤  والنظائر، 

المصدر  نجيم،  ابن  ـ  نفسه، ص ١٤٢.  المصدر  السيوطي،  ـ  نفسه، ١٢٥/١.  المصدر  الزركشي:   (٢)
القادمة  الفصول  والتطبيق الحقًا في  بالشرح والتحليل  القاعدة  لهده  نفسه، ص ١٣٤. وسنتعرض 

اهللا. شاء  إن 
ص ٢٦٦. الوجيز،  البرنو،  ـ  بتصرف.  نفسه،  الزركشي:   (٣)
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على  مـا دّل  وعلى  اإلباحة،  علـى  مـا دل  على  مقـدم  التحريـم  علـى  مـا دل  أن 
على  تقديمه  أما  الكراهة،  على  ما دّل  وعلى  الوجوب،  على  ما دّل  وعلى  الندب 
شرعًا،  منا  مطلوبة  واألحوطية  أحوط،  بالحظر  األخذ  فألن  اإلباحة؛  على  ما دل 
قال  وبه  أصحابنـا ،  قـول  هذا  ما ال يريبـك» (١)،  إلـى  ما يريبـك  «دع  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : 
إلى  هاشم (٣)  وأبو  أبان (٢)  عيسى بن  وذهب  حنبل،  وأحمد  بن  والرازي   الكرخي  
أنهما سواء فيتساقطان، وأما ترجيحه على ما دل على الندب؛ فألن دفع المفاسد 
ترجيحه  وأما  النفع،  اسـتجالب  من  أهم  الضرر  دفع  فإن  واضـح،  وذلك  أهـم، 
درء  في  أبلـغ  فهو  أحـوط،  بالحظر  األخـذ  فـألن  الكراهيـة؛  علـى  الـدال  علـى 
لجلب  الوجـوب  فألن  الوجـوب؛  علـى  الدال  علـى  ترجيحـه  وأمـا  المفاسـد ، 
المصلحة»(٤). جلب  من  أهم  المفسدة  ودفع  المفاسد،  لدفع  والحظر  المصالح، 
للشـيء  كان  إذا  أنه  القاعدة:  لهذه  اإلجمالي  المعنى  أن  لنا  يتضح  سـبق  مما 
درء  ألن  منعه؛  يرجح  تسـويغه،  تقتضي  ودواع  منعه،  تسـتلزم  محاذير  العمل  أو 

السابقة(٥). القاعدة  في  بيانه  سلف  كما  المصالح   جلب  على  مقدم  المفاسد 

القيامة  صفة  كتاب  والترمذي،  رقم:...،  المتشابهات،  تفسير  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  رواه   (١)
علي. الحسن بن  عن   ،٢٥١٨ رقم:  باب...،  والورع،  والرقائق 

كان  الحنفية.  فقهاء  كبار  من  قاض  ٨٣٦م):  (٢٢١هـ/  أبو موسـى  صدقة،  أبان بن  عيسـى بن   (٢)
سنين،  عشر  بالبصرة  القضاء  وولي  مدة.  العباسي  المنصور  خدم  عفيفًا.  الحكم،  بإنفاذ  سـريعًا 
و«الحجة  الفقه،  في  و«الجامـع»  الرأي»  و«اجتهاد  القياس»  «إثبات  منهـا  كتب،  له  بها.  وتوفـي 

.١٠٠/٥ األعالم،  الزركلي،  الحديث.  في  خ»  ـ  الصغيرة 
(٢٤٧ - ٣٢١هـ/  المعتزلـي  الجبائـي  عبد الوهـاب  محمد بـن  عبد السـالم بن  هاشـم  أبـو   (٣)
بها.  انفرد  آراء  له  المعتزلة.  كبار  من  بالكالم،  عالم  عثمان:  مولـى  أبان  أبناء  مـن  ٨٦١ - ٩٣٦م)، 
في  خ»   ـ  «الشـامل  مصنفاته:  من  هاشـم».  «أبي  كنيته  إلى  نسـبة  «البهشـمية»  سـميت  فرقة  وتبعته 
 .٢٩٢  :١ األعيان  وفيات  خلكان،  ابن  ينظـر:  الفقه.  أصول  في  و«العدة»  العالم»  و«تذكـرة  الفقـه، 
.٧/٤ األعالم  الزركلي،   .١٣١  :٢ االعتدال  ميزان  الذهبي،   .١٧٦  :١١ والنهاية  البداية  كثير،  ابن 

.٢٠٥/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٤)
.٩٩٨ الفقهي،  المدخل  الزرقا:   (٥)
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ذكرها  سـبق  كثيرة  بأدلة  ثبتت  القاعدة  هذه  أن  إليه  اإلشـارة  تجدر  ومما 
فال داعي  المصالـح »  جلـب  من  أولـى  المفاسـد  «درء  السـابقة  القاعـدة  فـي 

هنا. لتكرارها 
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العبادات: باب  في  ـ  أ 
 ، 0 فال يرد  التوجيه  أو  اإلقامة  في  وهو  المصلِّي  على  أحد  سلَّم  إذا  ـ   ١
إلقامته  مبطل  الصفة  تلك  على  منه  السـالم  رد  ألن  الصالة؛  من  الفـراغ  بعـد  إال 
لألمر  االمتثال  هـو  للرد  فالمقتضى  اإلباضيـة ،  عند  القول  أكثـر  فـي  توجيهـه  أو 

المقتضى(١). على  المانع  فيقدم  برده،  تفسد  صالة  في  كونه  والمانع  به،  الوارد 
أكثر  عنـد  للعشـاءين  جمعـه  عنـد  المغـرب  ُسـنَّة  المسـافر  ال يصلـي  ـ   ٢
أنه  وهو  مانع  عاَرَضه  مؤكدة،  ُسـّنة  كونها  بها  لإلتيان  المقتضـى  ألن  اإلباضيـة ؛ 
الذي  بينهمـا  الجمع  معنـى  وألغـى  الفريضتين،  بيـن  فصـل  فقـد  صالهـا  متـى 
معناه  الجمع  ألن  ـنَّة؛  السُّ بهذه  اإلتيان  وهو  بينهما،  الفاصـل  بوجود  ال يتحقـق 
فصل  فقد  صالها  فمتـى  غيره،  إلى  الشـيء  وضمِّ  المفتَرق  تأليُف  ولغـة:  ُعْرفـًا 
من  تفاديًا  المقتضـى  على  هنا  المانع  يقـدم  ولذا  الجمع،  معنى  وأبطـل  بينهمـا 

المحذور(٢). هذا  في  الوقوع 
اإلباضية  عند  وأما  المشـارقة ،  اإلباضية  عند  بـه  المعمول  هو  الرأي  وهـذا 
تصلى  وإنما  الفريضتين،  بين  الجمع  عند  المغرب  ُسّنة  فال يسـقطون  المغاربة ، 
قدموا  ألنهـم  القاعدة،  هـذه  من  اسـتثناء  المثـال  هـذا  فيكـون  العشـاءين،  بعـد 

المانع. على  المقتضى 

.١٦٦/٣ - ١٦٧ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
.١٩١/٥ نفسه،  المصدر  المحقق،  الخليلي   (٢)
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نفسـه،  على  مخافة  البحر  ركوب  على  وال يقدر  الحج  فرض  لزمه  من  ـ   ٣
إال  له  وال طريق  وطهارته،  صالته  تضييع  ويخاف  اإلغماء،  من  ما يصيبه  ألجل 
الحج  إلى  ال يتوصل  كان  إذا  الحج  عـن  يعذر  العلم  أهل  قال  البحر،  جهـة  مـن 
شـروط  توفر  وهو  المقتضى  هنـا  تعـارض  فقـد  وطهارتـه،  صالتـه  بتضييـع  إال 
صالته  ضياع  مـن  خوفه  وهو  المانـع،  مع  الشـخص  هذا  علـى  الحـج  وجـوب 
ينوي  أن  عليه  قالوا:  لكن  المانع،  فقدم  اإلغماء،  من  ما يلحقه  بسـبب  وطهارته 

قدر(١). متى  األداء 

الشهادات: باب  في  ـ  ب 
شـهودًا  وصيته  على  وأشـهد  الحال،  مجهول  أو  خائنًا  وصّيه  جعل  من  ـ   ١
لو  بالباطل  الورثة  علـى  التغلب  الوصي  من  الشـهود  وخاف  الموصي  مات  ثـم 
يزول  حتى  الشهادة  هذه  أداء  عليهم  وليس  عذر،  موضع  هذا  فقيل  الشهادة،  أّدوا 
ما أوصى  إنفاذ  ألجل  بالشـهادة  القيام  وهو  المقتضي،  هذا  تعارض  فقد  المانع، 
الورثة  على  الخائن  الوصي  تغلب  مخافة  وهو  والمانع  لنفسه،  تبرئة  الموصي  به 
فقدم  الوصية،  إنفاذ  ألجل  التركة،  على  مورثهم  قبل  من  تسليطه  بحجة  بالباطل، 

المقتضى(٢). على  المانع 
هذه  على  الشـهادة  يجيز  مـن  رأي  على  جاريـة  الصـورة  هـذه  أن  ويالحـظ 
على  وأما  تغيره،  الحتمال  بالخيانة  الشهود  عند  معروفًا  الوصي  كون  مع  الوصية 

وال مانع. ال مقتضى  هذه  والحالة  ال يجيزها  من  رأي 
إلى  خصمه  رفع  قد  لرجل  شهادة  عنده  كانت  من  أيضًا:  الشهادات  وفي  ـ   ٢
يأخذ  أن  الحاكـم  ذلك  أمـام  شـهادته  رأى  إذا  الشـاهد  وخـاف  الجـور،  حـكام 
بمن  اهللا  يأتي  حتـى  بها  يشـهد  أال  فله  الشـرع،  في  الجائز  بغيـر  عليـه  المشـهود 

.٢٣٦/٦ نفسه،  المرجع  سعيد:  الخليلي   (١)
.٣٨/١٢ نفسه  المرجع  سعيد:  الخليلي   (٢)
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المقتضى  تعارض  فقد  وأموالهم،  أنفسهم  على  الخلق  فيأمنه  أحكامه  على  يأتمنه 
حقه  إلى  الوصول  من  له  المشهود  ليتمكن  وأدائها  الشهادة  بهذه  القيام  وهو  هنا، 
في  الجائز  بغير  عليه  المشهود  الجائر  يأخذ  أن  مخافة  وهو  ألدائها،  والمانع  بها، 

المقتضى (١). على  المانع  فقّدم  ذلك،  في  سببًا  الشاهد  فيكون  الحكم، 

النكاح: باب  ـ  ج 
تلك  من  يتـزوج  أال  فيستحسـن  أهله  يعـرف  ولم  قرية  فـي  لقيط  ُوِجـد  لـو 
منها  محرم  ذي  عل  تقع  أو  ذكرًا،  كان  إن  منه  محرم  ذات  على  يقع  لئال  القرية؛ 
مع  األجنبية  مـن  الـزواج  إباحة  وهو  المقتضـى  تعـارض  فهنـا  أنثـى،  كانـت  إن 
نسـاء  إحدى  تكون  أن  يمكن  ألنـه  محرم؛  بذات  الـزواج  تحريم  وهـو  المانـع، 
للشـبهة  القرية  تلك  من  الزواج  يمنع  االحتيـاط  باب  فمن  أختـه،  أو  أمـه  القريـة 

فيها. محصور  النساء  عدد  ألن  الحاصلة؛ 
أو  كان  غالمـًا  ـ  المولود  وجـد  «وإن  ما نصـه:  النـكاح  كتاب  فـي  جـاء 
تلك  في  يتزوج  أن  لـه  فال يسـتحب  الحلم،  وبلغ  كبر  حتى  فعاش  ـ  جاريـة 
من  أو  عمته،  أو  خالته  أو  أخته  أو  أمه  على  يقع  لئال  فيها؛  وجد  التي  القرية 
أو  أبيها  على  ـ  جارية  كانت  إن  ـ  هي  تقع  أو  النساء،  من  نكاحه  عليه  يحرم 
ألنهما  الرجال؛  من  نكاحه  عليه  يحرم  كان  من  أو  خالها،  أو  عمها  أو  أخيها 
فإنه ال يحرم عليهما إال من كان من نسلهما  التحريم  ال يعرفان نسبهما، وأما 

المحارم»(٢). ذوي  من 
بامرأة ولم يكن يعرفها، فال يستحب  ٢ ـ وإذا دخل رجل في قرية فزنى فيها 
ألن  محارمها؛  إحـدى  أو  مزنيته  على  ال يعقد  حتـى  القرية  تلك  مـن  يتـزوج  أن 
ذلك:  ومثل  اإلباضية ،  عند  محارمها  وعلى  بها  المزني  على  الحرمة  يثبت  الزنى 

نفسه. المرجع   (١)
ص ٤٢. النكاح،  كتاب  يحيى،  أبو زكرياء  الجناوني   (٢)
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تلك  من  ال تتزوج  أن  فيستحسـن  تجهله  برجل  فزنت  قرية  في  امرأة  دخلت  إذا 
أو فروعه،  أو أحد من أصوله  بها،  اتقاء للشبهة، فربما يعقد عليها من زنى  القرية 
أي  على  العقد  جواز  هو  فالمقتضى  والمانع،  المقتضي  بين  التعارض  وقع  فهنا 
بالزاني  الزواج  تحريم  هو  والمانع  محارمها،  غير  من  رجل  أو  محرم،  غير  امرأة 
المقتضى  على  المانـع  يقدم  فهنا  محارمها،  أحـد  أو  والزانية  محارمـه،  أحـد  أو 

واستحسانًا. احتياطًا 
اإلباضية   عنـد  حكمهما  وبيَّن  المسـألتين  هاتيـن  إلى  الجناونـي   أشـار  وقـد 
يعرفها،  يكن  ولم  بامرأة  فيها  فزنى  نهـار  أو  بَِليل  قرية  الرجل  دخـل  «وإذا  فقـال: 
المرأة  تلك  يوافـق  لئال  القرية،  تلـك  من  ذلك  بعد  يتـزوج  أن  لـه  فال يستحسـن 
بتلك  زنى  إذا  النساء  من  نكاحه  عليه  يحرم  أو من  ابنتها،  أو  أمها  أو  بها  زنى  التي 
كان  من  أو  بها،  زنى  التي  إال  عليه  فال تحرم  التحريم  وأما  المرأة...  بتلك  القرية 
بها،  زنى  إذا  النسـاء  من  نكاحها  عليه  يحـرم  من  أو  أمهاتها،  مـن  أو  نسـلها  مـن 

ما ال يريبه»(١)...»(٢). إلى  ما يريبه  «ليدع  ولكنه 
رجل  بها  فزنى  قرية  في  دخلت  إذا  المرأة  «وكذلك  يقول:  المرأة  شأن  وفي 
ذلك  توافق  لئال  ذلك؛  بعد  القرية  تلك  من  تتزوج  أن  لها  فال يستحب  تعرفه،  لم 
من  وأما  بها،  نكاحه  عليها  يحرم  من  أو  آبائه،  من  شيئًا  أو  بها،  زنى  الذي  الرجل 
يحوم  من  أو  ابنه،  أو  أبوه  أو  بها،  زنى  الـذي  إال  عليها  فال تحرم  التحريـم  جهـة 

بها...»(٣). زنى  إذا  نكاحه  عليها 
من  اللقيط  أو  المـرأة  أو  الرجـل  تزوج  أن  حـدث  لو  أنـه  بالذكـر  والجديـر 
عليه،  وال غبار  صحيـح  فالنكاح  فيهـا،  وجد  أو  الزنـى،  فيها  وقـع  التـي  القريـة 

المحارم. من  الرجل  أو  المرأة  تلك  أن  عندهما  يثبت  لم  ما  دام 

تخريجه. تقدم  يريبك»  ال  ما  إلى  ما يريبك  «دع  حديث:  إلى  يشير   (١)
ص ٤٢. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (٢)

نفسه. المصدر  الجناوني:   (٣)
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القاعدة: من  يستثنى  ما 
وله  عيال  صاحب  رجل  في  ما قيل:  القاعدة  هذه  من  المستثناة  الصور  ومن 
للرزق،  طلبًا  األرض  في  الضرب  وأراد  بلده،  في  الرزق  عليه  ضاق  وقد  ولدان، 
عنهما،  خـرج  إذا  عنه،  الرضـا  بعدم  والـداه  اعترضه  الخـروج  علـى  عـزم  فلمـا 
طلبًا  خرج  إذا  أنه  الصورة  هذه  في  فالحكم  ذلك،  ألجل  عليه؛  سخطهما  وأظهرا 
وليس  ذلك،  له  فيجـوز  نفقته،  تلزمه  من  وعلى  نفسـه  عن  الفقر  لِـيْنَفـي  للـرزق 
وخرج  به(١).  يسـترزق  عمالً  بلده  في  يجد  لم  ما دام  خالفهما  ولو  منعه  لوالديه 
الرزق  عن  بحًثا  السـفر  إباحة  وهو  هنا  المقتضى  ألن  القاعـدة؛  عن  المثال  هـذا 
له،  والديه  منع  وهو  المانـع  على  يترجح  عوله،  يلزمه  ومن  نفسـه،  بنفقة  للقيـام 

لرجحانه. المانع  على  المقتضى  م  فقدِّ

.١٤٩/١١ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
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يزال،  بل  وال يعتبـر  قدمه،  فال يراعـى  الحكم،  في  كحديثـه  قديمـه  الضـرر 
تقادم  ال يتصور  أن  فيـه،  التقادم  إمـكان  عدم  المراد  وليس  بتقادمـه،  فال يحتـج 

أّوله. يعرف  من  ال يوجد  بحيث  عليه 
ال تكون  التي  هي  قدمها  يحترم  التي  والمرافق  المنافع  أن  العلم  أهل  ويرى 
وال عبرة  إزالتهـا  وجبت  كذلـك  كانت  فـإذا  شـرعًا،  أصله  مـن  ممنوعـًا  ضـررًا 
شرعي،  بوجه  إال  ما وضع  بأنه  الظن  لغلبة  اعتبر  إنما  القديم  ألن  وذلك  لقدمها؛ 
ال وجه  إذ  شـرعي،  بوجه  يوضع  لم  أنه  على  دليالً  ضرره  يكون  مضّرًا  كان  فإذا 

بالغير(١). اإلضرار  يبيح  الشرع  في 
ما كان  قدمه،  وال يراعـى  يزال  الـذي  بالضرر  المراد  أن  ذلـك:  ن  وبيـان 
عام،  ضرر  قسـمين:  إلى  الضـرر  الفقهاء   قسـم  وقد  فاحشـًا.  أي:  نـًا  بيِّ ضـرره 

خاص(٢). وضرر 
وغير  الفاحـش  بين  تفصيـل  بال  مطلقـًا  يـزال  فإنـه  العـام:  الضـرر  أمـا  ـ   ١
يمنع  ميزاب  لـدار  كان  فلو  فاحشـًا،  العتباره  يكفـي  عاّمـًا  كونـه  ألن  الفاحـش؛ 
أقذار  مجرى  أو  وطيئة،  بارزة  غرفة  له  كانت  أو  لتسفله،  تحته  المرور  من  الناس 
غير  ألنه  تقـادم؛  مهما  يزال  ذلك  كل  فـإن  بالجماعة،  مضر  العـام  الطريـق  علـى 
بالعامة. يضر  ا  حقًّ الوجوه  من  بوجه  ألحد  ال يقرُّ  الشرع  إذ  األصل،  في  مشروع 

 .٩٩٩/٢ الفقهي،  المدخل  مصطفى:  الزرقا  ـ  ص ١٠١.  الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (١)
.١٩ المادة  العدلية،  المجلة  ـ 

.١٠١/٢ - ١٠٢ نفسه،  المصدر  مصطفى:  الزرقا   (٢)
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فاحش. وغير  فاحش  نوعان:  فهو  الخاص  الضرر  وأما  ـ   ٢
لو  كما  وذلك  لقدمه،  وال عبرة  العام،  الضـرر  يزال  كما  يزال  فالفاحـش  ـ  أ 
بناء  ُيوهن  وكان  القديم،  من  آخر  دار  في  يجري  أقذار  أو  ماء،  َمسيل  لَِرجل  كان 
بإزالة هذا  الرجل  ذلك  يكلف  أن  الدار  فإن لصاحب  بئرها،  ماء  ينجس  أو  الدار، 

كان. وجه  بأي  التنجيس  من  والماء  التوهين،  من  البناء  تحفظ  بصوره  الضرر 
ولو  تزال  فإنها  نساء جاره،  مقر  تطل على  نافدة وطيئة،  كان إلنسان  لو  وكذا 

المطل. تحت  المحدثة  هي  الجار  دار  تكون  أن  إال  قديمة،  كانت 
إلقاء  حق  رجل  لدار  كان  لو  كما  الفاحش،  غير  الخاص  الضـرر  وأمـا  ـ  ب 
فإن  خاص،  طريق  في  أو  الغير،  أرض  في  التسـييل  حق  أو  والتراب،  القمامات 
من  كان  فـإذا  الفاحش،  السـابق  الضرر  دون  ولكنـه  ضرر،  نـوع  فيـه  ذلـك  كل 
صاحب  رضا  بغيـر  تبديله  أو  تغييـره  وال يجـوز  ويراعى،  قدمـه  يعتبـر  القديـم 
عليه؛  وبناء  الشرعية(١).  الوجوه  من  بوجه  مسـتحّقًا  يكون  أن  يمكن  ألنه  الحق؛ 
قدمها،  يحترم  أرضه  أو  الغيـر  دار  في  وأمثالها  والبالوعة  والمسـيل  الممـر  فـإن 
«القديم  بالقاعدة:  عمـالً  له  ضرر  وذلك  تصرفه،  حرية  يقيد  وجودهـا  كان  ولـو 

قدمه »(٢). على  يترك 
فما  وغيره،  الفاحش  الضرر  بين  التمييز  يعسـر  الضرر  إلى  النظر  عند  ولكن 
ما ال يحرم؛  وبين  بالغير،  أضر  وإن  قدمـه  ما يحرم  بين  التفريق  في  الضابط  هـو 

مشروع؟ غير  ضرر  ألنه 
«الضرر ال يكون  القاعدتين:  لهاتين  الزرقا  عند شرحه  الشيخ أحمد  واستنبط 
الفقهاء ،  نصوص  تعليالت  تؤيده  كلي  ضابطًا  قدمه »  على  يترك  «والقديم  قديماً »، 
قدمه  يحترم  المشروعة  األسـباب  بأحد  الغير  على  اسـتحقاقه  ما يمكن  أن:  يفيد 
بوجه  الغير  على  يسـتحق  أن  ما يمكن  كل  «إن  الصدد:  هذا  في  يقـول  فـال.  وإال 

.٩٩٩/٢ الفقهي،  المدخل  مصطفى:  الزرقا  ـ  نفسه.  المرجع  أحمد:  الزرقا   (١)
.٩٩٨/٢ المدخل،  الزرقا:  ـ  ص ٩٥.  نفسه،  المرجع  أحمد:  الزرقا   .٦ المادة  العدلية،  المجلة   (٢)
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إذا  قدمه  مراعاة  حينئـذ  فتجب  فاحش،  بضـرر  ليس  فهو  الشـرعية،  الوجوه  مـن 
فاحش،  فهو ضرر  بوجه شرعي،  الغير  يستحق على  أن  يمكن  قديمًا، وما ال  كان 

قديمًا»(١). كان  مهما  ويرفع 
الملك  في  القسـمة  أو  بالتعاقد  يسـتحق  أن  يمكن  مرتفق  والمسـيل  فالممر 
على  الجذع  وضـع  حق  وكذا  المشـروعة،  األسـباب  من  ذلك  وغيـر  المشـترك 
والطريق  الغير،  ملك  في  الواطئين  البارزين  الغرفة  أو  الجناح  ومّد  الغيـر،  جـدار 
ذلك  فكل  شرعي،  بوجه  الغير  على  اإلنسان  يستحقه  أن  يمكن  مما  هو  الخاص 
عليه  يسـتحق  حريته  تقييد  في  منه  الخصم  وضرر  سـببه،  جهل  عند  قدمه  يحترم 
منفعة  هو  آخر  على  شخص  يكتسبه  حق  كل  ألن  وغيره؛  المعاوضة  بعقد  أمثاله 
المعاوضة  بعقد  عليـه  يسـتحق  ذلك  ومع  لآلخر،  خاص  ضرر  ونوع  لمكتسـبه، 

مستحقه. عن  ويورث  وغيره، 
الطرق  بأحـد  ُوِضع  األصـل  في  أنـه  على  حملـه  يمكن  القـدم  حالـة  ففـي 
فإنه  العامـة،  مرافقهم  فـي  وإزعاجهـم  النـاس  جماعة  إضـرار  أمـا  المشـروعة، 

الوجوه. من  بوجه  شرعًا  عليهم  يستحق  أن  ال يمكن 
وال يقره  ال يسـتحق،  فسـق  فإنه  الغير،  نسـاء  مقـر  على  اإلطـالل  وكـذا 
الجيران،  آبار  تنجيس  القديمة  الدار  بالوعة  كانت  ما لو  ذلك  ومثل  الشـارع، 
المقام  هذا  في  الفقهاء   عليه  نص  كما  ال ُيحترم  الصورة  هذه  على  قدمها  فإن 
ذلك  وال يسـتحق  مصلحة،  دون  الطاهرة  الميـاه  تنجيس  شـرعًا  ال يجـوز  إذ 
شـكل  على  مجراها  بإصالح  ضررها  إزالة  يكلف  صاحبها  ولكن  أحد،  على 
يمكن  التي  المنافع  من  مرورها  مجرد  عندئذ  فيبقى  تسـربها،  ويمنع  يضبطها 
لم  أو  وضبطها  إصالحهـا  ر  تعذَّ فـإن  مشـروع،  بوجه  الغير  علـى  اسـتحقاقها 

تزال(٢). صاحبها  يفعله 

ص ١٠٣. الفقهية،  القواعد  شرح  الزرقا:   (١)
.١٠٠٠/٢ المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٢)
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بيتين  بين  جدار  في  (فتحـة)  كّوة  «عن  سـؤال:  الثمين»  «العقد  فـي  ورد  ـ   ١
وهي  بها  فيتأذى  الثانـي  الرجل  بيت  إلى  دخان  الكـوة  تلك  من  يخـرج  لرجليـن 
نار  بقربها  يوقد  الكوة  هذه  أن  العلم  مع  الضرر،  عن  بصرفها  يحكم  هل  سابقة، 

ال كالهما؟». البيتين  أحد  لصاحب 
أن  وإما  هناك،  مـن  ناره  يزيل  أن  فإما  مـزال ،  «الضرر  أن  السـالمي   فأجـاب 
بيت  على  سـابق  كالهما  والوقود  الكّوة  تكون  أن  إال  لـه،  والخيار  الكـوة،  تسـد 
الموقد  ال ُيَزال  فإنه  األذى،  ذلك  من  ما يرى  فجاوره على  المتضرر،  الرجل  هذا 
من  ومثله  بجـواره،  البناء  على  يجبره  لم  ألنه  ذلـك؛  يتحمل  بـل  وال الكـوة»(١)، 
تطل  فأصبحت  أمامها،  داره  فيبني  الخارج  على  تطـل  نافدة  فتح  قد  جاره  وجـد 
داره  يستر  أن  يحاول  وإنما  النافدة،  هذه  سد  جاره  من  ال يطلب  فهنا  نسائه،  على 

عوراته. على  اإلطالع  من  جاره  بمنع 
ُبستاَنْين  والده  من  ورث  رجل  «عن  سؤال  جعفر»:  ابن  «جامع  في  جاء  ـ   ٢
أحد  في  العنب)  أو غير جائز، فخشَّت (دخلت) كرمة (شجرة  بينهما طريق جائز 
إزالة  الوارث  أيلزم  والـده،  حياة  في  الثاني  البسـتان  إلى  الطريق  على  البسـتانين 

ال؟ أم  الكرمة 
حتى  ال يزال  قيل:  أنه  فأحسـب  ذلك،  باطل  يعلم  ولم  ورثها  إذا  معي:  قال 
هذه  مثل  األشـجار  من  وغيره  واألثب(٢)  والسـدر  فالقرظ  له:  قلت  باطله،  يعلم 

.١٧٩/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
«شجر  والسدر:  ص ٢٢٢.  الصحاح،  مختار  البلوط»،  قشر  وقيل  به  يدبغ  السلم  «ورق  القرظ:   (٢)

ص ١٢٣. نفسه،  المصدر  النبق». 
َيْنُبت  التِّـين  َضْرب  علــى  وهو  بالبادِية،  األَْودِية  ُبُطونِ  فــي  َيْنُبت  شـجر  «األَْثأَُب:  أو  واألثـب 
واحدُته  ٌة؛  َسـِقـيَّ شـجرة  أَنها  النَّاُس  َيْزُعُم  الـماِء،  من  َبِعيٌد  وهو  َنْهر،  شـاطىِء  علـى  كأَنه  ناِعمًا 

.٢٣٤/١ العرب،  لسان  منظور:  ابن  أَْثأَبٌة». 



٢٦١ الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

كان  إذا  إذا حدث  مزال  مثل هذا، وهو  في هذا  قيل  قد  أنه  قال: ال أعلم  الكرمة؟ 
كانت  من  ومات  األموال،  على  األشجار  هذه  مثل  ثبت  إذا  أنه  يوجد  وأنه  مضر، 

باطالً»(١). يكون  أن  إال  ال ُتزال  أنها  ورثته،  على  وخلفها  أيامه  في  نبٌت  له 
إلى  األرض  صاحـب  فاشـتكاه  نخالً،  فيها  فغرس  أرضًا  اغتصـب  مـن  ـ   ٣
ألن  أرضه؛  في  حقـه  يبقى  فهل  العهد،  فتقـادم  شـيئًا،  يفعل  لم  ولكـن  الحاكـم، 
فليس  الغاصب  أما  إليه؟  يعود  حتى  به  المطالبة  حق  وله  قديماً   ال يكون  الضرر 

حق ؟ ظالم  لعرق  ليس  ألنه  قيمتها؛  أخذ  أو  نخله  نزع  إال  له 
بغي  أهل  قوم  «وعن  فقال:  المسألة  هذه  عن  اإلباضية   فزان   علماء  أحد  سئل 
من  والٍ  إلى  أهلها  فشكا  ففسلوها(٢)،  المسـلمين  من  لقوم  أرضًا  غصبوا  وفسـاد 
هل  الجبابرة،  من  جبار  عليهم  ولَّى  وإنما  برعية  له  يكونوا  ولم  المسلمين،  والة 
ذلك  وإنما  اغتصبوهـا؟  التي  النخيل  تلـك  يقطع  أن  المسـلمين  لسـلطان  ينبغي 
منهم،  غصب  أنه  زعمـوا  الذين  البلدة  تلك  أهـل  بذلك  يشـهد  مشـهور  الغصب 

الغاصبين». يد  في  عدة  سنون  مضت  وقد 
أن  قْبلها  التي  المسائل  في  بينت  «قد  الحسن:  وريون  بن  أبو يوسف  فأجاب 
المظلوم،  مع  والقيام  اهللا،  على  الشِكيَّة  وقطع  المنكر،  وتغيير  الحدث،  نزع  عليه 
على  اهللا  أشـهد  «وإنما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  بقول  خليع  وهو  له،  فال طاعة  يفعل  لـم  فـإذا 
وهو  له  فال طاعة  يعـدل،  فلم  كثـر  أو  قلَّ  المسـلمين  أمور  من  شـيئًا  ولَّْينـاه  مـن 

ولَّيْناه» (٣). مما  خليع 

.٢٠١/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
وأفسل  النخل،  من  الصغيرة  وهي  فسـيلة،  ومفردها  النخل،  فسـائل  فيها  غرسـوا  أي  فسـلوها:   (٢)

فسل). مادة  اللسان،  منظور  ابن  (ينظر:  واغترسها  أمها  من  انتزعها  الفسيلة 
 ،٢٢٢٣ رقـم:  عماله...،  إلـى  اإلمـام  عهد  بـاب  واإلمارة،  الخالفـة  كتـاب  حجـر،  ابـن  رواه   (٣)
زيادة  مع   ،٦٣٢ رقم:  إليـه،  والدعاء  اإلسـالم  عرض  باب  الجهاد،  كتاب  (مسـند)،  والحـارث 

عثمان. عن 
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إال  له  فليس  زرع  أو  الغاصب  ما غرس  فكل  النخيل،  يقطع  أن  قولك:  وأما 
لصاحب  فهو  وأدرك  نبـت  وما  غرس،  التي  األعـواد  قيمة  أو  (بـذوره)،  زريعتـه 
التي  يعته  زرِّ إال  له  ليس  عليهـا،  محجور  أرضًا  حرث  مـن  أن  تـرى  أال  األرض، 
مضت  وقولك:  حـق ».  ظالـم  لعـرق  و«ليـس  األرض،  لصاحـب  والـزرع  زرع، 

السنين»(١). عدد  ال يبطله  والحق  عدة،  سنون 
فيجب  عليها،  طريق  وجود  بدعوة  القبور  فوق  يمرون  النـاس  وجـد  إذا  ـ   ٤
ويصرف  األحياء،  كحرمة  فحرمتهم  األموات،  لحرمة  مراعاة  ذلك  من  يمنعوا  أن 
أما  قديماً »،  ال يكون  «الضـرر  وألن  العهد؛  تقادم  ولو  باطل  ألنـه  الحدث؛  هـذا 

فجائز. القبور  بين  المشي 
وسـط  وجدت  قديمة  مقبرة  في  شـيخنا  يقول  «ما  الخليلي:   المحقـق  سـئل 
ُفتوح  الجدر  بيـن  ووجد  (الحقول)،  األموال  علـى  الجدر  بها  وأحاطـت  البلـد، 
فوق  ويمرون  المقبرة  وسـط  الناس  وتطرق  المقبرة،  وسـط  مقابلة  جائز  لطريـق 
الظن  وفي  ال،  أم  المقبرة  هذه  على  أحدثـت  أنها  الفتوح  بهذه  يدر  ولـم  القبـور، 

ال؟». أم  عليها  المرور  أيجوز  سابقة،  أزلية  المقبرة  أن 
عليها،  الطريق  يكون  أن  وال يمكن  القبور،  فوق  المرور  يجوز  «ال  فأجاب: 

فال بأس»(٢). القبور  بين  وأما 
المنافع: في  االشتراك  في  ـ   ٥

«التمهيد»  كتاب  في  ما ورد  القاعدة  هذه  على  تخرجت  التي  المسـائل  ومن 
من  واحدة،  سـكة  في  فصاعدًا  الثمانيـة  من  بيوت  جملـة  وترك  هلـك  «َمـن  أن: 
بئر،  فيه  البيوت  هؤالء  من  وواحد  مختلطات،  فوق  ومِن  متفرقات،  أبواب  تحت 
ويمرون  البئر  من  يوردون  وكلهم  بيتـه،  أحد  كل  واختار  البيوت،  الورثـة  وقسـم 

.٨١ ص ٨٠،  فزان،  علماء  أجوبة  فزان،  علماء   (١)
.٣٢/٦ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٢)
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شرط  بينهم  يصح  لم  القسمة  وعند  البيوت،  وسط  في  بعضًا  بعضهم  نسـاء  على 
البئر، ولم ينكر أحد منهم على صاحبه،  في الطريق، وال في الشرب والسقي من 
بيوتهم،  في  يمـرون  الذين  نكروا  واآلن  إخـوة،  وهم  سـنين  ذلك  علـى  ومكثـوا 
في  تقول  وما  غيركـم.  لِيجيء  بعتم  وإن  أنتـم  فاليوم  بذلـك،  ال نرضـى  وقالـوا: 

ذلك؟»(١). في  الحكم  وما  وقع،  إذا  الضرر 
البيوت  لسـائر  فال يكون  للجميع  البئر  يشـترطوا  لم  «إذا  الخليلـي :  فأجـاب 
المسكون  البيوت  على  المرور  وال يجوز  ذلك،  على  القسمة  ثبت  إذا  فيها  شيء 
الماء  إلى  طريق  شرط  عليهم  لهم  صح  وإن  االستئذان،  بعد  أربابها  من  بإذن  إال 

القسمة»(٢). في  ما شرطوه  على  فهو  البئر،  في  وشركة 
إزالته،  يجـب  قديمـًا  كان  ولـو  الضـرر  أن  الخليلـي   عبـارة  مـن  ويسـتفاد 
المحارم  النساء األجنبيات غير  الرجال على  فيه، فإن دخول  التمادي  وال يجوز 
العبور  أو  الماء  ثابت، كسْقي  لتحصيل حق  أو  منفعة  كان لجلب  ولو  ال يجوز، 
اهللا  حدود  تجاوز  منهم  ال يقتضي  ثبت  إن  الحق  فهذا  المجاورة،  السكنات  إلى 
ثم  عنه  سـكتوا  وقد  قديمًا،  األمر  هـذا  كان  ولو  الحرمات  علـى  االعتـداء  فـي 
ويجب  األعراض،  وحفظ  الدين،  لحفظ  ذلك  فلهم  ذلك،  ينكروا  أن  لهم  ظهر 
ما أكده  وهـذا  البيـوت،  أصحـاب  علـى  االسـتئذان  الدخـول  أراد  إن  عليهـم 
من  بإذن  إال  المسـكونة  البيوت  على  المرور  يجوز  «وال  عبارته:  فـي  الخليلـي  

االستئذان»(٣). بعد  أربابها 

.٣٠٣/٧ نفسه،  المرجع  الخليلي:   (١)
.٣٠٤/٧ نفسه،  الخليلي:   (٢)

نفسه.  (٣)





الخامسة:  الكبرى  الفقهية  القاعدة 
عنها تفرع  وما  محكمة »  «العادة 

الخامس الفصل 

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

القاعدة. أهمية  األول:  المطلب  ـ 
القاعدة. مدلول  الثاني:  المطلب  ـ 

في  اعتبارهما  وشـروط  والعـادة  العرف  أنـواع   :»fÉãdG  å``ëÑªdG

الشرعية. األحكام 
والعادة. العرف  أنواع  األول:  المطلب  ـ 

في  واعتبارهما  والعادة  العرف  شروط  الثاني:  المطلب  ـ 
الشرعية. األحكام 

القاعدة. تأصيل   :ådÉãdG  åëÑªdG

الكريم. القرآن  من  األدلة  األول:  المطلب  ـ 
نَّة النبوية وآثار الصحابة . ـ المطلب الثاني: األدلة من السُّ

والمعقول. اإلجماع  من  األدلة  الثالث:  المطلب  ـ 
الفقهية عند اإلباضية . القاعدة وفروعها  تطبيقات   :™HGôdG åëÑªdG

مجال  فـي  والعـرف  العـادة  تحكيـم  األول:  المطلـب  ـ 
العبادات.

مجال  فـي  والعرف  العـادة  تحكيـم  الثانـي:  المطلـب  ـ 
المالية. المعامالت 
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الشخصية. األحوال  مجال  في  والعرف  العادة  تحكيم  الثالث:  المطلب  ـ 
واآلداب. الحقوق  مجال  في  والعرف  العادة  تحكيم  الرابع:  المطلب  ـ 

الجنايات والعقوبات. العادة والعرف في مجال  الخامس: تحكيم  المطلب  ـ 
محكم ة». «العادة  الكبرى  القاعدة  عن  المتفرعة  الفقهية  القواعد   :¢ùeÉîdG  åëÑªdG

المعبرة عن بعض شروط العرف والعادة. الفقهية  القواعد  ـ المطلب األول: 
غلبت ».  أو  اضطردت  إذا  العادة  «تعتبر  قاعدة:  األول:  الفرع  ـ 

(العبرة  النـادر »  ال القليل  الشـائع  للغالب  «العبـرة  قاعـدة:  الثانـي:  الفـرع  ـ 
لألغلب ).

العملي. العرف  تأثير  عن  المعبرة  الفقهية  القواعد  الثاني:  المطلب  ـ 
شرطاً ». كالمشروط  عرفًا  «المعروف  قاعدة:  األول:  الفرع  ـ 

بالنص ». كالتعيين  بالعرف  «التعيين  قاعدة:  الثاني:  الفرع  ـ 
بينهم ». كالمشروط  التجار  بين  «المعروف  قاعدة:  الثالث:  الفرع  ـ 

القولي. العرف  تأثير  عن  المعبرة  الفقهية  القواعد  الثالث:  المطلب  ـ 
العادة ». بداللة  تترك  «الحقيقة  قاعدة:  األول:  الفرع  ـ 

كالخطاب ». «الكتاب  قاعدة:  الثاني:  الفرع  ـ 
باللسان ». كالبيان  لألخرس  المعهودة  «اإلشارة  قاعدة:  الثالث:  الفرع  ـ   

األزمان ». بتغير  األحكام  تغير  ينكر  «ال  قاعدة:  الرابع:  المطلب  ـ 
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ومضمونهـا  محكمـة »،  «العـادة  قاعـدة:  حقيقـة  بيـان  الفصـل  هـذا  يتنـاول 
ومدى  وشـروطهما،  والعادة،  العرف  وأنـواع  الشـرعي،  وتأصيلها  وموضوعها، 
الفصل  ينتهي  ثـم  مجاالته،  مختلف  فـي  اإلباضية   عند  وتحكيمهمـا  اعتبارهمـا 
والتأصيل  التحليل  مـع  تحتها،  المندرجة  أو  عنها  المتفرعـة  القواعد  أهـم  بذكـر 
في  ذلك  تفصيـل  وسـيكون  وحديثـًا،  قديمـًا  الفقهيـة،  الفـروع  علـى  والتطبيـق 

التالية. المباحث 





األول المبحث 

IóYÉ≤dG  á≤«≤M

وفي هذا المبحث نبيِّن أهمية هذه القاعدة وضرورتها في االجتهاد المعاصر 
المفهوم  ونحـدد  اإلباضية ،  عنـد  ومكانهـا  المتجـددة،  الفقهيـة  القضايـا  لعـالج 

للقاعدة. اإلجمالي  والمعنى  واالصطالحي،  اللغوي 
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يخل  فلم  الفقهية،  والفروع  الفقهية،  القواعد  في  كبير  أثر  والعادة  للعـرف 
من  قاعدة  أو  والعادة،  العرف  في  أساسـية  قاعدة  من  القواعد  كتب  من  كتاب 
أفعاالً  كانت  وإن  العادية  األفعال  فإن  أساسـية،  قاعدة  على  المتفرعة  القواعد 
إال  والحقوقية،  المدنية  والعالئق  المعامالت  قبيل  من  وليست  حيوية  شخصية 
تأثير  لهـا  يصبح  حياتهم  عـادات  عليها  وتجـري  النـاس  يتعارفهـا  عندمـا  أّنـه 
وفق  علـى  األحكام  تلـك  فتثبـت  التصرفـات،  أحـكام  توجيـه  فـي  وسـلطان 

العادة(١). به  ما تقضي 
التشـريع  في  والعادة  العرف  اعتبار  ورأوا  المعنى  هذا  إلى  الفقهاء   نظر  ولما 
الفروع  يخّرجون  أو  القواعد  يقّعدون  وهم  ذلك  يغفلوا  لم  عليها،  األحكام  وبناء 
بالعرف  تتعلق  قاعدة  من  أكثر  ذكروا  فقد  القواعد،  هذه  على  المتفرعة  والمسائل 

محكمة . العادة  قاعدة  القواعد:  هذه  ومن  والتصرفات...  الوقائع  في  وتحكمه 
أدلة  من  وعّدوه  موفورًا،  نصيبـًا  اإلسـالم  فقهاء  اهتمام  من  العرف  نال  وقـد 

الفرعية. المسائل  من  كثير  في  إليه  واحتكموا  األحكام، 
فتاويهم،  من  كثير  في  العرف  على  االعتماد  في  المتميز  إسهامهم  ولإلباضية  
عملي،  وعـرف  قولي  عرف  مـن  وأنواعه  العـرف  تقاسـم  إلى  يتطرقـوا  لـم  وإن 
والنذور  األيمان  مجـال  في  بمراعاته  واكتفـوا  وفاسـد،  وصحيح  وعام  وخـاص 
العادة  قاعدة  مصنفاتهـم  في  وردت  وقـد  العقود(٢).  وبعض  والطـالق  والنـكاح 

.١١٥/٢ - ١٢٠ عابدين،  ابن  رسائل  عابدين:  ابن  ـ   .٨٣٦/٣ الفقهي،  المدخل  الزرقا:   (١)
ص ٧٤٧. اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  باجو:   (٢)
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محكمة ، بصيغ مختلفة ومتقاربة، فبعضهم استعمل الصيغة المشهورة المتداولة، 
والراشدي (٢). كالسالمي (١) 

حّكمها  أي  محّكم ـة؛  العادة  إن  قولهـم:  الخامسـة  «القاعدة  السـالمي :  قـال 
التعارف  ومسـائل  وأكثره،  الحيض  أقـل  بيان  القاعدة  هـذه  فروع  ومـن  الشـرع، 
في  «المعارج»  كتابـه  في  القاعـدة  هذه  على  أيضـًا  اعتمد  وقد  ذلـك»(٣).  ونحـو 
الفرق  «إن  فقال:  والبالغ  الصبي  بين  حكمه  اختالف  إلى  وأشـار  الختان  مسـألة 
مع  خوفه  وعدم  البالغ  مع  العادة  في  الضرر  خوف  هو  إنما  والبالغ  الصبـي  بيـن 

اعتبارها»(٤). فوجب  محّكمة   والعادة  الصبي، 
يخرج  «وقد  فقال:  المعنى  هـذا  من  قريبة  بصيغة  الكدمي   عنها  عّبـر  بينمـا 
الحكم  معنى  ما يشـبه  العادات  به  تجري  وما  والتعارف  االطمئنان  معنـى  فـي 
ما يشـبه  معنى  في  والتعـارف  العـادات  بذلك  فتصبـح  األحـوال  فـي  الثابـت 

الثابتة»(٥). األحكام 
فيما  واالطمئنان  والتعـارف  األغلـب   حكم  «فكان  قـال:  آخر  موضـع  وفـي 

الناس»(٦). عامة  أمور  به  تجري 
القاعدة  عن  َعّبر  الهجري  الرابع  القـرن  في  للكدمي   المعاصر  بركة   ابن  أمـا 
من  عاداتهم  من  الناس  ما فعلـه  «...وأما  بقوله:  النفقة  مقدار  تحديـد  مسـألة  في 

أكلتين»(٧). ألهلهم  إطعام 

.١٩٨/١ اآلمال،  معارج  ـ   .١٩١/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
ص ١٤٣. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)

.١٩١/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)

.١٩٨/١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٤)
.٨٣/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٥)

.٨٤/٤ نفسه،  المرجع  الكدمي:   (٦)
.١٨/٢ الجامع،  ص ١٣.  التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٧)
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فإنه  بيقين  الحكم  إليه  توجه  إذا  المكلف  «...فإن  قال:  آخر  موضع  وفي 
مقام  ليقوم  الجاريـة  والعـادة  القلب  إليه  يسـكن  بعلم  أو  بيقيـن  بمثلـه  يرفـع 

المتعارف»(١). اليقين 
ملكها  «فزوال  يقـول:  ملكيتها  وانتقال  الهبة  قبـول  حكم  بيان  معرض  وفـي 

العادة»(٢). عليه  وجرت  القلب  إليه  يسكن  بما  حصل  المتيقن  صاحبها  من 
والعادة  للعرف  عملية  تطبيقات  تضمنت  مستقلة  رسـالة  بركة   ابن  وخصص 
األصولي  كتابه  في  مستقالً  مبحثًا  السالمي   له  يفرد  ولم  التعارف»  «كتاب  سّماها 
أن  أي  محكمة »  «العادة  الفقهيـة  القاعدة  ضمن  إليه  أشـار  وإن  الشـمس»  «طلعة 
التعارف(٣).  ومسائل  وأكثره،  الحيض  أقل  وبيان  فروعها،  وذكر  حّكمها،  الشـرع 
العرف  قواعد  أن  علـى  نص  وإن  األصـول،  كرسـي  في  السـيابي (٤)  صنيع  وهـو 
يقول:  إذ  الجوهر»،  «نثار  في  الرواحي   إليه  ما أشـار  وهذا  االسـتقراء  إلى  راجعة 

األصل »(٥). واستصحاب  االستقراء  حكموا  كما  أشياء  في  العادة  «وحّكموا 

ص ٩. التعارف،  بركة:  ابن   (١)
ص ١٦. نفسه،  مصدر  بركة:  ابن   (٢)

.١٩١/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)
مخطوطا. ما زال  الكتاب  ولعل  البحث  بعد  وال كتابه  المؤلف  لهذا  ترجمة  على  نعثر  لم   (٤)

نثار الجوهر، ٨٢/١. طبعة مصورة من المخطوط األصلي بخط المؤلف. أبو مسلم،  الرواحي   (٥)
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اللغة  في  والعـرف  العادة  مفهـوم  تحديد  من  ال بـد  القاعدة  معنـى  لمعرفـة 
واالصطالح:
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إلى  الرجوع  وهـو  والمعاودة  الشـيء  على  واالسـتمرار  العود  من  مأخـوذة 
بذلك  وسميت  وعوائد،  عادات  وجمعها  إليه،  يعاد  الديدن  والعادة  األول،  األمر 
فاعتاد،  كـذا  وعّودته  أخرى،  بعـد  مرة  إليها  يرجـع  أي  يعاودهـا،  صاحبهـا  ألن 
يصير  حتى  واالنفعـال  الفعل  لتكرير  اسـم  فهي  عـادة(١).  له  صّيرتـه  أي  وعـّوده 

ثابتة(٢). طبيعة  العادة  قيل:  ولذلك  كالطبع  تعاطيه  سهالً 
االنصراف  بعد  الشيء  إلى  الرجوع  العود  الراغب األصفهاني :  مفردات  وفي 
 5  4  3 ﴿ تعالى:  قـال  والعزيمة...  بالقول  أو  بالذات  انصرافـًا  إما  عنـه 
 /  .  -  ,  +  * ﴿ تعالى:  (المؤمنـون: ١٠٧).  قـال   ﴾9  8  7  6

(األنعام: ٢٨)(٣).   ﴾ 1  0
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العقول،  حكم  على  عليه  النـاس  ما اسـتمر  «فهي  االصطالح  في  العادة  أمـا 

مرة»(٤). بعد  مرة  إليه  وعادوا 

ابن   .١٧٠ ص ١٦٦،  المنير،  المصباح  الفيومـي:   .٣١٦/٣ - ٣١٧ العرب،  لسـان  منظور:  ابن   (١)
.١٨١/٤ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس: 

.٨٧٠/٢ المدخل،  مصطفى:  الزرقا   (٢)
ص ٣٥١. «عود»،  مادة  القرآن،  غريب  في  المفردات  األصفهاني:   (٣)

ص ١٨٨. التعريفات،  الجرجاني:   (٤)
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العقول  حكم  على  فيه  الناس  اسـتقرت  «ما  بأنها:  األنصاري   زكريا  وعرفهـا 
العود  يناسـب  ألنه  باالسـتمرار؛  التغيير  واألولى  أخرى»(١)،  بعد  مرة  إليه  وعادوا 

أخرى. بعد  مرة  إليه 
تكرارًا  وعوده  الشيء  تكرار  تقضي  العادة  مادة  «إن  الحنفي :  الحموي   وقال 

االتفاق»(٢). بطريق  واقعًا  كونه  عن  يخرج  كثيرًا، 
ويكون  بالنفوس  يتقـرر  الذي  «...األمر  بقولـه:  المعاصرين  بعـض  وعرفهـا 

السليمة»(٣). الطباع  ذوي  عند  مقبوالً 
أما عند علماء األصول  فالعادة هي: «األمر المتكرر من غير عالقة عقلية»(٤)، 
التكرار  بهذا  العقل  بها  يحكم  التي  وهي  عقلية  عالقة  عن  ناشئًا  التكرر  كان  فإذا 
كتكرر  وذلك  العقلـي،  التـالزم  قبيل  من  بـل  العادة،  قبيل  مـن  عندئذ  يكـن  لـم 
معلولها،  عنها  المؤثر علة ال يتخلف  أن  بسبب  مؤثره،  كلما حدث  األثر  حدوث 
وتبدل  الرياح،  بحركة  األشـجار  أوراق  وتحرك  األصبع،  بحركة  الخاتم  كتحرك 
تالزم  عن  ناشـئ  ألنه  تكرر،  مهما  عادة  ال يسـمى  فهذا  بحركته،  الشـيء  مـكان 
ميل  عن  ناشئًا  وليس  العقل،  به  يقضي  والمعلول  العلة  بين  الوجود  في  وارتباط 

طبيعي(٥). عامل  أو  طبع  أو 
واألمر  والفقهـاء ،  األصوليين   بيـن  عليه  متفق  المتكـرر  األمر  العـادة:  «فكـون 
عمومًا  اللغة  ألفاظ  أوسـع  من  األمر  لفظ  ألن  يتكرر،  حـادث  كل  يشـمل  المتكرر 
نفي  يشـترط  لم  بأنه  األصولييـن   تعريف  عـن  الفقهاء   تعريـف  ويفتـرق  وشـموالً، 
العالقة الفعلية؛ فتعريف األصوليين  أخص وتعريف الفقهاء أعم من هذا الوجه»(٦).

ص ٧٢. الدقيقة،  والتعريفات  األنيقة  الحدود  زكرياء،  األنصاري   (١)
البصائر بشرح كتاب األشباه والنظائر البن نجيم، ٢٩٥/١ - ٢٩٦. الحموي أحمد: غمز عيون   (٢)

.٣٦ مادة  العدلية،  األحكام  مجلة  شرح  الحكام،  درر  حيدر:  علي   (٣)
.٧٦٩/٢ الهمام،  البن  التحرير،  شرح  والتحبير،  التقرير  الحاج:  أمير  ابن   (٤)

.٧٦٩/٢ والتحبير،  التقرير  الحاج:  أمير  ابن   .٨٧١/٢ المدخل،  الزرقا:   (٥)
ص ٢٧٤ - ٢٧٥. الوجيز،  البورنو:   (٦)
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واسـع  شـامل  مفهوم  لها  االصطالح  في  العادة  أن  التعريف  هذا  مـن  يتبيَّـن 
أم  الفرد  عن  صادرًا  أكان  سواء  واألفعال،  األقوال  من  متكرر  كل  يشمل  الحدود 
أم  بالقبول،  السليمة  الطباع  وتلقته  عقلّيًا  أم  طبيعّيًا  مصدره  كان  وسواء  الجماعة، 
يشمل  المتكرر»  «األمر  تعريفها:  في  قولهم  والشهوات؛ ألن  األهواء  كان مصدره 
ألفاظ  أوسـع  من  «الشـيء»  كلفظ:  «األمر»  لفظ:  أن  حيث  من  يتكرر  حادث  كل 

وشموالً. عمومًا  اللغة 
لكن  السـليمة  الطباع  عند  قبولهـا  يتضمن  للعـادة  الفقهاء   تعريـف  أن  ومـع 

ما يلي: يتضمن  الفقهاء   عند  العادة  لفظ  إطالق 
الخاصة،  شـؤونه  في  الناس  من  الفرد  ما يعتاده  على  تارة  تطلق  فالعادة  ـ   ١
التصرفات  وهذه  أفعاله،  من  وكثير  وحديثه،  مأكوله  ونوع  وأكله  نومه  في  كعادته 

الفردية. العادات  عليها  يطلق 
في  ينشـأ  مما  والجماهير  الجماعات  ما تعتاده  على  أخرى  تارة  وتطلق  ـ   ٢
ترادف  التصرفات  وهذه  قبيحًا،  أم  كان  حسـنًا  وتفكير،  عقلي  اتجاه  عن  األصل 

الجماعة(١). عن  صادرة  كونها  رغم  العادة  أيضًا 
ناشئة: أكانت  سواء  متكررة،  حالة  كل  على  عام  بوجه  أيضًا  العادة  وتطلق 

األقاليم  في  الثمار  ونضج  األشخاص،  بلوغ  كإسـراع  طبيعي  سـبب  عن  ـ  أ 
بعضها  وفي  صيفًا  المناطق  بعض  في  األمطار  وكثرة  الباردة،  في  وإبطائه  الحارة 

الطبيعية. والعوامل  الجغرافي  الموضع  بحسب  شتاًء 

من  مأخوذة  ألنهـا  ثالثا؛  أو  مرتين  الفعـل  بتكرر  تتحقق  العـادة  «إن  الفقهـاء:  بعـض  يقـول   (١)
السادسة،  القاعدة  األول تحت  الفن  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ينظر:  المعاودة».  أو  العود 
التي  الجماعة  عـادة  أما  الفرد،  عادة  بذلك  مرادهـم  أّن  يخفـى  «وال  الزرقـا:  قـال   .١٢٨/١
بين  وتنتشـر  ال تشـيع  العادة  ألن  الحد؛  هذا  عليها  فال ينطبق  الجمهور،  عرف  بمعنى  هـي 
الفقهي  المدخل  الزرقا:  ينظر،  ال تحصـى».  مرات  الناس  بين  تتكرر  أن  بعـد  إال  الجماهيـر 

.٨٧١/٢ العام، 
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كالتقاعس  األخالق،  وفسـاد  والشـهوات  األهواء  عن  ناشـئة  كانت  أم  ـ  ب 
المال  وأكل  الكـذب  وتفشـي  والفسـاد  بالضرر  والسـعي  الخيـرات،  فعـل  عـن 

الزمان. فساد  الفقهاء   يسميه  مما  والظلم  والفسق،  بالباطل 
العرب   اختالط  من  الناشئ  اللحن  كفشـو  خاص  حادث  عن  ناشـئة  أو  ـ  ج 
راعاها  وقـد  العادات،  قبيـل  من  الفقهاء   نظـر  في  يعتبر  ذلـك،  فـكل  باألعاجـم 

أحكام(١). من  ما يناسبها  الفقهاء  لها  وقرر  والقضاء  الفتيا  في  المجتهدون 
مأخوذة  العادة  ألن  السابقة،  التعريفات  بين  فال تعارض  أمر  من  يكن  ومهما 
مسـتقرة  معروفة  صارت  أخرى  بعد  مرة  ومعاودتها  بتكررها  وهي  المعاودة  مـن 
غلبت  حتى  وال قرينة،  عقلية  عالقة  غير  من  بالقبول  متلقاة  والعقول  النفوس  في 

بعضها(٢). أم  البالد  جميع  إلى  سواء  بينهم  واطردت  الناس  معامالت  على 
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القضاء  التحكيم  ومعنى  التحكيم،  من  مفعول  اسم  فهي  «محّكمة»  كلمة:  أما 

النزاع(٣). عند  للفصل  المرجع  هي  العادة  أن  أي  الناس،  بين  والفصل 
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الُعرف،  الفقهـاء   عنـد  اسـتعماله  وشـاع  بالعـادة  الصلـة  ذات  األلفـاظ  مـن 

واالصطالح. اللغة  في  لحقيقته  بيان  وفيما  يلي 
العرف لغة مأخوذ عن عرف الشيء، وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم 

معنيين: على  يطلق  اللغة  أصل  في  وهو  ومعامالتهم، 

مصطفى:  الزرقـا  ـ   .١٠/١ الفقهـاء،  رأي  فـي  والعادة  العرف  رسـالة  أبو سـتة:  فهمـي  أحمـد   (١)
.٨٧١/٢ - ٨٧٢ المدخل، 

ص ٣٣٤. الكبرى،  الفقهية  القواعد  السدالن:  صالح   (٢)
ص ٢٧٣. الوجيز،  البورنو:   (٣)
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ببعض. بعضه  متصالً  الشيء  تتابع  األول: 
النفس،  إليه  التتابع وما تطمئن  به هنا  السكون والطمأنينة، والمراد  الثاني: 
معروفًا  صـار  به  العمل  وتتابـع  إليه  وسـكنوا  شـيء  إلى  الناس  اطمئـن  فـإذا 

عرفًا(١). وسمي 
والتعارف  األغلب   حكم  «فكان  بقوله:  المعنى  هذا  إلى  الكدمي   أشـار  وقد 

الناس»(٢). عامة  أمور  به  تجري  فيما  واالطمئنان 
باليقين  الثابت  الحكـم  إزالة  عن  حديثه  عنـد  بركة   ابن  المعنى  هـذا  ويؤكـد 
أو  اليقين  من  بمثله  يرتفع  فإنه  بيقين  الحكم  إليه  توجه  إذا  المكلف  «فـإن  فقـال: 

اليقين». مقام  ليقوم  الجارية  والعادة  القلب  إليه  يسكن  بعلم 
ما أخذ  الشـريعة  طريق  من  عباده  به  ما تعبد اهللا  جميع  «ولعّل  أيضًا:  ويقول 
بالعادة  معرفته  على  يسـتدلون  بما  عندهم،  يقين  هو  بما  منه  يخرجـوا  أن  عليهـم 

حقيقته»(٣). يعلم  ال بما  الظاهرة،  واألحوال  الجارية 
على  تدل  حالة  حصول  عن  عبارة  فهو  التعارف  «أما  بقوله:  السالمي   ويعرفه 
والصروم(٥)  الخـوص(٤)  أحد  مثل  مخصوصين  قـوم  بين  إباحته  ما يجوز  إباحـة 

المجرى»(٦). هذا  جرى  وما  الشجر  من  والثمر  النخل  من  التمر  ولقاط 

ص ٣٩٦. المنير،  المصباح  الفيومي:  ـ   .٦٠/٣ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
.٨٤/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٢)

ص ٧. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٣)
الخوص  بائع  والخـّواص،  (خوصة)  الواحـدة  النخل،  ورق  الخـوص،  الـرازي:  أبو بكر  قـال   (٤)
مرعشـلي  وعادل  وأسـامة  نديم  أخرجه  للرازي،  الصحاح  مختار  إيضاح  وص،  خ  مادة  ينظـر: 

ص ١٢٧. ـ /١٩٩٧م،  ١٤١٧ه دمشق،  ـ  والتوزيع  والنشر  للطبع  البشائر  دار  نشر 
الجلد  والصرم:  ُيصرم،  أن  لـه  حان  النخل،  وأصرم  جّده،  النخل  وصرم  قطعه،  الشـيء:  صـرم   (٥)
القاطع،  السـيف  والصارم:  النخل،  جذاذ  ـ  وكسـرها  الصاد  بفتح  ـ  والّصرام  معّرب،  فارسـي 

ص ٢٣٨. م)  (ص ر  مادة  سابق)  (مرجع  الصحاح  مختار  الرازي  راجع 
.١٢٧/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٦)
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ما تسكن  إلى  يرجع  هذا  أن  مالك   أبي  عن  الثمين  العقد  في  السالمي   ونقل 
الناس  وال تطالبه  هذا،  بمثل  ال تخرج  النفوس  وأن  بالقلب،  ويعلـم  النفس  إليـه 
أتأذن  الماء:  لصاحب  فقال  منه  ليشرب  ماء  له  أبيح  رجالً  أن  لو  حتى  بينهم  فيما 
نسـبه  قد  أنه  ورأى  منه  ذلك  وكره  قوله  عليه  الشـتّد  منه،  صاحبي  أسـقي  أن  لي 
هنالك  وليس  معـه،  الماء  إمـكان  مع  ماء  من  شـربه  منعه  في  البخـل  غايـة  إلـى 

بينهما. عداوة 
القول  إلى  خلص  العرف  فـي  مالك   أبي  رأي  بيان  من  السـالمي   ختم  ولمـا 
أي  يتعارفون  مثـالً  البلد  أهـل  ألن  بالتعـارف؛  الحالة  هـذه  سـميت  «إنمـا  بأّنـه: 

ذلك»(١). بعد  اإلباحة  بثبوت  يتعالمون 
عليه  النفوس  اسـتقرت  «ما  هو:  االصطالح  في  العرف  أن  يتبّين  تقدم  ومما 

بالقبول»(٢). الطبائع  وتلقته  العقول  بشهادة 
وألفته  وعرفتـه  النفوس  إليـه  اطمأنت  فعـل  أو  قـول  كل  أن  ذلـك:  ومعنـى 
في  السـليم  الذوق  أصحاب  ينكره  ولم  العقل  استحسـان  إلى  ذلك  في  مسـتندة 
المنقول واشتراط  باالستصناع ووقف  الناس  تعامل  ُعرفًا، كما في  الجملة يسمى 

البيع...إلخ. في  خاصة  شروط 
واستحسـنه  النفوس  في  اسـتقر  «ما  بأنه:  المعاصريـن  الفقهاء   أحـد  وعرفـه 
الشريعة  ال ترده  مما  عليه  الناس  واستمر  بالقبول  السـليمة  الطباع  وتلقته  العقول 

عليه»(٣). وأقرتهم 
الشـريعة  ترده  الذي  العرف  يخرج  وجيه  قيد  الشـريعة»:  ال ترده  «مما  فقوله: 
مظاهره  بـكل  بالربا  كالتعامـل  وأحكامها؛  نصوصهـا  يخالـف  ألنـه  اإلسـالمية، 
والشهوات. لألهواء  تبعًا  استقرت  أعراف  ألنها  وغيرها،  المصارف  في  وألوانه 

.١٢٧/٤ السابق،  المرجع  السالمي:   (١)
ص ٧٢. األنيقة،  الحدود  األنصاري:  ـ  ص ١٩٨.  التعريفات،  الجرجاني:   (٢)

ص ٥٢. اإلسالمي،  التشريع  في  العرف  أثر  صالح:  السيد  عوض   (٣)
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له  وكان  عليه،  واسـتمروا  الناس  ما تعارفه  أي  عليـه»  «وأقّرتهم  قوله:  وأمـا 
شرعًا(١). المعتبر  العرف  فهو  الشريعة  في  اعتبار 
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مأخوذة  العادة  أن  نجد  والعادة  للعرف  قدمت  التي  التعريفات  في  نظرنا  لـو 
في  مسـتقرة  معروفة  صارت  أخرى  بعد  مرة  بتكررها  فهي  والمعاودة،  العود  من 
حقيقة  صارت  حتى  وال قرينة  عالقـة  غير  من  بالقبول  متلقاة  والعقـول  النفـوس 

العادة؟ عن  يختلف  العرف  فهل  عرفية(٢). 
مقررًا  مـا كان  وهو  بمعنى،  والعادة  «العـرف  جواهره:  فـي  الراشـدي   يقول 
بعضهم  عّرف  المعنى  هذا  من  وقريبًا  بالقبول»(٣).  السليمة  الطباع  وتلقته  بالعقول 
وتلقته  العقـول  جهة  من  النفـوس  في  ما اسـتقر  والعرف  «العـادة  فقـال:  العـادة 

بالقبول»(٤). السليمة  الطباع 
الطباع  وتلقي  االستقرار  والعادة  العرف  في  اشترطوا  الفقهاء   أن  يالحظ  فهنا 
تعارفه  الذي  ذلك  الشارع  يقر  وأن  بالقبول،  الناس  بين  وُيروى  ُيعهد  لما  السليمة 
أنها  أيضـًا  الفقهاء  عنـد  العـادة  تعريف  فـي  جاء  كمـا  عليـه،  واسـتمروا  النـاس 

والتكرار. المعاودة  من  مأخوذة  ألنها  أخرى  بعد  مرة  ما تكررت 
واحد  بمعنى  والعـادة  فالعرف  المعروفـة،  العـادة  هو  فالعرف  هـذا؛  فعلـى 
المفهوم  حيث  مـن  مختلفين  كانا  وإن  المعروفـة،  العادة  وهو  عليـه،  ويصدقـان 
هو  فالعادة  اآلخر،  عـن  مختلف  منهما  واحد  كل  مفهـوم  أن  حيـث  ـ  ـ  اللغـوي 

المتعارف(٥). هو  والعرف  والتكرار،  العودة 

ص ٣٣٥. الفقهية،  القواعد  صالح:  السدالن   (١)
.٩٧/١ العدلية،  األحكام  مجلة  شرح  األتاسي:   (٢)

ص ١٤٣. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)
.٩٧/١ السابق،  المرجع  األتاسي:   (٤)

ص ٢٧٦. الوجيز،  البورنو:   (٥)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٢٨٠

إذا  واحد،  بمعنى  مترادفان  لفظان  والعادة  العرف  يكون  ما سـبق  على  وبناء 
ألن  بينهما،  للتفرقة  وال وجـه  عليهما  األحكام  وبنـوا  الفقهاء   عنهمـا  ما تحـدث 
النفوس  في  تسـتقر  يجعلها  واسـتمرارها  أخرى  بعـد  مرة  بتكررها  تنشـأ  العـادة 
عمل  وجرى  العقول  واستحسنته  بالقبول  السليمة  الطباع  تلقته  إذا  عرفًا  فتسـمى 

الفقهاء(١). عند  المعتبرة  العادة  أو  المعتبر  العرف  هو  وهذا  به،  الناس 
فأطلق  والعادة،  العرف  مدلولي  بين  المحدثين  الفقهاء   بعض  فّرق  وقد  هذا 
الجماعة،  بعـادة  العرف  وخص  والجماعـة،  الفـرد  عادة  ما يشـمل  على  العـادة 

عمل»(٢). أو  قول  في  قوم  جمهور  «عادة  بأنه  عرفه  حيث 
العادة  تشـمل  ألنها  العرف  مـن  أعم  العادة  أن  ما تقـدم  جميع  مـن  يتضـح 
العرف،  هي  التـي  الجمهور  وعـادة  طبيعي  عامل  عـن  الناشـئة  والعـادة  الفرديـة 
عرف  فكل  المطلق؛  والخصوص  العموم  هي  والعرف  العادة  بين  النسبة  فتكون 

مشتركة(٣). أو  فردية  تكون  قد  العادة  ألن  عرفًا،  عادة  كل  وليست  عادة  هو 

:IóYÉ≤∏d  »dÉªLE’G  ≈æ©ªdG  ``  h
على  ينص  لم  شـرعي  حكم  إلثبات  حكمًا  تجعل  خاصة  أو  عامة  العادة  إن 
حاكمية  الشـرعي  االعتبار  في  للعادة  «أن  أخرى:  وبعبـارة  بخصوصه(٤)،  خالفـه 
به  ما تقتضي  وفـق  على  األحكام  تلـك  فتثبت  التصرفـات،  أحكام  لهـا  تخضـع 

العادة»(٥). لتلك  مخالف  شرعي  نص  هناك  يكن  لم  إذا  العرف  أو  العادة 

ص ٢٣١.  الكلية،  القواعـد  عثمـان:  محمد  شـبير  ـ  ص ١٠ - ١١.  والعـادة،  العـرف  أبو سـتة:   (١)
ص ٣٣٦. الفقهية،  القواعد  صالح:  ـ السدالن 

ص ٢٧٦. الوجيز،  البورنو:  ـ   .٨٧٢/٢ المدخل،  مصطفى:  الزرقا   (٢)
.٨٧٤/٢ السابق،  المرجع  الزرقا:   (٣)

.٨٧/١ العدلية،  المجلة  شرح  األتاسي:   (٤)
ص ١٦٥. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٥)



الثاني المبحث 
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يتميز  وما  وأنواعهما،  والعادة  العرف  نشـأة  على  نتعرف  المبحث  هذا  وفي 
يكونا  حتى  والعادة  العرف  تضبـط  التي  الشـروط  نحدد  ثم  اآلخر،  عن  نـوع  كل 
ذلك  وبيان  الشـرعية  األحـكام  اسـتنباط  في  عليهمـا  االعتمـاد  يمكـن  شـرعيين 

فيما  يلي:
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العرف  الحديث عن نشأة  المناسب  العرف والعادة نجد من  أنواع  بيان  وقبل 
االجتماعية  النظم  وضع  في  عليها  تعتمد  األمم  كانت  وكيف  وأسـبابها،  والعادة 

الناس. حياة  لتسهيل  المتجددة  المشكالت  لحل  واالقتصادية 
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وهذا  باعث  مـن  له  ال بد  اختياري  عمـل  فكل  تصرفات،  مـن  العـادة  تنشـأ 
االنتقام  كحب  نفسـي،  داخلي  وإما  شـيء،  منفعة  كظهور  خارجـي  إما  الباعـث 
فإذا  والسـكوت،  الناس،  اعتزال  إلى  الدافع  الشـديد  والحياء  التأثر،  إلى  الدافع 

له. عادة  التكرار  بذلك  أصبح  وكرره  إليه  حال  الذي  للفعل  الفرد  ارتاح 
وانتشـرت  المحاكاة  هذه  وتكررت  التقليد،  حب  بدافـع  الناس  حـاكاه  وإذا 

الجماعة. عادة  الحقيقة  في  هو  والذي  عرفًا،  بذلك  أصبحت  الناس  بين 
التي  كالمصطلحات  أيضًا،  األقوال  في  يجري  األفعـال  في  هذا  يجري  كمـا 

األديان. أو  العلوم  أو  الحرف  أهل  بين  تنشأ 
فاإلنسان مضطر إلى التفاهم مع من يعيش بينهم، وإن التفاهم باإلشارات 
هي  التي  باأللفاظ  التعبير  طريق  إلى  البشـر  لجأ  ولذا  وبطيء،  عسـير  ونحوها 
بتوسـيع  ثم  بينهـم.  عامة  لغـة  تصبـح  حتـى  بهـا  التعبيـر  يعتـادون  أصـوات 
هذه  في  األصليـة  العامة  باللغـة  التعبير  يصبـح  المدنيـة  والعلـوم  الصناعـات 
الحرف  أهل  يلجأ  لذلك  لالشتباه،  ومورثًا  وطويالً  عسيرًا  والعلوم  الصناعات 
بطريق  عليها،  يصطلحـون  خاصة  ألفاظ  اسـتعمال  إلى  األديان  أو  العلـوم  أو 
تفهم  وأشـياء  معان  على  للداللة  المتكرر  التـداول  بطريق  أو  المبـدأ  الوضـع 
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إال  الداللة  في  مقامهـا  ال تقوم  التي  االصطالحية  األلفـاظ  هذه  مـن  بسـهولة 
طويل(١). شرح 

وهي: أسباب  ثالثة  إلى  المجتمعات  في  العادة  نشأة  وترجع 
ظرف  للناس  يعرض  إذ  العادات،  لمعظم  سـببًا  تعدُّ  وهي  الحاجة:  األول:  ـ 
يصبح  حتى  الناس  بين  ويشيع  العمل  فيتكرر  خاص،  عمل  إلى  يدعوهم  خاص 

الوفاء. وبيع  الجنازة  وأدوات  الكتب  كوقف  دارجًا،  عرفًا 
الهيئات  الطبيعية ومرافقها وبحسب  البيئات  تختلف بحسب  الحاجات  وهذه 
واألخالق،  الدينية  والشـعائر  المعتقدات،  من  ومميزاتها(٢)  وأنظمتها  االجتماعية، 

الفكر...إلخ. وحرية  والفنون  والصنائع  العلم،  ومعاهد  الحكم،  ونظام 
األعمال،  من  بعمل  للقيام  حكومي  توجيه  أو  سـلطاني  أمر  صدور  الثاني:  ـ 
برغبته  أو  الحاكـم   السـلطان  صاحب  بأمر  واألعراف  العادات  تنشـأ  بان  وذلـك 
الشـيعي   الحكم  أنشـأها  التي  النبوي  المولد  بذكرى  االحتفال  كعـادة  وتوجيهـه 

اإلسالمية . البلدان  سائر  واقتبستها  عّمت  ثم  الفاطمي ، 
العادات  تكـون  فقد  السـلف،  عن  الخلف  تناقلـه  وراثـي  سـبب  الثالـث:  ـ 
حقيقية؛  حاجـة  إليها  تدعـو  أن  دون  األسـالف  عن  محضـة  وراثيـة  واألعـراف 
بالد  في  اإلسـالم  سـيادة  قبل  بعقائدهم  المتصلة  الجاهليين  عادات  من  كالبقيـة 

البنات(٣). ووأد  للميت،  األربعين  كعادة  العرب  
فمتى  العقول،  في  وتحّكم  النفوس  على  كبير  سـلطان  واألعراف  وللعادات 
علماء  يقـول  كما  العمل  ألن  الحيـاة،  ضروريات  مـن  اعتبرت  العـادة  رسـخت 
الحاجة،  اقتضته  إذا  وال سيما  واألعضاء،  األعصاب  تألفه  تكراره  بكثرة  النفس، 

.٨٦٧/٢ - ٨٦٨ المدخل،  الزرقا:   (١)
الجزائر،  بجنوب  ميـزاب  وادي  منطقة  فـي  العمل  به  الجاري  االجتماعـي  النظام  ذلـك:  مثـال   (٢)

العزابة. نظام  أسماوي  صالح  ينظر:  العّزابة.  نظام  عليه  ويطلق 
ص ٢٣٩ - ٢٤٠. الكلية،  القواعد  شبير:  ـ   .٨٦٨/٢ - ٨٦٩ المدخل،  الزرقا:   (٣)
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عن  الناس  نزع  في  إن  الفقهاء :  ويقـول  ثابتة،  طبيعة  العادة  إن  يقولون:  ثـم  ومـن 
مـن  كثيـرًا  والمصلحـون  األنبيـاء  يقاسـي  ولذلـك  عظيمـًا(١).  حرجـًا  عاداتهـم 
أخرى،  تارة  وبالتدريـج  تارة،  بالعنـف  الناس  فيأخـذون  واألهوال،  المصاعـب 

وأعرافهم(٢). عاداتهم  مفاسد  عن  لتحويلهم 
التشـريع  سياسـة  واصفة  المؤمنين  #  أم  عائشـة   تقول  المعنـى  هـذا  وفـي 
حتى  والنار  الجنة  ذكر  فيها  سـورة  القرآن  من  ما نزل  أّول  نزل  «إنما  اإلسـالمي: 
إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام، ولو نزل أول شيء: ال تشربوا  الناس  إذا ثاب 

أبداً »(٣). وال الزنى  الخمر  ال ندع  لقالوا:  وال تزنوا،  الخمر 
ليس  إذ  القبيح،  ومنها  الحسن  منها  واألعراف  العادات  أن  سبق  مما  ويتضح 
يكون  حكيمة  ومصلحة  صادقة  حاجة  عن  ناشئًا  ويتعارفونه  الناس  ما يعتاده  كل 

لها. ميسرة  وسيلة  المعتاد  األمر 
بها  يشـقى  موروثة  وضالالت  جهاالت  على  تقوم  عادات  الناس  يعتاد  فقد 
وفي  الرومـان   عند  المعسـر  المدين  كاسـترقاق  منتفـع،  فيهـا  وليـس  المجتمـع 
الزوجة  وكدفن  الجاهليـة  في  الداخلي  والغـزو  البنات  وكـوأد  العرب ،  جاهليـة 

ص ١١٩ - ١٢٠. رسائله،  مجموعة  في  العرف،  نشر  رسالة  عابدين:  ابن   (١)
.٨٦٩/٢ المدخل،  الزرقا:   (٢)

عن  بلفظ  عائشة،  عن  حديث:  ٤٧١٢   ـ  القرآن  تأليف  باب  القرآن،  فضائل  كتاب  البخاري،  رواه   (٣)
الكفن  أي  فقال:  عراقي،  جاءها  إذ  المؤمنين # ،  أم  عائشـة  عند  «إني  قال:  ماهك،  يوسـف بن 
لعلي  قال:  لم؟  قالت:  مصحفك؟  أريني  المؤمنين،  أم  يا  قال:  يضرك؟  وما  ويحك،  قالت:  خير؟ 
أول  نزل  «إنمـا  قبل؟  قرأت  أيـه  يضرك  وما  قالت:  مؤلـف،  غير  يقرأ  فإنـه  عليـه،  القـرآن  أولـف 
نزل  اإلسـالم  إلى  الناس  ثاب  إذا  حتى  والنار،  الجنة  ذكر  فيها  المفصـل،  من  سـورة  منه  ما نـزل 
نزل:  ولو  أبدًا،  الخمر  ال ندع  لقالوا:  الخمر،  ال تشـربوا  شـيء:  أول  نزل  ولو  والحرام،  الحالل 
الساعة  بل  ألعب:  لجارية  وإني  محمد ملسو هيلع هللا ىلص  على  بمكة  نزل  لقد  أبدًا،  الزنا  ال ندع  لقالوا:  ال تزنوا، 
له  فأخرجت  قال:  عنده»،  وأنا  إال  والنساء  البقرة  سورة  نزلت  وما  وأمر  أدهى  والساعة  موعدهم 
صالة  كتاب  المصنف،  فـي  الصنعاني  عبد الرزاق  ورواه  السـور».  آي  عليه  فأملـت  المصحـف، 

حديث:  ٥٧٥٣ . القرآن،  يقرأ  كم  وفي  تصلي  وأنت  السجدة  سمعت  إذا  باب  العيدين، 
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مع  األمـوال  نفائس  وكدفـن  الوثنيين ،  الهنـود   عنـد  مـات  إذا  زوجهـا  مـع  حيـة 
عند  مهورهن  البنـات  أولياء  وكأخـذ  المصريين ،  قدمـاء  عند  الموتـى  أصحابهـا 
أهل  عند  وحتى  العربية   البـالد  بعض  في  العربان  من  البدو   عـادة  في  تزويجهـن 

اليوم. حتى  الحضر  
التشـريعية  للنصوص  مصادمـة  قبيحة  وأعـراف  عـادات  وأمثاله  هـذا  فـكل 
التي  وباألنظمة  والتشـريع  بالتعلم  تكافح  أن  فيجـب  العامة،  الشـريعة  ومقاصـد 

األمر(١). أولياء  ويصدرها  يقرها 
كثير  في  فاعتبرها  وأعرافهم  الناس  عادات  الحكيم  الشارع  راعى  وقد  هذا 
العادات،  مـن  كثير  على  أبقى  التشـريع  فترة  في  والرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  األحكام،  مـن 
مًا  متمِّ «جئـت  قـال ملسو هيلع هللا ىلص :  فقد  والمحمودة  السـائدة  األخالقيـات  أهمهـا  ومـن 

األخالق »(٢). لمكارم 
واإليجار،  كالبيوع  المعامالت  وفي  والمقادير،  كاأليمان  العبادات  في  ومنها 
قاعدة  وأصبحت  المجاالت،  من  وغيرها  والبناء  والزراعة  والصناعة  واألنكحة، 

الفقه. أبواب  من  كثير  في  إليها  ويرجع  الفقهاء   عند  معتمدة  والعادة  العرف 
وترك  المواضع  بعض  في  األحكام  النبوية  نَّة  والسُّ الكريم  القرآن  أطلق  وقد 
والنفقة  الكفارة  في  المسـاكين  طعام  كتقدير  والعرف  للعادة  وتقديرها  تحديدها 
فقه  في  القاعـدة  هذه  تجلـت  وقد  والمرضعـة،  والمطلقـة  للزوجـة  بالمعـروف 
من  بركة   ابـن  ويعد  الفقهية،  األحـكام  مـن  كثير  في  عليهـا  واسـتندوا  اإلباضيـة  
«اليقين  لقاعـدة:  مخصصة  القاعدة  هـذه  جعل  فقد  المجال،  هـذا  في  السـابقين 
بمثله  يرتفع  فإنه  بيقين  الحكم  إليه  توجه  إذا  المكلف  أن  ذلك  بالشك »؛  ال يزول 

.٨٧٠/٢ المدخل،  الزرقا:   (١)
الكبرى،  في  والبيهقي  رقم ٨٩٣٩،  هريرة،  أبي  مسـند  الصحابة،  من  المكثرين  مسـند  أحمد،  رواه   (٢)
بلفظ: صالح األخالق .  أبي هريرة  بيان مكارم األخالق، رقم ٢٠٥٧٢، عن  باب  الشهادات،  كتاب 
آيات  كتاب  من  والمرسـلين،  األنبياء  من  المتقدمين  تواريخ  كتاب  المسـتدرك،  في  الحاكم  ورواه 

الذهبي. ووافقه  مسلم،  شرط  على  صحيٌح  حديٌث  هذا  الحاكم:  وقال  رقم ٤٢١٢ ،  رسول اهللا، 
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يقول  اليقين(١).  مقام  ليقوم  الجارية  والعادة  القلب  إليه  يسكن  بعلم  أو  اليقين  من 
ما أخذ  الشـريعة  طريق  من  عباده  به  اهللا  ما تعّبد  جميع  «ولعّل  الصـدد:  هذا  فـي 
بالعادة  معرفته  على  يسـتدلون  بما  عندهم،  يقين  هو  بما  منه  يخرجـوا  أن  عليهـم 

حقيقته»(٢). يعلم  ال بما  الظاهرة  واألحوال  الجارية 
القاعدة  هذه  أهمية  لبيان  مسـتقّالً  كتابًا  أّلف  من  أول  يعتبر  بركة   ابـن  ولعـّل 
يسكن  وما  والعادة  العرف  في  كاملة  رسـالة  أّلف  فقد  األحكام،  على  وتطبيقاتها 
ولم  التعارف»،  «كتـاب  سـّماها:  التعامل  من  الناس  بين  يجري  مما  القلـب  إليـه 
المحدود  اطِّالعنا  حسب  المتقدمين  من  غيرهم  أو  اإلباضية   عند  مثلها  على  نعثر 

الفقهي. التراث  في 

:±ô©dG  hCG  IOÉ©dG  ´GƒfCG  :»fÉãdG  ´ôØdG
فعل  كل  من  عليـه  وسـاروا  الناس  ما اعتاده  بأنه:  العرف  الزحيلـي   ف  عـرَّ
غيره  وال يتبادر  اللغة،  ال تألفـه  خاص  معنى  على  تعارفوا  لفظ  أو  بينهـم  شـاع 

سماعه(٣). عند 
بعض  باسـتعمال  يتعلق  أن  إما  العرف  أن  نسـتنتج  التعريف  هذا  خالل  مـن 
باعتياد  يتعلق  أن  وإمـا  لها،  اسـتعمالها  على  النـاس  يتعارف  معان  فـي  األلفـاظ 
العرف  أو  العـادة  العلمـاء  قسـم  هنا  ومن  المعامـالت،  أو  األعمـال  مـن  أنـواع 

أقسام: إلى  مختلفة  باعتبارات 
األول: التقسيم  ـ   ١

عرف  نوعين:  إلى  ُمتعّلقه  أو  الموضوع  باعتبار  العرف  أو  العادة  تقسيم  وهو 
(فعلي). عملي  وعرف  (لفظي)  قولي 

ص ٩. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
ص ٧. نفسه،  المرجع   (٢)

ص ١٥٨. الشرعية،  الضرورة  نظرية  وهبه:  الزحيلي   (٣)
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القولي: أو  اللفظي  العرف  ـ  أ 
في  بالعادة  الفقهاء   بعض  ويسـميه  بالحقيقة(١)،  األصوليون   يسـميه  الذي  هو 
معنى  في  التراكيب  أو  األلفاظ  بعض  استعمال  الناس  بين  يشيع  أن  وهو  اللفظ، 
إلى  منها  المتبادر  المفهوم  هو  المعنى  ذاك  يصبـح  بحيث  باللغة،  ال تألفه  معّيـن 

عقلية(٢). وال عالقة  قرينة  بال  اإلطالق،  عند  أذهانهم 
ال يتبادر  بحيث  لمعنى  لفـظ  إطالق  قوم  «يتعارف  بأنه:  عابدين   ابـن  ف  وعـرَّ
عرفية،  حقيقة  فيه  اللفظ  اسـتعمال  سـموا  وقد  المعنى»(٣)،  ذلك  إال  سـماعه  عند 
إرادته. تدل على  بقرينة  إال  اللفظ  اللغوي صار مجهورًا ال تقصد من  المعنى  ألن 
ولم  آالف  بخمسة  سـيارة  لي  اشـتر  آلخر  شـخص  قال  فلو  ذلك:  وتوضيح 
كالدينار  البلد  في  السـائدة  بالعملة  له  يشـتري  أن  الوكيل  يلزم  هنا  النقود،  يعين 
أن  له  وليس  اإلطالق  عند  لديهم  المتعارفة  ألنها  الُعماني ؛  الريال  أو  الجزائري ، 

تونسية . بدنانير  أو  مغربية   بدراهم  أو  قطرية   برياالت  يشتري 
الدابة  لفظ  أن  عندهـم  والمتعارف  ـ  دابـة  لي  اشـتر  آلخر  قال  من  وكذلـك 
أن  من  استنباطًا  بغالً؛  أو  فرسـًا  يشـتري  أن  له  فليس  ـ ،  مثالً  الحمار  على  يطلق 

األربع(٤). ذات  على  آخرين  عند  يطلق  الدابة  لفظ 
لفظ  إطالق  وعدم  األنثى،  دون  الذكـر  على  (الولد)  إطالق  تعارفهم  ومثـل 
وفي  الغرفة  بمعنى  البلدان  بعض  في  (البيت)  واستعمال  السمك،  على  (اللحم) 

تارة  يكون  وقد  ال باللغة،  بالعرف  المعنى  على  فيها  داالًّ  اللفـظ  ما صار  هي:  اللغوية  الحقيقـة   (١)
كاختصاص  أخص  وتارة  البدن،  جميع  على  العرف  في  تطلق  كالرقبة  اللغوي:  المعنى  من  أعم 
تيمية:  ابن  ينظر:  األرض.  من  المطمئن  وهو  كالغائط،  مباينًا  يكون  وتارة  العلماء،  ببعض  الفقيه 

.٩٦/٧ الفتاوى،  مجموع 
المدخل  مصطفـى:  الزرقا  ـ  ص ٢٣٤.  األحـكام،  مـن  الفتاوى  تمييـز  فـي  اإلحـكام  القرافـي:   (٢)

ص ٣١٤. اإلسالمي،  الفقه  أصول  مصطفى:  محمد  شلبي  ـ   .٨٧٥/٢
.٥٦/٢ رسائله،  ضمن  النقود،  مسائل  على  الرقود  تنبيه  عابدين:  ابن   (٣)

ص ٢٨١. الوجيز،  البورنو:   (٤)
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الرائجة  النقود  بمعنى  (الدراهـم)  لفظ  وكاسـتعمال  الدار،  بمعنى  اآلخر  بعضهـا 
الدراهم  أن  مع  اليوم،  النقدي  الـورق  حتى  وقيمتها،  نوعها  كان  مهما  البلـد  فـي 

محددة. وقيمة  معّين،  بوزن  مسكوك  فّضي  نقد  األصل  في 
ألصحابه،  الخاصة  اللغة  قبيـل  من  الحقيقة  في  هو  العرف  من  النـوع  وهـذا 
عرفًا  ذلك  يكن  لم  عقلية  عالقة  أو  قرينة  إلى  المقصود  المعنى  فهم  احتـاج  فـإذا 

المجاز(١). قبيل  من  هو  بل 

العملي: العرف  ـ  ب 
وهو  وتصرفاتهم،  معامالتهم  في  وتعارفوه  الناس  عمل  عليه  ما جرى  وهـو 
اعتياد  هو  أخرى،  وبعبارة  العمل »(٢).  عليه  جرى  «وما  الفقهاء   عليه  يطلـق  الـذي 
المنشئة  كالتصرفات  المدنية  المعامالت  أو  العادية  األفعال  من  شيء  على  الناس 

لاللتزامات(٣).
مما  الحيوية  شؤونهم  في  الشـخصية  الناس  أفعال  العادية:  باألفعال  والمراد 
واللبس  والشرب  كاألكل  وذلك  الحقوق،  وإنشـاء  المصالح  تبادل  على  ال يقوم 

ذلك. وغير  والزراعة  والحرث  والركوب 
بين  الحقوق  إنشاء  منها  يقصد  التي  التصرفات  المدنية:  بالمعامالت  والمراد 
غيرها  أم  عقـودًا  التصرفات  تلك  أكانت  سـواء  وإسـقاطها،  تصفيتها  أو  النـاس، 

واألداء(٤). والقبض  وكالغصب  واإلبراء  والبيع  كالنكاح 

الزحيلي  ـ   .٢٤١ ص ٢٤٠،  الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير  ـ   .٨٧٦/٢ المدخل،  الزرقا:   (١)
ص ١٥٨. الضرورة،  نظرية  وهبة: 

الكليـة،  القواعـد  شـبير:  ـ   .٨٤/٤ المعتبـر،  الكدمـي:  ـ  ص ٩.  التعـارف،  كتـاب  بركـة:  ابـن   (٢)
ص ٢٤١.

الضـرورة،  نظريـة  الزحيلـي:  ـ  ص ٢٨٠.  الوجيـز،  البورنـو:  ـ   .٨٧٦/٢ المدخـل،  الزرقـا:   (٣)
ص ١٥٨.

.٨٧٧/٢ نفسه،  المرجع  مصطفى:  الزرقا   (٤)
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عن  األسبوع  أيام  بعض  تعطيل  الناس  اعتياد  األفعال:  في  العرف  أمثلة  فمن 
خاص  نوع  أكل  األماكن  بعض  في  اعتيادهم  وكذا  والجمعة،  كالخميس  العمل، 
واألدوات  المالبس  من  نوع  استعمال  أو  البقر،  أو  المعز  أو  كالضأن  اللحوم  من 

ذلك. ونحو 
المعامالت: في  أمثلته  ومن 

ـ  ١ والحديد   والفحم  الحطب  مثل:  الثقيلة  األشياء  بعض  بيع  في  الناس  اعتياد 
المشتري. بيت  إلى  حمولتها  البائع  على  تكون  أن  والقمح 

ـ  ٢ معـدودة،   أقسـاط  إلـى  للعقـارات  السـنوية  األجـور  تقسـيط  واعتيادهـم 
أو  شهرّيًا  األماكن  إجارة  في  المنفعة  اسـتفاء  قبل  األجرة  تقديم  وتعارفهم 

سنوّيًا.
ـ  ٣ اإليجاب   على  تدل  لفظيـة  صفة  وجود  غير  من  المعاطاة  ببيـع  وتعاملهـم 

والقبول.
ـ  ٤ أو   كالنصف  النساء،  مهور  من  معين  جانب  تعجيل  األنكحة  في  وتعارفهم 

البلدان،  بعض  في  الطـالق  أو  الوفاة  ما بعد  إلى  الباقي  وتأجيـل  الثلثيـن، 
الدخول. قبل  الصداق  كل  تعجيل  بالجزائر   ميزاب   أهل  اعتاد  بينما 

ـ  ٥ آخر.  إلى  مكان  من  الركاب  نقل  عند  معّينة  أجرة  على  الناس  وتعارف 
ـ  ٦ أجرًا   العمل  رب  من  الصانع  يأخذ  أن  والصنائع  المهن  بعض  في  وتعارفهم 

الخياطة  في  كما  أجرًا  الصانع  من  العمل  رب  يأخذ  أن  اآلخر  بعضها  وفـي 
الصناعة  تلـك  الصانع  تعليـم  المقصـود  يكـون  عندمـا  الذهـب،  وصناعـة 
العملية  الناس  أعراف  من  ال يخص  مما  ذلك  غير  إلى  استخدامه،  ال مجرد 

فيها(١). التزاماتهم  وتفاريع  الناس  معامالت  في  جريانها  الممكن 

ـ  ص ٢٤١.  الكلية،  القواعد  شـبير:  ـ  ص ٢٨.  الوجيز،  البورنو:  ـ   .٨٧٧/٢ المدخل،  الزرقا:   (١)
ص ١٥٨. الضرورة،  نظرية  الزحيلي: 
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الثاني: التقسيم  ـ   ٢
خاص. وعرف  عام،  عرف  إلى  وخصوصه  عمومه  باعتبار  العرف  يقسم 

العام: العرف  ـ  أ 
أزمانهم  اختـالف  على  البـالد  جميع  في  النـاس  غالب  فيـه  ما يشـترك  هـو 

ومستوياتهم(١). وثقافاتهم  وبيئاتهم 
من  أمر  في  الناس  بين  البالد  جميع  في  فاشيًا  يكون  الذي  هو  بعضهم  وعند 
طبقاتها  من  بطبقة  مخصوصـة  غير  هيئته  ُعْرف  بأنه:  آخر  عّرفـه  بينما  األمـور(٢). 
اهللا  رضوان  ـ  الصحابـة   عهد  منـذ  الجاري  العـرف  وهو  متعّيـن،  غيـر  وواضعـه 
كان  ولو  ـ  به  وعملوا  المجتهدون  قبله  الذي  العرف  وهو  زماننا،  حتـى  ـ  عليهـم 

عام. حكم  به  ويثبت  للقياس  مخالفًا 
منذ  كلها  األزمنة  في  عاّمًا  العرف  فيكون  زمانّيًا،  عمومًا  يكـون  قد  والعمـوم 
مكانّيًا،  عمومًا  يكـون  وقد  العصور،  من  عصر  في  أو  اآلن،  إلـى  الصحابة   عهـد 

أكثرها(٣). أو  البالد  جميع  في  به  ويعمل  كلها  األمكنة  يُعّم  العرف  أن  بمعنى 
جميع  يشـمل  قد  العام  العرف  أن  يتضح  المتقدمـة  التعريفات  خـالل  ومـن 
طبقة  وال يختص  أكثرها،  أو  واألمكنة  األزمان  كل  يُعّم  وقد  غالبيتهم،  أو  الناس 

محددًا. مكانًا  أو  زمانًا  أو  الناس  من  معينة  فئة  أو  معينة 

العامة: العرفية  العادة  أمثلة  من  ـ 
الحاجات  مـن  كثير  في  المقاَولـة  أو  االسـتصناع  عقـد  النـاس  تعـارف  ـ   ١
إليه ودرجوا  الناس قد احتاجوا  واللوازم من أحذية وألبسة وأدوات وغيرها، فإن 
جاريًا  أصبح  وقد  مكان،  به  التعامل  من  اليوم  وال يخلو  الزمان،  قديم  مـن  عليـه 

ص ٤٢٠. المقارن،  للفقه  العامة  األصول  الحكيم:  تقي  محمد   (١)
.٨٧٧/٢ - ٨٧٨ المدخل،  الزرقا:   (٢)

ص ٢٧٧. الوجيز،  البورنو:   (٣)
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لو  حين  في  والبواخـر،  بكاملها  المعامـل  اسـتصناع  حتى  الحاجات  جميع  فـي 
معينة  أشـياء  صنع  علـى  اتفاق  عـن  عبارة  نجـده  العقد  هـذا  طبيعـة  إلـى  نظرنـا 
وتعاملهم  الناس  لَِتعارف  المعدوم، ولكن جاز؛  بيع  مبينة محددة، وهو  بأوصاف 

األول. العصر  من  به 
دخلها  ولو  يحنث  فهو  فالن،  دار  في  قدمه  ال يضع  أن  إنسان  حلف  إذا  ـ   ٢
هو  وبقي  فيهـا  قدمـه  وضع  لـو  وال يحنـث  خارجهـا،  قدمـه  وبقيـت  محمـوالً 
وضع  مجرد  وليس  الدخول  هو  الجميع  عند  القدم  بوضع  المراد  ألن  خارجها؛ 

فقط. قدم 
البالد  بعض  في  النساء  مهور  من  جانب  تأجيل  اليوم  العموم  في  ومثله  ـ   ٣
اإلسالمية ، فقد تُعورف تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، بنسبة يختلف مقدارها 
مبلغ  الطرفين  بين  ُذِكر  متى  أنه  بحيث  ثابتة  النسبة  تكون هذه  بلد وآخر، وقد  بين 

المؤجل. ُعرف  المعجل 
الزواج. عقد  إلزالة  الطالق  بمعنى  (الحرام)  لفظ  واستعمال  ـ   ٤

مقدار  أو  المكث،  مـدة  أو  األجرة،  تقديم  غير  مـن  الحّمـام(١)  ودخـول  ـ   ٥
العالم. في  المنتشرة  االجتماعية  الظواهر  من  ذلك  ونحو  المستهَلك(٢)،  الماء 

الخاص: العرف  ـ  ب 
أو  آخر،  دون  مكان  أو  ببلد  مخصوصًا  يكـون  الذي  فهو  الخاص:  العرف  أمـا 
عن  «عبارة  هو  بقوله:  السالمي   إليه  ما أشار  وهو  أخرى(٣)،  دون  الناس  من  فئة  بين 

أماكن  على  وغيرها  الجزائـر  في  مثالً  فيطلق  اإلسـالمية،  البلدان  فـي  الحّمام  مدلـول  يختلـف   (١)
في  اللفظ  هذا  يطلق  بينما  األرض،  من  تنبع  دافئة  مياه  فيها  يوجد  التي  واالغتسال  االستحمام 

آخر. إلى  مكان  من  يختلف  هنا  فالعرف  والمرحاض،  الخالء  بيت  على  ُعمان  سلطنة 
الضرورة،  نظريـة  الزحيلـي:  ص ٢٤١،  الكليـة،  القواعـد  شـبير:  ـ   .٨٧٨/٢ المدخـل  الزرقـا:   (٢)

ص ٢٧٧. الوجيز،  البورنو:  ص ١٥٨ - ١٥٩. 
.٨٧٨/٢ المدخل،  الزرقا:   (٣)
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التمر  كالتقاط  مخصوصين،  قوم  بين  إباحته  ما يجوز  إباحة  على  تدل  حالة  حصول 
الحالة  هـذه  سـميت  وإنما  المجرى؛  هذا  جـرى  وما  والشـجر  والثمر  النخـل  مـن 
ذلك»(١). بعد  اإلباحة  بثبوت  يتعالمون  أي  يتعارفون،  مثالً  البلد  أهل  ألن  بالتعارف 

حّد؛  عند  وال تقف  صوره،  ال تحصى  ومتجدد  كثير  متنوع  الخاص  والعرف 
متجددة  وعالئقهم  احتياجهـم  تسـهيل  وإلى  إليها  وسـبُلهم  الناس  مصالـح  ألن 
أرباب  بين  تسـود  أو  خاص،  قطر  أو  بلد  في  تسـود  التي  كاألعراف  وذلك  أبدًا، 
أو  المبيعة  البضاعة  في  الثمن  ينقص  عيبًا  ُيَعّد  فيمـا  التجار  كُعرف  خاصة،  مهنـة 
المبيعة  البضائع  بعـض  ثمن  يكون  أن  البالد  بعـض  في  وكُعرفهم  عيبـًا،  ال ُيعـّد 
من  الكبيرة  المبالغ  ال تقبـل  أن  وُعرفهم  معلومـة،  أقسـاط  إلى  مقسـطًا  بالجملة 

معينة. بنسبة  إال  الواحدة  الصفقة  في  الصغيرة  النقود  أجزاء 
إلى معجل ومؤجل  المحامي  أجرة  تقسيم  اليوم  المحامين   ُعرف  ومثل ذلك 
يتقبلونها،  التي  الدعاوى  أجور  من  معلومًا  جانبًا  فيكون  الدعوى،  ربح  حين  إلى 
بها  الحكم  وصيـرورة  الدعوى  ربح  على  ومعلقـًا  مؤجالً  يكون  مثـالً  كالنصـف 

التنفيذ(٢). دائرة،  في  ووضعها  الحكم  وثيقة  واستخراج  مبرمًا 

الثالث: التقسيم  ـ   ٣
صحيح  إلى  معهـا  تعارضه  أو  الشـرع  مع  اتفاقه  حيـث  من  العـرف  ينقسـم 

وفاسد.

الصحيح: العرف  ـ  أ 
هو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص شرعي أو إجماعي وال تفويت 
حالالً  م  يحرِّ أن  دون  الناس  ما تعارفه  هو  وقيل:  مفسـدة(٣).  وال جلب  لمصلحة 

.١٢٧/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
ص ٢٤٢. الكلية،  القواعد  شبير:  ٨٧٨/٢. ـ  المدخل  الزرقا:   (٢)

ص ٣٦ - ٣٧. العرف،  نظرية  الخياط:   (٣)
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الزوجة ال تنتقل  تقديم عربون في عقد االستصناع وأن  أو يحّل حرامًا كتعارفهم 
معجل  قسـمان:  المهر  وأن  المهـر،  مـن  جزء  قبض  بعـد  إال  زوجهـا  بيـت  إلـى 
جزًءا  وليس  هدية  يعتبر  الخطبة  أثناء  لخطيبته  الخاطـب  ما يقدمه  وأن  ومؤجـل، 
البيع  ألفاظ  في  كثيـرة  واألمثلة  المنقوالت،  بعـض  وقف  وتعارفهم  المهر،  مـن 
الصحيحة  األعـراف  من  الناس  بيـن  ما يجري  وكل  واليميـن،  والهبـة  والشـراء 

وحاجاتهم(١). حياتهم  نظام  من  ويكون 

الفاسد: العرف  ـ  ب 
التجار  كتعارف  حـالالً،  م  يحرِّ أو  حرامًا  يِحـّل  ولكنه  الناس  ما تعارفـه  هـو 
مع  والتعامل  الربـا  أكل  وتعارفهـم  األربـاح،  مـن  الربوية  الفوائـد  اعتبـار  علـى 
النساء  خروج  اليوم  الناس  وكتعارف  باليانصيب،  والمقامرة  بالفائدة،  المصارف 
الذهب  خاتم  لبس  ومثل  ـ  اهللا  رحم  من  إال  ـ  شـرعًا  ما يحرم  يكشفن  سـافرات 
اإلسـالمية   البلدان  بعض  وكتعارف  متزوج،  البسـه  أن  على  ـ  للداللة  ـ  للرجال 
وإقامة  والمعاهد،  العامة  واألنديـة  الزواج  حفالت  في  بالرجال  النسـاء  اختـالط 
الصالة  وترك  واألنبذة،  الخمور  وتقديم  والحفالت،  األفراح  في  الرقص  محافل 
معتبرة  وغير  فاسـدة  أعراف  فكلها  الرياضية،  كالمبـاراة  العامة  االحتفـاالت  فـي 

فتواه(٢). في  وال المفتي  وال القاضي  الفقيه  ال يراعيها 
التي  الفاسـدة  العرب   أعـراف  مـن  كثيرًا  اإلسـالمي  التشـريع  ألغـى  ولهـذا 
وشـرب  ُعراة،  بالبيت  والطواف  بالربـا  كالتعامل  اإلسـالم،  قبل  عليهـا  تعارفـوا 
من  باطالً  ما كان  وكل  البنات،  ووأد  باألزالم  واالستقسام  الميسر  ولعب  الخمر 

العامة(٣). ومقاصدها  الشريعة  نصوص  خالف  حيث  الجاهلية،  عادات 

ص ١٥٩. الضرورة،  نظرية  الزحيلي:  ـ  ص ٣٧.  نفسه،  المرجع  الخياط:   (١)
ص ١٥٩. الضرورة،  نظرية  الزحيلي:  ـ   .١١٦/٢ رسائل،  عابدين:  ابن   (٢)

ص ٢٣ - ٢٥. اإلسالمي،  الفقه  في  العرف  عبد اهللا،  عمر   (٣)
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التقسيم  ِشبه  االعتبار  بهذا  (العوائد)  العرف  الشاطبي    اإلمام  قسم  وقد  هذا: 
الذي  الفاسد  على  الشرعي  وغير  الصحيح،  على  الشـرعي  لفظ  فيطلق  السـابق، 
ما جاء في عبارته لصلته بموضوعنا، وزيادة  نورد  أن  الدليل، وال بأس  ال يتناوله 
نصه  عدم  أو  اعتبارها  على  الشارع  نص  باعتبار  العادة  قسـم  حيث  التوضيح  في 

شرعي. نص  فيه  ليس  مما  ـ  الخلق  بين  وجارية  شرعية  إلى  ـ 
أو  ندبًا،  أو  إيجابًا  بها  وأمر  الشرع  بها  َكّلف  التي  هي  الشرعية:  فالعادات   •
بالنص  ذلك  في  وثبت  تركًا  أو  فعـالً  فيها  أذِن  أو  تحريمًا،  أو  كراهية  عنهـا  نهـى 
بالصالة،  األمر  في  كما  أبدًا،  ثابتة  العادات  وهذه  إجماع.  أو  ـنَّة  سُّ أو  كتاب  من 
وستر العورة، وإباحة ما أباحه من المعامالت، واألمر بإزالة النجاسة، ومشروعية 
العرايا،  بيـع  وإباحة  عريانًا،  الحـرام  بالبيت  الطـواف  وعدم  والطـالق،  الـزواج 

وهكذا. العاقلة  على  الخطأ  القتل  في  الدية  وجعل 
شـرعي  نص  وال إثباته  نفيه  في  ليس  بما  الَخْلـق  بين  الجاريـة  والعـادات   •

نوعين: إلى  تتنوع  وهي  الشرعية)  غير  (العادات 
األزمان  باختالف  ال تختلـف  وهي  الثابتة  الجاريـة  العـادات  األول:  النـوع  ـ 
إلى طبيعة اإلنسان وفطرته وغرائزه،  تعود  واألماكن واألشخاص واألحوال، ألنها 
والمشـي،  والبطش  والكالم  والنظـر  والفرح  والحـزن  والشـراب  الطعام  كشـهوة 
تلك  كانت  ولما  ذلك،  وأشباه  ال يالئمه  عما  ونفوره  ما يالئمه  إلى  اإلنسان  وميل 

األحكام. عليها  وبنى  واعتبرها  الشارع  بها  حكم  لمسببات  أسبابًا  العادات 
العادات الجارية (غير شرعية) المتبدلة: وهي ما كان للزمان  الثاني:  ـ والنوع 

منها: صور  عدة  تحتها  وينتظم  وغيرها  تبدلها  في  دخل  الحال  أو  المكان  أو 
في  فتكون  والبيئات،  البقاع  باختالف  تختلف  التي  العادات  األولى:  الصورة 
لِذوي  فإنـه  الـرأس،  كشـف  مثل  قبيحـة،  اآلخـر  البعـض  وفـي  حسـنة  بعضهـا 
في  هذا  المغـرب   أهل  عند  قبيـح  وغير  المشـرقية ،  البالد  فـي  قبيـح  المـروءات 
يختلف  الشـرعي  فالحكم  أيضًا،  المشـرق   أهل  عند  تغيَّر  فقد  اآلن  أما  الماضي، 
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المغرب   أهل  وعند  العدالة  في  قادحًا  المشرق   أهل  عند  فيكون  ذلك،  باختالف 
قادح. غير 

يقدح  أنه  الفقهاء   ذكر  فقد  واألسواق،  الشوارع  في  األكل  أيضًا  األمثلة  ومن 
الناس  من  كثير  عند  قبيح  غير  اآلن  أصبح  وقد  بالمروءة،  مخّل  ألنه  العدالة؛  في 

الحكم. تغير  الحكم  مناط  تغير  فإذا 
رة  المعبِّ واأللفاظ  األقـوال  باختالف  تختلف  التي  العـادات  الثانية:  الصـورة 
المصطلحات  وكذلك  فعله،  أو  قوله  اإلنسان  ما يريد  أو  والنيات،  المقاصد  عن 
باختالف  تختلـف  فهذه  والمذاهـب،  والمهـن  الِحـرف  أهـل  بيـن  المسـتخدمة 
المتكلم  عـادة  علـى  اللفـظ  فُيحمـل  والمصطلحـات،  والمذاهـب  الجماعـات 
في  المستعملة  األلفاظ  الصورة  هذه  تحت  ويدخل  أمثاله،  عند  ما يفهم  بحسب 

وتصريحًا. كتابة  والطالق  والعقود  األيمان 
المعامالت:  فـي  األفعال  باختالف  تختلـف  التي  العادات  الثالثـة:  الصـورة 
الدخول. أو نسيئة، والعادة في قبض الصداق قبل  نقدًا  البيع والشراء  كالعادة في 

إرادة  عـن  خارجة  أمـور  بحسـب  تختلف  التـي  العـادات  الرابعـة:  الصـورة 
في  بالبلوغ  اإلسراع  في  ذلك  وأثر  برودة،  أو  حرارة  األقطار  كاختالف  المكلف، 
ومدة  الحيض  مدة  في  أثرهـا  وكذلك  الباردة،  البالد  في  وبطئه  الحـارة  األقطـار 

ذلك. وغير  اليأس  وسن  الحضانة 
له  تصير  الناس  كبعض  للعـادة  خارقة  أمور  في  ما يكون  الخامسـة:  الصـورة 
الجارية  عاداته  مقتضى  يتنزل على  عليه  الحكم  فإن  عادة جارية،  العادات  خوارق 
بخارقة  إال  ال ترجع  الزائلـة  األولى  العـادة  تصير  أن  بشـرط  الدائمة  ال المطـردة 
صار  حتى  له  حدث  جرح  من  المتغّوط  أو  البائل  ذلك:  على  األمثلة  ومن  أخرى، 
العدم(١). حكم  في  فأصبح  الناس  في  المعتاد  المخرج  أما  له،  المعتاد  كالمخرج 

التشـريع،  في  العرف  أثـر  صالـح:  السـيد  عـوض  ـ   .٢٨٣/٢ - ٢٨٦ الموافقـات،  الشـاطبي:   (١)
ص ١٠٥ - ١١١. محّكمة»،  «العادة  الهامة  الفقهية  القواعد  من  نصار:  خليل  ـ   .٩٥ - ١٢١



»fÉãdG  Ö∏£ªdG
IOÉ©dGh  ±ô©dG  •hô°T

á«Yô°ûdG  ΩÉμMC’G  »a  ÉªgQÉÑàYGh

في  العادة  اعتبـار  وهـو  ُكلّيًا  ُحكمـا  تتضمـن  محّكم ـة»  «العـادة  قاعـدة:  إن 
كانت  سـواء  الشـرعي،  الحكم  إلثبات  عليها  يعتمد  بحيث  الشـرعية،  األحـكام 
وتجديدها،  األحكام  اسـتنباط  في  المدى  واسـع  سـلطان  ولها  خاصة،  أم  عامة 

وتقييدها. وإطالقها  وتحديدها،  وتعديلها 
شـروط  وما  األحـكام؟  بنـاء  فـي  والعـادة  العـرف  اعتبـار  ما معنـى  ولكـن 

فرعين: في  السؤالين  هذين  على  اإلجابة  ستكون  اعتبارهما؟ 

:á«Yô°ûdG  ΩÉμMC’G  »a  IOÉ©dGh  ±ô©dG  QÉÑàYG  ä’Éée  :∫hC’G  ´ôØdG
دائمة،  والمصالح  اإلنسـان  مصالح  تحقيق  على  تعمل  الشـريعة  أن  ريب  ال 
الشريعة،  تتفق ومقاصد  التي  المصلحة  الشارع  اعتبر  العادات وقد  وهي عادة من 
حدثت  أو  وأقرها  الشارع  عليها  نص  سواء  والعادة  العرف  اعتبار  معنى  هو  وهذا 

والضرورة. للحاجة  تِباعًا 
في  شـرعية  كانت  سـواء  االعتبار  ضرورية  الجارية  «العوائد  الشـاطبي :  يقول 
إذنًا  أو  نهيًا  أو  أمرًا  شرعًا  بالدليل  مقررة  أكانت  سـواء  أي  شـرعية؛  غير  أم  أصلها 
التكليف  إقامة  فال يسـتقيم  غيرها  وأما  ظاهر،  فأمرها  بالدليل  المقررة  أمـا  ال،  أم 
القطع  لزم  قطعًا،  معلوم  المصالح كما هو  باعتبار  لما جاء  الشارع  بذلك، ألن  إال 
دائم،  والتشريع  المصالح،  التشريع سببه  أصل  العوائد، ألن  اعتباره  من  بأنه ال بد 
أن  وهو  آخر،  ووجه  التشريع،  في  للعادات  اعتباره  معنى  وهو  كذلك،  فالمصالح 
أو غير واقع»(١). يطاق وهو غير جائز  ما ال  تكليف  إلى  تعتبر ألدى  لم  لو  العوائد 

بعدها. وما   ٢٨٦/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (١)
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ولكي يتضح معنى اعتبار العرف والعادة في التشريع يحسن أن نذكر المجاالت 
لهما،  الفقهاء   اسـتعمال  على  الدالة  األمثلة  ذكر  مع  والعادة،  العرف  فيها  يعمل  التي 

يلي: مما  ذلك  ويتضح  المجاالت  هذه  تحديد  في  الفقهاء   أنظار  اختلفت  وقد 

األول: الرأي  ـ  أ 
والعادة  العرف  اسـتعمال  مجاالت  أن  إلى  المعاصرين  الفقهاء   بعض  ذهب 

وهي(١): ثالثة  الشرعية  األحكام  في 
الشـرع  يأت  ولم  مطلقة  وردت  التـي  النصـوص  تفسـير  األول:  المجـال   •
وال ضابط  مطلقًا  الشرع  به  ما ورد  «كل  الراشـدي :  قال  كما  بتفسـيرها  وال اللغة 

العرف»(٢). إلى  فيه  يرجع  اللغة  وال في  فيه  له 
وال في  اللغة  في  حد  له  ليس  اسم  «كل  تيمية :  ابن  يقول  المعنى  نفس  وفي 

العرف»(٣). إلى  فالمرجع  الشرع 
عليه  ما تعارف  المجال:  هذا  على  الراشـدي   بها  استشـهد  التي  األمثلة  ومن 
«ويختلف  النيل:  شرح  في  جاء  والقبض،  السرقة  في  الِحرز  من  واعتادوه  الناس 
بين  والتخلية  العقد،  مجرد  والُجـزاف  والعروض  فاألصول  المبيع،  في  القبـض 
بِوزن»(٤). كَمْوزون  بكْيل  استيفاؤه  والمكيل  بها،  ِعلم  وإحاطة  والمشتري  المبيع 

في  الصنعاني   قـال  الموات،  إحيـاء  في  معينـة  بعادات  النـاس  تعـارف  كمـا 
كذلك  كان  ومـا  مطلقًا،  الشـارع  عن  ورد  اإلحيـاء  أن  «واعلـم  السـالم»:  «سـبل 
قبض  كباقي  الشـارع  مطلقـات  يبين  قـد  ألنه  العرف،  إلـى  فيه  الرجـوع  وجـب 
الذي  أن  الراشدي   وذكر  العرف»(٥).  به  يحكم  مما  سرقة  في  والحرز  المبيعات، 

ص ٢٤٤. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (١)
ص ١٦٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
.٤٠/٧ الفتاوى،  مجموع  تيمية:  ابن   (٣)

بتصرف.  ،٦٣/٨ - ٦٤ أطفيش،  للقطب  الشرح  مع  العليل  وشفاء  النيل  كتاب  عبد العزيز:  الثميني   (٤)
.٨٢/٣  ،٢ مجلد  السالم،  سبل  الصنعاني:   (٥)
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وتنقيتها  األرض  تبييـض  أسـباب؛  خمسـة  أحد  العرف  في  اإلحيـاء  بـه  يحصـل 
من  ال يطلع  الـذي  القعير  الخندق  وحفـر  األرض،  على  الحائط  وبنـاء  للـزرع، 

بَمطلع(١)(٢). إال  نزله 
نص  فيها  يرد  لم  التي  للقضايا  عليها  الشرعية  األحكام  بناء  الثاني:  المجال   •
شرعي. فنصوص الشريعة ال يمكن أن تستوعب جميع التفصيالت واالحتماالت، 
ذلك:  على  األمثلـة  ومن  عليـه،  األحـكام  لبناء  العـرف  إلى  الرجـوع  مـن  فال بـد 
إلى  مرفوع  نص  إلى  تسـتند  لم  أنها  على  العلماء  أجمع  فقد  (المضاربة)  الِقراض 
الصحابة @ (٣). بها  فتعامل  معاَملة معروفة،  وإنما أجيزت؛ ألنها كانت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، 

مبني  هو  مما  وتعديلهـا  الشـرعية  األحكام  بناء  تجديـد  الثالـث:  المجـال   •
وجب  واألعراف  العـادات  تلك  تغيـرت  فإذا  واألعراف،  العـادات  علـى  أصـالً 
مع  العوائد  مدركها  التي  األحكام  إجراء  «إن  القرافي :  قال  ولهذا  الحكـم،  تغييـر 
الشريعة  في  ما هو  كل  بل  الدين،  في  وجهالة  اإلجماع  خالف  العوائد  تلك  تغير 
وقال  المتجددة»(٤).  العادة  ما تقتضيه  إلى  العادة  تغير  عند  فيه  يتغير  العوائد  يتبع 
علماء  بمقاصد  وجهل  الديـن  في  ضالل  أبدا  المنقوالت  علـى  «الجمود  أيضـًا: 

الماضين»(٥). والسلف  المسلمين 

ص ١٧٠. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)
السائل: «أصبح  فقال  الموات  إحياء  ـ عن صفة  اهللا  ـ حفظه  الخليلي  سئل سماحة شيخنا أحمد   (٢)
من  اإلنسـان  لمنع  الرسـمية  الجهات  تتدخل  قد  إذ  اإلنسـان  يريد  ال كما  اآلن  المـوات  إحيـاء 
فأجاب:  اإلحياء؟».  هذا  صور  هي  وما  يحييها؟  أن  أرضا  يبيع  أن  أراد  لمن  ال بد  فهل  اإلحياء، 
فكل  منها،  الشجر  وبقلع  بتسويتها  اعتنى  بحيث  ببعثها  بغرسـها  أو  بسـور  بإحاطتها  أحياها  «إن 
ينظر:  بتسـويتها...»  وأمرهم  الحديثة  الحفر  بآالت  جـاء  لو  ذلك:  ومثل  إحياء،  ُيَعّد  ذلـك  مـن 

ص ١٧٠. ـ ،  الراشدي  يحيى  محمد بن  للمحقق  الهامش  ـ  القواعد  جواهر  الراشدي: 
.٣٦٥/٥ األوطار،  نيل  الشوكاني:   (٣)

ص ٢٣١. األحكام،  من  الفتاوى  تميز  في  اإلحكام  القرافي:   (٤)
.١٧٧/١ الفروق،  القرافي:   (٥)
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في  حجة  أنه  في  يتحدد  الفقهاء   عند  العرف  تأثير  نطاق  أن  يظهر  سبق  ومما 
وتعديل  وتوليـد  تشـريع  في  كذلك  يراعـى  وقـد  التشـريعية،  النصـوص  تفسـير 
والتصرفات  العقود  في  وااللتزامـات  اإللزامات  أنواع  وتحديد  وبيان  األحـكام، 

سواه. ال دليل  حيث  العادية  واألفعال 
وقد  الضرورة،  عنـد  بالعرف  ويؤخذ  الخـاص  النص  يترك  فقد  هـذا  وعلـى 
القياس  يترك  له، وقد  إطالقه  يقّيد  الناس، وقد  تعامل  أو  بالعرف  النص  يخصص 
المصلحة  مجـرد  إن  بل  نص،  إلى  ال يسـتند  الذي  االسـتصالح  أو  االجتهـادي 
ونحوه(١). القياس  من  أقوى  فهو  الحاجة،  أو  الضرورة  دليل  العرف  ألن  الزمنية؛ 

الثاني: الرأي  ـ  ب 
االسـتعماالت  مجال  أن  إلى  والمعاصرين  المتقدمين  الفقهاء   بعض  وذهب 

أربعة: في  باالستقراء  ينحصر  والعادة  للعرف  الفقهية 
اعتبره  فقد  ظاهرًا،  الحكم  مشـروعية  على  دليالً  يكون  الذي  العـرف  األول: 
فيها  اسـُتنِد  أحكام  على  اشـتملت  بنصوص  عليه  واسـتدلوا  به  واعتّدوا  الفقهـاء  
يقول  دليل،  بأنـه  بعضها  في  وصـرح  بل  مشـروعيتها،  على  كدليل  العـرف  إلـى 

العوائد»(٢). منها  وعّد  عشر  تسعة  التصرفات  مشروعية  أدلة  «إن  القرافي : 
ُبِعث  «فإنه ملسو هيلع هللا ىلص  المضاربة:  مشـروعية  دليل  في  الزيلعي (٣)  الديـن  فخر  وقـال 

.(٤)«@ الصحابة   وتعاَملها  فتركهم،  يتعاملونها  والناس 

ص ١٦٠. الضرورة،  نظرية  الزحيلي:   (١)
ص ١٩٨. الفصول،  تنقيح  القرافي:   (٢)

فقيه،  ١٣٦٠م):  (٧٦٢هـ/  الديـن  جمال  أبو محمد،  محمد،  يوسـف بن  عبد اهللا بن  الزيلعـي:   (٣)
الراية  «نصب  كتبه  من  القاهـرة.  في  ووفاته  الصومال)  (في  الزيلع  مـن  أصله  بالحديـث.  عالـم 
 .« خ  ـ  الكشـاف  أحاديث  و«تخريج  الحنفية،  مذهـب  «في  ط  ـ  الهداية  أحاديـث  تخريـج  فـي 

.١٤٧/٤ األعالم،  الزركلي: 
.٥١/٥ - ٥٢ لبنان،  المعرفة  دار  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  الزيلعي:   (٤)
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شـرط  فيها  كان  إذا  البيـوع  بـاب  من  «المبسـوط»  فـي  السرخسـي (١)  وقـال 
جائز  فذلك  ظاهـر  ُعرف  وفيه  العقد  ال يقتضيـه  شـرط  فيها  كان  «وإن  ما نصـه: 
بالعرف  الثابت  ألن  البائع،  يحذوه  أن  على  وِشـراكًا  نعالً  اشـترى  لو  كما  أيضًا، 

بينا»(٢). حرجًا  الظاهرة  العادة  عن  النزوع  في  وألّن  شرعي ،  بدليل  ثابت 
الفقهاء ،  بين  اتفاق  محّل  مسـتقّالً  شـرعّيًا  دليالً  العرف  اعتبار  في  يكن  ولم 
ريب  بال  «فهذه  القول:  إلـى  خلص  السـابقة  النصوص  أحدهم  عرض  أن  فبعـد 
به  واالعتداد  اعتباره  ومعنى  األحكام  على  دليالً  يصلح  العرف  أن  على  شواهد 
من  النوع  هـذا  في  وال بد  ظاهـرًا  األحكام  علـى  دليل  وأنه  األحـكام  بنـاء  فـي 
المصلحة  أو  نَّة واإلجماع  السُّ الشرعية،  األصول  من  إلى أصل  يرجع  أن  العرف 

اإلباحة»(٣). أو  المرسلة 
اإلسالمية  الشريعة  أدلة  من  مستقّالً  دليالً  ليست  العادة  أن  آخرون  يرى  بينما 
وهذا  عليها،  الشرعية  األحكام  وبناء  العتبارها  إليهما  ترد  وإنما  ُسنَّة  أو  قرآن  من 
ألّنه  للتحقيق؛  شـرعّيًا  دليالً  العادة  أو  العرف  ليس  بأنه  التحقيق  عند  لنا  ما يظهر 
الحرج  دفع  أو  والمصلحة  الحاجـة  أو  الضرورة  مراعاة  علـى  الغالب  في  مبنـي 

الشرع(٤). مطالب  في  والتيسير  والمشقة 
الحوادث،  على  المطلقة  األحكام  تطبيق  في  إليه  ُيرجع  الذي  العرف  الثاني: 
وال يكاد  األحكام  من  كبير  شـطر  عليه  يبتني  العرف  أبواب  من  عظيم  باب  فهو 
الشريعة وجاللتها  دامغة على عظمة  ثابت وحجة  برهان  فقيه، وهو كذلك  ينكره 

ومكان. زمان  لكل  صالحة  وأنها 
الكلية  األحكام  فـي  إليه  الرجوع  هو  العرف:  من  النـوع  هذا  اعتبـار  ومعنـى 

ترجمته. على  نقف  لم  المبسوط،  صاحب  أحمد  محمد بن  أبو بكر  األئمة  شمس  السرخسي   (١)
.١٣/١ - ١٤ المبسوط،  السرخسي:   (٢)

ص ٣٤٨ - ٣٤٩. الفقهية،  القواعد  صالح:  السدالن   (٣)
ص ١٦٠. الضرورة،  نظرية  الزحيلي:  ـ  ص ٢٤٥.  الكلية،  القواعد  شبير:   (٤)
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له  عرضت  إذا  القاضـي  أو  فالمجتهـد  الحـوادث،  جزئيات  علـى  تطبيقهـا  عنـد 
كالتعزير  أمثالها  مـع  يجعلها  كلي  حكم  إال  الشـرع  من  َيِرد  لم  حادثـة  أو  مسـألة 
الجزئية  المسـائل  أو  الحوادث  هذه  في  رجع  ـَلم،  السَّ وأجل  والنفقة،  وأسـبابه، 
تعالى:  قوله  مـن  المسـتفاد  الكلي  الحكم  فمثالً:  والعـادة،  العرف  تحكيـم  إلـى 
إذا  القاضـي  أو  فالمجتهـد  (البقـرة: ٢٣٣).   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
أمثالها  مع  يجعلها  كلي  حكم  إالّ  الشرع  من  يرد  لم  حادثة  أو  مسألة  له  عرضت 
المسـائل  أو  الحوادث  هذه  في  رجع  ـلم  السَّ وأجل  والنفقة  وأسـبابه،  كالتعزيـر 
على  النفقة  وجـوب  الكلي  الحكم  فمثالً:  والعـادة  العرف  تحكيم  إلـى  الجزئيـة 
العرف  إلى  تحديدهـا  في  يرجـع  وتقديرها  فنفقتهـا  المرضـع  للوالـدة  المولـود 
ويعمل  الوسـع  ذلك  سـبيل  في  يبذل  أن  وينبغي  الوالد،  حال  معرفة  بعد  والعادة 
حكمه  يبنى  ثم  العدالة  من  واثقًا  الحـق  من  قريبًا  ليكون  المسـتطاع،  جهد  النظـر 

عنده(١). الرأي  وأحسن  ظنه  أغلب  على 
العرف  ذلك  فهو  المتعـارف،  باألمر  النطق  منزلة  ينزل  الـذي  العرف  الثالـث: 
الدالة  والعبارات  باأللفاظ  النطق  مجرى  الناس  بيـن  الجارية  العادات  أو  الجـاري 
تسوغ  قرينة  تكون  أو  في تصرفاتهم  الناس  بين  تجري  قد  أنه  ذلك  على مضمونها، 
قوة  لها  العادات  وهذه  يفتي،  أن  وللمفتي  يقضي،  أن  وللقاضي  يشهد،  أن  للشاهد 

األحكام. من  األلفاظ  على  ما رتبه  عليها  يرتب  الشرع  اعتبار  في  باللفظ  النطق 
عاقدًا  المتصرف،  نطق  بمثابة  يكون  الناس  بين  قيامها  أن  اعتبارها:  ومعنى  ـ 
أنهم  األسـواق  في  العرف  كان  فإذا  مضمونه،  يفيد  بكالم  غيرهمـا،  أو  حالفـًا  أو 
في  بالفعل  للتأجيـل  اشـتراطًا  ذلك  كان  الشـهر  أول  إلـى  مؤجل  بثمـن  يبيعـون 
ما يناسـبه  األحكام  من  الشـارع  عليه  يرتب  باللفـظ  التصريـح  أن  فكمـا  العقـد، 

األحكام. لهذه  جعلية  عّلة  يكون  العرف  فكذلك 

ص ٣٤٩. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (١)
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أو  - المسـموع  الصريـح  كالدليـل  يكـون  أن  قرينـة:  كان  إذا  اعتبـاره  ومعنـى 
في  الشـخص  أو  الشـاهد  أو  المفتي  أو  القاضـي  عند  يقـوم  الـذي  المرئـي 

كثيرة(١). عليه  واألدلة  يعمل  فيما  كلٌّ  عليه  فيعتمد  نفسه،  خاصة 
والتعارف»  «اإلدالل  عليـه  وأطلقوا  العرف  من  النوع  هـذا  اإلباضية   واعتبـر 
تسـكن  حال  حصول  عن  عبارة  اإلدالل  «أن  الثمين»:  «العقد  في  السـالمي   وذكر 
مأخوذ  خاصة،  منه  شـيء  في  أو  ماله  في  التصرف  في  الغير  برضى  النفـس  معـه 
دون  أمر  وذلـك  حاله،  من  ظهـر  الذي  بالدليل  رضـاه  عـرف  إذا  عليـه  أدل  مـن 
ذلك  به  يسـترُّ  الغير  مال  فـي  شـيء  فعل  بأنه:  فقل  شـئت  فإن  بالنطـق،  اإلباحـة 
الربيع  بن  أن  وجدت  أحمد   الحسـن بن  قال  يكره،  لم  بحضرته  فعله  لـو  الغيـر، 
الربيع:  فقـال  مرض،  مـن  يعوده  حسـان (٢)  المليح  بن  علـى  دخـل   5 حبيـب  
من  ما به  كأن  جالسـًا  اسـتوى  حتى  المليح  وجه  فتهّلل  الطعام،  هاتِ  يا  قرشـية  
وكان  فأكلوا،  كلوا  للقوم:  الربيـع   فقال  الطعام،  فهيأت  وال كثير،  قليل  المـرض 
فقال   5 عبيـدة   أبي  عنـد  الداللة  ذكـروا  إنهم  قيـل  وقد  قـال  صائمـًا،  الربيـع 
حاجب   منـزل  إلى  لذهبت  أشـاء  لو  أني  غيـر  ما يقولـون  ال أعـرف  أبو عبيـدة : 

ما أريد...»(٣). منه  فأخذت  الكيس  هات  جارية  يا  فقلت: 
المتقدم،  اإلدالل  حكم  في  اختلفوا  قد  وغيرهم  اإلباضية   أن  السالمي   وذكر 
إباحة  أن  يرون  ألنهم  منعـه؛  إلى  البعض  وذهب  جـوازه،  إلى  الجمهور  فذهـب 
يقول:  المعنى  هذا  وفـي  الصريح  بالنطق  إال  ال تكون  الغيـر  ملك  في  التصـرف 
هؤالء  ولعـّل  أصالً،  الداللـة  يجـز  لم  فبعض  فيـه،  اختلف  فقـد  حكمـه  «وأمـا 

ص ٣٥٠. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (١)
الشماخي  وجدت  وإنما  له،  ووافية  مفصلة  ترجمة  على  أقف  لم  المتقدمين  اإلباضية  علماء  من   (٢)
روى  األبرار».  األخبار  العلماء  من  وكان  المليح،  ـ  الربيع  طبقة  أعالم  من  أي  ـ  «ومنهم  يقول: 
السير، ١٠٢/١. كتاب  الشماخي،  ينظر:  الهجري  الثاني  القرن  في  عنه محمد بن محبوب عاش 

.١٢٤/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
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إال  الغير  أموال  حجر  عندهم  األصل  وأن  الصريح،  بالنطق  إال  اإلباحة  ال يرون 
أكثـر  وأجازهـا  بالنطـق  إال  الرضـى  صحـة  إلـى  وال يتوصـل  الرضـى،  بصحـة 

المسلمين»(١).
لبيان  تعّرض  اإلباضية ،  عنـد  العملي  العرف  مفهوم  السـالمي   بّين  أن  وبعـد 
ولم  جوازه،  على  فاألكثر  حكمه  «وأمـا  فقال:  عندهم  اعتباره  ومجاالت  حكمـه 
بجواز  جّوزه  من  واحتج  الظاهر،  لحكـم  المخالفة  من  فيه  لِما  بعضهـم  يسـتبحه 
كقبض  الظن،  وغلبة  والتعارف  النفس  بسكون  الشرع  أبواب  من  أشياء  استعمال 
الرجل  ووطء  بعالمتها،  جاء  من  إلى  اللقطـة  ودفع  الَمهدي،  رسـول  من  الهدية 
غير  من  الشـهرة  وقبول  لزوجته،  األعمى  وجماع  التزويج،  عند  إليه  ُتهَدى  امرأة 
على  اإلمام  طاعة  ووجوب  خزانته،  من  الكتاب  في  بما  الشاهد  وشهادة  الثقات، 

مِصره...»(٢). غير  من  يقدمون  الذين  الغرباء 
تتفق  لم  العرف  من  النوع  هذا  اعتبـار  على  لوا  عوَّ الذين  أن  السـالمي   وذكـر 
قّيده،  من  ومنهم  بإطالق  به  العمل  أجاز  من  فمنهم  األحوال،  جميع  في  كلمتهم 
في  حتى  مطلقًا  جّوزه  من  فمنهم  للتعارف،  المجّوزون  اختلف  «ثّم  نصـه:  وهـذا 
كّلهم  يجّوزه  لم  مـن  ومنهم  والمغصوبين،  واألغياب  واأليتـام  المسـاجد  أموال 
الغالب  ألن  الحاضر؛  المختـار  العاقل  البالغ  مـال  على  جوازه  يقصـرون  وإنمـا 
إباحته، ومن ال يملك أمره فال إباحة  ال يدري ما عنده، ومن ال عقل له ال يصح 
خاص  أمر  أنه  بالتعارف  اإلباحة  حكم  إلى  نظروا  كله  لهذا  المجّوزين  ولعل  له، 
قامت  الشـرع  أدلة  أن  ذلك؛  بيان  مالكه،  إذن  إلى  إباحته  في  ال يحتاج  الشـرع  به 
أمره،  ال يملك  ومن  أمره  يملك  من  بين  تفّرق  ولم  بالتعارف  األخذ  جواز  على 

المالك...»(٣). إذن  على  ال يتوقف  بنفسه  مخصوصًا  ُحكمًا  فصار 

نفسه. المرجع  السالمي:   (١)
.١٢٧/٤ - ١٢٨ الثمين،  العقد  السالمي   (٢)

نفسه. المرجع  السالمي:   (٣)
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داللة  تنزيـل  في  «فصـل:  األحـكام:  قواعـد  فـي  عبد السـالم   العز بـن  قـال 
وتقييد  العموم  تخصيـص  في  األقوال  صريـح  منزلة  األحوال  وقرائـن  العـادات 
وضعه  أكمل  إذا  الضيفان  إلى  الطعام  تقديـم  منها:  أمثلة  وله  وغيرهما،  المطلـق 
عليه  اإلقدام  يباح  فإنه  منه،  بأكلهم  العادة  جرت  الذي  الوقت  وَدَخل  أيديهم  بين 

اللفظية. منزلة  العرفية  للداللة  تنزيالً 
عليه  ال يعرج  مالكه  أن  العادة  جرت  حقير  مال  كل  التقاط  في  اإلذن  ومنها: 

ببذله. العادات  الطراد  به،  واالرتفاق  تملكه  يجوز  فإنه  إليه،  وال يلتفت 
بذلك  البائع  يصرح  لم  ولو  الـدار  بيع  في  األبنية واألشـجار  اندراج  ومنهـا: 

األراضي. بيع  في  واندراجهما  فيه  الغالب  العرف  على  بناء 
ومنها: حفظ الودائع واألمانات في حرز مثلها، فال تحفظ الجواهر والذهب 
في  بحفظها  تصريحه  منزلـة  للعرف  تنزيالً  واألحطاب،  الثياب  بإحـراز  والفضـة 

مثلها. حرز 
على  محموالً  األجير  عمـل  كان  معينة  مدة  على  اإلجارة  وقعـت  إذا  وكـذا: 
وكذا  واإلسـراع،  التباطؤ  في  العادة  على  خـروج  غير  من  العرف  فـي  المتوسـط 

غيره...»(١). دون  فيه  العمل  العادة  جرت  الذي  الزمن  في  األجير  يعمل 
األجير،  عمل  تحديد  في  والعادة  العملـي  العرف  اإلباضية   اعتمد  وقد  هـذا 
بقدر  أطلق  بمـا  الليل  دون  بالنهار  عملـه  ُنصح  األجير  «وعلـى  الشـماخي :  قـال 
غروب  إلـى  الفجر  طلـوع  مـن  والنهـار  وسـعها،  إال  نفسـا  اهللا  ال يكلـف  قوتـه 
بإذنه؛  إال  نافلة  وال يصم  نافلـة  وال يصّل  النوم  وقت  في  ينام  أن  ولـه  الشـمس، 
في  ذلك  إلـى  األجـل، وال يحتاج  ذلك  فـي  عمله  يضعفـه عـن  ممـا  ذلـك  ألن 
والعادة»(٢).  بالعرف  األجل  من  مستثنى  ذلك  ألن  والصوم؛  الصالة  من  الفريضة 

الفقهاء،  رأي  في  والعـادة  العرف  أبو سـتة:  ـ   .١٢٦/٢ األحكام،  قواعد  عبد السـالم:  العز بـن   (١)
ص ٥٢.

.٢٣٠/٦ - ٢٣١ اإليضاح،  الشماخي:   (٢)
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فيه  يرجع  اللغة  وال فـي  فيه  وال ضابط  مطلقًا  الشـرع  به  مـا ورد  كل  وهكـذا 
العرف(١). إلى 

بين  يشيع  أن  وهو  القولي:  العرف  للعادة،  الفقهية  االستعماالت  من  الرابع: 
المعنى  ذلك  يصبح  بحيث  معنى  في  واأللفاظ  التراكيب  بعض  اسـتعمال  الناس 
عقلية،  وال عالقة  قرينة  بال  اإلطالق  عند  أذهانهم  إلى  منها  المتبادر  المفهوم  هو 

الفروع. بعض  في  منهم  شّذ  من  إال  الفقهاء   باتفاق  معتبر  وهو 
في  ذلك  كان  سواء  عرفه،  على  كالمه  يحمل  متكلِّم  كل  أن  اعتباره:  ومعنى 
على  اللغة  تطلقـه  مثـالً:  الصالة  فلفـظ  النـاس،  تصرفـات  أم  الشـارع  خطـاب 
الزكاة  وكذلك  المخصوصـة،  واألفعـال  األقوال  على  الشـرع  ويطلقـه  الدعـاء، 
اللغة:  في  معناها  فالزكاة  الشـرعية،  المصطلحات  من  وغيرها  والحج  والصـوم 
لكن  القصد،  معناه  والحج  اإلمساك،  مطلق  به  يراد  والصوم  الطهارة،  أو  الزيادة 
حقائق  فأصبحت  الشرعية،  معانيها  إلى  اللغوية  معانيها  عن  األلفاظ  هذه  انتقلت 
المعنى  إال  األذهان  إلى  يتبادر  لم  أطلقت  إذا  أنها  بحيث  شرعية  وأعرافًا  شرعية 
تحمل  والتصرفات،  العقود  عليها  تدور  التي  الناس  أقوال  هذا  ومثل  الشـرعي. 

ومخاطبتهم(٢). ُعرفهم  على 
لفظ  الموافقة  على  وتدل  النـاس  بعض  عند  المتداولة  العبارات  أمثلة  ومـن 
الكدمي   أبو سعيد  سئل  الصدد  وهذا  غيرهم،  عند  آخر  معنى  به  يراد  وقد  (إيه)، 

ِحّالً؟ ذلك  يكون  هل  إيه،  فقال:  مالك  من  الِحّل  في  أنا  لرجل:  قال  رجل  عن 
شيء  من  استباحة  أو  الحل  فيه  له  يثبت  شيء  من  استحّله  إذا  أنه  «معي  قال: 
ما يعرف  معنى  على  عندي  تخـرج  الجواب  بهذا  فإجابته  اإلباحة،  فيه  لـه  يثبـت 
الحكم  معنى  علـى  يخرج  كان  فإن  منـه،  الكالم  تعارف  في  المجيب  لفـظ  مـن 

ص ١٦٧. الوجيز،  البورنو:  ـ  ص ١٦٩.  القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)
 .٨٨٥/٢ - ٨٨٦ المدخل،  الزرقا:  ـ  ص ٥٠ - ٥١.  الفقهاء،  رأي  في  والعادة  العرف  أبو سـتة:   (٢)

ص ٣٥١ - ٣٥٢. الفقهية،  القواعد  السدالن:  ص ٢٧٨.  الوجيز،  البورنو:  ـ 
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على  ال يخرج  كان  وإن  تغيير،  وله  لغته  واحد  كل  على  عندي  كان  لغته،  وتلك 
معاني  مـن  يفهم  ولم  بذلـك  اإليماء  معنـى  على  هو  وإنمـا  لغته،  مـن  األغلـب 

الحكم»(١). ال في  االطمئنانة  معنى  عندي  يخرج  فهو  الكالم، 
على  بها  يحكـم  صريحة  كانـت  إذا  األلفـاظ  أن  الكدمـي   عبـارة  مـن  ويفهـم 
العرف  جانب  فيهـا  فنغّلب  محـددة  أو  واضحـة  غير  كانـت  إذا  ولكـن  صاحبهـا، 
فإن  لغته  فـي  شـخص  كل  ما تعارفه  أو  لغتهم،  فـي  الناس  فـي  الجاريـة  والعـادة 
بذلك،  عليه  حَكمنا  الموافقة  على  ليدل  (إيه)  كلمة  مثالً  يستعمل  عادته  َمن  وجدنا 
محّكم ة  العادة  ألن  بذلـك؛  عليه  فال نحكم  المعنى  لذلـك  ال يسـتعملها  كان  وإن 
والعادة. العرف  م  ُيحكَّ اللغوية  الحقيقة  تعذرت  وإذا  الناس وتصرفاتهم،  أقوال  في 

:á«Yô°ûdG  ΩÉμMC’G  »a  IOÉ©dGh  ±ô©dG  QÉÑàYG  •hô°T  :»fÉãdG  ´ôØdG
يرجع  دليالً  وال اعتباره  عليه،  الفقهية  األحكام  لبناء  صالحًا  ُعرفٍ  كل  ليس 
العرف  بل  اإلجمـاع؛  افتقده  أو  ُسـّنة  أو  كتاب  من  النص  أعـوزه  إذا  الفقيـه  إليـه 
األحكام  لبعض  أساسـًا  وجعلوها  عليها  عّولوا  التي  والعادة  الفقهاء   اعتبره  الذي 

التالية: الشروط  فيها  ما توافرت  هي  وحكمًا  حجة  واعتبروها  الشرعية 
األول: الشرط  ـ   ١

في  مستمّرًا  بها  العمل  يكون  بأن  غالبة  أو  مطردة  العادة  أو  العرف  يكون  أن 
اطردت»(٢).  إذا  العادة  «تعتبر  الراشـدي :  قال  كما  أغلبها  في  أو  الحوادث  جميع 
ابن  وقال  فال»(٣)،  اضطربت  فإذا  اطردت  إذا  العادة  تعتبر  «إنما  السـيوطي :  وقال 

غلبت»(٤). أو  طردت  إذا  العادة  تعتبر  «إنما  نجيم : 

بتصرف.  ،٢١٥/٢ المفيد،  الجامع  الكدمي:   (١)
ص ١٦٦. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)

ص ١٢٣. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٣)
ص ٩٣. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٤)
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في  مستمّرًا  به  عملهم  يكون  أن  ُمتعارفيه:  بين  العرف  اطراد  من  هنا  والمراد 
بلد  في  الناس  بين  العرف  ما جرى  إذا  ذلك:  مثال  ال يتخلف،  الحوادث  جميـع 
يكون  فإنه  ومؤّجل،  معّجل  إلى  تقسيمه  أو  الدخول  قبل  المهر  بتعجيل  إقليم  أو 
من  المتعارفة  الحالة  على  يجرون  أهله  كان  إذا  اإلقليم  أو  البلـد  هذا  في  مطـردًا 

النكاح(١). حوادث  جميع  في  التقسيم  أو  التعجيل 
أكثر  في  حاصـالً  عليه  أهلـه  جريان  يكـون  أن  الُعـرف،  غلبـة  مـن  والمـراد 
العملية  األغلبية  اشتراط  معناه  العرف  في  الغلبة  أو  االطراد  فاشتراط  الحوادث، 
تجرى  التي  المعاملة  في  إليه  فيرجع  الحوادث(٢)؛  في  حاكمًا  اعتباره  ألجل  فيه، 
أنواعًا  كانت  فـإن  البلد  نقد  علـى  نزل  وأطلق،  شـيئًا  باع  «من  فمثـالً:  أهلـه  بيـن 
البيع،  بطل  بيـان  يكن  ولم  العـادة  اضطربت  فإن  الغالـب،  فعلى  بهـا  يتعاملـون 

اإلجارة»(٣). وكذا 
اعتباره  في  وال يقدح  بوجوده  مقطوعًا  العـرف  يكون  والغلبة  وباالطـراد 
إن  شـيء  فال يضير  العادة  وكذا  القليلـة،  الوقائع  بعـض  في  به  العمـل  تـرك 
ال القليل  الشـائع  للغالب  العبرة  ألن  النـادرة؛  الحوادث  بعض  في  تخّلفـت 

النادر (٤).
شـرعًا  معتبرة  العوائد  كانـت  «وإذا  فيقـول:  المعنـى  هـذا  الشـاطبي   ويؤكـد 

الجملة»(٥). عن  عادة  ما بقيت  انخراقها  اعتبارها  في  فال يقدح 
يقول  الفقهاء   قرر  كما  التصرفات،  في  محّكمة  المطردة  فالعادة  عليه؛  وبنـاء 
وُمضمره  م،  الُمحكَّ فهو  العادة  اطراد  فيه  ما يتضح  «كل  الجويني :  الحرمين  إمام 

ص ١٨٩ - ١٩٠. اإلسالمي،  التشريع  في  العرف  أثر  عوض:  صالح  السيد  النجار   (١)
.٨٩٧/٢ - ٨٩٨ المدخل،  الزرقا:   (٢)

ص ١٦٦. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)
ص ١٩٠. العرف،  أثر  النجار:   (٤)

.٢٨٨/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٥)
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المطردة  العادة  «ألن  بقولـه:  ذلك  الفقهاء   بعـض  وعّلل  صريحـًا»(١).  كالمذكـور 
تنزَّل منزلة الشرط كما تنزَّل منزلة صريح األقوال في النطق باألمر المتعارف»(٢).

أهل  عند  وجدا  إذا  يعتبـران  إنما  واالطـراد  الغلبة  أن  الفقهـاء   بعـض  ويـرى 
غيره  الكتب  في  فاالشـتهار  الفقه،  كتب  في  اشـتهر  ال ما  بينهم  واشـتهرا  العرف 
كان  ُعرفية  واقعة  فـي  يسـتفتيه  من  المفتي  على  ورد  لو  عليه؛  وبناء  الُعـرف  فـي 
كتب  في  ما اشـتهر  ال على  عليها  حكمه  فيبنـي  بلده،  عوائد  فـي  ينظـر  أن  عليـه 
تغّير  فإذا  زمانهم  في  سـائدًا  عرفًا  كان  الفقهاء   كتب  في  مـا ُدّون  ألن  المذاهـب؛ 

ذلك(٣). بمقتضى  عمل  غلب  أو  واطرد  بعضه  أو  كّله  العرف 
بغيرها  والعمل  بهـا  العمل  بين  مشـتركة  وصارت  العادة  اضطربـت  إذا  أمـا 
لما  ألّنه  مقيِّدًا؛  ـ  المشترك  العرف  أي  ـ  يصلح  «وال  الغزالي :  قال  كما  فال تعتبر، 

متعارضًا»(٤). صار  مشتركًا  كان 
عليها  ال يجرون  كانوا  ولو  القوم  أكثر  اعتادهـا  متى  عرفًا  تسـمى  العادة  فإن 

مشتركًا. ُعرفًا  سميت  وعدمه  بها  عملهم  تساوى  وإذا  أعمالهم  أقل  في 
العمل  ما تساوى  وهو  غالبًا،  يكن  لم  الذي  العرف  خرج  ذكر  الذي  وبهذا 
يرجع  دليالً  أو  مستندًا  وال يصح  الناس  معامالت  في  ال يعتبر  وهو  وتركه،  به 
إذا  أحيانًا  بـه  القوم  عمل  ألن  المطلقة؛  والواجبـات  الحقوق  تحديـد  فـي  إليـه 
ينقض  أكثر  أو  مماثلة  أحيانًا  له  فتركهم  تحكيمه  إلى  قصدهم  على  دليالً  صُلح 

الداللة(٥). هذه 
في  التردد  إلـى  يؤدي  المشـترك  العرف  بـأن  ذلك:  عابدين   ابـن  علَّـل  وقـد 

ص ١٢٣. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (١)
ص ١٩٠ - ١٩١. العرف،  أثر  النجار:   (٢)
ص ٣٥٤. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (٣)

.١٣٤/٢ العرف،  نشر  عابدين:  ابن   (٤)
.٨٩٨/٢ المدخل،  الزرقا:   (٥)
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أحد  فال يتقيد  غيره،  أو  المعنى  هذا  قصد  المتكلِّم  بأن  فال يقطع  المراد  المعنى 
دون  المعنيين  تسـاوي  يقتضـي  ألنـه  االشـتراك؛  بتحقـق  لتعارضهمـا  المعنييـن 
عليه  وال يبني  بـه  وال يعمل  معتبـر  غير  المشـترك  فالعـرف  ألحدهمـا،  ترجيـح 
ماله  المتزوجة من  َجهاز األب البنته  بأن  بلد  في  ُعرف  يوجد  أن  الحكم، ومثاله: 
هدية  البنته  األب  جهـاز  يعتبر  البلـد  نفس  في  آخر  ُعـرف  وُوجد  عاريـة،  يعتبـر 
هذا  حول  وابنته  األب  بيـن  نزاع  وحصل  ابنتـه  األب  وجهز  العرفـان،  وتسـاوى 
ألحدهما،  وال بّينة  البنت؟  تملكه  هدية  أم  األب  إلى  ُيرد  عارية  هو  هل  الجهاز، 
لتعارض  الخصمين،  أحد  لدعوى  مرجحًا  دليالً  المشترك  العرف  هذا  فال يصلح 
القول  يكون  وحينئذ  لتسـاويهما،  اآلخر  على  ألحدهما  ال مرجح  حيث  العرفين 

اإلعطاء(١). بصفة  أدرى  وهو  المعطي  ألنه  بدعواه  له  فيحكم  بيمينه،  لألب 
القول  ويكون  اآلخر،  إلى  وال يلتفت  به  عمل  غالبًا  العرفين  أحد  كان  لو  أما 
بين  حينئذ  ال تعارض  إذ  بدعواه،  له  فيحكم  بيمينه،  الغالب  العرف  له  يشهد  لمن 

به(٢). فيعمل  اآلخر  عن  أحدهما  ح  وترجَّ تساويهما  لعدم  العرفين 

الثاني: الشرط  ـ   ٢
إنشائها،  عند  قائمًا  التصرفات  في  تحكيمه  المراد  العرف  أو  العادة  تكون  أن 

فال تعتبر. وإال  له،  مقارنة  أو  للتصرف  سابقة  تكون  بأن 
إنشـائه  وقت  موجودًا  التصرف  عليه  يحمل  الذي  العرف  يكون  أن  ومعناه 
زمانه  إلى  يسـتمر  ثم  التصرف،  وقـت  على  سـابقًا  العرف  حدوث  يكـون  بـأن 
اعتبار  بعد  جديد  ُعرٌف  طرأ  فإذا  فعالً(٣)،  أو  قوالً  التصرف  أكان  سـواء  فيقارنه 
هذا  أي  ـ  ألنه  العرف؛  هذا  ال يعتبر  القول  أو  الفعل  صدور  عند  السائد  العرف 

.١٣٤/٢ العرف،  نشر  عابدين:  ابن   (١)
.٨٩٨/٢ المدخل،  الزرقا:   (٢)

ص ٦٥. والعادة،  العرف  أبو ستة:   (٣)
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بهذا  فخرج  قبلـه(١).  مضى  ال فيما  بعـده  يوجد  فيما  يعمـل  ـ  الطـارئ  العـرف 
أمران: الشرط 

العمل  قارن  أو  بعده  التصرف وحادثًا  العرف طارئًا على  كان  ما إذا  األول:  ـ 
بمقتضاه.

فإنه  التصرف،  إنشـاء  قبل  وتغيَّر  التصرف  علـى  سـابقًا  كان  ما إذا  الثانـي:  ـ 
منهما(٢). كل  على  حمله  ال يصبح 

االستعمال  في  السابق  هو  األلفاظ  عليه  تحمل  الذي  «العرف  الراشدي :  قال 
ابن  عليه  وزاد  أيضًا(٤)،  السـيوطي   عليه  ما نصَّ  وهذا  ر»(٣).  ال المتأخِّ المقارن  أو 
ما له  أّن  القاعدة  ألن  ذلك؛  الطارئ»(٥).  بالعرف  ال عبرة  قالوا  «ولذا  فقال:  نجيم  
الطارئة  العادات  أما  السائد،  ُعرفه  على  لفظه  يحمل  إنما  لفظ  في  عادة  أو  ُعرف 
فيحمل  معارضتها  من  سـالم  النطق  فإن  النطق،  على  بها  فال ُيقَضى  النطـق  بعـد 
البيع،  على  السابق  البلد  نقد  على  ُنّزل  بِنقد  باع  «من  ذلك:  ومثال  اللغة(٦)،  على 
على  السـابقة  ُسـّنته  بالوقف  وُيقتَفى  بعده،  به  ُتعوِرف  نقد  ال على  حالـة  فـي  أو 

بعد»(٧). حدث  ال ما  ذلك،  على  أوقف  إن  اإليقاف 
وقت  قائم  غير  ُعـرٌف  به  جرى  بما  اإلنسـان  ألزمنا  لو  ما تقدم،  علـى  وبنـاء 
عرف  هو  المعتبر  العـرف  بأن  الفقهاء   وصرح  يلزمه،  لـم  بما  أللزمنـاه  التصـرف 

التصرف(٨). فيه  وجد  الذي  والبلد  الزمن 

ص ٥٤. العرف،  نظرية  الخياط:  ـ   .٨٩٩/٢ المدخل،  الزرقا:   (١)
ص ٦٥. والعادة،  العرف  أبو ستة:   (٢)
.١٦٩ القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)

ص ١٢٨. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٤)

ص ١٠١. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٥)
الفصول. تنقيح  شرح  القرافي،  عن  نقالً  ص ٨٧.  محّكمة،  العادة  النّصار:   (٦)

.١٦٩ القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٧)
ص ٢٢٥. التشريع،  في  العرف  أثر  النجار:   (٨)
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العرف  على  ُتبَنـى  «...واألحكام  المعنـى:  هـذا  إلى  مشـيرًا  نجيم   ابـن  قـال 
أهله»(١). ُعرف  عصر  كل  وفي  إقليم  كل  في  فيعتبر 

وُعرفه،  ونيته  المتكلِّـم  قصد  تهمـل  أن  «...فإياك  الجوزيـة :  قيم  ابـن  وقـال 
والناذر  الحالف  وُتلـزم  منه،  بريئة  ما هـي  إليها  وتنسـب  الشـريعة،  على  فتجنـي 

به»(٢). ورسوله  اهللا  يلزمه  ما لم  والعاقد 
وذكر الشاطبي  «أن العوائد تختلف باختالف األعصار واألمصار واألحوال وغير 
ذلـك من األمور التي تتغير من زمن إلى زمن، وبلد إلى آخر، ولذا فإنها ال ُيقضى بها 
البّتة على ما تقدم حتى يقوم دليل على موافقة العرف الجاري اليوم لما سبقه، فيكون 
الدليـل هـو الـذي جعلنـا نقضـي بـه علـى الماضـي ال بمجـرد العـادة، وكذلك في 
المستقبل، ال ُيحكم فيه بالعادة الماضية أو العرف السابق؛ ألنها غير مستقرة في ذاتها 

وحيث كانت غير مستقرة ال يتأتَّى الحكم بها إال على التصرف الحادث»(٣).
ورعاية لهذا الشـرط فإن الفقهاء  يرون وجوب تفسير ُحجج األوقاف والوصايا 
والبيـوع والهبات ووثائق الزواج وما َيِرد فيها من شـروط واصطالحات على ُعرف 
المتصرفيـن الـذي كان موجودًا في زمانهـم، ال على ُعرف حادث، فلو أن شـخصًا 
وقَّف سـنة ألـف من الهجـرة مزرعة على علمـاء الشـريعة وكان المتبـادر من كلمة 
العلماء، من لهم خبرة كافية بعلوم الدين واللغة العربية، وإن لم يحمل شهادة علمية 
أو غيرهـا، ثم حـدث ُعرٌف في هـذا الزمـان يطِلق هـذا اللفظ على حملة الشـهادة 
العلمية ال غيرهم، ورفعت دعوى من العلماء الذين لم يحصلوا على هذه الشهادة، 
فمـن له النظـر في هذه الدعوى يفسـر هذا اللفـظ بالُعرف الذي كان مسـتمّرًا وقت 

إنشاء الوقف، وهو كل من حاز صفة العلم، وال يحمله على العرف الحادث(٤).

ص ١٠١ - ١٠٢. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (١)
.٦٨/٣ الموقعين،  إعالم  الجوزية:  قّيم  ابن   (٢)

.٢٩٧/٢ - ٢٩٨ الموافقات،  الشاطبي:   (٣)
بتصرف. ص ٦٥  والعرف،  العادة  أبو ستة:   (٤)
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اللغوية  مدلوالتها  بحسـب  تفهم  أن  يجـب  التشـريعية  النصوص  فإن  وعليـه، 
مفاهيم  لتبدل  وال عبرة  الشـارع،  مراد  هي  ألنها  النص؛  صدور  عصر  في  والعرفية 
معنى،  التشـريعي  للنص  يسـتقر  لم  وإال  المتأخرة،  الزمنيـة  األعراف  فـي  األلفـاظ 
إذ ذاك هو مصالح  ُعرفي  له معنى  الزكاة  آية مصارف  اهللا» في  لفظ «في سبيل  فمثالً 

ذلك. في  العلماء  بين  اختالف  على  مطلقًا  الخيرات  ُسبل  أو  الشرعي،  الجهاد 
فإذا  سـفره»(١).  في  «المنقطع  العرفـي:  معناه  أيضًا  فيهـا  سـبيل»  «ابن  ولفـظ 
اهللا»  «سـبيل  معنى  مثالً  فأصبح  التعابير،  هـذه  من  شـيء  في  الناس  ُعرف  تبـدل 
له  ال ُيعرف  الذي  اللقيط  الطفل  السبيل»  «ابن  معنى  وأصبح  خاصة،  العلم  طلب 
األول عند صدوره، ومعموالً  العرفي  معناه  يظل على  التشريعي  النص  فإن  أهل، 
الُعرفية  للمعاني  وال عبرة  الشـارع(٢)،  مراد  هو  ألنه  المعنى؛  ذلك  حدود  فـي  بـه 
الشـأن:  هذا  في  القرافي   يقـول  النـص(٣).  ورود  بعـد  الحادثـة  االصطالحيـة  أو 
يقدم  والناسـخ  للغة،  ناسـخ  العرف  ألن  اللغة؛  داللة  على  مقدمة  العرف  «داللة 
المعتادة،  النقـود  على  الثمـن  فيه  يحمـل  البيع  عقـد  أن  فكمـا  المنسـوخ،  علـى 
الشريعة  نصوص  كذلك  النقود،  في  بعده  العادات  لتبدل  البيع  هذا  في  وال عبرة 

العادات»(٤). من  ما قارنها  إال  فيها  ال يؤثر 

المحلي،  أحمـد  محمد بن  الدين  وجـالل  بكر  أبـي  عبد الرحمٰن بن  الديـن  جـالل  السـيوطي   (١)
اآلية  التوبة،  سورة  للسـيوطي،  النزول  أسـباب  في  النقول  لباب  بكتاب  مذيالً  الجاللين  تفسـير 
المحتار،  رد  عابدين،  ابـن  ـ  ص ٢٥٠.  ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م،  ط ٢،  بيـروت  المعرفـة،  دار   ،٦١

.٦١/٢ الزكاة،  في  المصرف  باب 
 }  | ﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في  الجاللين  تفسير  على  المالكي  الصاوي  حاشية  في  جاء   (٢)
ويشتري  أي  إلخ»  بالجهاد  القائمين  أي  «قوله:  نصه:  بما  المعنى  هذا  ما يفيد   ﴾ ¡ ے   ~
األخذ  لهم  فيه  المنهمكين  العلم  طلبة  «أن  مالك:  ومذهب  وفرس،  ودرع  سـالح  من  آلته  منها 
الحاشية  الصاوي:  مجاهدون...»  ألنهم  المال؛  بيت  من  حقهم  انقطع  إذا  أغنياء  ولو  الزكاة  من 

.١٥٤/٢ ط ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م،  بيروت،  الفكر،  دار  الجاللين،  على 
.٩٠٠/٢ المدخل،  الزرقا:   (٣)

فقرة ٩٣، ص ٢٥٠. «مالك»،  أبو زهرة: محمد، كتاب  ـ  يتصرف.  الفصول، ص ١٩٤.  تنقيح  القرافي:   (٤)
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المؤثرة  األعراف  من  تصرف  كل  فـي  يعتبر  إنما  أيضًا  العملي  العرف  وفـي 
الناس  عرف  تبدل  فلـو  بعده،  الحادث  دون  التصـرف  عند  موجودًا  مـا كان  فيـه 
تقسيط  في  أو  للمبيع،  تبعًا  البيع  في  يدخل  فيما  أو  البيع  في  عيبًا  ُيعد  فيما  مثالً 
في  أو  قمرية،  أو  شمسـية  اإليجار  سـنة  كون  في  أو  المأجورة،  العقـارات  أجـرة 
فإن  الشـؤون،  من  ذلك  غير  إلى  مؤجل  أو  معجل  إلى  النكاح  في  المهر  تقسـيم 
أحكامها  من  شيئًا  وال يبدل  السـابقة  التصرفات  على  ال يسـري  الحادث  العرف 

ظله(١). في  الواقعة  الجديدة  التصرفات  له  تخضع  وإنما  والتزاماتها 

الثالث: الشرط  ـ   ٣
للعاقدين  شـرطًا  العادة  تعارض  أالّ  أو  بخالفه،  تصريح  العرف  يعارض  أال 
النطق  منزلة  ينزل  الذي  بالعرف  الشرط يختص  بها. وهذا  العمل  بعد  أحدهما  أو 
صرح  كما  الشـرط  منزلة  ُتنّزل  قوم  مـع  المطردة  العادة  ألن  المتعـارف؛  باألمـر 

الراشدي (٢). بذلك 
أن  تقدم  وقد  مضمونه،  عكس  يفيد  عمل  أو  قول  ال يوجد  أنه  ذلـك  وبيـان 
عن  المتعاقدين  سـكوت  أن  هي  المشـروط  منزلة  المعروف  األمـر  تنزيـل  علـة 
على  اعتمادًا  منهم  واقعًا  يعتبـر  صراحة،  إياه  اشـتراطهم  وعدم  المتعارف  األمر 

الجاري. العرف 
فإذا  الداللة،  قبيـل  من  هو  إنما  الحـال  هذه  في  المتعـارف  الحكـم  فإثبـات 
عبرة  «ال  أنه  المقررة،  الفقهية  القواعد  من  إذ  الداللة،  هذه  بطلت  بخالفه  صّرح 

التصريح »(٣). مقابلة  في  للداللة 
هناك  كان  إذا  حجـة  وال يكون  ال يعتبـر  العرف  «أن  الـكالم:  هـذا  ومفهـوم 

.٩٠٠/٢ - ٩٠١ المدخل،  مصطفى:  الزرقاء   (١)
ص ١٦٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)

.١٣ المادة  العدلية،  المجلة   (٣)
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قبيل  من  هو  إنما  عليـه  المتعارف  ألن  الناس؛  عليه  ما تعـارف  يخالف  تصريـح 
التصريح  وِجد  فـإذا  عدمه،  عند  الصريـح  الكالم  مقام  تقـوم  والداللـة  الداللـة، 
عن  التعبير  في  والنيابة  الخَلفيـة  هذه  لها  يبق  لـم  الداللة  تلك  ما تفيـده  بخـالف 

العرف»(١). ويترك  به  صرح  بما  العمل  إلى  يصار  وحينئذ  اإلرادة 
إذا  العرف  في  ما يثبـت  «كل  «قواعده»:  في  عبد السـالم   العز بن  اإلمام  يقـول 
وهذا  صّح»(٢).  به  الوفاء  ويمكن  العقد  مقصود  يوافق  بما  بخالفة  المتعاقدان  صّرح 
ولو  فال يعتبر  به،  الوفاء  وال يمكـن  العقد  مقصود  ما ال يوافق  يخـرج  وجيه  تقييـد 
على  المستأجر  شرط  «لو  أنه  عبد السالم   ابن  به  َمّثل  كما  بيانه  المتعاقدان،  به  صّرح 
ذلك،  لزمه  المنفعة،  يقطع  وشرب  أكل  غير  من  بالعمل  النهار  يستوعب  أن  األجير 
فالذي  ونهارًا،  ليالً  ال ينام  بحيث  والنهار  الليل  في  شهرًا  يعمل  أن  عليه  شرط  ولو 
إليه»(٣). الحاجة  به، فكان ذلك غررا ال تمس  الوفاء  لتعذر  أراه بطالن هذه اإلجازة 
صّح  الفروض  على  ويقتصر  الرواتب  ـنن  السُّ ال يصلي  أن  عليه  شـرط  لو  أما 
القائم  بالعرف  االستحقاق  على  خرجت  إنما  األوقات  تلك  ألن  به؛  الوفاء  ووجب 

جاز(٤). به  الوفاء  ويمكن  الشرع  يجّوز  مما  ذلك  بخالف  صرح  فإذا  الشرط  مقام 
أطاق  بما  الليل  دون  بالنهار  عمله  نصح  األجير  «وعلى  «اإليضاح»:  في  جاء 
غروب  إلى  الفجر  طلوع  من  والنهار  وسعها،  إال  نفسًا  اهللا  ال يكلف  قوته،  بقدر 
ألن  بإذنه؛  إال  نافلة  وال يصـم  نافلة  وال يصّل  النوم  وقت  ينـام  أن  وله  الشـمس 
الفريضة  في  ذلك  إلى  وال يحتاج  األجل،  ذلك  في  عمله  عن  يضعفه  ممـا  ذلـك 

والعادة»(٥). بالعرف  األجل  من  مستثنى  ذلك  ألن  والصوم؛  الصالة  من 

بتصرف. ص ٢٠٨  اإلرادة،  عن  التعبير  سوار:  الدين  وحيد   (١)
.١٧٨/٢ األحكام،  قواعد  عبد السالم:  ابن   (٢)

ص ١٧٨ - ١٧٩. السابق،  المرجع   (٣)
ص ١٨٦. نفسه،  المرجع   (٤)

.٢٣٠/٢ - ٢٣١ اإليضاح،  الشماخي:   (٥)
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أجرة  المسـتأجر  يدفع  أن  على  جارًيـا  العرف  كان  إذا  أيضـًا:  األمثلـة  ومـن 
جاز(١). الشهر  آخر  في  األجرة  دفع  على  فاتفقا  شهر  كل  أول  في  مقدمًا  البيت 

حجة  العرف  «إن  العدلية:  األحكام  مجلة  شـارح  التركي   حيدر  علي   ويقول 
أجيرًا  شـخص  اسـتأجر  فلو  العاقدين،  ألحد  شـرط  أو  لنص  مخالفًا  يكن  لم  إذا 
إلى  الصباح  من  بالعمـل  يلزمه  أن  له  ليس  فقط،  العصـر  إلى  الظهر  مـن  للعمـل 

هكذا»(٢). البلدة  ُعرف  أن  بحجة  المساء 
الُمعير  به  يقيدها  بما  والمقدار  والمكان  الزمان  في  اإلعارة  تتقّيد  وعلى ذلك 
ولو جاء قيده مخالفًا للمعتاد، إذ ال عبرة للمعتاد مع التصريح بخالفه، ولنضرب 

فمثالً: للتوضيح  أخرى  أمثلة  لذلك 
بركوبها  مأذونًا  يعتبر  للتحميل  أو  للركب  مثالً  دابة  شخص  استعار  فلو  ـ   ١
عن  صراحة  الُمعير  نهاه  لو  ولكن  ُعرفًا،  أمثالها  في  المعتـاد  القدر  بتحميلهـا  أو 
ال يجوز  لـه،  حدده  مقـدار  من  أكثـر  تحميلها  عـن  أو  مـدة  مـن  أكثـر  ركوبهـا 
في  متعديًا  كان  زاد  فإن  المعتاد،  ال يتجاوز  مقدارًا  ولو  عليه  يزيد  أن  للمسـتعير 

الغاصب(٣). حكم 
يركبهـا  أن  (المعيـر)  السـيارة  صاحـب  نهـى  لـو  أيضـًا:  اإلعـارة  ومـن  ـ   ٢
من  ال يخرج  وأن  معين،  وقت  في  إال  ال يسير  وأن  مرتين،  من  أكثر  (المستعير) 

العرف(٤). خالف  ولو  بذلك  يتقيد  أن  المستعير  فعلى  فيها،  هو  التي  البلدة 
ولكن  المشـتري  على  المبيع  تسـليم  نفقات  تكـون  أن  العـرف  كان  إذا  ـ   ٣

عليه(٥). اتفق  الذي  بذلك  فيعمل  البائع  على  أنها  على  العاقدان  اتفق 

ص ٢٣٧. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (١)
الشـرح  تعريب:  رقم ٣٧،  المـادة  العدلية،  األحـكام  مجلة  شـرح  الحـكام،  درر  حيـدر:  علـي   (٢)

الحسيني. فهمي  للمحامي  المذكور 
.٩٠٢/٢ المدخل،  الزرقا:   (٣)

ص ٣٦١. الفقهية،  القواعد  صالح:  السدالن   (٤)
ص ٦٧. والعادة،  العرف  أبو ستة:   (٥)
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في  إال  ال ُيتوّلى  عمل  في  الليل  يسـتثنى  أن  على  الناس  ُعرف  اطرد  لو  ـ   ٤
فال يعتبر  الليل،  في  إال  ال يعمل  أن  األجير  على  العمل  صاحب  فاشـترط  النهار 

حينئذ(١). العرف 
تأجيرها  على  العاقدان  واتفق  للسكنى  البيوت  تأجير  الناس  تعارف  ولو  ـ   ٥

بخالف (٢). التصريح  مع  للعرف  فال عبرة  ذلك،  غير  في  بها  لالنتفاع 

الرابع: الشرط  ـ   ٤
في  قطعي  ألصل  أو  ثابـت  لنص  تعطيل  العادة  أو  العـرف  في  ال يكـون  أن 
الشرعي  النص  خالف  إذا  التشريع  في  معتبرًا  ال يكون  العرف  أن  أي  الشريعة(٣)؛ 
كتاب  من  نّصًا  العادة  تخالف  أال  بقوله:  بعضهم  عنه  عّبر  وقد  ُسنَّة  أو  كتاب  من 

اإلسالمية(٤). الشريعة  في  قطعي  أصل  أو  ُسنَّة  أو 
أفادتها  التي  لألحـكام  موافقة  الناس  عـادات  تكون  أن  الشـرط  هذا  ومعنـى 

اعتبارها. بطل  خالفتها  فلو  األدلة، 
من  أو  الشريعة  نصوص  من  الشرعية  األدلة  لبعض  مخالفًا  العرف  كان  فإذا 
الباحثين  الفقهاء   أقـوال  من  يسـتخلص  الذي  العام  فالمبدأ  وأصولهـا،  قواعدهـا 
أصل  أو  شـرعي  لنص  تعطيل  بالعرف  العمـل  على  ترتـب  إذا  أنه:  هـو  إجمـاالً 
على  مقدم  الشـارع  نص  ألن  اعتبار؛  للعرف  عندئذ  يكن  لم  الشـريعة  في  قطعي 
ومشي  الميسـر،  ولعب  الخمر،  وشـرب  بالربا،  التعامل  الناس  كتعارف  العرف، 
العورة،  بعـض  وكشـف  المقابر  علـى  الشـموع  وإضـاءة  الجنائـز،  وراء  النسـاء 
النصوص  جاءت  ثم  الجاهلية،  في  الناس  تعارفه  مما  الشرع  خالف  مما  وككثير 

جامعة  المركزية،  المكتبة  من  مصورة  نسـخة  اإلسـالمي،  الفقه  في  وأثره  العرف  عبد اهللا:  عمر   (١)
.٤٤١٢ برقم  الرياض،  سعود،  اإلمام 

ص ٢٢٣. اإلسالمية،  الشريعة  في  العرف  أثر  النجار:   (٢)
ص ٣٠٨. الفقهية،  القواعد  صالح:  السدالن  ـ   .٩٠٢/٢ المدخل،  الزرقا:   (٣)

ص ٢٤٥. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (٤)
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بالعادات  تسـمى  العادات  وهذه  األعراف  فهذه  عنه،  والنهـي  بتحريمه  الشـرعية 
الباطلة. واألعراف  الفاسدة 

تنزيل  يمكن  العرف مما  كان  بل  التعطيل،  العرف هذا  يترتب على  لم  إذا  أما 
وله سلطان محترم. معتبر  عندئذ  فالعرف  بينهما،  التوفيق  أو  عليه  الشرعي  النص 

النتائج  فيه  تختلـف  تفصيلي  نظر  على  يقـوم  الحالتين  هاتين  بيـن  والتمييـز 
اجتهادية،  ألدلة  مخالفًا  أو  قطعـي،  أصل  أو  لنص  مخالفًا  العرف  كـون  بحسـب 
وبحسـب  بعده،  حادثًا  أو  له  مقارنًا  للنص  المخالف  العرف  كون  بحسـب  وكذا 

التالي. الفرع  في  ما نبحثه  وهذا  خاّصًا،  أو  وعاّمًا  عملّيًا  أو  لفظّيًا  العرف  كون 
الشريعة اإلسالمية على وجوب  فقهاء  فيها  اتفق  التي  الشروط  أهم  تلك هي 
بناء  في  الواسـع  السـلطان  هذا  لهما  يكون  لكـي  والعادة،  العـرف  فـي  توافرهـا 

عليهما. األحكام 

:á«Yô°ûdG  ádOCÓd  IOÉ©dGh  ±ô©dG  áØndÉîe  ä’ÉM  :ådÉãdG  ´ôØdG
العمل  الشرعي فيجب مراعاته وتطبيقه؛ ألن  الدليل  العرف والعادة  إذا وافق 
قد  ولكن  فقط،  بالعرف  يستأنس  وإنما  ال بالعرف  الشـرعي  بالدليل  الحقيقة  في 
من  نّصًا  فيخالـف  األساسـية،  التشـريع  حدود  وتعاملهم  الناس  ُعـرف  يتخطـى 
الفقه  موقف  فمـا  فيها:  المقـررة  االجتهادية  اآلراء  بعـض  أو  الشـريعة  نصـوص 

التخطي؟ هذا  في  العرف  مع  تسامحه  درجة  وما  عندئذ؟  اإلسالمي 
وتنزيل  الفقهية  الفروع  في  آثارها  يظهر  جوهرية  القضية  هذه  أن  ريب  ال 
فيها  وقف  ولذلـك  المتجـددة،  والحـوادث  النوازل  علـى  الفقهيـة  األحـكام 
يجب  التي  األحكام  لتطور  الالزمة  المرونـة  بين  جمع  حكيمًا  موقفًا  الفقهـاء  
العامة  القواعـد  علـى  المحافظـة  وبيـن  الحيـاة،  ظـروف  بحسـب  تتطـور  أن 
األساسية، وقد رصد الفقهاء أربع حاالت لمخالفة العرف للنصوص الشرعية 

النتائج: مختلفة 
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خاص: تشريعي  بنص  العرف  اصطدام  حالة  األولى:  الحالة  ـ   ١
الدليل الشـرعي مـن كل وجه ويلـزم من اعتبـار العرف ترك  إذا خالـف العرف 
النص، فهذا ال شـك فـي رده وعدم اعتبـاره، فال يعتبر العرف مطلقـًا وذلك فيما إذا 
ـنَّة بأمر بخالف  اصطـدم العـرف بنص تشـريعي خاص من نصـوص الكتـاب أو السُّ
ما جـرى عليـه العـرف، فلو تعـارف النـاس على أمـر من األمـور وجاءت الشـريعة 
بنصوصها معارضة له، فال يؤخذ بهذا العرف وال يعتبر، بل هو ُعرف مرفوض يجب 
تغييره ال إقراره، وال يجوز القضاء به بحال سواء أكان العرف خاّصًا أم عاّمًا، وسواء 
أكان حادثـًا بعـد ورود النـص أم قائمًا قبـل؛ ألن العـرف أو العادة إنمـا تعتبر حكمًا 
إلثبـات حكم شـرعي إذا لم يرد نص في ذلـك الحكم المراد إثباتـه، فأما إذا ما ورد 
النص فيجب العمل بموجبه وال يجوز ترك النص للعمل بالعادة أو العرف ألسباب:

الشرعية. النصوص  تغيير  حق  للعباد  ليس  ألنه  ـ   ١
منه. أضعف  هو  لما  األقوى  وال يترك  العرف  من  أقوى  النص  وألن  ـ   ٢

فال يجوز  الشارع  نص  وأما  باطل،  على  مستندًا  يكون  قد  العرف  وألن  ـ   ٣
بالضعيف(١).  العمل  ألجـل  القوِي  ال يترك  فلذلك  باطـل،  على  مبنّيـًا  يكـون  أن 

معتبر »(٢). غير  فهو  بخالفه  النص  ورد  عرف  «وكل  «المبسوط»:  في  جاء 
النص  «إن  الشـرعي:  للنص  العرف  مصادمة  في  الهمـام   الكمال بن  ويقـول 
أهل  كتعارف  باطل،  على  يكون  أن  جاز  العرف  ألن  العرف،  من  أقوى  الشرعي 
ثبوته  بعـد  والنص  العيـد،  ليالي  المقابـر  إلى  ـرج  والسُّ الشـموع  إخـراج  زماننـا 
الذين تعارفوه والتزموه  العرف على  ال يحتمل أن يكون على باطل، وألن حجية 

أقوى»(٣). فهو  الكل  على  حجة  والنص  فقط 

العرف، ص ٢٠٦. أثر  النجار:  ـ  الوجيز: ص ٢٨٣ - ٢٨٥.  البورنو:  ـ  المدخل، ٩٠٣/٢ - ٩٠٥.  الزرقا:   (١)
.١٤٦/١ المبسوط،  السرخسي:   (٢)

الفقهيـة،  القواعـد  السـدالن:  صالـح  ـ  بعدهـا.  ومـا   ١٥٧/٦ القديـر،  فتـح  الهمـام:  ابـن   (٣)
ص ٣٦٧ - ٣٦٨.



٣١٩ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

واألعمال  العـادات  من  كثير  عـن  بالنهي  اإلسـالمية  الشـريعة  جاءت  ولـذا 
وإجراء  التبّني  وحرمـت  نكيـر،  بال  الجاهلية  فـي  متعارفة  كانـت  التـي  والعقـود 
أهل  عند  متعارفًا  وكان  بخصوصـه  القرآن  عنـه  فنهى  فيه  الحقيقية  البنـوة  حكـم 
تغييره  يجب  مرفوض  فهو  وال قيمة،  له  اعتبار  ال  أصبح  العرف  فهذا  الجاهليـة ، 

الخاصة. الشارع  إرادة  صادم  ألنه  بحال  به  القضاء  وال يجوز  ال إقراره، 
بالذهب  والتحلـي  الخمـر،  وشـرب  الميسـر  ولعب  الربا  حرمـت  وكذلـك 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن عقود كانت متعارفة  الشغار، ونهى  الحرير ونكاح  للرجال ولبسهم 
من  وكثير  الغـرر  مـن  فيهـا  ولمـا  فيهـا،  الحـر  التراضـي  النتفـاء  العـرب ،  بيـن 
بالمنابـذة(١)  البيـع  عـن  والسـالم  الصالة  عليـه  نهيـه  ذلـك  ومـن  المشـكالت، 
القانص(٢)  ضربـة  وبيع  والمضامين  المالقيـح  وبيع  الحجـر  وإلقـاء  والمالمسـة 
والغائص، وغير ذلك مما ورد تحريمه نّصًا، وكل ذلك كان معروفًا في الجاهلية 

باطالً. ممنوعًا  اإلسالم  في  فأصبح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  فنهى 
المحرمة،  الخمـر  تجارة  وعـاودوا  مكان  أو  زمـان  في  النـاس  تعـارف  فلـو 
شـرعًا،  الممنـوع  بالربـا  والتعامـل  المسـكرات،  وشـرب  المخـدرات،  وتنـاول 

اإلسالمي(٣). الشرع  بنظر  فيه  عقودهم  وال تصح  لعرفهم،  فال عبرة 

على  يتسـاوما  أي  المتبايعان،  يتـراَوض  أن  هو  الحجر  إلقـاء  أو  المالمسـة  أو  بالمنابـذة  البيـع   (١)
انبرم  فقد  رفيقه  سـلعة  لمس  أو  اآلخر  إلى  سـلعته  منهما  كل  نبذ  فمتى  بسـلعة،  سـلعة  مقايضة 

يتأمله. لم  مطوّيًا  ثوبًا  كان  لو  كما  المبيع،  على  يطلع  لم  ولو  خيار،  بال  البيع 
أصابته  فما  مثالً،  أثواب  عدة  على  حصاة  المشتري  يلقي  أن  عرفهم:  في  الحجر  إلقاء  وطريقة  ـ 

اليوم. عصرنا  في  «اليانصيب»  بطريقة  أشبه  وهو  كالقمار،  خيار،  بال  مبيعا  كان 
إناثها. من  ما يستنتج  والمالقيح  ولد،  من  اإلبل  فحول  من  ما يستنتج  والمضامين:  ـ 

وضربة القانص: ما سيقع في شبكة الصياد من صيد البر أو البحر، وضربة الغائص ما سيخرجه   (٢)
عن  نقالً   ،٩٠٧/٢ الهامش،  الفقهي،  المدخل  الزرقا:  ينظر:  غوصته.  في  الآللىء  من  الغّواص 
رد  عابدين:  ابن   .٥٥/٦ الفاسـد،  البيع  باب  المرغيناني،  علي  الدين  برهان  وشـرحها،  الهداية 

.١٠٩  ،١٠٦/٢ المحتار، 
.٩٠٦/٢ - ٩٠٨ المدخل،  الزرقا:   (٣)
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للمكلفين  تركها  التي  الحريـة  حدود  في  يعمل  إنما  العـرف  أن  والحاصـل، 
بنفسـه  فيها  الشـرع  توّلى  التي  الحاالت  دون  وااللتزامات،  األعمال  ميادين  فـي 
َمّر  على  األعـراف  تقلب  أن  ألمكـن  وإال  اإللـزام،  سـبيل  عن  األحكام  تحديـد 
أثرًا  وتصبح  بتاتًا  الشريعة  فتنقرض  عقب،  على  رأسًا  كلها  التشريع  أسس  الزمن 
عام،  عرف  صادمه  ولـو  المحترم  المعتبر  هو  اآلمـر  الخاص  فالنص  عيـن،  بعـد 

خالفه(١). على  اتفاق  أو  عرف  أي  فال يعتبر 
من  والمآتم  العزاء  إقامة  الشـرعي:  النص  خالف  خاص  لعرف  تطبيق  مثـال 
الشرعي  النص  الخاص  العرف  خالف  فإذا  محرمة،  أخرى  أمور  مع  الورثة  مال 
الناس؛  عند  به  العمل  جـرى  ولو  له  وال اعتبار  به  فال اعتداد  بالغيـر  ضرر  وفيـه 
الرجال  واختالط  الورثة  مال  من  العزاء  في  الوالئم  كإقامة  الدين  في  بدعـة  ألنـه 

المآتم. في  بالنساء 
البالغين  برضى  عزاء  له  يقيم  أن  أراد  الميت  عّم  ابن  عن  السالمي   سئل  وقد 
ذلك  الميت  عم  البن  يجـوز  هل  وبالغين،  أيتامًا  الميت  خلف  وقـد  ورثته،  مـن 

بذلك؟ يوصِ  لم  والميت  أو  ال؟ 
شـيئًا  األيتام  مال  من  يأخذ  أن  له  فال يجوز  عمه  ابن  «أما   :  5 فأجاب 
ظلم،  فهي  بذلك  داره  أهـل  في  العادة  جرت  وإن  ضمـن،  أخـذ  وإذا  لذلـك، 
ما لم  العاقل  البالغ  قدمه  إذا  إليه،  قدم  مما  يأكل  أن  فله  للعزاء  الحاضر  وأما 
إن  الضمان  قدمـه  من  وعلى  الهالك،  تركـة  من  بعينه  الشـيء  ذلـك  أن  يعلـم 
عِلم،  من  كل  على  امتنع  الهالك  تركة  مـن  أنه  علم  فإذا  ِحّله،  غير  مـن  أخـذه 
ـنَّة  السُّ وكانت  بدعة،  الزمان  هذا  في  العزاء  من  الناس  ما يصنعـه  إن  وأقـول: 

ذلك...»(٢). غير  على 

.٩٠٨/٢ نفسه،  المرجع  الزرقا:   (١)
.٤١٠/٣ - ٤١١ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)



٣٢١ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

عام: شرعي  نص  مع  العرف  تعارض  حالة  الثانية:  الحالة  ـ   ٢
مع  العرف  تعارض  حالة  الشرعية  النصوص  أمام  والعادة  العرف  أحوال  من 
للدليل  العرف  مخالفـة  تكون  «أن  بقوله:  البعض  عنهـا  وعبر  عام،  شـرعي  نـص 
بعض  في  خالفه  والعرف  عاّمًا  الدليل  يِرد  بأن  وذلك  وجه،  كل  ال من  الشـرعي 

قياسًا»(١). الدليل  كان  أو  أفراده 
مسـتندًا  وروده  وقت  النص  يكن  ولم  التشـريعي  النص  العرف  عارض  فإذا 
عاّمًا  تشـريعّيًا  نّصًا  كان  بل  وعاداتهم  النـاس  تعامل  على  وال مبنيـًا  العرف  إلـى 
وفي  تفصيـل(٢).  عندئذ  العـرف  سـلطان  ففي  المتعارف،  األمر  بعمومـه  شـامالً 
ذلك: وبيان  بعده  حادثا  أو  النص  لورود  مقارنًا  العرف  كون  بحسب  نظر  اعتباره 

له: المعارض  العام  النص  لورود  المقارن  العرف  أوًال: 
عملّيًا  أو  لفظّيًا  عرفًا  يكون  أن  إما  التشريعي  النص  ورود  عند  القائم  العرف 
العام  التشريعي  النص  فينزل  اعتباره،  في  الفقهاء   بين  فال خالف  لفظّيًا  كان  «فإذا 
الذي  اللفظ  داللة  كانت  ولو  القرائن،  عن  الخلو  عند  العرفي  معناه  حدود  علـى 
البيع  فألفاظ  العرفيـة؛  داللته  مـن  أوسـع  اللغة  أصل  في  هـي  الشـارع  اسـتعمله 
والوفاة،  الطالق  في  النسـاء  وعدة  والحج  والصالة  والصيام  واإلجارة  والشـراء 
النصوص  عند ورود  العرفية  معانيه  يحمل على  النصوص  من  ونحـوه  ذلـك  كل 

اللغة»(٣). أصل  في  الوضعية  المعاني  عن  اختلفت  وإن  بها 
فلدى  عملّيًا  عرفًا  له  المخالف  النص  ورود  عند  القائم  العرف  كان  إذا  وأما 
العرف  يكون  أن  بيـن  تفصيل  يوجد  العام  النص  لتخصيـص  صالحًا  يعتبـره  مـن 

يلي: فيما  وتلخيصه  خاّصًا  أو  عاّمًا 

ص ٢٨٣. الوجيز،  البورنو:   (١)
بتصرف.  .٩١٣/٢ المدخل،  الزرقا:   (٢)

.٩١٤/٢ السابق،  المرجع   (٣)
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العام  النص  ورود  عنـد  القائم  العـرف  كان  إذا  العـام:  المقـارن  العـرف  ـ   ١
العرف مخصصًا  معًا، ويكون  والنص  بالعرف  يعمل  فإنه  عاّمًا  له عرفًا  المعارض 
على  الشـمول  مقصور  النـص  ذلك  عندئـذ  فيعتبـر  لـه،  ال مبطـالً  العـام  للنـص 
إلى  الناس  حاجـة  على  يـدل  العملـي  العـرف  ألن  المتعـارف؛  األمـر  ما سـوى 
فإن  عليه؛  وبنـاء  وحرج،  عسـر  تعارفوه  عما  الناس  نزع  وفي  عليـه،  ما تعارفـوا 
نهي اإلنسان  النص ورد في  أن  مثال ذلك:  بالحاجة  أولى وأوفى  بهما معًا  العمل 

عنده(١). ما ليس  يبيع  أن  عن 
النص  أن  مـع  به  وتعاملهم  النـاس  لعـرف  االسـتصناع  الفقهـاء   وَجـّوز 
فهو  اإلنسان  عند  ما ليس  بيع  أن  االستصناع  على  يصدق  إذ  ويتناوله،  يشمله 
وعمل  االسـتصناع  غير  في  النـص  بمقتضى  عمـل  فقد  بالنص،  عنـه  منهـي 
ترك  للنص  المخالف  بالعرف  العمل  من  يلزم  فلم  االسـتصناع،  في  بالعرف 

النص.
صراحة  ـلم  السَّ اسـتثنى  كما  ضمنًا  االسـتصناع  باسـتثناء  النص  ورد  فكأنما 
صحة  على  اإلجماع  ُنقل  وقد  المعدوم،  بيع  أنواع  من  ذلك  غير  في  النص  وبقي 

االستصناع(٢).
للنص  المعارض  القائم  العرف  كان  إذا  وأما  الخاص:  المقـارن  العـرف  ـ   ٢
كعرف  سـواهم،  دون  الناس  مـن  بفئة  أو  آخـر  دون  بمكان  خاّصـًا  عرفـًا  العـام 
صًا  مخصِّ فال يصلح  األصنـاف،  بعض  أو  البلدان  بعـض  في  نـاع  الصُّ أو  التجـار 
ضعيف؛  رأي  على  إال  النص  ورود  عند  قائمـًا  كان  ولو  المعارض  العام  للنـص 
ُعرف  يقتضي  فقد  وسلطان،  قوة  من  ما للعرف  النص  معارضة  عند  له  ليس  ألنه 

رقم ٣٥٠٣ ،  عنـده،  ما ليس  يبيع  الرجل  فـي  باب  اإلجارة،  كتاب  السـنن،  فـي  أبـو داود  رواه   (١)
عندك،  ما ليس  بيـع  كراهية  فـي  ما جاء  باب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  البيـوع  أبـواب  والترمـذي، 

حسن. وقال:  رقم ١٢٣٢ . 
.١١٦/٢ رسائل،  عابدين  ابن  العرف،  نظرية  الخياط:  عبد العزيز   .٩١٦/٢ المدخل،  الزرقا:   (٢)
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بقية  لـدى  العرف  هذا  وجـود  عدم  ولكـن  النص،  تخصيـص  النـاس  أو  البـالد 
بالشك(١). التخصيص  فال يثبت  ال يقتضيه  الناس  أو  األماكن 

له: المعارض  النص  بعد  الحادث  العرف  ثانيًا: 
هذا  فإن  النص،  ذلك  بعـد  حادثًا  العام  للنص  المعـارض  العـرف  كان  إذا 
ولو  الفقهاء ،  باتفـاق  التشـريعي  للنص  مخصصًا  وال يصلح  ال يعتبـر  العـرف 
النص  مفهوم  حـدد  أن  بعد  طارئ  هو  الحادث  العـرف  ألن  ـا؛  عامًّ عرفـًا  كان 
ساغ  فإذا  الشارع،  عن  صدوره  منذ  نافذًا  أصبح  منه  الشـارع  ومراد  التشـريعي 
التشريعي  تخصيصه بعد ذلك بُِعرف طارئ مخالف له، كان ذلك نسخًا للنص 
الشـريعة  أحكام  معظم  تبديل  إلى  ألدى  جاز  لو  إذ  جائز؛  غير  وهـذا  بالعـرف 
ذلك  في  وال فرق  معنى  للشرع  فال يبقى  محلها،  وتحل  تلغيها  طارئة  بأعراف 
بين العرف العملي واللفظي في عدم صالحية الطارئ منهما لتخصيص النص 

عليه. السابق 
صكوك  وُتفّسـر  الفقهـاء ،  نصـوص  تطبق  أن  يجـب  األسـاس  هـذا  وعلـى 
وما  العقدية  الصكـوك  وسـائر  والزواج،  والهبات  والبيـوع  والوصايـا  الوْقفيـات 
عرف  بحسـب  تفسـر  أن  يجب  جميعًا  فإنها  واصطالحات،  شـروط  من  يرافقها 
تنزيلها  الشارع، وال يسوغ  قياسًا على نصوص  لها في زمانهم  المنشئين  العاقدين 

مرادهم(٢). عن  كالمهم  به  يخرج  حادث  ُعرف  على  الفهم  في 
باهللا  اليمين  مفهومه  فإن  نَّة،  والسُّ الكتاب  في  الوارد  «اليمين»  لفظ  ذلك:  مثال 
 £ ﴿ تعالى:  قوله  يحمـل  وعليها  الشـرع،  لسـان  في  المعروفة  هي  ألنها  تعالـى؛ 
(المائـدة: ٨٩) ،   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

ابن نجيم: األشباه والنظائر آخر القاعدة السادسة، ص ١٣٤. ابن عابدين: نشر العرف، الباب األول   (١)
ص ٢٨٣. الوجيز،  البورنو:   .٩١٦/٢ - ٩١٧ المدخل،  الزرقا:   .١١٦/٢ رسائله،  مجموع  من 

.٩٢١/٢ العام،  المدخل  الزرقا:   (٢)
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معروفة  تكن  لم  ألنها  والعتاق،  بالطالق  المستحدثة  اليمين  على  حمله  فال يصح 
معفى(١). فيها  اللغو  فال يكون  الجاهلية،  في 

لضبط  تقسـيماتهم  في  الفقهاء   تعارفها  التي  االصطالحية  «المعانـي  وكذلـك 
والمكروه  والمندوب  والمسـنون  والواجب  كالفرض  األحكام  وترتيب  المسـائل 
ال يصح  المسـتحدثة،  الفقهية  االصطالحات  مـن  ذلك  وغير  تحريمـًا  أو  تنزيهـًا 
إن  بل  والنواهي،  باألوامر  المراد  هي  أنها  على  بها  نَّة  والسُّ القرآن  نصوص  تفسير 
أفضليته  وتارة  للفعل،  المحّتم  الطلب  تفيد  تارة  النصوص  تلـك  في  األمر  صيغـة 
أو إباحته، والنهي يفيد عكس ذلك وْلُنسميه بعد ذلك بما شئنا من االصطالحات، 
هي  الشارع  لغة  في  كانت  التي  األصلية  المدلوالت  تلك  من  شـيئًا  ال تبّدل  فإنها 

جديدة»(٢). حدودًا  الحديثة  االصطالحات  فيها  وال توِجد  المفهومة، 

والعادة: العرف  على  مبنّيًا  المخاَلف  النص  يكون  أن  الثالثة:  الحالة 
والعادة  العـرف  على  مبنّيـًا  بمخالفته  العـرف  جـاء  الـذي  النـص  يكـون  أن 
على  مبنّيًا  الشـارع  عن  صدوره  حين  نفسـه  النص  كان  «فإذا  زمان،  في  السـائدة 
العرف  مع  حكمه  فيدور  عرفّيًا  يكـون  عندئذ  النص  فإن  به،  ومعلال  قائـم  عـرف 
على  مبنّيًا  الشـرعي  النص  كان  «إذا  قالوا:  الفقهاء   بعض  فإن  بتبدلـه»(٣).  ويتبـدل 
العرف  إلى  ويصار  النص  يتـرك  فإنه  نزوله،  زمان  في  السـائدين  والعادة  العـرف 
الطارئ  العرف  إلـى  يصار  أنه  هذا  ومعنى  الزمـان،  بتبدل  تبدلـت  إذا  والعـادات 
مقياس  ذلـك:  مثال  النـص»(٤).  تغّير  يسـتلزم  العادة  تغّيـر  أن  على  النـص،  بعـد 
كيلية،  وإما  عليها،  يقاس  وما  والفضة،  كالذهب  وزنية،  إما  فهي  الربوية،  األموال 
الفقهاء   المقرر عند جمهور  فمن  يقاس عليها،  والملح وما  والشعير  والبر  كالتمر 

ص ٩٥. والعادة،  العرف  رسالة  فهمي:  أحمد  أبو ستة   (١)
.٩٢٠/٢ المدخل،  الزرقا:   (٢)

.٩٠٨/٢ نفسه،  المرجع  الزرقا:   (٣)
ص ٢٨٣. الوجيز،  البورنو:  ـ  ص ٢١٢ - ٢١٣.  العرف،  أثر  النجار:   (٤)
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بأكثر  منها  مقدار  بيع  فيها  يمتنع  الربوية  األنواع  من  شرعًا  تعتبر  التي  األموال  أن 
محرماً ،  ربـًا  يكون  عندئذ  الفضـل  ألن  واحد؛  جنس  مـن  كان  إذا  منـه،  أقـل  أو 
تسـاوى  إذا  إال  بالذهب  وال الذهـب  مثـالً،  بالقمـح  القمـح  مبادلـة  فال تجـوز 
الكْيلي  وال بيع  وزنًا  إال  بجنسه  بالوزني  الوزني  بيع  ال يجوز  أنه  بمعنى  البدالن، 

كذلك(١). فيها  ورد  النص  ألن  كيالً،  إال  بجنسه  بالكْيلي، 
التفاضل  بالشعير، جاز  القمح  أو  بالفضة  الذهب  كبيع  الجنسان  اختلف  فإذا 
العقد،  مجلس  في  التقابض  فيجب  البدلين،  أحد  تأجيل  أي  النسيئة،  تمنع  ولكن 
الجنسـين  اختالف  عند  التفاضل  جواز  يتخذ  كيـال  الذرائع  سـد  قبيل  من  وهـذا 
يوفِّي  ثم  أجل  إلى  مثالً  ذهبًا  الشخص  فيستقرض  النسيئة،  ربا  إلى  ووسيلة  ذريعة 

المراد. الربا  بقدر  منه  أكثر  فضة 
الكميات  تسـاوي  وجوب  أسـاس  على  يقوم  ظاهـر  هو  كما  الحكـم  فهـذا 
المتبادلة في الجنس الواحد، فما هو مقياس هذا التساوي فقد يتساوى المقداران 

وبالعكس؟ كيالً  ويتفاوتان  وزنًا 
صنف،  كل  في  العرفي  بالمقياس  شرعًا  يعتبر  التساوي  أن  عليه  المتفق  ومن 
وما  بالوزن،  فيه  الكميتين  تسـاوي  يجب  والسـمن،  كالزيت  عرفًا  وزنًا  كان  فما 
تبدل  وإذا  مثـالً،  والعسـل  كاللبن  بالكيل  فيـه  التسـاوي  يجب  عرفـًا  كْيلّيـًا  كان 
بعد  وزنّيًا  أصبح  أو  وزنّيًا  كان  أن  بعد  مثالً  َكْيلّيًا  فأصبح  مقياس شيء  في  العرف 

للعرف. تبعا  فيه  الربوي  القياس  تبدل  َكْيليا،  كان  أن 
الربوية  األمـوال  من  أصناف  سـتة  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  النص  ورد  قـد  أنـه  غيـر 
بالكيل(٢)، فذهب  بعضها  بالوزن وفي  بعضها  التساوي في  أنه يجب  القمح)  (ومنها 

.٩٠٨/٢ - ٩٠٩ المدخل،  الزرقا:  ص ٢١٤.  الوجيز،  البورنو:   (١)
والتمر،  والملح  والشـعير  والبر)  (القمح  والحنطة  والفضة  الذهـب  هي:  السـتة  الربوية  األصنـاف   (٢)
وزنًا  البدلين  تساوي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أوجب  قرضًا،  أو  بيعًا  بالفضة  والفضة  بالذهب  الذهب  مبادلة  وفي 
.١٥٧/٦ وشروحها،  الهداية  المرغيناني:  كيالً،  التساوي  أوجب  األخرى  الربوية  األصناف  وفي 
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المقياس  األشياء  هذه  خصوص  في  يعتبر  أنه  إلى  أبو حنيفة   ومنهم  الفقهاء   جمهور 
يجب  مثالً  القمح  مبادلة  ففي  فيه،  العرف  لتبدل  وال عبرة  أبدًا،  به  النص  ورد  الذي 
ألن  اليوم(١)؛  زماننا  في  كما  بالوزن  بيعه  الناس  تعارف  ولو  ال وزنًا،  كيالً  التساوي 
العرف على خالفه. فال يعتبر  في هذه األصناف  الربوي  بالمقياس  هذا نص خاص 
والتمر  مثالً  عـددًا  يباع  الذهب  وأصبح  الناس  ُعـرف  تغّير  فلو  عليـه،  وبنـاء 
وما معه يباع وزنًا، فال يجوز استبدال الذهب بالفضة بجنسهما إال وزنًا، وكذلك 

فيحرم. ربًا  كان  وإال  كيالً  إال  أخواته  أحد  أو  التمر  استبدال  ال يجوز 
ابن  اختار  وهو  حنيفة   أبي  صاحب  يوسف  كأبي  الفقهاء   بعض  ذهب  ولكن 
المقياس  الستة هو  األشياء  تلك  في  المعتبر حتى  المقياس  أن  إلى  تيمية  وغيرهم 
يِرد  لم  التي  األخرى  الربوية  األمـوال  سـائر  في  كما  العرف  يتبدل  وأنه  العرفـي، 
العرف  الناس  اسـتعمال  فيجوز  العرف  تبـدل  فإذا  مقياسـها،  بشـأن  خاص  نص 
السـتة  األصناف  تلك  مقياس  في  النص  «إن  المعنى:  هذا  فـي  ويقول  الحـادث، 
هذا  ألن  وزنًا؛  أو  كيـالً  فيها  التسـاوي  بلزوم  النص  ورد  فإنمـا  بالعـرف،  معّلـل 
فيها  العرف  كان  فلو  والسـالم،  الصالة  عليه  النبي  عهد  في  المتعارف  مقياسـها 

اآلخر»(٢). المقياس  ذلك  فيها  معتبرًا  النص  لورد  آخر  مقياس  على 
ساغ».  وزنًا  جنسه  من  بشيء  المكيل  بِيَع  «إن  المعنى:  هذا  في  تيمية   ابن  قال 
مكيل  بيع  جواز  وُسـَويقه  بدقيقه  حب  بيع  جواز  من  «ويتوجه  الفروع:  في  وقال 

تيمية . ابن  يعني:  شيخنا»(٣)،  اختاره  كيالً  وموزون  وزنًا 

المنصوص  المقياس  بغير  األصناف  هذه  بيع  الرأي  هذا  على  شرعًا  يمتنع  أن  ذلك  معنى  ليس   (١)
أيَّ  جنسـها،  بخالف  بيعها  في  يتعارفوا  أن  للنـاس  بل  مثالً،  كالنقود  جنسـها  بغيـر  قوبلـت  إذا 
كقمح  بجنسـه  منها  شـيء  بيع  إذا  أنه  معناه  ولكن  جزافـًا،  أي  مقيـاس،  بـال  أو  أرادوا  مقيـاس 
به  ورد  الذي  بالقيـاس  التسـاوي  الوفاء  في  عندئذ  يجب  فإنه  شـيء،  منها  اسـتقرض  أو  بقمـح 

.٩١٠/٢ الهامش،  المدخل،  الزرقا:  انظر:  النص. 
.١٥٧/٦ وشروحها،  الهداية  المرغيناني:   (٢)

.١٥٧/٤ الفروع،  مفلح:  ابن   .٦٦/٢ المغني،  قدامة:  ابن   (٣)
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كما  وجيه  الحنبلـي   تيمية  وابـن  الحنفي    يوسـف  أبـي  رأي  أن  شـك  وال 
في  هذا  ويعّد  بـه،  انفرادهما  رغم  محجـة  وأقوم  حجة  أقوى  وهـو  لـي  يبـدو 
اسـتعمال  من  اعتادوه  فيمـا  الناس  عن  عظيـم  حرج  ورفـع  تسـهيل  الحقيقـة 
الناس  عرف  مراعاة  دون  وبالعكس  موزونـًا،  مكيل  أنه  الشـارع  عليه  ما نص 

األزمان. عبر  وتبدله 
ويتبدل  والعـادة،  العرف  على  المبنيـة  الخاصة  التشـريعية  النصوص  ومـن 
«الثيب  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  بسـنده  ماجه   ابن  ما رواه  لتبدلهما،  تبًعا  حكمهـا 
اسـتئذان  عند  سـكوتها  اعتبر  صمتها»(١)؛  فقد  رضاها  والبكر  نفسـها  عن  ُتعِرب 
واتفق   ،ً وتوكيـال منها  إذنـًا  معين  وبِمهـر  معين  رجـل  من  تزويجهـا  فـي  وليِّهـا 
من  فيها  معروف  ما هو  على  مبني  البكر  الفتاة  في  الحكم  هذا  أن  على  الفقهاء  
تعّبر  أن  فعادتها  لها،  ولِّيها  اسـتئمار  عند  الزواج  في  رغبتها  إظهار  عن  الخجـل 
إلى  بالميل  اتهامها  خشـية  بالقبول  التصريح  دون  وإذنها  رغبتها  عن  بالسـكوت 
االسـتحياء  وهذا  العرف،  ذلك  في  العادات  محاسـن  يجافي  أمر  وهذا  الرجال، 
التربية  بحسـب  اإلسـالمية  األوسـاط  معظم  في  عليهن  غالبًا  اليوم  إلى  ال يزال 

االجتماعية. والتقاليد 
األبكار  الفتيات  وأصبحت  العادة  وهذه  التربية،  هذه  تغيـرت  أن  حدث  فلـو 
الثيبات)،  (كعـادة  السـواء  على  عدمها  أو  الرغبـة  هـذه  إعالن  مـن  ال يتحرجـن 
فيه  خرجت  الذي  العصر  هـذا  ُعرف  في  قبوالً  اعتباره  إلى  ما يدعـو  ثمة  فليـس 
بعض  في  ـ  اهللا  رحـم  من  إال  ـ  بالرجـال  اختالطهـا  وكثر  خدرهـا،  مـن  المـرأة 
فيه  ترغب  من  بقبول  التصريح  على  جرأتها  غلبت  ولذا  اإلسالمية،  المجتمعات 
فيه  ال يكفـي  بالتزويـج  عندئـذ  اإلذن  فـإن  ولذلـك  عنـه،  ترغـب  مـن  ورفـض 

عن   ،٣٤٠/١ رقم:  ١٨٦٨.  والثيب،  البكر  استئمار  باب  النكاح،  كتاب  السنن،  ماجه:  ابن  رواه   (١)
األيم  تنكح  «ال  بلفظ:  والبخاري ومسلم  األلباني.  الكندي وصححه  زرارة عدي بن عميرة  أبي 
تسكت». أن  قال:  إذنها؟  وكيف  رسول اهللا  يا  قالوا  تستأذن  حتى  البكر  وال تنكح  تستأمر  حتى 
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توكيالً  لِيعتبر  الثيبات،  بيان وتصريح كاإلذن من  إلى  يحتاج عندئذ  بل  السكوت، 
اإلذن  عدم  وعند  المستأَذن،  الولي  من  وقوعه  منذ  التزويج  عقد  عليهن  به  يسري 
منها  إجازة  إلى  يحتاج  فضولّيـًا  تزويجها  يعتبر  البالغة  البكر  الفتاة  مـن  بالتوكيـل 

لها(١). وليِّها  استئمار  عند  سكتت  وإن  عليها،  نافذًا  ليصبح 

واالجتهاد: العرف  تعارض  حالة  الرابعة:  الحالة 
باالجتهاد  بـل  ـ  النص  بصريح  تثبـت  لم  فقهية  مسـائل  العـرف  يخالـف  أن 
كان  لو  بحيث  زمانه،  ُعرف  في  ما كان  على  المجتهد  بناه  منها  وكثيـر  ـ  والـرأي 
يعتبر  فهذا  أّوالً،  ما قال  بخالف  لقال  الجديد  العرف  فيه  حدث  الذي  الزمان  في 
مبنى  وهذا  مخالف  عرف  على  مبنّيًا  سـابقًا  حكمًا  خالف  ولو  الحادثة  ُعرف  فيه 

األزما ن»(٢). بتغير  األحكام  تغّير  ينكر  «ال  قاعدة:  على 
وتخريجًا  اسـتنباطًا  المجتهدون  الفقهاء   يثبتها  التي  االجتهادية  األحـكام  إن 
على  النظري  القياس  بطريق  ثابتة  تكون  أن  إما  عليها،  الشـرعي  النص  عدم  عند 
والَمقيس،  عليه  الَمقيس  الحكم  بين  العلة  التحاد  بالنص،  الشـارع  أوجبه  حكم 
حكم  ال يوجد  عندمـا  االسـتصالح  أو  االستحسـان  بطريق  ثابتة  تكون  أن  وإمـا 

عليه. يقاس  منصوص  مشابه 
يترك  القياسـي  الحكم  أن  علـى  متفقة  تكـون  تـكاد  الفقهيـة  واالجتهـادات 
ال يعارضه  العرف  هذا  أن  عندئذ  المفروض  ألن  حادثـًا؛  عرفًا  كان  ولو  للعـرف 
أقوى  فهو  الحاجة  دليـل  غالبًا  والعرف  مباشـرة،  معارضة  وال عام  خاص  نـص 

التعارض(٣). عند  عليه  فيترجح  القياس،  من 

اإلسالمي،  الفقه  في  اإلرادة  عن  التعبير  سوار:  الدين  وحيد   ،٩١٠/٢ - ٩١١ المدخل،  الزرقا:   (١)
ص ٢٦٧.

.٢٨٤ - ٢٨٥ الوجيز،  البورنو:   (٢)
.١١٦/٢ رسائله،  مجموعة  في  العرف،  نشر  عابدين:  ابن   (٣)
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شرعًا  اإلجماع  بمنزلة  العرف  «أن  الهداية  شرح  في  الهمام   ابن  ذكر  لقد  بل 
عند  يعتبر  القيـاس  على  العرف  ترجيح  أن  المعلـوم  ومن  النـص»(١).  عدم  عنـد 
ألدلة  القياسـية  الدالئل  فيه  تتـرك  الذي  االستحسـان  قبيل  من  الفقهـاء   جمهـور 

العرف. منها  أخرى 
ويوضح أبو العباس الشماخي  مفهوم االستحسان عند اإلباضية  بأنه: «العدول 
إلى  العدول  وقيل  منه،  بأقوى  قياس  تخصيص  وقيل  أقوى،  قياس  إلى  قياس  عن 
لمصلحة  العادة  إلى  الدليل  حكم  عـن  العدول  وقيل  أقوى،  لدليل  النظير  خـالف 

بإيجاز(٣). السيابي   ونقلها  نفسها  التعاريف  هذه  شرح  وقد  الناس»(٢). 
غير  تشـريعي  إلى نص  يسـتند  الذي  القياس  يترجـح على  العـرف  كان  وإذا 
إلى  ال يسـتند  الذي  االسـتصالح  على  أيضًا  يترجح  أنه  على  يدل  فهذا  مباشـر، 
اختالف  بحسـب  للتبدل  عرضة  هي  التي  الزمنية  المصلحة  مجرد  إلى  بـل  نـص 

ومقتضيات(٤). أوضاع  من  فيها  يِجدُّ  وما  األزمنة، 
الحادث  العرف  اعتبار  من  المجتهدين  الفقهاء   موقف  عابدين   ابن  ويوضـح 
تغير  إذا  اجتهاده  في  النظر  يعيد  أن  المجتهد  علـى  ويجب  األحوال،  تغيـرت  إذا 
ما يبنيه  الفقهية  المسـائل  من  «كثير  فيقول:  الناس  عن  الحرج  لرفع  البلـد  عـرف 
الحادث  العرف  زمان  في  كان  لو  بحيث  زمانه،  ُعرف  في  ما كان  على  المجتهد 
ال بد  إنه  المجتهد:  شروط  في  (العلماء)  قالوا  ولهذا  أّوالً،  ما قاله  بخالف  لقال 
لتغير  الزمان  باختالف  تختلف  األحكام  من  فكثير  الناس،  عادات  معرفة  من  فيه 
الحكم  بقي  لو  بحيث  الزمان،  أهـل  فسـاد  أو  ضرورة،  لحدوث  أو  أهله،  ُعـرف 

.١٥٧/٦ القدير،  فتح  الكمال،  الهمام  ابن   (١)
.٥٨٩ التيواجني،  مهني  تحقيق:  الوارجالني،  واإلنصاف  العدل  مختصر  شرح  الشماخي:   (٢)

بعدها،  وما   .١٨٥/٢ الشمس،  طلعة  السالمي،  ـ  ص ٣٥٤.  األصول،  فصول  خلفان،  السيابي   (٣)
.٢٧٤/١ - ٢٨٣ المستصفى،  الغزالي  أيضًا:  ينظر:  االستحسان.  مدلول  وحول 

.٩٣١/٢ - ٩٣٢ المدخل،  الزرقا:   (٤)
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أتمِّ  على  العالم  لبقاء  بالناس،  والضرر  المشـقة  منه  للزم  أّوالً  عليه  ما كان  على 
ما نص  خالفوا  الحنفي )  (أي  المذهب  مشايخ  نرى  ولهذا  إحكام،  وأحسن  نظام 
لو  بأنه  لعلمهم  زمنه  في  ما كان  علـى  بناها  كثيرة  مواضع  في  المجتهـدون  عليـه 

مذهبه»(١). قواعد  من  أخذًا  به  قالوا  بما  لقال  زمنهم  في  كان 
اإلباضية ،  فقهاء  عند  العمل  ما عليه  هو  الحنفي   عابدين   ابن  إليه  ذهـب  ومـا 

ذلك: أمثلة  ومن  والعادات،  األزمان  بتغير  تتغير  اجتهاداتهم  نجد  حيث 
فاشـتراها،  بعيد  مـكان  مـن  سـلعة  لـه  يشـتري  أن  إنسـانًا  ل  َوكَّ َمـن  أّن  ـ   ١
دون  بالشراء  أمره  ألنه  ل؛  الموكِّ ال يلزم  الكراء  فإن  بِكراء،  إليه  لحملها  واستأجر 
ألن  يلزمه؛  فالكـراء  الناس  بيـن  والعادة  االستحسـان  طريق  مـن  وأمـا  الحمـل، 

الوكالة(٢). في  به  كالمنطوق  فصار  بكراء،  إال  مقدور  غير  المبيع  تسليم 
لغلبة  كافية  مدة  مضي  بعد  بالوفاة  والغائب  المفقود  على  الفقهاء   حكم  ـ   ٢
بعدم  يقضي  القيـاس  وكان  األحـوال،  أغلب  على  وحمـالً  استحسـانًا  موتهمـا، 

يقينًا(٣). ذلك  يصح  حتى  بموتهما  الحكم 
عطاء  النقطـاع  ونحوه  القـرآن  تعليـم  علـى  االسـتئجار  بجـواز  إفتاؤهـم  ـ   ٣
عيالهم،  وضياع  ضياعهم  يلزم  أجرة  بال  بالتعليم  المعلمون  اشتغل  لو  إذ  المعلمين، 
فأفتوا  والدين،  القـرآن  ضياع  يلزم  صناعـة  أو  ِحرفة  من  باالكتسـاب  اشـتغلوا  ولـو 
لما  مخالف  ذلك  أن  مع  واألذان،  اإلمامة  على  وكذلك  التعليم،  على  األجرة  بأخذ 
عليها  األجرة  وأْخذِ  االسـتئجار  جواز  عدم  من  المذاهب  أئمة  من  كثير  عليـه  اتفـق 

ذلك(٤). ونحو  القرآن  وقراءة  والحج  والصالة  الصوم  من  الطاعات  كبقية 
.١٢٥/٢ رسائل،  عابدين:  ابن   (١)

.٢٩٣/٢ - ٢٩٤ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
.١٧٩/٢ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٣)

عن  األجرة  أخذ  حكم  عـن  وهام  مفصل  كالم  وفيه  جواباته،  فـي  المسـألة  هذه  السـالمي  ذكر   (٤)
١٤١٧هـ/١٩٩٦م،  ط ١،  السـالمي  اإلمام  جوابات  ينظر:  القرآن،  وتعليـم  كاألذان  الطاعـات، 

ص ٢٨٥. الوجيز،  البورنو،  ينظر:   .٤٠٤/٤ - ٤٠٥
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لقاعدة  مخالـف  ذلـك  أن  مـع  بالنميمـة،  للفسـاد  السـاعي  تضميـن  ـ   ٤
كثرة  بسبب  زجرًا  بضمانه  أفتوا  ولكن  المتسـبب،  دون  المباشـر  على  الضمان 

المفسدين(١). السعاة 
كل  إلى  يسـتمع  أن  الحاكم   على  بأن  يقضي  القياسـي  األصل  إن  ـ   ٥
ولكن  لديه،  ما يثبت  بحسب  عليه  أو  للمدعي  يقضي  ثم  إليه،  ترفع  دعوى 
زوجها  أن  بها  المدخول  الزوجة  ادعت  إذا  فيما  القياس  هذا  تركوا  الفقهاء  
بجميع  بإلزامه  القضـاء  وطلبت  مهرهـا،  ل  معجَّ مـن  شـيئًا  إليها  يدفع  لـم 
أن  دون  القاضي  يردها  بل  هذه،  دعواها  ال تسمع  فقالوا:  المعجل،  المهر 
ال تكاد  مطردة  الناس  عادة  ألن  بالعرف،  ذلك  وعللوا  الزوج،  عنها  يسـأل 
المعجل  المهر  بعض  يدفع  ما لم  زوجها  إلى  ال تزف  المرأة  أن  في  تتخلف 
الدخول،  بعـد  الحـال  ظاهـر  يكذبـه  ممـا  هـذه  دعواهـا  فتكـون  كلـه،  أو 

فال تسمع(٢).
صاحبه،  لغير  ْين  الدَّ دفع  ال يجوز  بأنه  تقضي  القياسـية  القواعد  أن  كما  ـ   ٦
أو  والية  من  الدائـن  عن  نيابة  القابض  يكـن  ما لم  الدائن  على  قبضـه  وال ينفـذ 
أو  أبوها،  قبض  إذا  البالغة  البكر  البنت  في  القيـاس  تركوا  الفقهاء   ولكن  وكالـة، 
القبض  هذا  واعتبروا  زواجها،  حين  زوجها  من  مهرها  ـ  األب  عدم  عند  ـ  جّدها 
دفع  عن  نفٌي  منها  يصدر  ما لم  والعادة،  للعرف  الزوج،  لذمة  ومبرئًا  عليها  نافذًا 

سواها(٣). إلى  المهر 
القياس  حكم  فيها  الفقهاء   ترك  على  بها  استدللنا  التي  الفروع  من  بعض  هذا 

كثير. وغيرها  المخالف  للعرف 

ص ٥٨٠. الوجيز،  البورنو:   (١)
.٣٦٣/٢ المهر،  باب:  المحتار،  رد  عابدين:  ابن   (٢)

.٩٣٢/٢ المدخل،  الزرقا:   (٣)
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والشرع: العرف  بين  اللفظ  تعارض  أوالً: 
في  معناه  ويكون  العرف،  في  ومعنى  الشرع  في  معنى  له  لفظ  َيِرد  أن  ومعناه 

أخّص. أو  أعّم  الشرع 
ما يستعمله  العرف والشرع، والعرف يستعمله في غير  بين  لفظ  تعارض  فإذا 

فينظر: الشرع 
وال تكليف،  ُحْكم  تعّلـق  بِال  الشـرع  في  اسـتعمل  اللفظ  ذلـك  كان  إذا  ـ  أ 
الحالف (١)،  ُعـرف  على  مبناها  األيمان  ألن  األيمـان؛  في  وخاصة  العـرف  م  ُقـدِّ

ذلك: فمن 
بالسراج،  ال يسـتضيء  أو  السـياط  أو  الفراش  على  ال يجلس  حلف  إذا  ـ   ١
ِفراشًا وبساطًا، وال يحنث  لم يحنث بجلوسه على األرض وإن سماها اهللا تعالى 

ِسراجًا. تعالى  اهللا  سماها  وإن  بالشمس  باالستضاءة 
وإن  يحنث  لم  السـماء  تحت  فجلس  سـقف  تحت  حلـف  إذا  وكذلـك  ـ   ٢

سْقفًا. تعالى  اهللا  سماها 
سـماه  وإن  السـمك،  بِأكل  يحنث  لم  لحمًا،  ال يأكل  حلف  لو  وكذلك  ـ   ٣

لحمًا. تعالى  اهللا 
بال  تسمية  الشـرع  يسـتعمله  بأن  «وإال  ما نصه:  القواعد»  «جواهر  في  جاء 
والسماء سقفًا،  بساطًا،  لحمًا، واألرض  السمك  كتسمية  وتكليف،  ُحْكم  تعلُّق 
«وإن  النيل:  في  الثميني   قال  والعادة»،  العرف  ـ  هنا  ـ  فالمعتبر  أوتادًا،  والجبال 
ولزمه  والعـادة  بالعـرف  سـمكًا  أكل  إن  يحنـث  لـم  اللحـم،  ال يـأكل  حلـف 

اللفظ»(٢).(٣). بمقتضى 

.٤٣/١ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  السدويكشي:   (١)
بتصرف.  .٣٠٥/٤ أطفّيش،  للقطب  الشرح  مع  العليل  وشفاء  النيل  كتاب  الثميني:   (٢)

ص ١٦٧. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)
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ُيسـّمى  االفتراش  «إن  فيقـول:  التوجه  هـذا  السدويكشـي   المحشـي  ويؤكد 
الحرير،  لبـس  عن  النهي  لعموم  الحريـر  افتراش  منـع  على  اسـتدل  وقـد  َلْبسـًا، 
ألن  باالفتراش؛  ال يحنث  أن  حريـرًا  ال يلبس  حلف  من  أن  ذلك  علـى  وال ُيـَرّد 

العرف...»(١). على  مبناها  األيمان 
عند  العرف  علـى  الشـرع  يقدم  من  على  رّدًا  المعنـى  هذا  بركة   ابـن  ويؤكـد 
يسـكنه  مدر  أو  حجر  من  بيت  فكل  بيتًا،  ال يسـكن  حلف  «ولو  األلفاظ،  تعارض 
المعروفة  البيوت  ألن  يحنث؛  لم  ذلك  نحو  أو  شـعر  من  بيتًا  سـكن  وإن  حنث، 
غير  من  بيوتـًا  َسـّمى  تعالى  فاهللا  قائل:  قال  فـإن  ما ذكرنا،  هـو  إليهـا  والمقصـود 
له  قيل  (النحل: ٨٠) ،   ﴾,  +  *  )  (  ' ﴿ ذكره:  جّل  لقوله  ما ذكـرَت 
اللحم ال يأكل  أكل  الحالف على  لكان  تركنا ومانع عليه األسماء في األيمان،  لو 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تعالـى:  اهللا  قول  مـع  السـمك 
بات  إذا  كان  لمـا  سـقف،  تحت  ال يبيت  حلف  لـو  وكذلـك  (النحـل: ١٤) ،   ﴾³
 ¬  «ª  ©  ¨  §﴿ ذكره:  جل  اهللا  لقول  حنث  السـماء  تحت 
على  فبات  فراش  على  ال يبيت  حلف  لو  وكذلك  (األنبياء: ٣٢) ،   ﴾°  ¯  ®
فإن  (البقرة: ٢٢) ،   ﴾ |  {  z  y  x ﴿ تعالى:  اهللا  لقول  حنث  األرض 

بمسمياتها...»(٢). األسماء  تعلُّق  مع  والعادات  المقاصد  على  األيمان 
اسـتعمال  فيقدم  ُحكم  به  تعلق  قد  الشـارع  إطالق  في  اللفظ  يكون  أن  ـ  ب 

أمثلته: ومن  العرفي،  االستعمال  على  الشرع 
حلف  أو  والسـجود،  الركوع  بـذات  إال  يحنث  لـم  ال يصلـي،  حلـف  إذا  ـ 
كان  إن  بالعقد  حنث  ال ينكح،  حلف  أو  اإلمسـاك،  بمطلق  يحنث  لم  ال يصوم، 
غير متزوج ال بالوطء؛ ألنه الشائع شرعًا، وأما إن كان له زوجة وحلف ال ينكح 

بالوطء. فيحنث 
.٤٣/١ للشماخي،  اإليضاح  كتاب  على  الحاشية  السدويكشي:   (١)

يسير. بتصرف   ٨٩/٢ - ٩٠ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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ُطّلقت  ـ  به  وعلمت  غيرهـا  فرآه  ـ  طالق  فأنت  الهالل  رأيـت  إن  قـال:  أو  ـ 
لرؤيته  «صوموا  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  العلـم  بمعنى  فيه  الرؤية  فإن  الشـرع،  على  له  حمـالً 

ثالثين»(١).  شعبان  عدة  فأكملوا  عليكم  َي  ُغبِّ فإن  لرؤيته،  وأفطروا 
الُعرف  على  الشـرعي  المعنى  تقديم  على  جواهره  فـي  الراشـدي   نصَّ  وقد 
فقال:  العكس،  إلى  البعض  وذهـب  اإلباضية ،  رأي  وهو  األلفاظ،  تعارض  عنـد 
والزكاة  والصـوم  كالصـالة  حكم  الشـرعي  بالمعنى  يتعلـق  أن  إمـا  يخلـو  «فـال 
إن  يحنث  لم  الهاجـرة،  صلَّى  قد  أن  حلف  فمـن  للعرف،  هنا  فال أثـر  والحـج، 
له،  ال تجوز  من  إلى  فدفعها  ى  زكَّ أو  منتقضًا،  فخرج  صام  لقد  أو  منتقضة  كانت 

فال يحنث. فاسدًا،  وحجه  حج  أو 
أو  عليه،  محجـور  البائع  فإذا  والبيـع  محرمته،  فظهـرت  التزويـج  وكذلـك: 
إلى  نظر  يحنث،  وقيل  زيوفًا،  فخرجت  َدْينه  قضى  أو  بيعه  ال يجـوز  مما  المبيـع 
تزوج  أو  الهاجرة،  صّلى  لقد  حلف)  «(أو  النيل»:  «شـرح  في  جاء  االسـم،  مطلق 
والصالة  َمحرمُته  والمرأة  ُزيوفًا،  فخرجت  عليه  دراهم  فالنًا  أوفى  قـد  أو  امـرأة، 

قوالن»(٢)»(٣). حنثه  ففي  منتقضة، 
التخصيص  العموم والشرعي يقتضي  العرفي يقتضي  اللفظ  وأما إن كان  ـ  ج 

الشرع. خصوص  اعتبر 
العرف  فـي  عاّمًا  اللفظ  كان  «ولـو  قولـه:  في  الراشـدي   به  ما صـرح  وهـذا 

ذلك: أمثلة  ومن  الشرعي»(٤).  التخصيص  اعتبر  الشرع  وخصصه 

رقم:  رمضـان،  شـهر  أو  رمضان  ُيقال  هل  بـاب:  الصوم،  كتـاب  البخـاري:  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
عن  حديث:  ١٨٧٤   الهالل،  لرؤية  رمضان  صوم  وجوب  باب  الصيام،  كتاب  ومسلم،   .١٨١٠ 

ثالثين». فعدوا  الشهر  عليكم  غمي  فإن  لرؤيته،  وأفطروا  لرؤيته  «صوموا  بلفظ:  هريرة  أبي 

بتصرف.  .٣٠٧/٤ الثميني،  لعبد العزيز  العليل  وشفاء  النيل  كتاب  شرح  أطفّيش:  القطب   (٢)
يسير. بتصرف   .١٦٧ ص ١٦٦،  القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)

ص ١٦٨. نفسه،  المرجع  الراشدي:   (٤)
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ى  ما سـمَّ الشـارع  ألن  الميتة؛  بأكل  يحنث  لـم  لحمـًا  ال يـأكل  حلـف  إذا  ـ 
لحمًا. الميتة 

قال  حيث  الشـرع  بتخصيص  عمالً  ورثتـه  يدخل  لم  ألقاربـه،  أوصـى  وإذا 
لوارث(١)»(٢).  وصية  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

ورثته؛  يدخل  لم  ألقاربه  أوصى  «فمن  ما نصه:  القواعد»  «جواهـر  في  جـاء 
الوارث،  عـدا  بمن  الوصيـة  لهم  يجـب  الذيـن  األقربيـن  خصـص  الشـرع  ألن 
وال بُِمضاف  ونحـوه  بزعفران  كثيرا  بمتغيـر  ال يحنث  ماء،  ال يشـرب  وحالـٌف 

منه»(٣). خارج  إلى 

والعرف: اللغة  بين  اللفظ  تعارض  ـ  ثانًيا 
في  محّكم  العـرف  ألن  عليهـا،  يقـدم  فهل  اللغـة  مـع  العـرف  تعـارض  إذا 
اإلباضية   جمهـور  أن  الراشـدي   عبارة  من  فالظاهر  عليـه؟  م  ُتقـدَّ أو  التصرفـات 
صار  حتى  أفـراده  بعض  في  العام  االسـم  اسـتعمال  غلب  إذا  العرف  يرجحـون 
كان  وإن  العرف،  أعملوا  أي  خالف،  دون  العموم  به  خصوا  فهذا  عرفية،  حقيقة 
وإن  العرف،  أو  اللغة  تقديم  وجهان،  ففيه  أفراده  جميع  في  غلب  اللغة  استعمال 

األغلب . إلى  فالمصير  وعمومًا  خصوصًا  العرف  اختلف 

كتاب  والترمذي،  رقم ٢٨٧٠،  للوارث،  الوصية  في  ما جاء  باب  الوصايا،  كتاب  أبو داو،  رواه   (١)
ابن  رواه  صحيح.  حسـن  وقال:  أمامة،  أبي  عن  رقم ٢١٢٠،  لوارث،  ال وصية  باب  الوصايـا، 
مالك  أنس بن  عـن  حديث:  ٢٧١١.  لـوارث،  ال وصية  بـاب  الوصايا،  كتـاب  السـنن،  ماجـه: 
رقم:  ذلك،  وغير  والسـير  الفرائض  كتـاب  السـنن،  الدارقطني:  األلباني.  وصححـه  النجـاري، 
ال وصية  الوصايا،  كتـاب  المصنف،  الصنعاني،  وعبد الرزاق  عبـد اهللا.  جابر بن  عـن     .٣٦٣٧ 
ابن  قال  األشعري.  خارجة  عمرو بن  عن  حديث:  ١٥٨٢٥   كله،  بماله  يوصي  والرجل  لوارث 
أن  يقتضي  مجموعها  لكـن  مقال  عن  منها  كل  إسـناد  ال يخلو  أخرى  طرق  مـن  «روي  حجـر: 

.٣٧٢/٥ الباري،  فتح  متواتر».  المتن  هذا  أن  إلى  األم  في  الشافعي  جنح  بل  أصالً  للحديث 
ص ٩٦ - ٩٧. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ص ٩٣.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)

ص ١٦٨. السابق،  المرجع  الراشدي:   (٣)
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شـربه  ُيعَتّد  لم  ألنه  المالح،  بشـرب  يحنث  لم  الماء  ال يشـرب  حلف  فلو  ـ 
ُعرفًا،  بناقة  ال يحنـث  بعيرًا  ال يشـتري  حلف  وإن  باللغة.  عمالً  يحنـث،  وقيـل: 
ألن  لغة؛  به  وحنث  ُعرفـًا،  األرز  بخبز  يحنث  لم  خبـزًا،  وال يأكل  لغـة،  وحنـث 

الوجهين. على  فيحمل  عامة  هنا  اللغة 
األرز  على  يطلقونه  قوم  من  وهو  َحّبًا،  مكياالً  وكذا  بكذا  أوصى  لو  كذلك  ـ 

اللغة. على  العرف  غلب  فهنا  عليه،  ُحِمل 
وإن  واحد  طالق  لزمه  فحنت،  كـذا،  فعلت  إن  الطالق  يلزمني  قـال:  ولـو  ـ 
الُعرف  اختلف  فـإن  تطليقات،  ثالث  وهو  لغة  يعـمُّ  الجنسـية  بأل  المعـّرف  كان 
فتحسب  اللغة  على  العرف  ُيقّدم  وهنا  األغلب ،  إلى  فالمصير  وعمومًا  خصوصًا 

واحدة(١). طلقة  له 
بيض  أكل  إن  ال يحنث  أنه  له،  وال نِية  البيض  ال يـأكل  رجل  حلف  «ولـو  ـ 

الدجاج»(٢). بيض  على  ومقاصدهم  وعاداتهم  الناس  ألن  السمك؛ 

بتصرف. ص ١٦٧  السابق،  المرجع  الراشدي   (١)
.٨٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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الثالث المبحث 

أّصلها  مبكر  وقت  منـذ  الفقهي  للقعيد  دخلت  محكمة »  «العـادة  قاعـدة:  إن 
على  يمضي  والخطـاب  السـؤال  أن  «األصل  أصولـه:  في  قـال  حيـث  الكرخـي  
على  يمضي  السـؤال  جواب  أن  و«األصل  وندر»،   ما شـذ  ال على  وغلب  ما عّم 

مكانهم »(١). في  قوم  كل  ما تعارف 
من  نصوص  إلـى  تسـتند  أنها  للقاعدة  المبكـر  التقعيد  هـذا  سـبب  ويرجـع 

عليها: تدل  التي  األدلة  ومن  نَّة،  والسُّ القرآن 

علي  زكرياء  نشره  الحنفي،  للدبوسي  النظر  تأسـيس  مع  الكرخي  أصول  أبو الحسـن:  الكرخي   (١)
ص ١١٢. القاهرة،  بالقلعة،  كريم  محمد  شارع   ١٣ اإلمام،  بمطبعة  طبع  يوسف، 
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مراعاة  علـى  دلت  التي  الكريمـة  باآليـات  القاعدة  لهـذه  اإلباضيـة   اسـتدل 
منها: والعادة  العرف 

(األعراف: ١٩٩).   ﴾K  J  I  H  G  F  E﴿ :تعالى ـ قوله   ١
باآلية: االستدالل  وجه 

ذكر  كما  القاعدة  لهذه  أصل  وهي  العرف،  اعتبار  على  تـدل  الكريمة  فاآليـة 
اإلسـالمي.  التشـريع  في  العرف  اعتبار  على  بها  اسـتدلوا  وقد  العلماء،  من  كثير 
بمعنى،  والعادة  العـرف  ألن  بالعرف»؛  وأمـر  (القاعدة)  «أصلها  الراشـدي :  قـال 

بالقبول»(١). السليمة  الطباع  وتلقته  بالعقول  مقررًا  ما كان  وهو 
اقضِ  المعنى:  العربي :  ابـن  «قال  اآلية:  هذه  معنى  بيان  في  السـيوطي   وقـال 
اعتبار  في  الفقهية  القاعدة  أصل  وهذا  الشرع،  ال يرده  مما  النفوس  ما عرفته  بكل 

ال تحصى»(٢). كثيرة  مسائل  وتحتها  العرف، 
«إن  البيت:  متـاع  في  الزوجين  اختالف  عن  حديثـه  سـياق  في  القرافي :  وقـال 
القول لمن شهدت له العادة: لنا قوله تعالى: ﴿H G F E﴾ (األعراف: ١٩٩) ، 

بينة»(٣). هناك  يكون  أن  إال  اآلية،  هذه  لظاهر  به،  قضي  العادة  به  ما شهدت  فكل 
فقال:  اآلية،  بهـذه  الحكام»  «معين  فـي  الطرابلسـي (٤)  الدين  عـالء  واسـتدل 
 F  E﴿ تعالى:  اهللا  قال  والعادة  بالعـرف  القضاء  في  والعشـرون  الثامن  «الباب 

ص ١٤٣. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (١)
بيروت. العلمية،  الكتب  دار  ص ١١،  التنزيل،  استنباط  في  اإلكليل  السيوطي:   (٢)

.١٩٤/٣ الفروق،  القرافي:   (٣)
ـ ، فقيه حنفي كان قاضيًا بالقدس،  علي بن خليل أبو الحسن، عالء الدين الطرابلسي توفي سنة ٨٤٤ه  (٤)

.٣٦٨/١ األعالم،  موسوعة  ينظر:  األحكام».  من  الخصمين  بين  يتردى  فيما  الحكام  «معين  له: 
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المعاني  من  معنى  غلبة  والعادة  (األعراف: ١٩٩) ،   ﴾K  J  I  H  G
تعالى:  قوله  العرف  تحكيم  في  «واألصل  وقال:  بعضها»(١).  أو  البالد  جميع  علـى 

ويعتادونه»(٢). الناس  ما يعرفه  أي  (األعراف: ١٩٩) ،   ﴾H   G  F   E ﴿
 F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ تعالى:  بقوله  واستدلوا  ـ   ٢
R Q PO N M L K J I H G ﴾ (النساء: ١١٥). 

باآلية: االستدالل  وجه 
المؤمنين:  «سبيل  بها:  االسـتدالل  ووجه  اآلية  معنى  بيان  في  الراشـدي   قال 
وبيان  بأحكامـه...  والتمسـك  اإلسـالم  دين  اقتفاء  من  يسـلكونها  التي  طريقهـم 
بالعادة  الحكم  دينهم  في  سلوكها  التي  المؤمنين  طريقة  من  أن  باآلية:  االستدالل 

منه»(٣). كثير  في 
«العادة  قاعدة:  في  الفقهية»  القواعد  نظم  السنية شرح  «المواهب  وذكر صاحب 
ووجه  التشـريع،  في  والعادة  العرف  اعتبـار  على  اآلية  بهـذه  يسـتدل  أنه  محكمـة » 
التي  طريقهم  المؤمنيـن  وسـبيل  الطريـق،  لغة:  معنـاه  السـبيل  أن  بهـا  االسـتدالل 
أن  على  فدل  سبيلهم،  غير  اتبع  من  والعذاب  بالعقاب  اهللا  توعد  وقد  استحسنوها، 

بها(٥). العمل  فيجب  محكمة   العادة  فتكون  واجب(٤)،  المؤمنين  سبيل  اتباع 
 S  R  Q ﴿ تعالى:  بقولـه  أيضًا  القاعدة  لهذه  اإلباضيـة   واسـتدل  ـ   ٣
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

ص ١٦١. الحكام،  معين  الطرابلسي:   (١)
ألفية  وشـرح  الورود،  فتـح  بحاشـية  المالكي  منظومـة  شـرح  المأمول  وحقـول  ـؤل  السُّ بلـوغ   (٢)

ص ٣٢١. المغرب،  فاس،  مطابع  األصول،  في  الشنقيطي 
ص ١٤٤. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)

القواعد  البهية في نظم  الفرائد  السنية شرح  الفوائد الجنية حاشية المواهب  أبو الفيض:  الفاداني   (٤)
.١٨٥/١  ،١٩٩٦ بيروت،  البشائر،  دار  الفقهية، 

في  العرف  أثـر  عوض:  سـيد  النجار  ـ  ص ٢٤٥.  اإلسـالمي،  الفقه  قواعـد  عبد العزيـز:  عـزام   (٥)
ص ١٧٥. اإلسالمي،  التشريع 
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باآلية: االستدالل  وجه 
أّن إباحة األكل من بيوت َمن ُذكر في اآلية يرجع إلى المعروف  يرى الراشدي  
األكل  جواز  علل  حيث  البيضاوي ،  القاضـي  بقول  ذلك  على  واسـتدل  والعادة(١)، 

بينهم...»(٢). بالتبّسط  جارية  العادة  ألن  بالذكر؛  «وُخّصوا  بقوله:  البيوت  تلك  من 
النفس  اطمئنان  على  باقية  «واآلية  التفسير»:  «تيسير  في  أطفيش   القطب  وقال 
باسـتئذان،  صديقه  دار  يدخل  بعده ملسو هيلع هللا ىلص  الصحابة   فعلت  كما  المال،  صاحب  من 
أعتقها  وأخبرتـه  جاء  فـإذا  ما شـاء،  فيأخذ  فتعطيه،  كيسـه،  عـن  جاريتـه  فيسـأل 
وأكلوا  باستئذان،  داره  (ت: ١١٦هـ)   البصري   الحسن  أصحاب  ودخل  سـرورًا. 
يعني  يفعلـون،  وجدناهم  هكـذا  وقـال:  فرحًا،  وجهـه  فاسـتنار  طعامـه،  أطيـب 
ألن  نفس»(٣)،   بطيب  إال  مسـلم   امرئ  مال  يحل  «ال  بحديث:  فال نسـخ  الصحابة 

االطمئنان...»(٤). لآلية  اشترطنا  قد 
أيضًا،  التابعون   فيه  تبعهم  بل  فحسب،  الصحابة   على  األمر  هذا  يقتصر  ولم 

ص ١٤٥. الجواهر،  الراشدي:   (١)
وأسرار  التنزيل  أنوار  الشيرازي:  محمد  عمر بن  عبد اهللا بن  سعيد  أبي  الدين  ناصر  القاضي  البيضاوي   (٢)
األطرش،  أحمد  ومحمد  حالق  حسـن  صبحي  محمد  تحقيق:  البيضاوي،  تفسـير  المسـمى  التأويل 
.٥٠٨/٢ بيروت، لبنان،  اإليمان،  ومؤسسة  دمشق، بيروت،  الرشيد،  دار  ٢٠٠٠م،  ـ  ١٤٢١هـ  ط١، 
في  والبيهقي  رقـم  ٢٠٧١٤،  الرقاشـي،  حرة  أبـي  عم  حديث  الكوفييـن،  مسـند  أحمـد،  رواه   (٣)
أب  عم  عن  رقم ١١٣٢٥،  سفينة،  في  وأدخله  لوحًا  غصب  من  باب  الغصب،  كتاب  الكبرى، 
وفيه  معين.  ابن  وضعفه  أبو داود  وثقه  الرقاشي  حرة  وأبو  أحمد  «رواه  الهيثمي:  الرقاشي.  حرة 

.٥٨٥/٣ الزوائد،  مجمع  كالم».  وفيه  زيد  علي بن 
ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشر  التفسير:  تيسير  يوسـف،  أمحمد بن  أطفيش   (٤)

بتصرف.  ١٠١/٩ - ١٠٢ ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، 
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في  تذاكروا  أنهم  عبيدة (١)  أبي  «روي عن  أّنه:  المصنف  الكندي  صاحب  نقل  فقد 
لذهبت  أردت  لو  أّني  غير  ما تقولون،  ما أعرف  فقال:  ذلك  عن  فسألوه  اإلدالل، 

ما شئت. منه  فآخذ  الكيس  هات  جارية،  يا  فقلت:  حاجب (٢)  منزل  إلى 
الربيع  بن  أن  القرشـي )  الرحيل  محبوب  بن  (محمد بـن  أبو عبـد اهللا   وروى 
الربيع:  فقال  مريض  والمليح  يوم،  ذات  حسـان (٣)  المليح  بن  على  دخل  حبيب  
ما به  وكأّن  وقعـد  قام  حتى  المليح  وجـه  فتهلل  قال:  الطعـام،  هات  قرشـية :  يـا 

صائمًا»(٤). الربيع  وكان  ُكلوا،  للقوم:  الربيع  فقال  به  فأتت  المرض،  من  شيء 
خلص  اإلباضية   سـلف  عن  الواردة  األقوال  الكندي   أحمد   عرض  أن  وبعد 
به  وتسخو  بينهم،  ما يبـيحونه  أكل  وجائز  تعارفهم،  على  الناس  «إن  القول:  إلى 

باليقين»(٥). ما يعمل  به  فليعمل  القلب،  بسكون  وذلك  أنفسهم، 
القاعدة  هذه  اعتبار  إلى  بليغ  تلميح  فيها  ورد  التي  الكريمة  اآليات  ومن  ـ   ٤
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿  :  8 قولـه  في  ما جـاء 
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬

(المائدة: ٨٩).   ﴾ ¾  ½  ¼  »

ترجمته). (تقدمت  بالمشرق  اإلباضية  أعالم  من  التميمي  كريمة  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبو   (١)
 3 زيد  جابر بن  الشـعثاء  أبي  اإلمام  تالمذة  كبار  من  وهو  الُعماني،  الطائي  مودود،  حاجب بن   (٢)
والتقوى  بالورع  معروفًا  باالجتهاد،  موصوفًا  كان   5 كريمة  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبي  طبقة  ومن 
والخصومة،  والمعونة  المال  الحرب، وجمع  في شؤون  المسلمين  بأمر  القائم  هو  وكان  والزهد، 
(١٣٦ - ١٥٨هـ)  ما بين  أي  العباسي،  منصور  جعفر بن  أيام  في  عبيدة  أبي  وفاة  قبل  وفاته  كانت 
البطاشي،  بعدها.  وما  الطبقات، ٦٤٨/٢  والدرجيني،  بعدها.  وما  السير ٨٤/١  الشماخي،  ينظر: 
إبراهيم  إسـحاق  وأبو  العبري،  إبراهيم  العالمتان:   .٢١٠/١ علمان،  علماء  عن  األعيان  إتحـاف 

بتصرف.  ٣٩٩/٤  .١٣/٣ السالمي،  لإلمام  النظام  جوهر  على  تعليق  أطفيش، 
ترجمته. تقدمت   (٣)

وزارة  نشـر  مصر،  والطباعة،  للتجليـد  آمون  المصّنف،  عبـد اهللا،  أحمد بـن  أبو بكـر  الكنـدي:   (٤)
بتصرف.  ٢٩/١٨ ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م،  ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث 

.٣٦/١٨ نفسه،  المصدر  الكندي:   (٥)
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باآلية: االستدالل  وجه 
لنا  يقّرر   ، ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿ سـبحانه:  قوله  العلـم  أهل  قـال 
جميع  في  الكسـوة  وتوفير  الطعـام  مقدار  تحديد  فـي  إليه  يلجـأ  الـذي  الضابـط 
معّين،  معلوم  مقدار  على  فيها  الشرع  ينص  لم  التي  بالكفارات  المتعلقة  األحكام 
حسـب  القضايا  وتفصل  المتبعـة،  والعوائد  السـائدة  األعـراف  إلى  فيهـا  فينظـر 
الكريمة،  اآلية  لهذه  العلماء  بعض  تفسير  يوحي  المعنى  هذا  وإلى  مقتضياتها(١). 
 ¸  ¶  µ  ´ ﴿ قولـه:  تأويل  في  األقـوال  «وأْولى  الطبـري :  اإلمام  قـال 
القلة والكثيرة،  أهليكم في  ما تطعمون  قال: من أوسط  ¹﴾ ، عندنا قول من 
وذلـك  بذلـك،  وردت  كلهـا  الكفـارات  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فـي  أحـكام  أن  وذلـك 
مسـاكين  سـتة  بين  طعام  من  بِفرق(٢)  األذى  من  الحلق  كفـارة  فـي  كحكمـه ملسو هيلع هللا ىلص 

صاع»(٣). نصف  مسكين  لكل 
الحج،  في  المْحِرم  فدية  بيان  عند  المذكور  للنص  توضيحًا  تيمية   ابن  ويزيد 
الكفارات  سائر  وفي  الكفارة،  هذه  في  الطعام  إطعام  في  األفضل  ما هو  وتحديد 
 ²  ±  ﴿ بقولـه:  تعالى  اهللا  ما ذكـره  كلـه  ذلـك  فـي  «والواجـب  فيقـول: 
اهللا  فأمر  اآلية ،   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

ص ٢٩٤. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (١)
وهو  الراء،  تحريك  لغتان:  وفيه  رطالً،  عشر  ستة  يأخذ  إناء  «هو  الزمخشري:  قال  معناه،  الفَرق:   (٢)
ومحمد  البجاوي  علي  محمد  تحقيـق:  الحديث،  غريب  في  الفائق  ينظر:  وتسـكينها»  الفصيـح 
كتاب  في  بينت  «قـد  أبو بكر:  قال   .١٠٤/٣ الحلبـي،  البابي  عيسـى  ط:  إبراهيـم،  أبو الفضـل 
الفرق  وأن  أمداد،  أربعة  الصاع  أن  وبينـت  آصع،  ثالثة  وأنه  الفرق،  مبلغ  والكفـارات  األيمـان 
بدالئل  وثلث  أرطال  خمسة  والصاع  آصع،  ثالثة  الفرق  إذ  ثلثه،  الصاع  وأن  رطالً،  عشـر  سـتة 

النبوي. للحديث  الجامع  الصحيح،  خزيمة  ابن  ينظر:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ».  أخبار 
مراجعة  شـاكر،  محمد  محمود  وتعليق:  تحقيق  القـرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامـع  الطبـري:   (٣)
في جامع  الطبري  المعارف، مصر، ٥٤٣/١٠. وأخرجه  دار  أحمد محمد شاكر، ط:  وتخريج: 
ما تطعمون  أوسـط  من  تعالى:  قوله  تأويل  في  القول  المائدة،  سـورة  القرآن،  تفسـير  في  البيان 

عباس. عبد اهللا بن  عن  حديث:  ١١٣١١   ـ  أهليكم 
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العلماء  تنازع  وقد  أهليهم،  الناس  ما يطعم  أوسـط  من  المسـاكين  بإطعام  تعالى 
في  تنازعوا  وكذلك  العرف؟  إلى  فيه  يرجع  أو  بالشرع،  مقدر  ذلك  هل  ذلك  في 
كل  فيطعم  العرف،  إلى  فيه  يرجع  أن  كله  هذا  في  والراجح  الزوجة،  نفقة  النفقة: 
يقتاتون  ونحوه  عجرة   كعب بن  كان  ولّما  ونوعًا،  قدرًا  أهليهم  يطعمون  مما  قوم 

مساكين ...»(١). ستة  بين  التمر  من  َفْرقًا  يطعم  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمره  التمر، 
الصحابة   عن  «المنقول  فيقول:  آخر  موضع  في  المعنى  هذا  تيمية   ابن  ويؤكد 
وسـمن،  خبز  ولبن،  خبز  األوسـط  يقولون  كانوا  ولهذا  القول،  هـذا  والتابعيـن، 
عليه  يدل  الـذي  الصواب  هـو  القول  وهـذا  ولحم،  خبز  واألعلـى  وتمـر،  خبـز 
يقدره  لم  وهذا  وأصوله،  أحمـد   مذهب  قياس  وهو  واالعتبار،  ـنَّة  والسُّ الكتـاب 
 ¸  ¶  µ  ´  ﴿ تعالى:  قوله  مع  ال سيما  العرف،  إلى  فيه  فيرجع  الشارع 
ْخص  الرَّ أحـوال  من  حـال  كل  فـي  بالعـرف  العبـرة  وأن   ،﴾»  º  ¹

ذلك...»(٢). وغير  والشتاء  والصيف  واليسار،  واإلعسار  والغالء، 
الذي  المطلق  الحكم  أن  على  داللة  الفقهاء   ذكرها  التي  النصوص  هذه  وفي 
فدّل  العرف،  إلى  تفصيله  في  يرجع  وغيرهما،  والكفارة  النفقة  في  القرآن  أوجبه 
القاعدة  هذه  يؤصلون  العلماء  وجدنا  ثّم  ومن  التشـريع،  في  العرف  اعتبار  على 

شواهد(٣). لها  ويذكرون  نَّة  والسُّ الكتاب  ضوء  في 

ونـص   .٣٥٠ و٣٤٩/٣٥،  و٢٥٢/١٩   ١١٤  ،١١٣/٢٦ الفتـاوى،  مجمـوع  تيميـة:  ابـن   (١)
فقال:  وجهـه،  على  يسـقط  وقمله  رآه،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عجرة،  كعب بـن  «عـن  الحديـث: 
وهم  بها  يحلوا  أن  لهم  يبين  لم  بالحديبية  وهو  يحلق  أن  فأمـره  نعم،  قال:  هوامـك»  «أيؤذيـك 
سـتة  بين  فرقًا  يطعم  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأمر  الفدية   8 اهللا  فأنزل  مكة،  يدخلوا  أن  طمع  على 
جماع  المناسك،  كتاب  صحيحه،  في  خزيمة  ابن  أخرجه  أيام».  ثالثة  يصوم  أو  شاة  الهدي  أو 
تعالى:  قوله  في  أن  على  الدليل  ذكر  باب  للمحرم،  إباحته  في  الناس  اختلف  أفعال  ذكر  أبواب 

حديث:  ٢٤٩٩ .  ،﴾°  ¯ ﴿
.٤٨٧/١ القرآن،  أحكام  الجصاص:   .٣٤٩/٣٥ - ٣٥٢ السابق،  المرجع  تيمية:  ابن   (٢)

ص ٣٤١. عنها،  تفرع  وما  الكبرى  الفقهية  القواعد  صالح:  السدالن   (٣)
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باآلية: االستدالل  وجه 
يلزم  التي  «األوقات  اآلية:  هذه  مدلول  حًا  موضِّ «المعارج»  في  السالمي   قال 
الدخول  أرادوا  إذا  فيهـا  باالسـتئذان  وصبيانهم  مماليكهم  يأمـروا  أن  المسـلمين 

أوقات: ثالثة  عليهم 
طرح  ووقت  النوم،  من  القيام  وقت  ألّنه  الفجر؛  صالة  قبل  مِـن  أحدهمـا:  ـ 
عاريًا  الوقت  هذا  في  الرجل  يوجد  رّبما  وألّنه  اليقظة؛  ثياب  وَلبسِ  النوم،  ثياب 

جماع. في  امرأته  مع  أو 
اشـتداد  وقت  والظهيرة  الظهيرة،  من  ثيابكم  تضعون  حين  الثاني:  والوقت  ـ 

للقيلولة. ثيابهم  يضعون  الوقت  ذلك  في  الناس  غالب  ألن  الزوال؛  قبل  الحّر 
اليقظة  لباس  عن  تجّرد  وقت  ألّنه  العشاء؛  صالة  بعد  من  الثالث:  والوقت  ـ 

النوم. لباس  ولْبسِ 
أن  وغلمانـه  عبيـده  يأمـر  أن  المـرء  علـى  يجـب  األوقـات  الثالثـة  فهـذه  ـ 

بإذن»(١). إال  فيها  عليه  ال يدخلوا 
القرطبي   قال  اآلية،  هذه  تفسير  عند  الوجه  هذا  إلى  العلماء  بعض  أشار  وقد 
في  أهليهم  على  اآلية...يستأذنون  هذه  في  عباده  تعالى  اهللا  «أّدب  «تفسـيره»:  في 
فيها،  االنكشـاف  الناس  عادة  تقتضي  التي  األوقات  وهي  الثالثة،  األوقات  هذه 

تفسيره...»(٢). في  ما قاله  آخر  إلى  التعّري  ومالزمة 
في  الحصني   الديـن  وتقـي  العالئـي   اإلمـام  المعنـى  هـذا  إلـى  أشـار  كمـا 

.١٧٦/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
.٣٠٤/١٢ القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٢)
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التي جرت  األوقات  في هذه  باالستئذان  اهللا  «فأمر  اآلية:  ذكر هذه  بعد  قواعدهما 
ما كانوا  علـى  الشـرعي  الحكم  فابتنى  الثيـاب،  ووضـع  باالبتـذال  فيهـا  العـادة 

يعتادونه»(١).
ورد  فقد  العـرف،  إلى  باالحتكام  اهللا  فيهـا  صّرح  عديـدة  آيـات  وهنـاك  ـ   ٦
اآليات  ومـن  موضعًا،  وثالثيـن  سـبعة  في  العظيم  القـرآن  فـي  المعـروف  لفـظ 

القاعدة: هذه  اعتبار  إلى  بليغ  تلميح  فيها  التي  الكريمة 
بعض  فسـرها  (البقرة: ٢٢٨) .   ﴾ l  k  j  i  h ﴿ تعالى:  قوله  ـ  أ 
مِثل  أزواجهن،  علـى  بالمعروف  والعشـرة  الصحبة  حسـن  من  لهن  بأن  الفقهـاء  
قيم  ابن  وذكر  عليها(٢).  له  تعالـى  اهللا  أوجب  فيما  الطاعة  من  لهم  عليهـن  الـذي 
مرّد  وأّن  وعليها،  للمرأة  التي  الحقوق  جميع  اآليـة  هذه  في  يدخل  أّنه  الجوزيـة  

ال منكرًا(٣). معروفًا  ويعدونه  بينهم،  الناس  ما يتعارفه  إلى  ذلك 
 ﴾a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ : ـ وقوله 8  ب 
بما  والنسـاء  األزواج  تراضى  إذا  أّنـه  اآلية  هـذه  في  سـبحانه  فذكـر  (البقـرة: ٢٣٢) . 
المهور، ونكاح جديد مستأنف،  يحل، ويجوز أن يكون ِعوضًا من أبضاعهن من 
يكون  التراضي  ذلك  وأّن  النكاح،  هذا  من  موليته  يمنع  أن  للولـّي  ال يجوز  فإّنـه 

بالمعروف(٤). األزواج  بين 
 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  وقولـه  ـ  ج 

(البقرة: ٢٣١).  ﴾*  )

ـ  الثاني.  الوجـه   ٤٢ ورقـة  مخطـوط،  المذهـب،  قواعـد  فـي  المذهـب  المجمـوع  العالئـي:   (١)
الفقهيـة،  القواعـد  صالـح:  السـدالن  عنهمـا  نقـل  و٦،  مخطـوط،  الفقـه،  قواعـد  والحصنـي: 

ص ٣٤١.
.٤٥٣/٢ البيان،  جامع  الطبري:   (٢)

.٣٣٤/١ - ٣٣٥ العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعالم  الجوزية:  قّيم  ابن   (٣)
.٤٨٨/٢ البيان،  جامع  الطبري:   (٤)
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 ﴾W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ : 2 وقوله ـ  د 
والتسـريح  اإلمسـاك  أن  الكريمتين  اآليتين  في  وتعالى  تبارك  اهللا  فبيَّن  (الطالق: ٢). 

بالمعروف. يكون 
الكريمة  النصوص  هذه  معنى  تفسـير  إلى  فتاويه  في  تيمية   ابن  تعـّرض  وقـد 
اهللا  أمر  بما  الزوجيـن  بين  الحكـم  والواجب  الحقـوق،  من  هي  األبضـاع  فبّيـن 
الزوجين  فيجب على كل من  بإحسان،  تسريح  أو  بمعروف،  إمساك  به من  تعالى 
الجمهور،  عند  عليه  واجب  زوجته  الـزوج  ووطء  حقوقه،  اآلخر  إلى  يـؤّدي  أن 
النهار ويقوم  لّما رآه يصوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعبد اهللا بن عمرو بن العاص 3  وقد قال 
على  بالمعروف  وطؤها  الزوج  على  فيجب  حّقًا»(١)،   عليك  لزوجك  «وإن  الليل: 

كذلك(٢). بالمعروف  النفقة  عليه  تجب  كما  وحاجاتها،  قوته  قدر 
اهللا  من  أمـر  وهـذا  (النسـاء: ١٩) .   ﴾ ́  ³ ﴿  : وقولـه 8  ـ  هـ 
والمعروف  «العرف  القرطبـي :  قال  بالمعـروف.  يعاشـروهن  أن  لألزواج  تعالـى 
فأرشـد  النفوس»(٣).  إليها  وتطمئن  العقول  ترتضيها  حسـنة  خصلة  كل  والعارفة: 
المعتاد  المعروف  إلى  اآلخر  إلى  منهما  وأداء حق كل  في عشرتهما  الزوجين  اهللا 
حسـب  متغّير  ذلك  أن  وال شـك  القلـب،  إليـه  ويطمئـن  العقـل  يرتضيـه  الـذي 

الناس(٤). وأحوال  المناطق  بين  االختالف 
 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z﴿ تعالـى:  وقـال  ـ  و 
(البقرة: ٢٣٣).   ﴾³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥

رقم:  ١٨٨٨.    الصوم،  في  الضيف  حق  باب  الصوم،  كتـاب  في  البخاري  أخرجه  عليـه،  متفـق   (١)
عمرو بن  عبد اهللا بن  عن  رقم ١١٥٩.  حديث  الصيام،  كتاب  في  ومسـلم  الفتح،  مع   ٢١٧/٤

العاص.
.٣٨٣/٢٨ - ٣٨٤ الفتاوى،  مجموع  تيمية:  ابن   (٢)

.٣٤٦/٧ القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٣)
ص ٢٩٤. الفقهية،  القواعد  الندوي:   (٤)
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باآلية: االستدالل  وجه 
في  الُمراَعى  ألن  التشـريع؛  فـي  العرف  اعتبار  فـي  الداللة  واضحـة  فاآليـة 
ال حال  وتوّسـطًا،  وإعسـارًا  يسـارًا  الزوج  حال  طلبتها  إذا  لـألم  الرضـاع  أجـرة 
(البقـرة: ٢٣٣)،    ﴾³  ²  ±  °  ¯ ﴿ تعالـى:  لقولـه  وال حالهمـا،  الزوجـة 

ذلك(١). في  والعادة  العرف  تحكيم  تقتضي  الزوج  حال  ومراعاة 
الكريمة  اآلية  في  الوارد  النفقة»  في  «المعروف  البهلوي   بركة   ابن  ـر  فسَّ وقد 
بعد  من  ظنونهم  غالب  في  عادتهم  إلـى  فيه  يرجعون  إنما  المعـروف  «أن  بقولـه: 
السرف  دون  هو  النفقة  في  المعروف  أن  ـ  أعلم  واهللا  ـ  عندي  والذي  اجتهادهم، 
(المائـدة: ٨٩) ،   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿ قـال:  تعالـى  فاهللا  التقتيـر ،  وفـوق 
اللّين،  دون  هو  وصفه،  يبّين  ولم  القرآن  في  ذكر  الذي  اإلطعام  إن  أقول:  ولذلك 

الرديء»(٢). وفوق  الجّيد،  ودون  الخِشن،  وفوق 
فيقول:  اآلية  مدلول  موضحًا  موجزة  عبارة  في  المعنى  هذا  كثير   ابن  ويؤكد 
جرت  بما  أي  بالمعـروف،  وكسـوتهن  الوالدات  نفقـة  الطفل  والـد  وعلـى  «أي 
يسـاره،  في  قدرته  بحسـب  وال إقتار،  إسـراف  غير  من  بلدهن  في  أمثالهن  عادة 

J ﴾ (الطالق: ٧)...»(٣) .  I  H  G  F ﴿ تعالى:  قال  كما  وإقتاره  وتوسطه 
أجرة  المرَتضع  الطفل  والد  أّن على  يدل على  اآلية  مفهوم  أن  يتضح  هنا  ومن 

مطلقة. أو  زوجة  كانت  سواء  بالمعروف،  وكسوتها  نفتقها  وهي  لألم،  الرضاع 
: ﴾ (الطالق: ٦).   9  8  7 ز ـ وقال 8 في السياق نفسه: ﴿ 6 

إذا  بالمعروف  وكسوتهن  رزقهن  هو  األجر  هذا  أن  على  تدل  الكريمة  فاآلية 
إليه(٤). يرجعان  مسّمى  بينهما  يكن  لم 

ص ١١٠. التنزيل،  استنباط  في  اإلكليل  السيوطي:   (١)
بتصرف. ص ١٣  التعارف،  كتاب  البهلوي:  بركة  ابن   (٢)

.٥٠٣/١ لبنان،  بيروت،  الفكر،  دار  ط ٢،  العظيم،  القرآن  تفسير  كثير:  ابن   (٣)
.٣٢٤/٣١ الفتاوى،  مجموع  تيمية:  ابن   (٤)
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 ^  ]  \[  Z  Y ﴿ المطلقـة:  مِتعة  فـي  تعالـى  وقـال  ـ  ح 
(البقرة: ٢٤١) .  ﴾_

لم  التي  للمطلقة  المفروضة  الِمتعة  فـي  العرف  اعتبار  على  تدل  اآلية  فهـذه 
فيها(١). المرأة  حال  فيراَعى  مهر  لها  يسّم 

المهر:  لهن  يحدد  ولم  الدخول  قبل  المطلقات  شأن  في  أيضًا  تعالى  وقال  ـ  ي 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ﴾ (البقرة: ٢٣٦). 
 Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F﴿  : وقال 8  ـ  ط 
على  تدل  الكريمـة  فاآليـة  (الطـالق: ٧) .   ﴾ [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R
له  ليس  اإلنفاق  أن  على  استدالله  بنى  وقد  عليه،  األحكام  وبناء  العرف  اعتبار 

والعادة(٢). العرف  إلى  مفّوض  لكنه  شرعًا،  تقدير 

باآلية: االستدالل  وجه 
قبل  بالمطلقات  المتعلقتين  السـابقتين  اآلتين  من  الداللة  وجه  بركة   ابن  بّين 
والعادة،  للعرف  ذلك يخضع  أن  فذكر  لهن صداقًا  يفرض  لم  واللواتي  الدخول، 
بعضهما،  تخطئة  وال يجوز  تقديره،  في  يجتهدوا  أن  القضاة  أو  الحكام  حّق  ومن 
بما  بالظاهر  يحكموا  أن  كلفـوا  قد  الحكام  أن  ترى  «أال  المعنى:  هـذا  في  يقـول 
ما أمرهم  وفعلوا  اجتهدوا  إذا  مخطئين  يكونوا  أن  وال يجوز  صواب،  عندهم  هو 
منهم  واحد  يعتقـد  النفقات...وال  مقاديـر  في  اختلفوا  وإن  الظاهـر،  مـن  بـه  اهللا 
منهم  واحد  كل  بل  حكمه،  في  الخطأ  عليه  ال يدعي  خالفه،  فيما  صاحبه  تخطئة 
بنصف  للمطلقة  منهـم  َحكم  َمن  وإّن  تقديره،  فـي  خالفه  وإن  صاحبـه،  يصـّوب 
أو  بِدانقين  لهـا  َحكم  َمـن  يخّطئ  لـم  يوم،  كل  فـي  لهـا  نفقـة  قيمتـه  أو  درهـم، 
في  وكلوا  ألنهم  صاحبه؛  قول  من  بالصواب  أولى  قوله  أن  وال يّدعـي  قيمتهمـا، 
كاف  أنه  نفوسـهم  إليه  تسـكن  وما  ظنونهم  غلبة  من  ما عندهم  إلى  الحكم  هذا 

.٤١٢/٢ المنار،  تفسير  رضا:  ورشيد  عبده  محمد   (١)
.٣٠٢/١ القرآن،  أحكام  العربي:  ابن   (٢)
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عليه،  يعملون  دليالً  ما كلفوا  مـع  لهم  ينصب  ولم  وعليه،  به  له  يحكمـون  لِمـن 
 ¤  £  ¢  ¡ ﴿ تعالى:  اهللا  وقال  اجتهادهم،  من  أكثر  يقصدونه،  وال ِعْلمًا 
وليـس  المطلقـات،  بعـض  فـي  فهـذا  (البقـرة: ٢٣٦) ،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥
على  يغلب  بما  عليه  يحكمون  َمن  أمر  من  لهم  ما يظهر  إلى  إال  هذا  في  يرجعون 
من  ألن  طريقه؛  هـذا  حكم  كان  إن  وال أقـول  نفوسـهم،  إليه  وتطمئـن  ظنونهـم 
فيما  اجتهادهم  فـي  وكلوا  ما قـد  ومنها  عليهـا،  الحـكام  وقف  ما قـد  األحـكام 
ظنونهم  غالب  في  عاداتهم  إلـى  فيه  يرجعون  إنما  فالمعروف  قولـه 8 ،  يحقـق 
دون  هو  النفقة  في  المعروف  أن  ـ  أعلم  واهللا  ـ  عندي  والذي  اجتهادهم،  بعد  من 
يبّين  ولم  القرآن،  في  ذكر  الذي  اإلطعام  إن  أقول:  ولذلك  التقتير ،  وفوق  السرف 

الرديء...»(١). وفوق  الجّيد  ودون  الخشن،  وفوق  اللّين،  دون  هو  وصفه 
مشـروعية  على  الكريم  القرآن  من  بأدلة  أيضًا  اإلباضية   بعض  واسـتدل  ـ   ٧

ذلك: من  الحياة  شؤون  مختلف  في  إليها  واالحتكام  والعادة  بالعرف  العمل 
قوله  في  الكتاب  من  ثابـت  والعادة  العرف  اعتبار  أصـل  أن  السـالمي   ذكـر  ـ  أ 
اآلية  في  الـوارد  الماعـون  معنـى  وبيـن  (الماعـون: ٧) .   ﴾T  S ﴿ تعالـى: 
والِقدر  الفأس  من  العادة  في  «ما يتعاور  الماعون:  أن  ابن مسعود   بحديث روى عن 

والملح»(٣).  والنار  «الماء   :  # عائشة   وعن  ونحوها...» (٢).  والِمقدحة  والدلو 

ص ١٢ - ١٣. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
عبد اهللا بن  عن  حديـث:  ١٥٢٢   بهدلة،  عاصم بن  البزار،  مسـند  الزخار  البحر  في  البـزار  أخرجـه   (٢)
البزار:  قال  والقدر»،  والفأس،  الدلو،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  على  الماعون  نعد  «كنا  بلفظ:  مسـعود 
في  الطبراني  ورواه  أبو عوانـة»  إال  عاصم  عـن  اللفظ،  بهذا  رواه  أحـدًا  ال نعلم  الحديـث  «وهـذا 
«ال  بزيادة   ، ٨٨٧٥ حديث:    باب  الهذلي،  مسـعود  عبد اهللا بن  عبد اهللا،  اسـمه  من  الكبير،  المعجم 
الدلو  عارية  الماعون  نعد  «كنا  بلفظ:  حديث:  ٢٠٩٤   أرأيت  سورة  مجاهد،  تفسير  عنهم».  يستغنى 
البيت». متاع  «الماعون:  قال:  عباس،  ابن  عن  مجاهد،  وعن  بينكم»  تتعاطون  وما  والفأس  والقدر 

حديث:  ـ  محمد  اسـمه:  من  الميم  باب  العين،  بـاب  األوسـط،  المعجم  في  الطبراني  أخرجـه   (٣)
منعه؟  ال يحل  الذي  ما الشيء  رسول اهللا،  يا  قالت:  أنها  عائشة،  «عن  الحديث:  ونص   . ٦٧١١ =
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باآلية: االستدالل  وجه 
يكن  لم  ولو  الماعون  منعهـم  على  المنافقين  ذّم  تعالـى  «أّنه  السـالمي :  قـال 
إلى  بل  المانـع،  إلـى  الـذم  توجـه  لّمـا  للمسـتقضي  وجائـزًا  مباحـًا  اسـتقضاؤه 
التعارف  من  نوع  وهو  مباح،  اسـتقضاءه  أّن  علمنا  المانع  ذّم  ولّما  المسـتقضي، 
التعارف؛  حّد  عـن  خارج  واسـتعارته  الماعون  اسـتقضاء  إّن  ال يقال  ترى،  كمـا 
ألّنا  اسـتئذان؛  فيه  ليس  والتعارف  وتسـليمه،  صاحبه  ِرَضى  عن  يكون  إنما  ألّنه 
من  نوع  هـو  شـرعًا  السـؤال  تحريم  مع  صاحبه  مـن  الماعـون  طلـب  إّن  نقـول 

التعارف»(١). يباح  وبإباحته  التعارف، 
تعالى  بقوله  الشـرع  في  والعادة  العرف  اعتبار  علـى  اسـتدلوا  وكذلـك  ـ  ب 
(القصص: ٢٣) ،   ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿  : شعيب 0  بِْنتْي  عن  حكاية 
الناس  سقي  بعد  الِحياض  في  الماء  من  ما يبقى  تنتظران  كانتا  أنهما  يحتمل  فإنه 
من  الباقي  اسـتباحة  على  دليالً  ذلك  فيكون  أغنامهما،  منه  فيسـقيان  مواشـيهم، 

أيضًا(٢). التعارف  من  الماء 
 D  C  B  A  ﴿ تعالى:  بقولـه  أيضًا  العادة  علـى  واسـتدل  ـ  ج 
عّلل  تعالى  أنـه  ذلك،  «ووجـه  السـالمي :  قـال  (النسـاء: ٢٩) .   ﴾G  F  E
استباحة األموال  إلى  فتكون ذلك إشارة  بالتراضي،  التجارة  إباحة األموال في 
كالربا  الشـرع،  حّرمها  التي  المواضع  في  تجارة  يكن  لم  ولو  التراضـي،  عنـد 

البيوع...»(٣). ومناهي 
«من  فقال:  والنار؟  الملـح  بال  فما  عرفناه،  قـد  الماء  هذا  قالت:  والنـار»  والملح  «المـاء  قـال: 
تصدق  فكأنما  نـارًا  أعطى  ومـن  الملح،  ذلـك  ما طيب  بجميع  تصـدق  فكأنمـا  ملحـًا  أعطـى 
أعتق  فكأنما  الماء  يوجد  حيث  ماء  من  شربة  مسلمًا  سقى  ومن  النار،  تلك  ما أنضجت  بجميع 

أحياه». فكأنما  الماء  ال يوجد  حيث  ماء  من  شربة  مسلمًا  سقى  ومن  رقبة، 
.١٢٨/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)

نفسه. المصدر  السالمي:   (٢)
.١٢٨/٤ - ١٢٩ نفسه،  السالمي:   (٣)

=
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العادة  تحكيم  على  الصحيحة  واآلثار  المطهرة  نَّة  السُّ في  الواردة  األدلة  ومن 
ما يلي: الشرعية  األحكام  بعض  في  والعرف 

ابن  عن  وموقوفًا  مرفوعًا  روي  بحديث  اإلباضية   فقهاء  جمهور  اسـتدل  ـ   ١
رأوه  وما  حسـن،  اهللا  عند  فهو  حسـنًا  المسـلمون  رآه  «ما  قال:  أنه   3 مسـعود  

سيِّئ»(١).  اهللا  عند  فهو  سيئًا 

وسنده: الحديث  هذا  درجة  في  العلماء  أقوال 
القاعدة  لهذه  وغيرهم  اإلباضية   من  الفقهية  القواعد  في  كتب  من  ُجّل  استدل 
تكلموا  الحديث  علماء  ولكن  مسعود  3 ،  ابن  عن  الوارد  األثر  أو  الحديث  بهذا 
والراشـدي  والهيثمي  كالحاكم  وصححه،  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  رفعه  من  فمنهم  فيه، 
جانبًا  ننقل  أن  وال بأس  مسعود،  ابن  عند  موقوفًا  اعتبره  من  ومنهم  اإلباضية،  من 

ذلك: من  للعيان،  حقيقته  وتنجلي  الحديث  هذا  صورة  لتتضح  أقوالهم  من 
فيه:  وقال  الحاكم   إلى  وعزاه  كالراشـدي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  رفعوه  الذين  أما  ـ  أ 

ح»(٢). وُصحِّ  ، 5 مسعود   ابن  على  وموقوفًا  مرفوعًا  روي  «وما 
على  المسـتدرك  في  الحاكـم   به  ما صـرح  الراشـدي   إليـه  ما ذهـب  ويؤيـد 
وفيه  منه  الشـاهد  وموضع  الصحابة »،  «معرفة  كتاب  في  أخرجه  فقد  الصحيحين 
عند  فهو  ئًا  سيِّ المسلمون  رآه  وما  حسـن،  فهو  حسنًا  المسـلمون  رأى  «ما  زيادة: 

قال  رقـم:  ٤٤٦٥ .     ،@ الصحابة  معرفـة  كتاب  الصحيحيـن،  علـى  المسـتدرك  الحاكـم:  رواه   (١)
إرساالً».  فيه  أن  إال  منه  أصح  شاهد  وله  يخرجاه،  ولم  اإلسناد،  صحيح  حديث  «هذا  الحاكم: 

.١٨٨ الخفاء،  كشف  حسن».  «موقوف  العجلوني:  وقال  الذهبي.  وصححه 
ص ١٤٣ - ١٤٤. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
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عنه  وقال   ،«  3 بكر  أبا  يسـتخلفوا  أن  جميعًا  الصحابة  رأى  «وقد  سـيِّئ»،  اهللا 
الذهبي (١). ووافقه  يخرجاه  ولم  اإلسناد،  صحيح  حديث  هذا 

أحمد   إلى  وعزاه  اإلجمـاع،  باب  في  الزوائد(٢)  مجمع  فـي  الهيثمي  وذكـره 
كشـف  في  أيضًا  وذكره  موثوقون،  ورجاله  وقال:  الكبير،  في  والطبراني  والبـزار 

البزار (٣). زوائد  عن  األستار 
بما  فاحتجوا  مسـعود  3  ابن  بالصحابي  موقوفـًا  اعتبروه  الذيـن  أمـا  ـ  ب 
حديثًا  العلمـاء  من  كثير  «واعتبـره  شـبير :  قال  قواعده،  فـي  العالئي   إليـه  ذهـب 
ليس  أنه  والصحيـح  محكمة »،  «العـادة  لقاعدة:  وأصـالً  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلـى  مرفوعـًا 
الحديث  كتب  مـن  شـيء  في  مرفوعًا  أجده  «لم  العالئي :  قال  مرفـوع،  بحديـث 
وإنما  والسـؤال،  الكشـف  وكثرة  عنه  البحث  طول  بعد  ضعيف  وال بسـند  أصالً 
مسنده  في  أحمد   أخرجه  وقد  عليه»(٤)،  موقوفًا   3 مسعود   بن  عبد اهللا  قول  هو 
والطيالسـي   البزار   أخرجه  وكما   .(٥)  3 مسـعود   ابن  عن  وائل   أبي  حديث  من 
عن  آخر  وجه  من  «االعتقاد»  في  البيهقي   وعند  «الحلية»  في  نعيم   وأبو  والطبراني 

وضعفه(٧). الضعيفة  السلسلة  في  األلباني   وأورده   ،(٦) 3 مسعود   ابن 

أن  جميعًا  الصحابـة  رأى  وقـد   ،٧٨/٣ - ٧٩ الصحـاب،  معرفة  كتـاب  النيسـابوري،  الحاكـم   (١)
أصح  شـاهد  وله  يخرجاه،  ولم  اإلسـناد،  صحيح  حديث  «هذا  قال:   .  3 بكر  أبا  يسـتخلفوا 

إرساالً». فيه  أن  إال  منه 
.١٨٢/١ - ١٨٣ بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  الزوائد،  مجمع  علي:  الهيثمي   (٢)

.٨١/١ البزار،  زوائد  عن  األستار  كشف  علي:  الهيثمي   (٣)
نشـر  الرياضي،  مطابع  ط ١،  المذهب،  قواعد  في  المذهب  المجمـوع  أبو سـعيد:  العالئي   (٤)
القواعـد  عثمـان:  محمـد  شـبير  ـ   .٤٠٠/٢  ،١٩٩٤ الكويـت،  الكويتيـة،  األوقـاف  وزارة 

ص ٢٣٧. الكلية، 
رقم ٣٦٠٠. مسعود،  ابن  مسند  الصحابة،  من  المكثرين  مسند  أحمد،  رواه   (٥)

إحياء  دار  الناس،  ألسنة  على  الحديث  به  اشتهر  عما  االلتباس  ومزيل  الخفاء  كشف  العجلوني:   (٦)
ص ١٨٨.  ،١٣٥١ لبنان،  العربي،  التراث 

ص ٥٣٣. الضعيفة،  األحاديث  سلسلة  الدين:  ناصر  األلباني:   (٧)
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الحديث: هذا  من  موقفنا 
والمتأخرين  المتقدمين  العلماء  أقوال  في  التأمل  بعد  للباحث  يظهر  والـذي 
يرفعوه  أن  دون  مسعود   ابن  عند  موقوفًا  اعتبروه  الذين  أن  المتقدم،  الحديث  في 
اعتمدوا  ألنهم  حجتهم؛  لضعف  نظر  إعادة  إلـى  يحتاج  فقولهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  إلـى 
ضعيف،  وال بسـند  مرفوعًا  يجده  لم  أنه  زعم  الذي  العالئـي ،  اإلمام  قول  علـى 
عليه،  الحكم  في  توقف  بل  الحديث،  بضعـف  يصّرح  لم  أنه  عبارته  من  ويفهـم 
كتب  في  عليـه  الحصول  تعـذر  ألجل  الحديـث  نضّعـف  أن  ال ينبغـي  ولذلـك 
ألنه  عصره؛  في  الرجال  وأحوال  نَّة  السُّ كتب  كل  على  يطلع  لم  ولعله  الصحاح، 
العتمادهم  بسـهولة  الكتب  تلك  على  يعثـر  أن  المحدث  أو  الفقيـه  على  يعسـر 
ـنَّة  السُّ كتب  معظم  ألن  الوضع؛  فيختلف  عصرنا  فـي  أما  اليدوي،  النسـخ  علـى 
ولذلك  ودرجته؛  الحديث  على  الحصول  فيسهل  طبعت،  قد  والتعديل  والجرح 

وارد. عليه  العثور  فاحتمال 
وعلي  «المسـتدرك»  في  الحاكم   به  ما صّرح  الحديث  هذا  صحة  يؤيد  ومما 
«هذا حديث  األول:  فقال  الذهبي   اإلمام  ووافقهما  الزوائد»،  «مجمع  في  الهيثمي  
الذهبي   ووافقه  صحيحيهما،  في  ومسلم  البخاري   يخرجاه  ولم  اإلسـناد  صحيح 

موثوقون». «ورجاله  فيقول:  الحقيقة  هذه  الهيثمي   ويؤكد  إليه»،  ذهب  فيما 
الحديث،  هذا  بصحة  يسّلم  أن  إال  يبق  لم  وثبتت،  الحقيقة  ظهرت  أن  وبعد 
اعتبار  في  أصـالً  الحديث  هذا  الفقهـاء   يتخذ  أن  فال يعقـل  به،  العمـل  ويرجـح 
فال ريب  بضعفه،  علمهم  مـع  الفقهية  المسـائل  في  وتحكيمهما  والعرف  العـادة 
بالنظر في أحوال رجاله،  الصحة والضعف  اطلعوا على درجته من جهة  قد  أنهم 

الخطأ. على  يجتمعوا  أن  وال يمكن  القاعدة،  لهذه  دليالً  فجعلوه 
الشـرعية،  النصوص  مـع  ال يتصادم  الحديـث  هذا  فـإن  أخرى  جهـة  ومـن 
فهناك  ضعيف  أنه  فرضـًا  سـلمنا  ولو  العامة،  الشـريعة  مقاصد  مع  وال يتعـارض 

وتقويه. تعضده  معناه  مع  تتفق  ثابتة  صحيحة  نصوص 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٥٤

بالحديث: االستدالل  وجه 
صار  وقد  الشـرعية،  األحكام  إلثبات  حجة  العادة  أو  العرف  اإلباضية   يعتبر 
ويؤكد  األصـول،  مـن  أصل  نكيـر  غير  مـن  به  النـاس  وتعامـل  بالنـص،  حجـة 
ومن  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  مناهي  من  المسـلمين  «ومناهي  فيقول:  األمر  هذا  الوارجالني  
فهو  سيئًا  المسلمون  رآه  وما  حسن،  اهللا  عند  فهو  حسنًا  المسلمون  رآه  «وما  قوله: 
رجع  أهملوه  وإن  محظورا،  كان  مباح  على  المسلمون  حجر  فإن  سيِّئ»،   اهللا  عند 

اإلباحة»(١). إلى 
دليالً شرعّيًا  الحديث واعتباره  اعتماده على مدلول هذا  إلى  بركة   ابن  ويشير 
أو  ـنَّة  السُّ أو  القرآن  من  الدليـل  أعوره  إذا  المسـتجدة  والنـوازل  المسـائل  علـى 
يتعارفون  بما  عباده  تعّبد  تعالى  اهللا  أن  أيضًا  «ويدل  فيقول:  القياس.  أو  اإلجماع 
دليل  تحريمه  على  يقم  ما لـم  عاداتهم،  به  جرت  فيما  ويتجاوزونه  بينهـم،  فيمـا 

العقل»(٢). في  حسن  ذلك  جواز  ألن  األمة؛  من  إجماع  أو  كتاب  من 
دليالً  واعتبـره  الحديث  بهـذا  التميمي   مسـلم  أبو عبيـدة   اإلمـام  واسـتدل  ـ 
فقد  جمعه،  وكيفية  الزكاة  ُعْشر  مسألة  في  والعادة  العرف  تحكيم  إلثبات  شرعّيًا 
كيفية  عن  يسـأله  اإلباضي   المعافري   الخطـاب  أبي  اإلمـام  من  سـؤال  إليـه  ورد 
فقال:  العرف  على  اعتمادًا  المثلى  الطريقـة  إلى  فأرشـده  وتوزيعها،  الزكاة  جمع 
يجتمع  أنه  ـ  اهللا  رحمكـم  ـ  فاعلموا  جمعه،  وكيـف  العشـر  كتابكم  في  «ذكرتـم 
قِبلهم  مِن  أمناء  رجاالً  لعشـورهم  فيوكلوا  فيه،  هو  الذي  اإلقليم  فـي  البلد  أهـل 
من  خواص  فيه  نظر  آخره  عن  اجتمع  إذا  حتى  إليهم  الناس  فينقله  منزل،  كل  في 
به  اهللا  ما أمر  على  فيه  رأيهم  واجتهدوا  الدين،  في  والمعرفة  والفضل  الفقه  أهل 
بعيد،  دون  قريب  وال أثرة  وال ميل  حيف  بـال  بإعطائه،  اهللا  أمر  لمن  تفريقه  مـن 
إن  كذلك  فهو  حسنًا  المسلمون  رآه  فما  مضرتها،  وال لرفع  منافع،  وال الجترار 

.١٣٠/١ الخالف،  أصول  في  واإلنصاف  العدل  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني   (١)
ص ١٤. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)
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الرهط  أولئـك  َحكم  تفريقـه،  فأحضرتم  سـيِّئ ،  فهـو  سـّيئًا  رأوه  ومـا  اهللا،  شـاء 
عشـور  فيفرق  ُيعطى،  وال من  يأخذ  من  جماعة  تفريقه  عند  وال يحضر  أمرهـم، 

فقرائهم...»(١). في  قرية  كل 
على  وتوزيعها  الزكاة  جمع  طريقة  اعتمد  قد  مسـلم   عبيدة  أبا  أن  شـك  وال 
ينقله  أن  وأراد  المشـرق ،  وبالد  البصرة  في  السـائد  بلده،  عرف  على  مسـتحقيها 
من  نصوص  على  منهجه  في  يعتمد  ولم  المعافري ،  اإلمام  بلد  المغرب   أهل  إلى 

البالد. تلك  في  العمل  به  الجاري  العرف  على  بل  نَّة،  السُّ أو  القرآن 
شرب  تحريم  مسألة  في  والعادة  العرف  بمقتضى  يأخذ  أيضًا  بركة   ابن  ونجد 
الحديث،  هذا  إلى  اسـتنادًا  ـ  الفقهاء   بعض  عند  ذلك  جواز  رغم  ـ  وبيعـه  النبيـذ 
عنه؛  ننهى  فإنا  كان حالالً  فإن  النبيذ،  النهي عن شرب  في  قولنا  «وكذلك  فيقول: 
السكر  من  شربه  مع  يحدث  ولما  هيبته،  من  ويقل  شاربه،  من  ينقص  شربه  ألن 
قال:  فـإن  للسـكر...  المحدث  هو  تعالـى  اهللا  كان  وإن  الحـد،  فيـه  يلـزم  الـذي 
فلم  قال:  فإن  النبيذ،  بيع  ال يجـوز  له:  قيل  شـربه؟  تجيزون  كما  بيعه  أَفُتجيـزون 
يستعظمون  جميعًا  المسـلمين  وجدنا  لما  له:  قيل  شـربه؟  ما أحللتم  بيع  حّرمتم 
ولم  الفعل،  وقبح  الخسـة  في  األمثال  بهم  ويضربون  والنباذين  الخماريـن  فعـل 
فهو  قبيح  المسلمين  عند  ما كان  أن  علمنا  ذلك؛  أباح  المسـلمين  من  أحدًا  نجد 
والذي  اهللا حسن...  فهو عند  المسلمين حسن  ما كان عند  أن  قبيح، كما  اهللا  عند 
النبيذ على اختالفهم  المعارضة، أن جميع من جّوز شرب  يدل على سقوط هذه 
المعارضة  هـذه  كانت  ولـو  عليه،  االجتمـاع  يجـّوزوا  لـم  مذاهبهـم  واختـالف 
الذي  الحالل  ُشرب  على  االجتماع  ال يجوز  َفِلم  يقول:  أن  لِقائل  لكان  صحيحة 

فيه...»(٢). االحتجاج  عن  اإلجماع  أغنانا  وقد  عليه؟  يفترق  أن  يجوز 

الخطاب  أبي  لإلمـام  الزكاة  في  كريمـة  أبي  رسـالة  التميمي:  كريمة  أبي  مسـلم بن  عبيـدة  أبـو   (١)
ص ٤.  ،١٩٨٢ أغسطس  ُعمان،  سلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشر  المعافري، 

.٥٣٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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الشـاربين  حالة  تشـخيص  على  تعتمد  قوية  أدلة  من  بركة   ابن  ما ذكره  ولعل 
ألنه  ونرجحه؛  القول  هذا  إلى  نميل  يجعلنا  معه  تعاملهم  في  الناس  وعادة  للنبيذ 
الخمر،  تحريـم  في  الثابتـة  للنصـوص  لموافقتـه  للصـواب؛  واألقـرب  األعـدل 

والمال. والعقل  الدين  حفظ  إلى  الداعية  العامة  الشريعة  لمقاصد  ومالءمته 
ـ كما اسـتدل السرخسـي  أيضـًا بهـذا الحديث إلثبـات أن العرف الجـاري بين 
الناس مَحّكم في معامالتهم، فذكر في باب الوقف ما نصه: «أن ما جرى العرف بين 
النـاس بالوقوف فيه من المنقوالت يجوز باعتبار العـرف: كثياب الجنازة وما يحتاج 
إليه من القـدور واألواني في غسـل الميـت»، وهذا األصـل معـروف: أن ما تعارفه 
الناس وليـس في عينه نص يبطله، فهـو جائز، وبهذا الطريق جوزنا االسـتصناع فيما 

فيه تعامل، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اهللا حسن»(١). 
أن  ويرى  الحديث،  هـذا  إلى  اسـتنادًا  المعنى  هذا  كذلك  الكاسـاني   ويؤكد 
حجة  والعرف  والعـادة،  العـرف  علـى  محمول  فهو  شـرعًا،  عليـه  ينـص  ما لـم 

حسن»(٢).  اهللا  عند  فهو  حسنًا  المسلمون  رآه  «ما  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
بين  الجاري  بالعـرف  االعتداد  فـي  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  المأثورة  األحاديـث  ومـن  ـ   ٢
قالت:  عتبة   بنت  هند   أن  عائشـة  #  عن  صحيحه  في  البخاري   مـا رواه  النـاس، 
إال  وولدي  ما يكفيني  يعطيني  وليس  شـحيح  رجل  سفيان   أبا  إن  رسـول اهللا؛  يا 
بالمعروف»(٣).  وولدك  ما يكفيك  «خذي  فقال ملسو هيلع هللا ىلص :  ال يعلم،  وهو  منه  ما أخذت 

.٤٥/١٢ لبنان،  المعارف،  دار  المبسوط،  األئمة:  شمس  السرخسي   (١)
لبنان،   ،٢ ط:  العربـي،  الكتاب  دار  الشـرائع،  ترتيـب  في  الصنائع  بدائـع  الحنفـي:  الكاسـاني   (٢)

.٢٢٣/٥ ١٩٧٤م، 
الرجل  ينفق  لم  إذا  بـاب:  النفقات،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  للبخـاري،  واللفظ  عليـه  متفـق   (٣)
مـع   (٥٠٧/٩) رقـم:  ٥٠٥٥ .  بالمعـروف  وولدهـا  ما يكفيهـا  علمـه  بغيـر  تأخـذ  أن  فللمـرأة 
حديث  والغصب  المظالـم  كتـاب  ففي  الصحيح  مـن  عنده  موضـع  وفي  حجـر،  البـن  الفتـح 
البيوع  كتاب  وفـي  و٥٣٦٤)  رقم (٥٣٥٩  حديـث  أيضًا  النفقات  كتـاب  وفـي  رقـم (٢٤٦٠)، 
كتاب  وفـي  رقـم (٦٦٤١)،  حديـث  والنـذور  األيمـان  كتـاب  وفـي  رقـم (٢٢١١)،  =حديـث 
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بالحديث: االستدالل  وجه 
اعتماد  منها:  وذكر  فوائد،  الحديث  هذا  «في  مسـلم :  شـرح  في  النووي   قال 

شرعي»(١). تحديد  فيها  ليس  التي  األمور  في  العرف 
«خذي  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  أيضًا:  العرف  أدلة  «ومن  عبد السـالم :  الدين بن  عز  وقال 
في  ْين  ُمدَّ المعروف  بكون  عارفة  هند   تكن  بالمعروف»،  ولم  وولـدك  ما يكفيـك 
اهللا  نص  وقد  المتوسـط،  حق  في  ونصًفا  ومّدًا  الفقير،  حق  في  ومّدًا  الغني،  حق 
 «  ª  ©  ¨  § ﴿ تعالـى:  قولـه  فـي  بالمعـروف  الكسـوة  أن  علـى 
من  العرف  إلى  فيها  يرجع  الدار  وماعون  السكن  وكذلك  (البقرة: ٢٣٣)،   ﴾¬
وأنه  مقدر،  أنـه  المعروف  إلى  الشـرع  في  مـا ُرّد  كل  في  والغالـب  تقديـر،  غيـر 

الناس»(٢). ما يتعارفه  إلى  أو  الشرع،  في  ما عرف  إلى  فيه  يرجع 
هذا  إلى  استنادًا  الزوجة  نفقة  تحديد  في  بالمعروف  العمل  تيمية   ابن  ويؤكد 
الزوجة  نفقة  أن  العلماء  جمهـور  عند  به  المقطوع  «والصواب  فيقـول:  الحديـث 
البالد  أحوال  باختالف  تختلف  بل  بالشرع،  مقدرة  وليست  العرف،  إلى  مرجعها 
 ³ ﴿ قـال:  تعالـى  اهللا  فـإن  وعادتهمـا،  الزوجيـن  وحـال  واألزمنـة 
´﴾ (النساء: ١٩ )، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٣). 

بالمعروف»(٤)»(٥).  وكسوتهن  رزقهن  «ولهن  وقال: 

حديث  هند،  قضية  بـاب  األقضية  كتاب  في  مسـلم  وأخرجه  رقم (٧١٦١)،  حديـث  األحـكام 
.(١٣٣٨/٣) رقم (١٧١٤)، 

.٧/٢ - ٨ بمصر،  وصبيح  الحلبي،  البابي  ط  مسلم،  صحيح  شرح  الدين:  محي  النووي   (١)
.٦١/١ األنام،  مصالح  في  األحكام  قواعد  عبد السالم:  العز بن   (٢)

تخريجه. تقدم   (٣)
مسـلم  رواية  في  العبارة  هذه  جاءت  وقد  عبد اهللا،  جابر بن  عن  عليه  متفق  الحديث  هذا  أصل   (٤)
األنصاري  عبد اهللا  جابر بـن  رواه  طويل  حديث  وهـو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  حجة  باب  الحـج،  كتاب  فـي 
رزقهن  عليكم  «ولهن  بعرفـات:  خطبته  في  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وفيـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  حجة  صفـة  فـي 

.(٨٨٦/٢) بالمعروف»،  وكسوتهن 
ص ١٣. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن  وينظر:   .٨٣/٣٤ الفتاوى،  مجموع  تيمية:  ابن   (٥)

=
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عندهم،  الجاري،  العرف  حسب  الزوجة  نفقة  اإلباضية   بعض  حدد  وقد  هذا 
ذلك. يحدد  شرعي  نص  وجود  لعدم 

زوجها  على  المرأة  مؤنة  في  التاسـع  الباب  في  جعفر »  ابن  «جامع  في  جـاء 
نفقتها  يحضرها  أن  عليـه  فإن  نفقتها،  زوجها  إلـى  المرأة  طلبـت  «وإذا  ما نصـه: 
في  أعطاها  يوم  كل  في  إال  يمكنه  لم  فإن  أسـبوع،  فلكل  ضاق،  فإن  شـهر،  لكل 
رغيبة  كانت  وإن  والتمـر،  الخبز  من  ِشـَبُعها  قال:  من  قال  وقد  مؤنتهـا،  يـوم  كل 
الحكام  عليه  مضى  فالذي  النفقة،  في  يتفقوا  ولم  اختلفوا  فإن  يشبعها،  أن  فعليه 
ومّنًا(١)  حّبًا  الصاع  ربع  يوم  لكل  عندهم،  المعروفة  النفقة  لها  ما يفرضون  عندنا 

الحاكم...»(٣). ما يرى  على  والّدهن  شهر،  كل  في  واألدم(٢)  تمر،  من 
بعض  في  العـادة  تحكيم  على  النبويـة  ـنَّة  السُّ في  الـواردة  األدلـة  ومـن  ـ   ٣

المدينة »(٤).  أهل  مكيال  والمكيال  مكة ،  أهل  وزن  «الوزن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  األحكام 

االستدالل: وجه 
أهل  كانوا  لما  المدينة   أهل  أن  منـه  الداللة  «وجه  قواعده:  في  العالئـي   قـال 
متاجر  أهل  كانـوا  مكة  وأهل  الكيل،  مقـدار  في  عادتهم  فاعتبـرت  وزرع  نخيـل 

ويسـتعمله   .٤٢٢ الصحاح،  مختصر  الرازي  ينظـر:  أمنان.  والجمع  رطالن  وهـو  المَنا  المـّن:   (١)
أمنان.  ج  والتشـديد  بالفتح  المـّن  الفقهاء:  لغة  معجـم  في  وجاء  التمر.  وزن  فـي  ُعمـان  أهـل 
وقنيبي:  جي  قلعة  ينظر:  غرامًا.   ٨١٥,٣٩  = أسـتارا  أربعون  أو  عراقيان،  رطالن  سـعته  مكيال 

ص ٣٦٠. الفقهاء،  لغة  معجم 
الصحاح،  مختـار  الرازي:  ينظر:  باللحـم.  الخبز  أدم  منـه  تقـول  بـه،  ما يؤتـدم  واإلدام:  األدم:   (٢)

ص ٧.
.١٧١/٤ جعفر،  ابن  جامع  جعفر:  ابن   (٣)

رقم ٣٣٤٠،  المدينة»،  أهل  مكيال  «المكيال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  باب  البيوع،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٤)
والنسائي في المجتبى، كتاب الزكاة، كم الصاع، رقم ٢٥٢٠، عن ابن عمر. المناوي: «صححه 
قيل  عباس  ابن  عن  بعضهم  ورواه  والعالئي  العيد  دقيق  وابن  والنووي  والدارقطني  حبـان  ابـن 

.٣٧٤/٦ القدير،  فيض  لحسنه».  المصنف  ورمز  خطأ  وهو 
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الزكاة،  كنِصب  شـرعًا:  يتقدر  فيما  بذلك  والمراد  الـوزن،  في  عادتهم  فاعتبـرت 
ذلك»(١). ونحو  والكفارات،  الفطر،  وزكاة  الّديات،  ومقدار 

الجاري  بالعرف  االعتداد  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قرره  عام  مبدأ  «فهذا  الخطابي :  وقال 
والمكاييل  واألرطال  الموازيـن  تعديل  الحديث  مـن  المراد  وليس  النـاس،  بيـن 
حكمًا  التنازع  عند  لتكون  المدينة   أهل  ومكاييل  مكة ،  أهل  أوزان  عيارها  وجعل 
بعشـرة  أو  ُبّرًا  بمكيله  الرجل  أقّر  فإن  تداعـوا...  إذا  عليها  يحملون  النـاس  بيـن 
على  يحمالن  فإنهما  والرطل،  المكيلة  قدر  في  واختلفا  غيره،  أو  تمر  من  أرطال 
برطل  يعطي  أن  وال يكّلف  بـه،  هو  الذي  المكان  في  الناس  وعادة  البلـد  عـرف 

المدينة»(٢). وال بكيال  مكة 
شـيء  «كل  فقال:  البخاري   شـرح  في  المعنى  هذا  إلى  العيني   اإلمام  نّبه  كما 
بلدة على  كل  أهـل  عادة  في  فيعتبر  وزني،  أو  كيلـي  أنه  الشـارع  عليه  ينـص  لـم 
الفقهية»(٣). القواعد  من  جملة  العرف  إلى  الرجوع  ألن  فيه؛  العرف  من  ما بينهم 
بعض  مقادير  تجديـد  في  الفقهاء   اختالف  جامعـه  في  بركة   ابن  ونقـل  هـذا 
العمل   به  ما جرى  إلى  يرجـع  مقاديرها  ضبط  أن  وألمح  والموازيـن،  المكاييـل 
الصاع  مقدار  في  الناس  «اختلف  نصه:  وهذا  بلد،  كل  في  النـاس  عليه  وتعـارف 
خبر  إلى  وذهبوا  رطالن،  والمد  أرطال  ثمانية  الصاع  العراق :  أهل  فقـال  والمـد، 
أهل  وأّما  أرطال(٤)،  بثمانية  يغتسل  كان  أنه  وزعموا  بالصاع  يغسل  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وثلث،  رطل  والمد  وثلث،  أرطال  خمسـة  الصاع  أن  معهم  فال يختلف  الحجاز  

عن  نقالً  الثاني  الوجـه  و٤٢،  «مخطوط»،  المذهب،  قواعـد  في  المذهب  المجمـوع  العالئـي:   (١)
.٤٠٤/٢ والمطبوع:  ص ٢٩٧،  الفقهية،  القواعد  الندوي، 

بعدها. وما   ١٢/٥ للمنذري،  داود  أبي  مختصر  مع  مطبوع  السنن،  معالم  الخطابي:   (٢)
.١٠٢/١٦ بيروت،  الفكر،  دار  البخاري،  صحيح  شرح  القارئ  عمدة  العيني:   (٣)

عن  رقـم:  ١٩٧.  بالمد،  الوضـوء  بـاب  الوضـوء،  كتـاب  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري:  رواه   (٤)
يغسل،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  يقول:  أنسًا،  قال: سمعت  ابن جبر،  الحديث: عن  مالك. ونص  أنس بن 

بالمد». ويتوضأ  أمداد،  خمسة  إلى  بالصاع  يغتسل  كان  أو 
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وصدقة  النسـك،  وصدقة  والـزكاة،  األْيمـان  لكفارة  وجاهلهـم  عالمهـم  يعرفـه 
رطالً،  عشر  ستة  فهو  الَفَرق:  وأما  (اإلباضية )،  أصحابنا   يذهب  هذا  وإلى  الفطر، 

الحجاز ...»(١). أهل  مكاييل  فهذه  صاع،  نصف  والقسط: 
ما رواه  القاعدة  هـذه  على  اإلباضية   بهـا  اسـتدل  التي  األحاديث  ومـن  ـ   ٤
طاعة  «ال  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أّن  ـ  وجهه  اهللا  كّرم  ـ  طالب   أبي  علي  بن  عن  الشيخين 

المعروف»(٢).  في  الطاعة  إنما  اهللا،  معصية  في 

االستدالل: وجه 
الحديث  «وهذا  الحديـث:  هذا  مدلول  بيان  في  السـعدي   عبد الرحمٰن  قـال 
الشارع  فإن  وغيرهم،  والزوج  والوالدين  الوالة  من  طاعته  تجب  من  كل  في  قيد 
فإن  بالمعروف،  كلهـا  حاله،  يناسـب  فيما  طاعته  منهم  وكل  هؤالء،  بطاعـة  أمـر 
والصلة  كالبّر  والعـادة،  العرف  إلـى  به  أمرهم  ممـا  كثير  فـي  النـاس  رّد  الشـارع 
لمخلوق  فال طاعة  القيد  بهذا  تقّيد  طاعته  تجب  من  وطاعة  واإلحسان،  والعدل 

االستطاعة»(٣). عدم  مع  وال طاعة  الخالق،  معصية  في 
ما قضاه  والعـادة،  العرف  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فيها  حّكم  التـي  األحاديـث  ومـن  ـ   ٥
دخلت  عازب   للبراء بن  ناقًة  «أن  أبيه:  عن  محّيصة   حرام بن  رواه  فيما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

.٣٠٢/١ الجامع،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
معصية  غير  في  األمراء  طاعة  وجوب  باب  اإلمارة،  كتاب  في  صحيحه  في  بلفظه  مسـلم  رواه   (٢)
وأخرجه  ص ٨٣٠.  رقـم ٣٩،  حديث  ـ  وجهـه  اهللا  كرم  ـ  علـي  عن  المعصيـة  فـي  وتحريمهـا 
حديث  السهمي  حذافة  عبد اهللا بن  سرّية  باب  المغاري،  كتاب  في  صحيحه  في  بنحوه  البخاري 
معصية،  تكن  ما لم  لإلمام  والطاعة  السمع  باب  األحكام  كتاب  وفي  ص ٧٥٥،  رقم (٤٣٤٠)، 
في  ما جاء  باب  اآلحاد،  أخبار  كتاب  في  منه  قريب  وبلفظ  ص ١٢٦٩،  رقم (٧١٤٥)،  حديث 

ص ١٢٨٩. رقم (٧٢٥٧)،  حديث  والصالة،  األذان  في  الصدوق  الواحد  خبر  إجازة 
وينظـر:  بتصـرف.  ص ٢٢١ - ٢٢٢  األبـرار،  قلـوب  بهجـة  الناصـر:  عبد الرحمٰـن  السـعدي   (٣)

ص ١٥٠ - ١٥١. القواعد،  جواهر  الراشدي: 
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بالنهار،  حفظها  األموال  أهل  على  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقضى  فأفسـدته،  رجل  حائط 
بالليل»(١).  حفظها  المواشي  أهل  وعلى 

حفظ  وأن  أهلها،  على  بالنهار  الحوائط  حفظ  أن  «فقضى  أخرى:  رواية  وفي 
بالليل»(٢).  الماشية ما أصابت ماشيتهم  بالليل على أهلها، وأن على أهل  الماشية 

بالنهار  الماشية  ما أفسدت  أّن  إلى  الحديث  إلى هذا  استنادًا  الفقهاء   وذهب 
وعلل  مالكها،  ضمنه  بالليل  أفسدت  وما  أهلها،  على  فال ضمان  الغير  مال  من 
والبسـاتين  الحوائـط  أصحـاب  أن  العـرف  فـي  «ألن  بقولـه:  الخطابـي   ذلـك 
أصحاب  عـادة  ومن  والنواطير»(٣).  الحفـاظ  بها  ويوكلـون  بالنهـار  يحفظونهـا 
خالف  فمن  المـراح،  إلى  الليل  مـع  ويردوها  بالنهـار  يسـرحوها  أن  المواشـي 
والتضييع،  التقصير  حـدود  إلى  الحفظ  رسـوم  عن  خارجًا  به  كان  العادة  هـذه 
حرز،  موضع  غيـر  في  تركـه  أو  الشـارع،  طريق  فـي  متاعه  ألقـى  كمـن  فـكان 

قطع»(٤). آخذه  على  فال يكون 
مضار  من  الـدواب  تحدثه  لِمـا  بالضمان  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ُحكم  العالئـي   وُيوعـز 
األحكام  في  العادة  اعتبار  على  شـيء  أّدل  «وهذا  فيقول:  والعادة  العرف  بقاعدة 
للرعي، وحبسها  بالنهار  إرسال مواشيهم  الناس  وبنائها عليها؛ ألن عادة  الشرعية 
دون  ـ  غالبًا  ـ  بالنهار  أموالهـم  في  الكْون  البسـاتين  أهل  وعادة  للمبيت،  بالليـل 

داود،  وأبو  رقـم ١٤٣٥،  والحريسـة،  الضواري  في  القضاء  باب  األقضية،  كتاب  مالـك،  رواه   (١)
حديث  األنصار،  مسند  وأحمد،  رقم ٣٥٦٩ ،  قوم،  زرع  تفسـد  المواشـي  باب  اإلجارة،  أبواب 
ثقات،  أثبات  وكلهم  الزهري  عن  إسـناده  في  اختلف  وقد  رقم ٢٣٠٨٧ ،  مسـعود،  محيصة بن 
وهو  ثقة  جميعهم  ألن  الثقـات  مراسـيل  من  فالحديث  كان  حال  أي  «على  عبد البـر:  ابـن  قـال 

.٢٠٥/٧ االستذكار،  والعمل».  بالقبول  العراق  أهل  من  وطائفة  الحجاز  أهل  تلقاه  حديث 
رقم  ٣٥٧٠.   قوم،  زرع  تفسد  المواشي  باب  البيوع،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٢)

ص ٦١١. المنير،  المصباح  الفيومي،  نطر،  مادة  الزرع،  حافظ  والناطور:  الناطر   (٣)
مع  السـنن  معالم  الخطابي   .١٩٩/٤ - ٢٠٠ الهامـش)،  (مـع  جعفـر  ابـن  جامع  جعفـر:  ابـن   (٤)

.٢٠٢/٥ رقم (٣٤٢٥)،  حديث  قوم،  زرع  تفسد  المواشي  باب  داود،  أبي  سنن  مختصر 
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ابن  هذا  في  وتابعه  عادتهم»(١)،  به  ما جرت  على  التضمين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فبنى  الليل، 
الحنبلي (٢). النجار 

هذا  داللة  أن  إلـى  المعاصرين  الفقهاء   بعـض  ذهب  فقد  أخرى  جهـة  ومـن 
الناس  بين  والواجبات  المسـؤوليات  توزيع  األمر  لَِولّي  أن  أيضًا  تفيـد  الحديـث 
على  مثالً  ذلك  وينطبق  المكان،  حيث  ومن  الزمان،  حيث  من  المصالح  وأرباب 
دون  الليل  فـي  أو  مطلقًا،  الطـرق  بعض  على  السـير  من  اليوم  الشـاحنات  منـع 

مسؤوالً»(٣). أو  مقصرًا  كان  خالف  فمن  النهار...إلخ، 
ونصب  أصوالً،  الواقع  في  شرع  قد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الدهلوي (٤)  اإلمام  ويرى 

عن  الزهري،  «عن  الحديث:  نص   .٤٠٢/٢ المذهب،  قواعد  في  المذهب  المجموع  العالئي:   (١)
إلى  ذلك  فرفع  قوم،  حائط  في  عازب  للبراء بن  ناقة  أفسـدت  قال:  أبيه  عن  محيصة،  حرام بن 
رواه  بالنهار».  أهلها  على  الحوائط  وحفظ  بالليل،  أهلها  على  الماشية  بحفظ  فقضى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
هذا  في  الزهري  علـى  االختالف  ذكر  والوديعـة،  العارية  كتـاب  الكبرى،  السـنن  فـي  النسـائي 
كتاب  المسـتدرك،  في  والحاكم  األنصاري.  مسـعود  سـعد بن  عن  حديث:  ٥٦١٧   الحديـث، 
قال:   ، ̂ عـازب  البراء بن  «عـن  بزيادة  حديـث:  ٢٢٤٤   ـ  هريـرة  أبي  حديـث  وأمـا  البيـوع، 
على  وإن  فيهـا...  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فكلم  فيه  فأفسـدت  حائطًا،  فدخلت  ضارية،  ناقة  لـه  كانـت 
فيه  خالف  على  اإلسناد  صحيح  حديث  «هذا  الحاكم:  قال  ماشيتهم»  ما أصابت  الماشـية  أهل 
ورواه  أبيه».  عن  محيصة،  حرام بن  عن  الزهري،  عن  قـال:  معمرًا  فإن  واألوزاعي،  معمر  بيـن 
رواه  حديث:  قوم  زرع  تفسد  المواشي  باب  اإلجارة،  أبواب  البيوع،  كتاب  السنن،  في  أبو داود 

رقم  ٣٥٧٠.      قوم،  زرع  تفسد  المواشي  باب  البيوع،  كتاب  أبو داود، 
.٤٥٢/٤ للفتوحي،  المنير  الكوكب  شرح  النجار:  ابن   (٢)
ص ٢٨. فيه،  والضمان  الضار  الفعل  مصطفى:  الزرقا   (٣)

ولـي  شـاه  الملقـب  أبو عبد العزيـز،  الهنـدي،  الدهلـوي  الفاروقـي  عبد الرحيـم  أحمد بـن   (٤)
بالهند.  دهلي  أهل  من  المحدثين.  من  حنفي  فقيه  ١٦٩٩ - ١٧٦٢م):  اهللا(١١١٠ - ١١٧٦هـ/ 
بالفارسية،  ألفه  التفسير،  أصول  في  الكبير  الفوز  كتبه:  من  ١١٤٣ - ١١٤٥هـ.  سنة  الحجاز  زار 
علم  في  حفظه  من  ال بد  بما  الخبير  وفتح  بهما،  ونشر  واألردية  العربية  إلى  وفاته  بعد  وترجم 
أسباب  في  واإلنصاف  اإلسـناد،  مهمات  إلى  واإلرشـاد  مجلدان،  البالغة،  اهللا  وحجة  التفسـير، 
مجلدان  الموطأ،  أحاديث  من  والمسوى  والتقليد،  االجتهاد  أحكام  في  الجيد  وعقد  الخالف، 

.١٤٩/١ األعالم،  الزركلي:  ينظر:  وغيرها.  البخاري،  أبواب  تراجم  وشرح 
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للقاضي  ال سيما  العويصة،  والقضايا  المسائل  من  كثير  في  إليها  يرجع  ضوابط 
توافر  لعدم  أو  شـبهة،  لوجود  عليه،  معروضة  قضية  في  الحكم  له  يتعذر  عندما 
تلك  فمن  آخـر،  جانب  علـى  جانب  ترجيح  فـي  الكافيـة  والقرائـن  األمـارات 
ومثال  الناس،  جمهـور  عند  المسـلمة  والعادة  العرف  باتباع  الحكـم  األصـول: 
صاحب  ـ  منهما  واحـد  فكل  بصـدده،  نحن  الذي  الحديث  هـذا  القضيـة  تلـك 
المعروف  هو  بما  فقضى ملسو هيلع هللا ىلص  دعواه  في  معذورًا  كان  ـ  البسـتان  وصاحب  الناقة 
المواشـي  أهل  وحفظ  بالنهار،  أموالهـم  الحوائط  أهـل  حفظ  من  عادتهـم  مـن 

بالليل»(١). مواشيهم 
المجتمع  نَّة  السُّ في  ما ورد  أيضًا  والعرف  العادة  قاعدة  على  يدل  ومما  ـ   ٦
أنها تدفع بعالمة يأتي بها المدعي لها، وفي قول رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  اللقطة  عليها في 
أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  آخر  خبـر  ووكاؤها»(٢).  وفي  عفاصهـا  «أمارتها  السـائل:  سـؤال  عن 

ووكاؤها»(٣).  «وعاؤها  قال: 

.١٦٩/٢ البالغة،  اهللا  حجة  اهللا:  ولي  الدهلوي   (١)
اللقطة  صاحب  يوجد  لـم  إذا  باب  اللقطة،  في  كتـاب  في  رواه  للبخاري،  واللفـظ  عليـه  متفـق   (٢)
من  والدواب  الناس  شرب  باب  المسـاقاة،  كتاب  حديث:  ٢٣١٩   وجدها،  لمن  فهي  سـنة  بعد 
فقال:  اللقطة،  عـن  فسـأله  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  إلى  رجل  جاء  ولفظه:  حديـث:  ٢٢٦٥ ،  األنهـار، 
فضالة  قال:  بهـا»،  فشـأنك  وإال  صاحبها  جاء  فإن  سـنة،  عرفها  ثم  ووكاءها،  عفاصها  «اعـرف 
معها  ولها،  لـك  «ما  قال:  اإلبل؟  فضالة  قـال:  للذئب»،  أو  ألخيـك  أو  لك  «هـي  قـال:  الغنـم؟ 
اللقطة، حديث:  كتاب  ربها». ومسلم،  يلقاها  الشجر حتى  وتأكل  الماء،  ترد  سقاؤها، وحذاؤها 

.  3 الجهني  خالد  زيد بن  عن   ، ٣٣٣٣ 
بالعالمة  اللقطة  رب  أخبره  إذا  باب  اللقطـة،  في  كتاب  في  رواه  للبخاري،  واللفظ  عليـه  متفـق   (٣)
أبي بن  لقيت  قال:  غفلة،  سـويد بن  سـمعت  سـلمة،  «عن  ولفظه:  حديث:  ٢٣١٦   ـ  إليه  دفع 
فعرفتها  حوالً»،  فهـا  «عرِّ فقال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  فأتيت  دينـار،  مائة  صرة  أخذت  فقـال:  كعـب 3 ، 
ثالثًا،  أتيته  ثم  أجد،  فلم  فعرفتها،  حوالً»  فها  «عرِّ فقال:  أتيته،  ثم  يعرفها،  مـن  أجد  فلم  حـوالً، 
فاسـتمتعت،  بها»،  فاسـتمتع  وإال  صاحبها،  جاء  فإن  ووكاءها،  وعددها  وعاءها  «احفظ  فقال: 
اللقطة،  كتـاب  ومسـلم،  واحدًا».  حوالً  أو  أحـوال،  ثالثة  ال أدري  فقـال:  بمكـة،  بعـد  فلقيتـه 

بزيادة. كعب  أبي بن  عن  حديث:  ٣٣٣٧  
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بالحديث: االستدالل  وجه 
العالمة،  هي  «واألمارة  فقال:  الخبرين  بهذين  االستدالل  وجه  بركة   ابن  بّين 
كما  القلب،  سـكون  بذلك  والصدق  بالعالمة  الكثيـر  المال  يدفع  أن  جـاز  وقـد 
بسكون  اللقطة  تسليم  إّن  قلَت  لم  قائل:  قال  وإن  العادلة،  بالبينة  تسـليمها  يجوز 
وجه  على  بذلك  أُمرنـا  إنما  له:  قيـل  بالبينة؟  يقينًا  ذلـك  يكـون  أن  دون  النفـس 
ال يجوز  الذي  السّر  من  عنده  بما  لها  المدعي  تصديق  في  قلوبنا  بسكون  التعّبد 
عليه  ال يعتمد  والنادر  الناس،  في  نـادرًا  ذلك  كان  إال  فيوافقه،  غيـره  يتحـّرى  أن 
اإلنسان  رام  لو  التي  العالمات  مع  عليها  مزيد  جاء  إذا  اللقطة  ألّن  به؛  وال يحتج 
له،  ذلك  يتفـق  ولم  عليـه،  ذلك  لبعـد  والظـن  بالتخريـص  إصابتهـا  يتحـّرى  أن 
ـنَّة  السُّ بها  جاءت  بعالمة  أتى  فمن  بتسـليمه،  وباألمر  به،  ـنَّة  السُّ جاءت  ولذلـك 
وصّح  بذلك،  الدفع  جاز  مدعيها  صدق  على  تدل  مما  نَّة  السُّ معنى  في  كان  ومما 
تصديقه  ويشـهد  القلب،  إليه  ويطمئـن  النفس  إليه  تسـكن  إنما  وقلنا  جـاء،  بمـا 
من  لرجل  قال  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ما روى  قلنا  بما  أيضـًا  شـاهدة  ـنَّة  والسُّ به،  كالعلم 
يستدل  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نفسك»(١).  فأمره  اسفت  وابصة  «يا  إياه:  سؤاله  عند  أصحابه 

نفسه»(٢). وسكون  قلبه  بدليل  علمه  إليه  ما يحتاج  صحة  على 
هذا  في  األحكام  من  كثير  في  فالرجوع  وعوارضهن،  النساء  أحوال  أما  ـ   ٧

ذلك: ومن  والعادة  العرف  إلى  الباب 
كنت  وقالت:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  اشـتكت  أنها  جحش   بنت  حمنة  عن  ما روي  ـ 
بيت  في  فوجدته  وأخبره  أستفتيه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأتيت  شديدة  كثيرة  حيضة  أستحاض 

رقم ٢٥٣٣،  ما ال يريبك،  إلى  ما يريبك  دع  باب:  البيوع،  كتاب  ومن  السنن،  في  الدارمي  رواه   (١)
المصنف  «رمز  المنـاوي:  رقم ١٨٠٣٠،  معبـد،  وابصة بن  حديث  الشـاميين،  مسـند  وأحمـد، 
حسـن  إسـناده  رياضه:  في  النووي  قال  مسـنديهما  في  والدارمي  أحمـد  اإلمـام  ورواه  لحسـنه 
العراقي  الحافظ  قال  الطبراني  أيضًا  ورواه  كعادته  بعزوه  االبتداء  له  ينبغي  فكان  المؤلف  وتبعه 

.٤٩٥/١ القدير،  فيض  مجهول».  ثعلبة  العالء بن  عنده  وفيه 
ص ١٥ - ١٦. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)
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اغتسلي:  ثّم  اهللا  علم  في  أيام  سبعة  أو  أيام  ستة  «تحّيضي  فقال ملسو هيلع هللا ىلص :  زينب ،  أختي 
وعشرين  ثالثًا  أو  ليلة  وعشـرين  أربع  فصّلي  واسـتنقأت  طهرتِ  أنك  رأيتِ  فإذا 
تحيض  كما  فافعلي  وكذلـك  يجزئك  ذلك  فإن  وصّلي،  وصومـي  وأيامها،  ليلـة 

وطهرهن...» (١). حيضهن  لميقات  يطهرن  وكما  النساء 
أيام  ستة  وهي  والعادة،  الغالب  األمر  إلى  الرجوع  على  تنبيه  فيه  فالحديث 
إلى  أمرها  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «فـرّد  «المعالم»:  فـي  الخطابي   قـال  أيـام،  سـبعة  أو 
تحّيضها  في  أمرها  حمل  كما  النساء،  أحوال  من  الغالب  واألمر  الظاهر  العرف 
«كما  قوله:  ذلـك  على  ويدل  عادتهن،  مـن  الغالب  على  واحدة  مـرة  شـهر  كل 
أمر  قياس  في  أصل  وطهرهن»،  وهذا  حيضهن  لميقات  ويطهرن  النساء  تحيض 
هذا  أشبه  وما  البلوغ  أو  والحمل،  الحيض  باب  في  بعض  على  بعضهن  النسـاء 
السـتة  بين  التغيير  وجه  غير  على  منه ملسو هيلع هللا ىلص  ذلـك  يكون  أن  ويشـبه  أمورهن،  مـن 
من  سنها  مثل  وفي  مثلها،  هي  من  بحال  حالها  اعتبار  معنى  على  لكن  والسبعة، 
وإن  سّتًا،  قعدت  سـّتًا،  تقعد  أن  منهن  مثلها  عادة  كانت  فإن  إقليمها،  أهل  نسـاء 

فسبعًا»(٢). سبعًا 
بنت  فاطمة  أن  عائشـة :  عن  السـابق  الحديث  معنى  ما يفيد  البخاري   وروى 
الصالة؟  أفـأدع  فال أطهر،  أسـتحاض  إني  قالت:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سـألت  ُحبيش   أبـي 
تحيضين  كنت  التـي  األيام  قْدر  الصالة  َدعـي  ولكن  ِعْرق،  ذلـك  إن  «ال،  فقـال: 
واضحة  داللة  فيه  إلخ:  األيام»...  «قْدر  وصلي»(٣).  فقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  اغتسلي  ثم  فيها، 

أمرها. عليها  يجري  كان  التي  العادة  إلى  األمر  إعادة  على 

 ،٨٧ ٢ رقم:  الصـالة،  تدع  الحيضة  أقبلـت  إذا  قـال  من  باب  الطهـارة،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (١)
رقم:  واحد،  بغسل  الصالتين  بين  تجمع  أنها  المستحاضة  في  باب  الطهارة،  كتاب  والترمذي، 

صحيح. حسن  وقال  جحش.  بنت  حمنة  عن   .١٢٨ 
.١٨٤/١ السنن،  معالم  الخطابي:   (٢)

عائشـة  عن  رقم:  ٣٢٣ ،  حيض،  ثالث  شـهر  في  حاضت  إذا  باب  الصحيح،  الجامع  البخاري:   (٣)
.٨٩/١ الصديق.  بكر  أبي  بنت 
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عن  أبو داود   مـا رواه  القاعدة  هذه  تأصيل  في  أيضـًا  به  يسـتأنس  وممـا  ـ   ٨
نسـاء  من  كأنها  جليلة(١)،  امرأة  قامت  بايـع ملسو هيلع هللا ىلص  لما  قال:  وقاص ،  أبـي  سـعد بن 
فيه:  وأرى  أبـو داود :  قـال  ـ  أبنائنـا،  علـى  َكلٌّ  إنـا  اهللا،  نبـي  يـا  فقالـت:  ُمَضـر، 
قال  وتهدينه»،   تأكلنـه  «الرطـب  فقال:  أموالهـم؟  من  لنـا  يحل  فمـا  وأزواجنـا  ـ 

يونس (٢). عن  الثوري   رواه  وكذا  والرطب»،  والبقل  الخبز  ْطب:  «الرَّ أبو داود : 
مما  هو  وليس  أيسـر،  َخْطُبه  أن  ْطـب،  الرَّ بتخصيص  «والِسـرُّ  الندوي :  قـال 
في  قال  بالعـادة،  اعتبـارًا  بذلك  الترخـص  حَمـل   5 والخطابـي   بـه،  ُيَتكّلـف 
الفاكهة  رْطب  يتهـادوا  أن  واألقارب  الِجيرة  بين  العادة  جـرت  «وقد  «المعالـم»: 
بما يحضرهم  والزائر  الضيف  يتحفوا  وأن  الطبيخ،  من  لهم  يغرفوا  وأن  والبقول، 
يجري  وأن  لـه،  االسـتئذان  يترك  بأن  الباب،  هذا  في  المسـامحة  فوقعـت  منهـا، 

مثله»(٣)»(٤). في  المستحسنة  العادة  على 
نَّة التقريرية ما تعارف  ومن النصوص الدالة على هذه القاعدة الثابتة بالسُّ ٩ ـ 
أو  يحّرمها  فلم  الحيـاة  بشـؤون  تتعلق  أمور  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زمن  في  النـاس  عليـه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ما يفيد  جـاء  أمورًا  تعارفوا  كما  جوازها،  على  فـدّل  عنها،  ينهاهـم 

جوازها. على  يدل  أيضًا  فهذا  فعلها،  في  شاركهم  أو  عليها  أقّرهم 
مما  اإلسالمي  التشـريع  ظل  في  للبقاء  صالحًا  ما كان  اإلسـالم  أََقّر  وكذلك 
الربا،  عقود  فألغى  صالح؛  غير  مـا كان  وألغى  اإلسـالم  قبل  الناس  عليه  تعارف 

ينظر:  الُمسـنة،  بمعنى  تكون  أن  واآلخر:  جسـيمة،  تكون  أن  أحدهما:  بمعنيين:  تكون  الجليلة:   (١)
أسن،  أي  أيضًا:  الرجل  جّل  الصحاح:  في  الجوهري  وقال   .٢٥٧/٢ السـنن:  معالم  الخطابي، 

.١٦٦٠/٤
في  والحاكم  رقم ٧٦٤٠،  زوجها،  بيت  من  تتصدق  المرأة  باب  الزكاة،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (٢)
شرط  على  صحيح  وقال:  وقاص.  أبي  سعد بن  عن  رقم ٧١٨٥،  األطعمة،  كتاب  المستدرك، 

الذهبي. ووافقه  الشيخين، 
.٢٥٧/٢ للمنذري،  داود  أبي  سنن  مختصر  مع  السنن  معالم  الخطابي:   (٣)

ص ٣٠١. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي   (٤)
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قواعد  لهـا  ووضع  والمضاربة،  واإلجـارة  الشـركة  عقـود  وأقّر  الغـرر،  وعقـود 
ذلك:  على  األمثلة  أظهر  ومن  المصلحة،  تحقيق  منها  الغرض  ليكون  وشـروطًا 
ابن  فعـن  عليه ملسو هيلع هللا ىلص ،  هـم  وأقرَّ الجاهليـة  فـي  العـرب   عرفـه  فقـد  ـَلم،  السَّ عقـد 
والسـنَتْين،  ـنة  السَّ التمر  ُيسـِلفون  وهم  المدينة،  «قـدم ملسو هيلع هللا ىلص  قال:  أنـه  عبـاس   ^ 
أجل  إلى  معلوم  وَوْزن  معلوم  كيل  في  فْلُيسلف  شيء  في  أسلف  «من  فقال ملسو هيلع هللا ىلص : 

التشريع(٢). في  العرف  اعتبار  على  يدل  معلوم»(١).  فهذا 
بعض  فعل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ة،  قوَّ التقريرية  نَّة  بالسُّ العرف  اعتبار  أدلة  يزيد  ومما 
به،  العمل  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فشـاركهم  االسـتصناع،  عقد  عرفوا  فقد  عليه،  هم  ما أقرَّ

وخاَتمًا(٣).  منبرًا  استصنع  أنه  روي  فقد 
اعتبار  على  اإلباضية   بعـض  بها  اسـتدل  التي  النبوية  األحاديث  ومـن  ـ   ١٠
الثمين»،  «العقـد  في  السـالمي   ما ذكره  الناس  معامـالت  في  وتحكيمـه  العـرف 
المحتاجين  عـن  البسـاتين  تحصيـن  عـن  ينهـى  كان  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روايـة 
في  كنتم  «يوم  ألصحابه:  وقال  منهـا،  يأكلوا  أن  والزُّروب  بالحيطان  والجائعيـن 
المعروف،  أموالكم  في  وتفعلون   ، الَكلَّ تحملون  اهللا  غير  تعبدون  أذالء  الجاهلية 
أنتم  إذا  وبنبيه ملسو هيلع هللا ىلص  باإلسـالم  عليكم  اهللا  َمنَّ  إذا  حتـى  السـبيل،  ابن  في  وتفعلـون 
والطير  السـبع  يـأكل  وفيما  أجـرًا  آدم  ابـن  يـأكل  فيمـا  إّن  أموالكـم،  تحّصنـون 

بابًا. ثالثين  حديقته  من  هّدم  إال  أحد  منهم  فما  القوم،  أجرًا»(٤).  فرجع 

رقم:  ٢١٤٦ ،  معلوم،  وزن  في  السـلم  باب  حديث  السـلم،  كتاب  الصحيح،  الجامع  البخاري:   (١)
.٤٤/٣ عباس  عبد اهللا بن  عن 

البسيوي  اإليضاح، ٣٥٦/٣ - ٣٩٣.  الشماخي:  ابن جعفر، ١٩٥/٥ - ٢٢١.  ابن جعفر: جامع   (٢)
.٢٢  ،٨/٤ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  أبو الحسن: 

المنبر،  أعواد  في  والصناع  بالنجار  االستعانة  باب  الصالة،  كتاب  الصحيح،  الجامع  البخاري:   (٣)
.١٦/١ - ١٧ الدارمي،  وسنن  رقم (٥٥٦٦)،  حديث  اللباس،  وكتاب   ،(٤٤٨) رقم:  حديث 

اإلسناد  صحيح  حديث  «هذا  وقال:  رقم ٧١٨٣؛  األطعمة،  كتاب  المستدرك،  في  الحاكم  رواه   (٤)
في  فصل  الزكاة،  فـي  باب  الشـعب،  في  البيهقي  ورواه  الذهبي.  عنه  وسـكت  يخرجاه».  =ولـم 
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أنها   # عائشـة   عن  روي  بما  أيضًا  القاعدة  لهذه  السـالمي   واسـتدل  ـ   ١١
لها  ُمفِسـدة،  غير  زوجها  بيـت  من  المـرأة  َطِعمت  «إذا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  قـال  قالـت، 

ما أنفقت»(١).  ولها  ما اكتسب  له  ذلك  مثل  وللخازن  مثله،  وله  أجرها 

االستدالل: وجه 
هذا  في  الداللـة  وجـه  بيان  فـي  قولـه  القسـطالني (٢)  عـن  السـالمي   نقـل 
ه  ُشحَّ ُعلم  فإن  العرف،  المراد  من  المفهوم  لإلْذن  ذلك  لها  «جاز  أنه  الحديث 
األجر،  في  للمذكوريـن  التسـاوي  يعطي  فظاهره  قال:  َيُجـز،  لم  فيـه  ُشـك  أو 
أجر  كان  وإن  الجملة،  فـي  األجر  حصول  بالمثل:  المراد  يكـون  أن  ويحتمـل 
أجره»(٣)،   نصف  «فلها  بلفظ  هريرة   أبي  حديث  عليه  ر  يعكِّ لكن  أوفر،  الكاسب 

بالتساوي»(٤). يشعر  هو  إذ 
العرف  لقاعـدة  السـالمي   بها  اسـتدل  التـي  النبويـة  األحاديـث  ومـن  ـ   ١٢
أن  تبين  إن  بها،  واالنتفاع  اللُّقَطة  مـن  األكل  جواز  باب  في  واعتبارهما  والعـادة 

األوسـط،  المعجم  في  والطبراني  رقم ٣٥٠٠.  منه،  ما يعطي  عنده  يكن  ولم  سـئل  إذا  االعتذار 
يروى  «ال  الهيثمي:  قال  عبد اهللا.  رقم ٢٤١٩ ، عن جابر بن  إبراهيم،  اسمه  من  باب  األلف،  باب 
وضعفه   .٣١٦/٣ الزوائد،  مجمع  أعرفهم».  لم  جماعة  وفيه  قلت:  اإلسـناد  بهذا  إال  جابر  عن 

والترهيب. الترغيب  وضعيف  الضعيفة  السلسلة  في  األلباني 
بنت  عائشـة  عن  رقم:  ١٣٨٣ ،  تصدقت،  إذا  المرأة  أجر  باب  الزكاة،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)

الصديق. بكر  أبي 
شهاب  أبو العباس،  المصري،  القتيبي  القسطالني  عبد الملك  بكر بن  أبي  محمد بن  أحمد بن   (٢)
من  القاهرة.  في  ووفاته  مولده  الحديث.  علماء  من  ١٤٤٨ - ١٥١٧م):  الدين(٨٥١ - ٩٢٣هـ/ 
المنح  في  اللدنية  والمواهب  أجزاء.  عشرة  البخاري،  صحيح  لشرح  السـاري  إرشـاد  مصنفاته: 

.٢٣٢/١ األعالم،  الزركلي:  ينظر:  النبوية.  السيرة  في  المحمدية 
رقم ١٩٦٠،  ما كسـبتم،  طيبات  من  أنفقوا  تعالى  اهللا  قول  باب  البيوع،  كتـاب  البخـاري،  رواه   (٣)

أجره». نصف  فلها  أمره  غير  عن  زوجها  كسب  من  المرأة  أنفقت  «إذا  بلفظ:  هريرة  أبي  عن 
القسطالني. عن  نقالً   .١٢٩/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٤)

=
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رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مّر  قال:  أنه   3 مالك   أنس  بن  عن  ما روي  ال يطلبها،  صاحبها 
ألكلتها»(١).  الصدقة  من  تكون  أن  أخشى  ن  «َألَ فقال:  الطريق  في  بَِتمرة 

في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لنا  رّخص  قال:   3 عبـد اهللا   جابر  بن  عن  روايـة  وفـي 
به»(٢).  ينتفع  الرجل  يلتقطه  وأشباهه  والَحْبل  والَسْوط  الَعَصا 

أحدًا  تسألي  «ال   : أبو الدرداء  3  لي  قال  قالت:  الدرداء  #  أم  ويروى عن 
منهم  ما يسـقط  فانظري  الحصاديـن  «تتبعـي  قال:  احتجـت؟  إن  قلـت:  شـيئًا»، 

شيئًا»(٣). أحدًا  وال تسألي  كليه،  ثم  اعجنيه  ثم  اطحنيه  ثم  فاخبطيه  فخذيه 
القاعدة:  تأصيل  فـي  المأثورة  األحاديث  هذه  عرض  أن  بعـد  السـالمي   قال 
بعد  للمنع  فال وجه  بالتعـارف،  الحكم  ثبوت  على  دالة  كلهـا  األحاديث  «فهـذه 

التشريع. في  والعادة  العرف  اعتبار  عدم  يرى  من  على  يرد  بهذا  فهو  ذلك»(٤)، 
السـلف  حياة  في  والعـادة  بالعرف  العمـل  علـى  الدالـة  اآلثـار  ومـن  ـ   ١٣
أنه  ـ  وجهه  اهللا  كـّرم  ـ  طالب   أبي  علي  بن  عن  مـا روي  ـ  عليهـم  اهللا  ـ  رضـوان 
فهو  للنسـاء  كان  وما  للرجال،  فهـو  للرجال  مـا كان  أن  البيت:  متاع  فـي  قضـى 

التشريع. في  العرف  اعتبار  على  يدل  األثر  فهذا  للنساء»(٥)،  
العرف  مكانة  العلمـاء  أدرك  ونظائرها  الشـرعية  النصوص  تلك  ضوء  وفـي 

كتاب  ومسلم،  رقم:  ٢٣٢٠ ؛  الطريق،  في  تمرة  وجد  إذا  باب  اللقطة،  في  كتاب  البخاري،  رواه   (١)
مالك. أنس بن  عن  رقم:  ١٨٤٦ ،  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  على  الزكاة  تحريم  باب  الزكاة، 

كتاب  الكبرى،  في  والبيهقي  رقم ١٤٧٢ ،  باللقطة،  التعريف  باب  اللقطة،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٢)
«وفي  حجر:  ابن  عبد اهللا.  جابر بـن  عن  رقم ١١٨٧٨،  اللقطة،  قليل  في  ما جاء  بـاب  اللقطـة، 

.٨٥/٥ الباري،  فتح  ووقفه».  رفعه  في  واختلف  ضعف  إسناده 
وأخذ  الحصادين  اتبـاع  فـي  ما جاء  بـاب  اللقطـة،  كتـاب  الكبـرى،  السـنن  فـي  البيهقـي  رواه   (٣)

األنصاري. مالك  عويمر بن  عن  حديث:  ١١٣١٢   منهم،  ما يسقط 
.١٣٠/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٤)

الزوجان،  فيه  يختلف  البيـت  متاع  باب:  والبينات،  الدعوى  كتـاب  الكبرى،  فـي  البيهقـي  رواه   (٥)
طالب. أبي  علي بن  عن  حديث:  ١٩٨١٠  
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المستجدة  والقضايا  المسائل  من  كثير  في  إليه  واحتكموا  اإلسالمي  التشريع  في 
القاضي  قـول  إليه  ما يرمز  وهـذا  فيه،  ال نص  فيما  للتشـريع  مصـدرًا  واعتبـروه 
ربحًا»،  يعني  بينكم  «ُسنَّتكم  للغزَّالين(١):   3 الخطاب   عمر بن  عهد  في  ُشـَريح  

معتبرة»(٢). بينكم  وطريقتكم  «عادتكم 
العرفية  المعامالت  تلك  يضبط  ضابطًا  لذلك  العلماء  بعض  وضع  وقد  هذا 
له  وال ضابط  الحكم،  عليه  ُرتِّب  فعل  كل  «وضابطه:  فقال:  الناس،  بين  الجارية 
بيت  من  واألكل  السرقة،  في  والِحرز  الموات،  كإحياء  اللغة،  وال في  الشرع  في 
في  والمعـروف  وغْصبـًا،  وهديـًة  وإعطـاًء  وإيداعـًا  قْبضـًا  ُيَعـدُّ  ومـا  الصديـق، 
المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة ، وأمثال هذه كثيرة ال تنحصر»(٣).

الغزل. بائع  الغّزال:   (١)
ما يتعارفون  على  األمصار  أمر  أجرى  من  باب  البخاري،  صحيح  شـرح  القارئ  عمدة  العيني:   (٢)
المشـهورة...  ومذاهبهم  نياتهم  على  وسـننهم  والوزن،  والمكيال  واإلجـارة  البيوع  فـي  بينهـم 
ربحًا...  للنفقة  ويأخذ  عشر،  بأحد  العشرة  بأس  «ال  محمد:  عن  أيوب  عن  عبد الوهاب،  وقال 
جاء  ثم  فركبه  بدانقيـن،  قال:  بكم؟  فقـال:  حمارًا،  مرداس:  عبد اهللا بن  مـن  الحسـن،  واكتـرى 
 .١٦/١٢ درهم».  بنصف  إليه  فبعث  يشـارطه،  ولم  فركبه  الحمار،  الحمار  فقال:  أخـرى،  مـرة 
بينهم،  بالشيء  يتراضون  القوم  في  واألقضية،  البيوع  كتاب  المصنف،  في  شيبة  أبي  ابن  ورواه 
الغزالين  من  يختصمون  قوم  «جاءه  بلفـظ:  الكندي،  الحارث  شـريح بن  عن  حديث:  ٢٢٨٣٢  

بينكم». فيما  ُسّنتكم  فقال:  بيننا،  فيما  ُسّنتنا  فقالوا: 
.٤٥٢/٤ - ٤٥٣ للفتوحي،  المنير  الكوكب  شرح  النجار:  ابن   (٣)
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في  وتحكيمهما  والعـادة  العـرف  اعتبـار  علـى  وغيرهـم  اإلباضيـة   اسـتدل 
منها: نذكر  والقياس،  اإلجماع  من  بأدلة  وتصرفاتهم  الناس  معامالت 
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عمل  فقد  الشـرعية،  األحكام  في  والعادة  العرف  اعتبار  على  العلماء  أجمع 
والمالكية   والحنفيـة   كاإلباضية   وأتباعهم،  المعروفـة  الفقهية  المذاهـب  أئمة  بـه 
المتناثرة  الفقهية  فروعهم  في  ذلك  وظهر  وغيرهم.  والشيعة   والحنابلة   والشافعية  
أنَّ  مذهبنا  عن  «نقل  فيقول:  المالكي ،  القرافي   اإلمام  ذلك  ويؤكد  مصنفاتهم،  في 
الُعرف  أما  الذرائـع...  وسـد  المرسـلة  والمصلحة  العادات  اعتبار  خواصه  مِـن 

فيها»(١). بذلك  يصرحون  وجدهم  استقرأها  وَمن  المذاهب،  بين  فَيشترك 
في  والعادة  بالعـرف  عملوا  وأصحابه  األزدي   زيـد  جابر  بن  اإلباضيـة   فإمـام 
أحكام العبادات والمعامالت واألسرة، والعقوبات التعزيريِة والسياسة الشرعية(٢).
به  تجري  وما  والتعارف  االطمئنان  معنى  في  يخرج  «...وقد  الكدمي :  يقول 
العادات  بذلـك  فيصبح  األصـول،  في  الثابت  الحكـم  معنـى  ما يشـبه  العـادات 

الثابتة»(٣). األحكام  ما يشبه  معنى  في  والتعارف 

اإلسـالمي،  الفقه  أصول  مصطفى:  محمد  شـلبي  ـ  ص ٨٦.  الفصول،  تنقيح  مختصر  القرافي:   (١)
ص ٣٢٢.

ابن  ـ   .١٥١  ،١١١ ص ٢١ - ٢٢،  زيـد،  جابر بـن  اإلمام  جوابـات  من  زيـد،  جابر بـن  اإلمـام   (٢)
عند  االجتهاد  منهج  مصطفى:  باجو  ينظر:  وكذلك   .٦٥٩  ،١٧٢  ،٨٩/٢ الجامع،  كتاب  بركة: 

.٧٥٢ ص ٧٤٨،  اإلباضية، 
.٨٣/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٣)
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من  مِْلك  إلى  وانتقالها  الهديـة  قبول  على  العلماء  إجمـاع  بركة   ابن  ونقـل 
مـن صاحبها  ملكها  فـزوال  كان صبّيًا،  وُربَّمـا  بواسـطة رسـول،  إليـه  أهديـْت 

العادُة(١). عليه  وجرت  القلب  إليه  يسكن  بما  حصل  ن  المتيقِّ
اإلجماع  ما ُقْلَنا،  ذلـك  على  يدل  «ومما  الصـدد:  هذا  في  بركة   ابـن  يقـول 
جميعا:  قالوا  بل  بّينة،  غير  من  مال  هي  التي  الهدية  أخذ  جواز  على  األمـة  مـن 
إليه  أْهدِيْت  لمن  مِلكها  وحُدوثِ  مهديها،  عن  ملكها  وزوال  أخذهـا  جـواز  إنَّ 
بالرسالِة،  القلب  القلب إلى ِصْدقِه من صبيِّ أو عبد أو ذِمِّي مع سكون  بُسكون 
َتَرى  أَال  شـيًئا،  الُمهَدى  عند  الرسـول  يذكر  لم  ولو  ذلك،  على  يُدلُّـه  دليـل  أو 
يكن  ولم  قلبُه  أنكرها  لو  إليه  الُمْهَدى  أنَّ  بينهم  ال خالف  جميعًا  اجتمعوا  أنهم 
وبين  بينه  ليس  صاحبها  أن  رأى  أو  بها،  الرسول  صدق  على  ما يدلُه  نفسه  في 

أخذها. له  يحل  لم  ما يوِجبها  الُمهَدى 
أنه  يذكر  مـاٌل  هو  مما  بشـيٍء  رجل  إليه  وصل  لـو  اإلنسـان  أن  َتـَرى  أَال 
نعل  ِشراك  مثل  على  ـ  مخاصمة  أو  قتال  وبينه  بينه  كان  من  عند  من  له  هدية 
الرسول،  فغلط  غيره  إلى  أُهديت  أنها  وظّن  َقلُبه،  ذلك  ال يْسكن  بيوم،  قْبلها  ـ 
أن  له  فليس  مقاتلتهما،  حال  في  باألمس  عليه  أعانه  كان  من  إلى  بها  بعثه  أو 
بقبٍر  ماله  من  ه  لَعدوِّ نفسه  ال تسـمح  اإلنسـان  بأن  جرت  العادة  ألن  يأُخَذها؛ 
إليه  ما يوجب  إليه  الُمهَدى  قلب  سكون  مع  أخذها  مع  وإجماعهم  فيه،  ُيقَبر 

الرسالِة...»(٢). صحة 
جائحة  أصابته  إذا  الـزرع  أنَّ  إلـى  وأصحابه  أبو حنيفـة   يذَهـب  وكذلـك 
في  األكاسـرة   طبقها  عادٌة  وتلك  عنه،  يسـقط  الموظف  الخراج  فإن  فأتلفتـه، 

حكمهم(٣). أيام  العراق  

ص ١٦. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
ص ١٦ - ١٧. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)

ص ٧٦. الفصول،  تنقيح  مختصر  القرافي:   (٣)



٣٧٣ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

عمل  مالك   واإلمام  الناس،  تعارفها  التي  الشروط  صححوا  الحنفية   أن  كما 
غّير  مصر   إلى  ذهب  لما  الشـافعي   واإلمام  المصلحة،  من  نوعًا  واعتبره  بالعرف 
مذهبه لتغّير العادات واألعراف، واإلمام أحمد بن حنبل  اعتبر كثيرًا من األعراف 

النصوص. وتفسير  األحكام  تطبيق  في  وبخاصة 
ال فسـاد  الذي  العرف  مراعاة  أن  شـك  «وال  الصدد:  هذا  في  أبو زهرة   قال 

فقيه»(١). يتركه  أن  ال يصلح  المصلحة،  ضروب  من  ضرٌب  فيه 
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المصلحة  وجوه  فما  المصلحة،  ضروب  من  ضربًا  العرف  مراعاة  كانت  إذا 

ذلك؟ من  المتحققة 
العرف  اعتبار  من  المتحققة  المصلحة  تلك  وجوه  بعض  الفقهاء   بعض  ذكر 

يلي: فيما  تمثلت  والعادة 
والتيسـير  الناس  عن  والمشـقة  الحرج  رفع  عنه  يترتـب  العـرف  اعتبـار  ـ   ١

عليهم.
بأن  جرى  فالعرف  وتحققـه،  التكليف  إقامة  إلـى  يؤدي  العـرف  اعتبـار  ـ   ٢
العادة  تعتبر  لـم  فلو  القصاص،  فـي  كما  المخالفة  عن  االنكفـاف  سـبب  الزجـر 

ع. يشرَّ ولم  القصاص  يتحتم  لم  شرعًا 
تناقضًا  عنـه  يحدث  التشـريع  في  والعادة  العـرف  اعتبـار  عـدم  فـي  إن  ـ   ٣
لم  فإذا  ال يطاق،  بمـا  التكليف  امتناع  بمبـدِإ  جاءت  ألنها  الشـريعة؛  به  ال تقبـل 

المبدأ(٢). ذلك  عكس  قررنا  فكأنما  العرف  نعتبر 

ص ٣٣٦. مالك،  اإلمام  كتاب  محمد:  زهرة  أبو   (١)
ص ٢٣٨. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   .٢٨٨/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٢)
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القول: مجمل 
أن  أليقنَّا  الشـرعية  األحكام  ينـا  وتقصَّ الفقهية،  الفـروع  في  النظر  دققنـا  لـو 
غيض  هو  إنما  األدلة  من  هنا  ما ذكرنا  وجلُّ  القاعدة  هـذه  على  يقوم  منها  كثيـرًا 

متعذر. ذلك  ألن  استقصاءها،  ِعي  وال ندَّ فيض  من 
الجارية  العادة  عن  الطرف  تغض  لم  اإلسـالمية  الشـريعة  أن  لنا  يتبين  وبهذا 
وقد  كيف  المجتمعات،  في  السائدة  األعراف  عن  نظرها  تصرف  ولم  الناس،  في 
وقانونهم  االجتماعية،  شؤونهم  في  ـ  اإلسالم  قبل  ـ  العرب   دسـتور  العرف  كان 
مبادالت  من  بالحياة  ما يتصل  كل  في  معانيها  بأوسع  وتصرفاتهم  معامالتهم  في 
هذه  أمة؛  ألية  عنها  ال غنى  التي  األمور  من  ذلك  وغير  عائلية،  وارتباطات  مالية، 
اإلسـالم  جاء  فلما  والمعتقدات،  والتقاليد  واألعـراف  العادات  مـن  المجموعـة 
واألعراف  العادات  تلك  هدم  إلى  يعمد  لم  السمحة  بالشريعة  محمد ملسو هيلع هللا ىلص  وُبعث 
والفاسـد،  والصحيح  والضار،  النافع  بين  مّيز  بل  كلهـا،  إقرارها  وال إلى  كلهـا، 
كل  في  مراعيًا  والطالح،  والصالح  والقبيـح،  والحسـن  منها،  والكامل  والناقص 
ودفع  للناس،  المصلحـة  جلب  من  أحكامـه  في  الشـريعة  مقاصد  تحقيق  ذلـك 
عادات  مـن  به  يكلفهـم  فيمـا  عنهـم  والحـرج  المشـقة  ورفـع  عنهـم،  المضـرة 

أحكام(١). من  لهم  يشّرع  وفيما  ومعامالت، 
المقاصد  هذه  إلى  نظروا  الفقهاء   جمهـور  أن  إليه  اإلشـارة  تجدر  ومما  هذا 
األعراف  إلـى  أحكامهم  مـن  كثير  في  واحتكمـوا  اجتهاداتهـم،  فـي  وجسـدوها 
تستجيب  مخففة  أحكامهم  فجاءت  الشـرعية،  النصوص  أعوزتهم  إذا  والعادات 

وتطلعاتهم. الناس  لحاجات 

العرف  ـ عمر عبد اهللا:  التشريع اإلسالمي، ص ٤٤.  العرف في  أثر  السيد صالح عوض:  النجار   (١)
.١٨ - ٢٠ اإلسالمي،  الفقه  في  وأثره 
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الرابع المبحث 

اجتهاداتهم  مـن  كثير  فـي  محكمة »  «العـادة  قاعـدة:  على  اإلباضيـة   اعتمـد 
كالعبـادات،  المجـاالت:  شـتى  فـي  كثيـرة  فروعـًا  عليهـا  جـوا  وخرَّ الفقهيـة، 
السياسة  وحتى  والصناعة،  والزراعة،  الشخصية،  واألحوال  المالية،  والمعامالت 

يلي: فيما  ذلك  وسيظهر  الشرعية 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٣٧٦

∫hC’G  Ö∏£ªdG
äGOÉÑ©dG  »a  IOÉ©dGh  ±ô©dG  º«μëJ

:äGQÉ¡£dG  »a  : k’hCG

الطهور: الماء  ـ   ١
للطهارة  يصلـح  أيهما  والطهـور،  الطاهر  المـاء  حكم  فـي  الفقهـاء   اختلـف 
الطهور  الماء  أن  إلى  وغيرهم  اإلباضية   من  الجمهور  فذهب  النجاسات؟  وإزالة 
قال  تعالى  اهللا  ألن  النجاسات؛  وإزالة  للطهارة  يستعمل  الذي  هو  عليه  المتعارف 

(الفرقان: ٤٨) .  ﴾ c  b  a  `  _ ﴿ شأنه:  في 
الَفعول للطهارة، وهو الذي تعرف منه تطهير الشيء  والطهور في لغة العرب  هو 
بعد الشـيء، والماء الذي ال يطّهر األشـياء ال يسـتحق هذا االسـم؛ ألن اإلنسـان إذا 
ُعرف من عادته في غذائِه المتعارف، ومن شربه المتعارف، لم يسمَّ أكوالً وال شروبًا، 
إذا أكثـر األكل، ومنه سـّمي شـروبًا إذا أكثر شـربه، فظاهر اآلية  وإنما يسـّمى أكـوالً 
يوجب أن الماء الذي سـماه اهللا طهورًا إذا القى شـيئًا من النجاسـات طّهرها بتسمية 

إياها ماء طهورًا، فالواجب إجراء العموم على ظاهره، وإال ما قام عليه دليله(١).
المسـلمون  «أجمع  فقال:  اإلجماع،  فيه  وحكى  آخر  وْجًها  بركة   ابـن  وذكـر 
له  يتغيَّر  ما لم  النجاسة،  َدخلته  وإن  الطهارة  بحكم  له  ُيحَكم  قد  الماء  أن  جميعًا 
هللا  والحدود  والنهايات،  الحـدود  في  اختلفوا  وإنمـا  وال رائحة،  وال طعم  لـون 
حكمًا،  الشريعة  في  بوضعه  يوجب  حّدًا  يضع  أن  األمة  من  ألحد  وليس  تعالى، 
صادق،  عن  صادق  ينقلها  نَّة  السُّ أو  ناطق،  كتاب  الحد  ذلك  وضع  يتولى  أن  إال 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص »(٢). أمة  علماء  ذلك  على  يتفق  أو 

.٢٩٢/١ - ٢٩٣ الجامع،  كتاب  بركة:  ابن   (١)

.٢٩٢/١ - ٢٩٤ نفسه،  المرجع  بركة:  ابن   (٢)
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الماء  لطهارة  ُمعّينٍ  حـدٍّ  وضع  ال يجوز  أنه  بركة   ابـن  عبارة  من  ويسـتنتج 
الذي  هو  الحكيم  والشـارع  بنجاسـته،  حكمنا  تغيرت  فإذا  حالته،  تتغير  ما لـم 
ثابتة  مقاييس  وضع  وقد  نجاسـة،  أو  طهارة  من  الماء  حالة  تحديد  حق  يملك 
أو  القرآن  مـن  بدليل  إما  ذلك  وَيثبت  والرائحـة،  واللون  الطعـم  وهـي:  لذلـك 

اإلجماع. أو  نَّة  السُّ
النجاسة،  وخالطته  الُقلتين  من  أَقّل  كان  إذا  الماء  حكم  في  الفقهاء   واختلف 
ولو لم يتغير شكله وأوصافه، فالجمهور ذهب إلى نجاسته استناد إلى النصوص 

الناس. في  الجارية  والعادة 
فيه  يقول  الـذي  الحديث  إلـى  اسـتنادًا  نجاسـته  عدم  إلى  بعضهـم  وذهـب 

يتنجس...» (١). لم  ُقلَّتين  من  أقل  الماء  كان  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
«ثم  فقال:  الفقهاء   خالف  فيها  وذكر  المسـألة  هذه  إلى  بركة   ابن  أشـار  وقد 
وال طعمًا  لوًنا  له  تغير  فلم  النجاسـة،  دخلته  إذا  الطاهر  القليل  الماء  في  اختلفوا 
النجاسـات،  عالمات  ارتفاع  مـع  نجس  الماء  حكم  بعضهـم:  فقـال  وال ريحـًا، 
قد  والقرآن  النجاسـة،  أمارة  من  شـيء  فيه  يكن  لم  إذا  طاهر  الماء  آخرون:  وقال 
الماء  بغلبة  طهر  قد  البول  يكون  أن  يوجب  الطاهر  فهذا  طهـورًا،  المـاء  أن  أورد 

الوضوء،  كتـاب  معناه،  ما يفيـد  صحيحه  فـي  خزيمة  ابن  وروى  اللفـظ،  هـذا  على  نقـف  لـم   (١)
الماء  في  الذباب  سـقوط  أن  على  الدليل  ذكر  باب  ال ينجس،  الـذي  الماء  ذكر  أبـواب  جمـاع 
إال  لحمه،  أكل  ال يجـوز  كان  وإن  األحيـاء،  فـي  ال نجاسـة  أن  على  مـا دل  «وفيـه  ال ينجسـه 
ال يؤكل،  الذباب  إذ  السـباع  من  الكلب  اسـم  عليه  ما يقع  وكل  الكلب،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  به  ما خص 
الطيبات  لهم  «ويحـل  قوله:  في  يحرمها  المصطفـى  نبيه  أن  اهللا  أعلم  التـي  الخبائث  مـن  وهـو 
من  اإلناء  ما في  ال ينجس  اإلناء  في  الذباب  سقوط  أن  أعلم ملسو هيلع هللا ىلص  وقد  الخبائث  عليهم  ويحرم 
قلتين».  من  أقل  الماء  كان  وإن  فيه،  سقط  إذا  اإلناء  في  الذباب  بغمس  ألمره  والشراب  الطعام 
عليها  يصلي  التي  األرض  تطهير  بيان  الطهـارة،  كتاب  مبتدأ  المسـتخرج،  في  أبو عوانة  وروى 
يغير  فلم  قلتين  من  أقل  والماء  الماء،  خالطها  إذا  النجاسـة  أن  على  والدليل  البول،  أصابها  إذا 

طاهرًا». كان  وال ريحه  طعمه 
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جل  اهللا  ألن  عينه؛  قلب  اهللا 8  فإن  حّلت،  التي  النجاسة  أعالم  ارتفاع  من  عليه 
هذا  في  مطّهـر  غير  المـاء  إن  والقائـل  مـاء،  والبول  بـوالً،  المـاء  يجعـل  وعـال 

دليل»(١). إلى  محتاج  الموضع 
إناءان  عنده  كان  لمـن  اإلباضية   فقهاء  بعـض  جّوز  فقد  األمر  هـذا  ولتأكيـد 
وكان  النجاسـة،  أو  الطهارة  في  بعضهما  عن  تميزهما  عالمة  ال توجد  ُمْشـتبهان 
وهذا  به،  ويتطهر  منهما  الطاهر  يتحّرى  أنه  غيره،  مـاء  وال يجد  نجس،  أحدهمـا 
بين  الجارية  العادة  حسب  قلبه  إليه  ويطمئن  نفسه  إليه  ما تسـكن  إلى  يرجع  إنما 
والمشقة  الحرج  ورفع  للناس  تيسيرًا  وذلك  ذلك(٢)،  غير  اليقين  كان  ولو  الناس، 
(البقرة: ١٨٥ )،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ عنهم لقوله تعالى: ﴿ § 

(الحج: ٧٨).   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ وقوله: 

واألواني: للثياب  الصبيان  وتطهير  االستنجاء  في  ـ   ٢
واألبدان  األشياء  تطهير  في  والعادة  العرف  قاعدة  أيضًا على  اإلباضية   اعتمد 
ألن  والشـهادات؛  البينات  إلى  الرجوع  دون  الصبيـان  من  ولو  النجاسـات،  مـن 
اإلثبات  بوسـائل  إال  ذلـك  وال يحصل  الطهـارة،  مـن  التيقـن  وجـوب  األصـل 
القلب  بسـكون  اكتفوا  ولذلك  األحوال،  جميـع  في  ذلك  وال يتأتـى  المعروفـة، 
يكتفي  من  فمنهـم  واالسـتنجاء،  االسـتجمار  حالتي  في  خاصة  النـاس،  وعـادة 
يسـتنجي  ثم  الصحي،  الورق  أو  بالحجـارة  يسـتجمر  َمن  ومنهـم  المـاء،  بقليـل 
ألنه  األفضل؛  هو  هذا  ولعـل  الماء،  كمية  تحديد  دون  قلبه  يطمئن  حتـى  بالمـاء 
الماء  أو  الورق  مقدار  الحكيم  الشارع  يحدد  ولم  الشك،  ونفي  لالطمئنان  أدعى 
ذلك  يخضع  تحديد  دون  األمر  ترك  بل  واالستنجاء،  االستجمار  في  المستعمل 
الواردة  النصوص  ببعض  االسـتئناس  ويمكن  عليه،  تعارفوا  وما  الناس  لعـادات 

.٢٩٢/١ - ٢٩٣ الجامع،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
ص ٢٦٠. البسام،  الورد  الثميني:  ـ  ص ٣٩.  التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)
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ذلك  وفي  بهـا(١)،  إلزام  دون  األحـوال  هذه  مثـل  في  وسـيرته  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
عنهم. والعسر  الحرج  ورفع  للناس  وتخفيف  تيسير 

في  بالماء  االسـتطابة  من  الفقهاء   أجاز  «وما  الشـأن:  هذا  في  بركة   ابن  يقول 
االستنجاء من الغائط بسكون القلب، وطيب النفس دون البينة والشهادة لموضع 
خبر  هذا  ويؤيد  القلـب،  بسـكون  التعّبد  جواز  على  يدل  أيضـًا  وهـذا  النجاسـة، 

نفسك...»(٢).  استفت  وابصة  «يا  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
صبيانهم؛  بأيدي  أوانيهم  تطهير  من  الناس  عمل  ما عليه  أيضًا  ذلك  على  ويدل 
أنفسهم،  به عن  يخبرون  فيما  ذلك، ويصدقونهم  في  إلى صدقهم  تسكن  النفس  ألن 
على  الحكم  في  شـهادته  وال تقبل  ثقة،  غير  هو  ممن  األحرار  من  غيرهـم  وكذلـك 
عليها  الثياب  يرون  ألنهم  فيها؛  الصالة  وأجازوا  الثياب،  تطهير  في  قوله  ويقبل  نواة، 
لم  الغسالة  أثر  عليها  يروا  ولم  أخبروهم  ولو  الدليل،  مع  منهم  فيقبلون  الغسالة،  أثر 

القلب...»(٣). بسكون  تعرف  األشياء  هذه  أن  على  يدل  وهذا  منهم،  يقبلوا 
في  الطهارة  أهمية  ال يدرك  أنه  الصبي  طهارة  من  البعض  تحّرج  سبب  ولعل 
غير  البالغ  من  تحرجهـم  وأما  المكلَّف،  كالبالغ  ال يتحراهـا  فلذلك  العبـادات، 
في  اهللا  وال يخشـى  الناس،  مع  وأفعاله  أقواله  فـي  ال يصدق  ما دام  ألنـه  الثقـة؛ 

هريرة،  أبي  عـن  الحديث:  نص  طهارتهم.  فـي  قباء  ألهل  ومدحه  الرسـول  حديث  إلـى  اإلشـارة   (١)
 S  RQ  P  O  N  M  LK  ﴿ قباء،  أهل  في  اآلية  هذه  نزلت  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن 
كتاب  أبو داود،  رواه  فيهم».  اآلية  هذه  فنزلت  بالماء،  يستنجون  «كانوا  قال:   ،﴾U  T
الطهارة،  كتاب  الحاكم،  ورواه  هريرة،  أبي  عن  رقم ٤٤،  بالماء،  االستنجاء  باب  وسننها،  الطهارة 

الذهبي. ووافقه  صحيح.  وقال:  مالك.  وأنس بن  عبد اهللا  وجابر بن  أيوب  أبي  عن  رقم ٥٥٤، 
رقم ٢٥٣٣،  ما ال يريبك،  إلى  ما يريبك  دع  باب:  البيوع،  كتاب  ومن  السنن،  في  الدارمي  رواه   (٢)
المصنف  «رمز  المناوي:  قال  رقم ١٨٠٣٠،  معبد،  وابصة بن  حديث  الشاميين،  مسند  وأحمد، 
وتبعه  حسن  إسناده  رياضه  في  النووي  قال  مسنديهما  في  والدارمي  أحمد  اإلمام  ورواه  لحسنه 
وفيه  العراقي  الحافظ  قال  الطبراني  أيضًا  ورواه  كعادته  بعزوه  االبتداء  له  ينبغي  فـكان  المؤلـف 

.٤٩٥/١ القدير،  فيض  مجهول».  ثعلبة  العالء بن  عنده 
ص ٢٧ - ٢٨. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٣)
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الغسل  أثر  فجعلوا  طهارته،  في  صدقه  على  به  يستدل  دليل  من  فال بد  معامالته، 
تمامًا، وفي هذا  بطهارتها  أن ذلك ال يقطع  على طهارتها، ولو  دليالً  الثياب  على 

عنهم. الحرج  ورفع  للناس  تخفيف 

المذمومة: باأللقاب  التنابز  عند  الوضوء  حكم  ـ   ٣
فبعضها  معهـودة،  غير  وألقاب  بأسـماء  غيره  ينادي  أن  النـاس  بعض  اعتـاد 
مع  ولكن  ذلـك،  يكرهون  الناس  ومعظم  مذمـوم،  أو  قبيح  أغلبهـا  لكن  حسـن 
وهل  ذلك؟  حكم  فما  عنهم،  رغمًا  بها  وُعرفوا  وألفوها  اعتادوهـا  الوقت  مـرور 

الوضوء؟ نقض  عليها  يترتب 
عنه  نهى  وقد  شرعًا،  م  ُمحرَّ والقبيحة  المذمومة  باأللقاب  النداء  أن  ال شـك 
 Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô ﴿ تعالـى:  قولـه  فـي  الكريـم  القـرآن 
لهم،  وتحقير  الناس  مقـام  من  اسـتنقاص  ذلك  في  ألن  (الحجـرات: ١١) ؛   ﴾ Ü
المعتدى  من  المسـامحة  ويطلب  التوبة،  عليـه  يجب  آثم  فهو  ذلـك  يفعل  ومـن 

طهارة؟ على  كان  إذا  وضوئه  ما حكم  ولكن  عليه، 
مطلقًا  نقضـه  إلى  ذهب  مـن  فمنهم  وضوئـه،  حكم  فـي  اإلباضيـة   اختلـف 
هذه  بمثل  النطق  واعتادوا  الناس،  عند  به  معروفًا  كان  سواء  قبيحًا،  اسـمًا  ما دام 

ذلك؟ غير  أم  بلدهم،  في  األسماء 
البلد  ذلك  في  الناس  تعارفه  قبيحًا  اسمًا  يكون  أن  اشتراط  إلى  بعضهم  وذهب 
«العادة  ألن  فيه؛  فال نقض  بقبحه  عندهم  معروفٍ  غير  كان  إن  أما  فيه،  يطلق  الذي 

غيره. في  قبيح  وغير  بلد  في  قبيحًا  فيكون  اسمًا  الناس  يستعمل  فقد  محكمة » 
بحسـب  «والقبح  فقال:  المعنى  هـذا  ما يفيد  «المعارج»  فـي  السـالمي   ذكـر 
لمن  فال نقض  آخريـن،  دون  قوم  عند  اسـم  َيقَبح  فقد  موضع،  كل  أهـل  ُعـرف 

أحًدا»(١). بها  َشتم  إن  إال  ال نقض  وقيل:  فيه،  عندهم  ال ُقبح  ممن  به  نطق 

.٢٤٥/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
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الناس  مقاصـد  يراعي  ألنـه  للصـواب؛  األقـرب  هو  األخيـر  القـول  ولعـلَّ 
واستنقاص  والعيب،  الشـتم  به  يريد  قبيحًا  اسـمًا  يطلق  من  كّل  فليس  ونواياهم، 
مؤاخذته، وعليه  البلد، فال يجوز  ذلك  في  قبيح  أنه  يطلقه وال يدري  فقد  الناس، 
فإنه  فئة،  أو  أحدًا  به  ليشـتم  به  النطق  وتعمد  بقبحه  علم  إذا  أما  عليه،  فال نقض 

وضوئه. إعادة  عليه  ويجب  قوله،  على  يحاسب 
والسـخرية،  باأللقاب  كالتنابز  القبيحة  العـادات  هذه  على  نقضـي  وحتـى 
صاحبه  ونلزم  ال،  أم  الشـتم  به  قصـد  سـواء  مطلقًا  ذلك  منع  إلى  نميـل  فإننـا 
أولى وأحرى  باب  فيلزمه من  إن قصد  أما  يقصد،  لم  إذا  احتياطًا  إعادة وضوئه 

أعلم. واهللا 

والنفاس: الحيض  مسائل  في  والعادة  العرف  تحكيم  ـ   ٤
قاعدة:  علـى  وتوابعهما  والنفـاس  الحيـض  حكم  بيـان  في  الفقهـاء   يعتمـد 
أهمها  على  سنقتصر  فإننا  وتشـعبها  المسـائل  هذه  لكثرة  ونظرًا  محكمة »  «العادة 
القاعدة،  هذه  على  اإلباضية   اعتماد  مدى  لتوضيح  ال الحصر،  التمثيل  باب  مـن 

يلي. كما  وذلك 

والطهر: والنفاس  الحيض  عالمات  األولى:  المسألة  ـ 
وضع اإلباضية  وغيرهم للحيض والنفاس والطهر عالمات ظاهرة تستطيع 
تحديدها  في  واعتمـدوا  معتادة،  أو  مبتـدأة  كانت  سـواء  بينها،  تميز  أن  المـرأة 
األحوال؛  تلـك  في  وعاداتهم  النسـاء  ُعرف  وعلى  الشـرعية،  النصـوص  علـى 
النفسـية  وحالتها  وُبْنيتها،  المـرأة  كطبيعـة  كثيرة،  لعوامـل  تخضع  أمـور  ألنهـا 
إذا  ولكن  واحدة،  عادة  على  جميعًا  النسـاء  تتفق  أن  ال يمكن  ولذلك  وبيئتها، 
الطهر  أو  بالحيض  عليها  يحكم  فإنه  العالمـات  هذه  ظهور  من  المرأة  تأكـدت 
إليها  العودة  أو  عليها،  البقاء  أو  العبادة  بترك  وتؤمر  االستحاضة،  أو  النفاس  أو 

حالتها. تغّير  بعد 
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حالتي  فـي  المرأة  على  المترتبـة  لألحـكام  بيانه  سـياق  في  بركة   ابـن  يقـول 
النساء: «وكذلك  الحيض والطهر إذا ظهرت لها عالماتها المعتادة والمعروفة عند 
دم  أنه  يقين  بغيـر  بها  الدم  طبق  إذا  بالحيـض  لها  ويحكم  الصـالة،  تتـرك  المـرأة 
كانت  لما  ولكـن  حيضها،  وقـت  الصالة  فيـه  تركت  الـذي  وال الوقـت  حيـض، 
على  لها  ُحكم  شهر،  كل  في  أو  الوقت،  ذلك  مثل  في  تحيض  بأن  جرت  عادتها 

يقين. بغير  المفروضة  الصالة  تترك  أن  جاز  فقد  الصالة،  فيه  تدع  وقتًا  ي  التحرِّ
ألجل  وقتًا؛  رمضان  شـهر  في  والصيام  الصالة  وتترك  وقتًا  تصـوم  وكذلـك 
َمن  وال مع  معها،  بيقين  ذلك  وليس  لوقتها،  التحـّري  مع  لها،  به  ُيحَكم  حيـض 
من  أيِس  قد  مثلها  كان  إذا  السنين  مرور  مع  ِعدتها  بانقضاء  وكذلك  لها،  به  حكم 
بالحكم،  تأخـذه  كان  أن  بعد  المطّلـق  من  النفقة  أخـذ  عليها  ويحـرم  الحيـض، 
ويجوز لها التزويج بعد أن كان محّرمًا عليها، وهذا أيضًا ال يؤخذ مع اليقين»(١).

الدم  المرأة  رأت  «فإذا  فيقول:  تقدم،  لما  تأكيدًا  األحكام  هذه  الثميني   ويلخص 
معتادها،  في  تراه  بدم  وتأكل في رمضان  بالحيض،  لها  الصالة ويحكم  تترك  المعتاد 

والوطء...»(٢). النكاح  وإباحة  العدة،  وبانقضاء  بانقطاعه،  بالطهر  لها  ويحكم 
الصوم  له  تركت  الدم  المـرأة  رأت  «وإذا  الصدد:  هذا  في  بركة   ابـن  ويقـول 
أن  إال  وطئها  من  زوجها  وامتنع  الحيض،  مثلها  من  يجوز  ممن  كان  إذا  والصالة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص دم الحيض من دم االستحاضة وغيره،  بيَّن  يعلم أنه دم استحاضة، وقد 
في  ورائحة»(٣).  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص  زيادة  تعادله  ثخيـن  أسـود  «دم  قوله:  في  ذلك  وعّرف 

.٥٦/١ التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
ص ٢٥٩. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)

الصالة،  تـدع  الحيضة  أقبلـت  إذا  قـال  من  بـاب  الطهـارة،  كتـاب  السـنن،  فـي  أبـو داود  رواه   (٣)
واالستحاضة،  الحيضة  دم  بين  الفرق  باب  الطهارة،  كتاب  المجتبى،  في  والنسـائي  رقم ٢٨٥، 
حبيش  أبي  بنت  فاطمة  عـن  رقم ٦١٨،  الطهارة،  كتاب  المسـتدرك،  في  والحاكم  رقـم ٢١٦، 
الذهبي. الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه  قال  يعرف».  أسود  دم  الحيض  دم  «إن  بلفظ: 
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تراه  دم  كل  علـى  جعل  قد  أنه  علـى  عـرق»(١).  ويـدل  دم  «أنـه  االسـتحاضة:  دم 
الحيض  دم  بمعرفة  النساء  من  جهل  من  يجهل  وليس  وعالمة،  دليالً  فيه  تعبَّدت 
كدرة  أو  صفرة  رأت  وإذا  بنفسـه،  متميز  غير  أنه  على  دليل  االسـتحاضة،  دم  من 
قد  كان  وإن  بحيض  عندي  ذلك  فليس  فيه،  يأتيها  الحيض  كان  الذي  الوقت  في 
أصحابنا   بعـض  قال  فقد  دم،  بالصفـرة  اتصل  فإن  أصحابنـا ،  بعض  بذلـك  قـال 
الدم  يتقدمه  أن  إال  حيضـًا  ذلـك  ال يكـون  آخرون:  وقـال  حيضًا،  ذلـك  يكـون 
أكثر،  عليـه  العمل  القـول  وهذا  عادتهـا  أيام  فـي  به  والكـدرة  الصفـرة  وتتصـل 
رأت  فإذا  األمة،  باتفاق  طاهرة  فهي  الدم  تر  ما لم  المرأة  ألن  أقوى؛  له  والحجة 
وسـماها  حائضًا،  بعضهم  فسـماها  حكمها،  في  الناس  اختلف  كـدرة  أو  صفـرة 
لرفع  الموجبة  األحـداث  كسـائر  محدثة  بعضهم  وسـماها  مسـتحاضة،  بعضهم 
طاهر  عندي  أبـدًا  فهي  بحجـة،  إال  لإلجماع  مزيـل  غيـر  واالختـالف  الطهـارة، 
حيضها،  على  دليل  ذلك  دمها  فيكون  دمًا  ترى  أو  حائض  أنها  على  يتفقوا  ما لم 

الحيض...»(٢). دم  ألوان  من  ليست  والكدرة  الصفرة  إذا 
علقة  المرأة  إلى  سبقت  «وإذا  فيقول:  المعاني  لهذه  توضيحًا  الشماخي   ويضيف 
وكذلك  حيض،  فهو  الصفرة،  مع  العلقة  وكذلك  الصـالة،  فلتترك  صفرة،  تبعتها  ثـّم 
األبيض  الماء  فهو  الطهر  العلقة، وأما عالمة  اتبعتها  إذا  الصفرة فهو حيض  إذا سبقت 

البيضاء»(٣)».  ة  القصَّ ترى  حتى  حيضتها  من  المرأة  تطهر  «ال   : # عائشة   لقول 

النجاسـات  جامع  باب  الطهارة،  كتـاب  الصحيح،  الجامـع  مسـند  في  حبيـب  الربيع بـن  رواه   (١)
َدُم  ألَنَُّه  َنِجٌس،  اِالْسـِتَحاَضِة  «َدُم  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عبـاس  ابن  عن  بلفظ  رقـم ١٤٩.  حديـث 
قد  التي  المسـتحاضة  في  ما جاء  الطهـارة،  كتاب  البخـاري،  ورواه  اْلُوُضـوَء».  َيْنُقـُض  ِعـْرقٍ، 

عرق». ذلك  «إنما  بلفظ:  حبيش،  أبي  بنت  فاطمة  عن  رقم ٦٢٠،  إقرائها،  أيام  عدت 
.٢٣٠/٢ - ٢٣١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

١٤٧/٢؛  رقم (٥٤٣)،  الحيض  بـاب  الصحيح،  الجامع  مسـند  في  حبيب،  الربيع بن  أخرجـه   (٣)
الصفرة  فيه  الكْرُسف  فيه  َرَجة  بالدَّ إليها  يبعثن  كن  النسـاء  أن  عائشـة #  عن  موقوفًا  جاء  وقد 
سـاقه  البيضاء»،  ة  القصَّ ترين  حتى  تعجلن  «ال  لهن:  فتقول  الصالة  عن  يسـألنها  الحيض  دم  =من 
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وهو  القصة  كمـا  الحيض  آخر  في  يأتي  أبيـض  رقيق  ماء  «هـي  الجيطالـي :  قـال 
بعض  وذهب   ، الجـصِّ من  قطعة  البيضـاء(٢)  «والَقّصة  الشـماخي :  وقـال  الجيـر»(١)، 
األبيض،  الماء  نوعان:  الطهر  عالمـة  قوم:  وقال  الورق،  من  قطعة  أنه  إلـى  أصحابنـا  
اهللا  رحمهم  ـ  أصحابنا   عند  الطهر  في  األقعد  هو  األبيض  الماء  فنزول  والجفوف(٣)، 
ـ كان ذلك عادة للمرأة أو ليس ذلك بعادة، والتي عادتها الجفوف فهو طهرها...»(٤).

اإلباضية ،  عند  والطهر  الحيض  عالمات  عن  كالمه  الشماخي   ختم  أن  وبعد 
العرف  وهي  العالمات  هذه  تحديد  في  الفقهاء   اعتمدها  التي  القاعدة  إلى  أشـار 
على  والعادة  التجربة،  إلى  هذا  في  اسـتدلوا  «لعلهم  بقوله:  ذلك  وعلل  والعادة، 

أيام...»(٥). ثالثة  من  أكثر  ال تدوم  الدماء  تلك  أن 

في  مالك  ورواه  الحيـض،  كتاب  من  وإدباره  المحيـض  إقبال  باب  صدر  فـي  معلقـًا  البخـاري 
 (٣٣٥/١) رقم (١٤٨٦)،  الكبرى،  السـنن  في  والبيهقي  رقم (١١٧)،  الطهارة  كتاب  الموطـأ، 
ـ   (٧٠/٤) الحديث»،  الغريب  في  «النهاية  في  األثير  ابـن  أورده  كما  مصنفه،  في  وعبد الـرزاق 
تدخر  الصغيرة  الخرقة  وهي  رجة،  الدُّ جمع  رجـة  والدِّ  ١٩٣/١ الراية  نصب  الزيلعي،  يراجـع: 

القطن. والُكرسف:  وأدائها؛  طيبها  المرأة  فيها 
.٢٧١/٢ القصبي،  عمرو  ستة  أبي  حاشية  مع  اإلسالم  قواعد  الجيطالي:   (١)

الدم  المـرأة  رأت  إذا  قالـت:  أنها  عائشـة #  عن  روي  «وقـد  «الجامع»:  فـي  بركـة  ابـن  قـال   (٢)
الصبح  قصة  والقصة:  وتصلي»  تغسل  ثم  كالَقصة  البياض  بعده  ترى  حتى  الصالة  عن  فتمسك 
لم  اللغة  أهل  بعض  قال  وقد  وكدرته،  وسواده  الليل  حكم  بطهوره  يرتفع  الذي  النهار)  (بياض 
(اإلباضية)  أصحابنا  وذهب  الصبح  ة  قصَّ هي  ة:  القصَّ أرادت  وإنما  الصبح  ة  قصَّ عائشة  به  َتعنِ 
«(ينظر:  ذكرهما  قدمنا  اللذين  القولين  على  اللغـة  أهل  ووجدت   ، الجصِّ من  القطعة  أنهـا  إلـى 
(البياض  البيضاء  ة  والقصَّ األبيض  الجصِّ  ة  القصَّ بعضهم:  وقال   (٣٢١/٢ الجامـع،  بركة:  ابـن 
الداخل  فرجها  في  األبيض  القطن  من  قطعة  بإدخال  حيضها  انتهاء  المرأة  تعرف  إذ  الخالص)، 
أخرى،  بألوان  ملوثة  خرجـت  وإن  وطهرت،  حيضها  انتهى  فقد  ـة  كالقصَّ بيضاء  خرجـت  فـإذا 

ص ٣٦٤. الفقهاء:  لغة  معجم  وقنيبي،  جي  قلعة  ينظر:  بعد».  ينته  ا  لمَّ حيضها  أن  فمعنى 
مع  اإلسـالم  قواعد  الجيطالي  ينظر:  جافة.  فتخرجها  الخرقة  المرأة  تدخل  أن  وهـو  الجفـوف:   (٣)

.٢٧١/٢ ستة،  أبي  حاشية 
.٢٣١/٢ الجامع،  بركة:  ابن  ـ   .١٨٨/١ - ٢٠٠ اإليضاح،  الشماخي:   (٤)

.١٨٣/١ اإليضاح،  الشماخي:   (٥)

=
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عالمات  تحديد  في  اعتمدوا  اإلباضية   أن  يتبين  الشماخي   عبارة  خالل  ومن 
وهذا  الدماء،  فـي  النسـاء  بين  الجارية  والعادات  العرف  علـى  والطهر  الحيـض 
نص  يرد  لم  دام  مـا  النسـاء  دماء  في  وتحكيمه  العرف  اعتبار  علـى  قاطـع  دليـل 

النساء. حاالت  جميع  في  معتمدة  عامة  قاعدة  يكون  بتحديدها  صريح 
في  الصفرة  ترى  امرأة  عن  الكدمي   أبو سـعيد  سـئل  نفسـه  السـياق  وفي  ـ 
بحيض،  فليسـت  طهرها  أيام  فـي  رأت  وإن  حيض،  «هـو  فقال:  حيضهـا  أيـام 
إن  قيل:  «قد  أيضـًا:  وقال  الصفـرة»(١).  ما دامت  وتصّلـي  صالة  لـكل  فتتوضـأ 
وإنما  اغتسـلت،  والكدرة،  والحمرة  والصفـرة  الدم  عنها  انقطـع  إذا  الحائـض 

هؤالء...»(٢). بأحد  الحيض 

والنفاس: الحيض  من  واألكثر  األقل  تحديد  الثانية:  المسألة  ـ 
النفاس  وأقـل  وأكثره،  الحيـض  أقـل  تحديد  فـي  اإلباضيـة   فقهـاء  اختلـف 
أيام،  عشـرة  وأكثره  أيـام  ثالث  الحيض  أقـل  أّن  إلـى  بعضهم  فذهـب  وأكثـره، 
يوم  أقله  أن  إلـى  بعضهم  وذهـب  الجمهور،  إلى  القـول  هذا  بركـة   ابـن  ونسـب 
وقال  يومًا،  عشـر  خمسـة  وأكثره  واحدة  دفعة  أقله  أن  آخرون  يرى  بينما  وليلة، 
األوزاعي ،  إلى  ونسبه  شاذ  قول  بركة:  وهو  ابن  قال  ساعة،  الحيض  أقل  بعضهم 

األول. القول  هو  اإلباضية   جمهور  عند  به  المعمول  أن  إال 
فهو  ذلك  على  زاد  فمـا  يومًا  أربعون  وأكثـره  أيام  عشـرة  فأقله  النفـاس  أمـا 

استحاضة(٣).
الحيض  أقل  أنه  يذهبون  أنهم  أصحابنا   من  «والقول  الكدمي :  أبو سعيد  قال 
والمحنة  العمل  لزم  وإذا  أيام،  عشـرة  الطهر  وأقل  أيام،  عشـر  وأكثره  أيام  ثالثة 

.٤٨/٣ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.٦٥/٣ نفسه،  المرجع  الكدمي:   (٢)

.٢٢٦/٢ الجامع،  بركة:  ابن   .٢١٥ - ٢١٧  ،٢١٤/١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٣)
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ثبت  ولِما  الصالة،  ترك  أسـباب  عليها  يتطاول  لئال  األمور؛  من  األقل  اسـتعمل 
حيضها  أيـام  الصالة  تدع  أن  أمرهـا  أنه  مسـتحاضة  في  قـال  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 

طهرها»(١)(٢). أيام  وتصّلي 
الحيض  أقل  في تحديد  اإلباضية   إليه جمهور  ما ذهب  الكدمي  صحة  وعّلل 
يكن  ما لم  أيامًا  والطهر  أيامًا  الحيض  كان  إذا  إنه  أصحابنا   «فقال  بقولـه:  وأكثـره 
يوم  تقول  ألنك  «أيـام»،  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  أيام  عشـرة  من  وال أكثر  أيام  ثالثة  من  أقـل 
أيام  ثالثة  وتقول  فصاعدًا،  الثالثة  في  األيام  اسـم  في  فثبت  أيام،  وثالثة  ويومان 
األيام  اسم  فسقط  يومًا،  عشـر  إحدى  تقول:  ثم  أيام،  عشـرة  إلى  أيام  سـبعة  إلى 
أكثر،  أو  أيـام  ثالثة  الحيـض  أقلَّ  أن  عندهـم  فثبت  فصاعـدًا،  يومـًا  عشـر  أحـد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  خاطب  فيما  أيام  عشرة  الطهر  أن  عنهم  وثبت  ال يجاوزه،  أيام  وعشرة 
الطالق،  عليها  ووقـع  عادتها،  تلـك  كانت  إذا  َسـنة  وتصلِّـي  تغتسـل  المـرأة  أن 
األشـهر،  في  (األقـراء)  مـن  اهللا  جعل  ولَِمـا  التعـارف،  حـدِّ  مـن  ذلـك  وخـرج 
الحيض  أكثر  تجعل  ولكنها  واألكثر،  األقل  في  والطهر  الحيض  بين  وال تساوي 

بينهما...»(٣). ال تساوي  الطهر  أقل 
بين  الجارية  للعادة  تحديـده  ترك  وإنما  الشـارع  يحدده  فلم  الطهر  أكثر  ـا  أمَّ

وحالتها. امرأة  كل  تجربة  حسب  النساء 
يخضع  بل  الطهر  ألكثر  ال حدَّ  أنه  وبّين  األمر،  هذا  إلى  الشماخي   أشار  وقد 
كتاب  فـي  حبيب   الربيع بن  عـن  «وُذكـَر  فقـال:  تحديـده  فـي  والتجربـة  للعـادة 
وقال  حيض،  فهـو  أيام  عشـرة  طهر  بعد  ُوجـد  دم  «كل  قـال:  جعفـر   محمد بـن 

عن  حبيش  أبي  بنت  فاطمة  عن  رقم ٣٠٠،  المسـتحاضة،  باب  الطهارة،  كتاب  البخاري،  رواه   (١)
ذهب  فإذا  الصالة  فاتركي  الحيضة  أقبلت  فإذا  بالحيضة  وليس  عرق  ذلك  «إنما  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وصلي». الدم  عنك  فاغسلي  قدرها 
.٦١/٣ - ٦٢ المعتبر،  الكدمي:   (٢)

.٦٢/٣ نفسه،  المرجع  الكدمي:   (٣)
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يرفعه  الحيض  ألن  حيض؛  فهو  يومًا  عشر  خمسة  طهر  بعد  ُوجد  دم  كل  آخرون: 
هؤالء...»(١). عند  الطهر  ألكثر  فال حدَّ  يح،  والرِّ والرضاع  والكبر  المرض 

أيام  عشـرة  الطهر  أكثر  أّن  وهو:  وصححه  األول  القـول  الشـماخي   واختـار 
أصح،  عنـدي  األول  «والقول  فقـال:  والتجربـة،  العـادة  إلى  اسـتنادًا  وصححـه 
قدر  عنده  الحيض  ألقل  كان  فمـن  والعادة،  التجربة  إال  عندي  لهـذا  وال مسـتند 
اسـتحاضة،  عنده  الحيض  ِسـنِّ  في  ورد  إذا  ذلك  ما دون  يكون  أن  وجب  معلوم 
حيضًا  الدفعة  يكـون  أن  وجب  محدود  قدر  عنـده  الحيض  ألقل  يكن  لـم  وَمـن 
أن  أوجب  محدودًا  أكثـره  عنده  كان  من  أيضًا  وكذلك  النفاس،  وكذلـك  عنـده، 

استحاضة»(٢). ذلك  على  ما زاد  يكون 
وذكر  تحديدهـا  في  أيضـًا  اإلباضية   اختلـف  فقـد  النفاس  مـدة  أقصـى  أمـا 
أربعون  الفقهاء   جمهور  عند  مدته  أقصى  أن  السدويكشـي   والمحشي  الشـماخي  
الصحيح. على  أيام  عشرة  النفاس  مدة  وأقل  استحاضة  فهو  عليها  زاد  وما  يومًا، 

أهل  أكثر  قال  النفاس،  حد  أقصى  في  «واختلفوا  ما نصه:  اإليضاح  في  جاء 
حديث  والدليل  ذلك،  قبل  الطهر  َتَرى  أن  إالَّ  يومًا  أربعون  الصحيح  وهو  العلم 
أربعين  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  على  النفاس  في  نقعد  «ُكنَّا  قالت:  أنها   # سلمة   أم 
من  ناس  وقال  يومًا،  سـتون  آخرون  وقال  ذلك»(٣)،   قبل  الطهر  نرى  أن  إّال  يومًا 

.٢٠٠/١ - ٢٠١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (١)
.٢٠١/١ نفسه،  المرجع  الشماخي:   (٢)

أبواب  والترمذي،  رقم ٣١١،  زوجها،  يغشاها  المستحاضة  باب  الطهارة،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٣)
الظاهر  «قلت  المباركفوري:  قال  سـلمة.  أم  عن  رقم ١٣٩،  النفسـاء،  تمكث  كم  باب  الطهارة، 
تحفة  تؤيده».  أخرى  أحاديث  الباب  وفي  لالحتجـاج  الحديث  صالح  حسـن  الحديث  هذا  أن 

.٣٦٤/١ األحوذي، 
اختالف  ـ  حديث:  ٨٠١   النفساء،  ذكر  الحيض،  كتاب  في  «األوسط»  في  المنذر  ابن  نقل  وقد 
عهد  على  النفسـاء  «كانت  سـلمة:  أم  حديث  ذكر  أن  وبعـد  النفاس،  مـدة  أقصـى  فـي  الفقهـاء 
الورس  وجهها  على  نطلي  وكنا  ليلة،  أربعين  أو  يومًا،  أربعين  نفاسها  بعد  تقعد  =رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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قد  وقالوا  يومًا،  تسعين  يبلغ  َمن  والترّفه  السـعة  أهل  من  النسـاء  من  العلم:  أهل 
العرب ...»(١). بيوتات  في  معروفًا  ذلك  كان 

يصلن  حتى  النسـاء  بعض  عند  النفاس  تأخر  علة  إلى  الشـماخي   ويشـير 
الجيد  فالغذاء  للمرأة،  المعيشة  الظروف  إلى  يعود  السبب  ولعل  يومًا  تسعين 
والعكس  العادة،  فوق  يستمر  أو  بغزارة  يتدفق  يجعله  مما  اإلنسان  دم  في  يؤثر 
وتقصر  دمها،  فيِقّل  جسمها  يتأثر  فقد  ضعيفة،  المرأة  تغذية  كانت  إذا  صحيح 
يومًا  أربعون  وهو  عادة،  لألغلب  يكون  الحكم  ولكن  نفاسها،  أو  حيضها  مدة 
في  السدويكشـي   أبو محمـد   الشـارح  عقب  وقـد  الجمهـور،  صححـه  كمـا 
أقله  وأما  النفاس،  حد  أقصى  في  «قوله:  فقال:  الشـماخي   متن  على  حاشـيته 
قومنا  من  والترمـذي   أبو داود   مـا رواه  وبمعنى  الصحيح،  علـى  أيام  فعشـرة 

والنعمان،  عبيد،  وأبو  الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق،  قال سفيان  «وبه  قال:  الكلف».  من 
اختالفهم  أقصاه  في  يختلفوا  لـم  الناس  جماعة  هذا  وعلى  أبو عبيد:  قال  ومحمـد،  ويعقـوب، 
يومًا،  أربعين  تجاوز  ال تكاد  النفسـاء  قال:  البصري،  الحسـن  قاله  ثان،  قول  وفيه  الحيض،  في 
وقالت  مستحاضة،  فهي  الخمسين  جاوزت  فإن  الخمسـين،  إلى  وأربعين  خمسـة  جاوزت  فإن 
والشـافعي،  مالك،  قال  وبـه  الشـعبي،  عن  القول  هـذا  روي  شـهران،  النفاس  أقصـى  طائفـة: 
ذلك  عن  يسأل  فقال:  ما لقيناه،  آخر  القول  هذا  عن  رجع  مالكًا  أن  القاسم  ابن  وذكر  وأبو ثور، 
وروينا  نسـائها،  من  كامرأة  تجلس  طائفة:  وقالت  ذلك،  أبعد  فتجلس  المعرفة،  وأهل  النسـاء، 
أنه  عنه  وروينا  عطاء،  عن  فيه  اختلف  وقد  األوزاعـي،  قال  وبه  وقتادة،  عطاء،  عن  القـول  هـذا 
قوالن  ذلك  سوى  المسألة  هذه  وفي  أقوال،  أربعة  فهذه  شهرين،  تربص  الشعبي:  قال  كما  قال 
هذا  يروى  وتصلي.  تغتسل  ثم  عشرة،  أربع  أو  ليال،  سبع  ولدت  إذا  تنتظر  أن  أحدهما  شاذان، 
النفسـاء  أجل  إن  يقولون:  دمشـق  أهل  عن  األوزاعي  ذكر  الثاني  والقول  الضحاك،  عن  القول 
حتى  الدم  بالنفسـاء  اسـتمر  إذا  قائل:  وقال  ليلة،  أربعون  الجارية  ومن  ليلة،  ثالثون  الغالم  من 
وتقضي  صالة،  لكل  وتتوضأ  وتصلي،  الستين،  عند  تغتسل  مستحاضة  فهي  يومًا،  ستين  تجاوز 
صالة،  وقت  فيها  يأت  لم  النفاس  تكون  أن  جائز  إذ  كلها،  يومًا  الستين  في  تركتها  التي  الصالة 
أشـكل  إذا  هذا  ال عليها،  للصالة  االحتياط  كان  وصفنا،  جاز  فلما  اسـتحاضة،  دم  الدم  وسـائر 

استحاضتها». دم  من  نفاسها  دم 
.٢٣٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   .١٩٦/١ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (١)

=
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بعد  تقعد  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  على  النفسـاء  كانت  قالت:  الحاكم ،  وصححه 
يومًا»(١)(٢).  أربعين  نفاسها 

القول: مجمل 
الحيض  أقصـى  تحديد  فـي  المتباينـة  األقـوال  الشـماخي   عـرض  أن  وبعـد 
وإنما  تحددها  ال نصوص  المسائل  هذه  بأن  القول  إلى  خلص  وأقلهما،  والنفاس 
كتب  بعض  في  «وذكر  فقال:  النسـاء  أحوال  في  الجارية  والعادة  التجربة  تحكمها 
له  ال مستند  النفاس  وأيام  الطهر  وأيام  الحيض  أيام  في  التوقيت  أن  الخالف  أهل 

النساء...»(٣). أحوال  الختالف  فيه  االختالف  كثر  ولذلك  والعادة،  التجربة  إال 

وأكثره: النفاس  أقل  بيان  ـ 
والكثرة،  القلـة  حيث  من  النفـاس  مدة  تحديد  فـي  أيضًا  اإلباضيـة   اختلـف 
عند  المشهور  وهو  يومًا  أربعون  وأكثره  أيام  عشرة  أقله  أن  إلى  الجمهور  فذهب 
أيام  عشرة  النفاس  أقل  «إن  فقال:  «المعارج»  في  السالمي   بذلك  صرح  اإلباضية  

أبواب  والترمذي،  رقم ٣١١،  زوجها،  يغشاها  المستحاضة  باب  الطهارة،  كتاب  أبو داود،  رواه   (١)
الظاهر  «قلت  المباركفوري:  قال  سـلمة.  أم  عن  رقم ١٣٩،  النفسـاء،  تمكث  كم  باب  الطهارة، 
تحفة  تؤيده».  أخرى  أحاديث  الباب  وفي  لالحتجـاج  الحديث  صالح  حسـن  الحديث  هذا  أن 
والتابعين،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  أصحاب  من  العلم  أهل  أجمع  «وقد  الترمذي:  قال   .٣٦٤/١ األحوذي، 
فإنها  ذلك،  قبـل  الطهر  ترى  أن  إال  يومـًا،  أربعين  الصالة  تدع  النفسـاء  أن  على  بعدهـم  ومـن 
بعد  الصالة  ال تدع  قالوا:  العلـم  أهل  أكثر  فإن  األربعين  بعد  الدم  رأت  فـإذا  وتصلـي،  تغتسـل 
وأحمد،  والشافعي،  المبارك،  وابن  الثوري،  سفيان  يقول  وبه  الفقهاء،  أكثر  قول  وهو  األربعين، 
تر  لم  إذا  يومًا  خمسـين  الصالة  تدع  «إنها  قـال:  أنه  البصري،  الحسـن  عن  ويـروى  وإسـحاق، 
كتاب  السنن،  في  داود  وأبو  يومًا».  «سـتين  والشـعبي:  رباح،  أبي  عطاء بن  عن  ويروى  الطهر». 
على  المسـتدرك  في  الحاكم  ورواه  حديـث:  ٢٧٠ .  النفسـاء،  وقت  في  ما جاء  بـاب  الطهـارة، 

حديث:  ٥٧٤ . عائشة  حديث  وأما  الطهارة،  كتاب  الصحيحين، 

.١٩٦/١ للشماخي،  اإليضاح  متن  على  الحاشية  السدويكشي:   (٢)
.١٩٧/١ نفسه،  المرجع  الشماخي:   (٣)
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في  المرأة  وتكتفـي  المذهب،  في  المشـهور  القول  على  الحيـض  أكثر  كمقـدار 
أبو محمد   ونسـبه  أيضًا،  المشـهور  المذهب  على  يومًا  باألربعين  النفـاس  أكثـر 
جعفر  ابن  ونسـبه  قلبي  إلى  أشـيق  وهو  وقال:  اإلباضية   بعض  إلـى  بركـة )  (ابـن 
عامر   الشـيخ  وصححه  (الكدمـي )،  أبو سـعيد  وأحبه  الربيـع ،  إلـى  (األزكـوي)  
بحديث  واسـتدلوا  العمل(١)،  وعليه  (الحضرمي )  أبو إسـحاق  قال  (الشـماخي )، 

يومًا»(٢).  أربعين  تعتد  «النفساء  قال:  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زوج  سلمة   أم  روته 
أو  الحد  هـذا  على  تزيد  مشـهورة  غير  المذهـب  في  أخـرى  أقـوال  وهنـاك 
المذهب  في  العمـل  عليه  وما  المشـهور  الرأي  ذكرنا  أننـا  وحسـبنا  منه،  تنقـص 
الجمهور  رأي  اختـار  أن  بعد  األقوال  هذه  إلـى  الشـماخي   أشـار  وقد  اإلباضي ، 
وهو  أيـام  عشـرة  بعضهم  قـال  النفاس،  أقـل  فـي  «واختلفـوا  فقـال:  وصححـه 
من  وقال  أسـبوعان،  أقله  قال:  من  وقال  واحدة،  حيضة  مقدار  عندي،  الصحيح 

أكثرهم...»(٣). عند  كذلك  الحيض  وليس  نفاسًا،  تكون  الواحدة  الدفعة  قال 

الخالف: منشأ 
النفاس  وأقـل  وأكثـره،  الحيض  أقـل  تحديد  فـي  الفقهـاء   اختـالف  ولعـّل 
الدماء،  النساء في  أدلة ظنية، واختالف أحوال  إلى اعتمادهم على  وأكثره، يرجع 
العرف  إلى  احتكم  وبعضهـم  بها،  واحتج  النصـوص  تلك  إلى  اسـتند  فبعضهـم 
التجربة  إالّ  عندي  لهذا  مستند  «وال  فيقول:  األمر  هذا  الشماخي   ويؤكد  والعادة، 

.٢٣٣/٢ الجامع،  كتاب  بركة:  ابن   .١٢٦  ،٤ نفسه،  السالمي:   (١)
أبواب  والترمذي،  رقم ٣١١،  زوجها،  يغشاها  المستحاضة  باب  الطهارة،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٢)
الظاهر  «قلت:  المباركفوري:  قال  سلمة.  أم  عن  رقم ١٣٩،  النفساء،  تمكث  كم  باب  الطهارة، 
تحفة  تؤيده».  أخرى  أحاديث  الباب  وفي  لالحتجاج،  الحديث  صالح  حسـن  الحديث  هذا  أن 

.٣٦٤/١ األحوذي، 
اآلمال،  معارج  السالمي:  ـ   .٢٣٣/٢ الجامع،  بركة:  ابن   .١٩٨/١ اإليضاح،  كتاب  الشماخي:   (٣)

.١٢٦/٤
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ذلك،  ما دون  يكون  أن  وجب  معلوم  قدر  عنده  الحيض  ألقل  كان  فمن  والعادة، 
قدر  عنده  الحيض  ألقل  يكن  لم  ومن  استحاضة،  عنده  الحيض  سّن  في  ورد  إذا 
من  أيضًا  وكذلك  النفاس،  وكذلك  عنده،  حيضًا  الدفعة  تكون  أن  وجب  محدود 

استحاضة...»(١). ذلك  على  ما زاد  يكون  أن  أوجب  محدودًا  أكثره  عنده  كان 
«العادة  قاعـدة:  اعتبـر  حيث  أيضـًا  المعنـى  هـذا  إلى  السـالمي   أشـار  وقـد 
وهذا  مدتها،  وتحديد  النساء  دماء  مسائل  في  الفقهاء   عند  المعتمدة  هي  محكمة » 
القائل  يكون  أن  إال  لذلك  وال دليل   ...» األقوال  أحد  عرض  بعد  عليـه  ما نـص 
هذا  في  والعادة  وخبرة،  ِعلم  عن  به  فقال  النسـاء،  بعض  في  موجودًا  ذلك  رأى 

محكمة»(٢).  الباب 
عن  كالمه  معرض  في  إليه  ما خلصنا  إلى  آخر  موضع  في  السـالمي   ويشـير 
بركة ،  ابن  قول  على  ا  ردًّ قريباتها  إلى  ونفاسها  حيضها  في  المرأة  انتساب  مسألة 
إذ  قائله،  من  إغفال  القول  هذا  إجازة  بركة):  وفـي  (ابن  أبو محمد   «قال  فيقـول: 
غير  عليها  والفـرض  نفسـاء  أو  حائض  ألنها  الصالة؛  تـدع  أن  عليهـا  اهللا  فـرض 
بتحكيم  مبني  هو  بل  فيه  ال إغفال  للسـالمي )  (والقول  قلت:  أّمها،  على  الفرض 
مسائل  من  وكثير  وقريباتها،  أمهاتها  عادة  المرأة  أحوال  من  شيء  وأشـبه  العادة، 

القطع»(٣). إلى  فال سبيل  ظنية  أدلة  على  مبنية  غالبها  بل  والنفاس،  الحيض 

المبتدأة: للمرأة  العادة  به  ما تثبت  الثالثة:  المسألة 
اختلف فقهاء اإلباضية  وغيرهم في حكم المرأة المبتدأة في الحيض والنفاس، 
أو  حيضًا  ذلـك  تعتبر  متى  حياتها،  فـي  مـرة  ألول  والنفـاس  الحيـض  دم  رأت  إذا 

القادمة؟ الدورات  في  ذلك  لتعتمد  وتحددها،  عادتها  تحسب  وكيف  نفاسًا؟ 

.٢٠١/١ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٣٢/٤ المعارج،  السالمي:   (٢)

.١٣٧/٤ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)
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في  اختلفوا  قد  الفقهاء   أن  وذكر  «المعارج»  في  المسألة  هذه  السالمي   بحث 
أمكن  فقد  سـنين  تسـع  دخلت  إذا  فقيل:  حائضًا،  الصبية  تكون  أن  ما يمكن  أقل 

حيضًا. منها  الخارج  الدم  ويكون  بلوغها، 
واعتمد  (القصبي)   أبو سـتة   واختاره  السـنين،  تسـع  في  دخلت  إذا  وقيل:  ـ 

(السالمي ). المصنف  عليه 
إلى  السادسة  السنة  أواخر  في  أتاها  فإن  سنين،  عشـر  دخلت  إذا  وقيل:  ـ 
تعطى  إنها  فقيل:  العاشـرة،  أوائل  إلى  التاسـعة  أواخر  في  أو  السـابعة،  أوائل 
من  ما تركت  أعـادت  وإال  البلـوغ،  بعـد  الحيض  أقـل  لهـا  تـّم  إذا  للحيـض 

الصالة(١).
العرف والعادة، وقد تختلف  السالمي  أن مبنى هذه األقوال كلها على  ويبّين 
البلوغ  النساء  بعض  في  يمكن  فقد  الشباب،  وقوة  األسباب  بُِوفور  النساء  أحوال 

وضعفه(٢). الحال  قوة  بحسب  ذلك  كل  بعض،  في  إمكانه  قبل 
ثالثة  بها  ودام  عبيطـًا  دمًا  فيه  بلوغها  يمكن  وقت  فـي  الصبية  وجـدت  فـإذا 
فيما  تها  عدَّ تلـك  وتكون  بالبلوغ  عليها  وحكـم  خالف،  بال  حائضًا  كانـت  أيـام 

األوقات. من  أقبل 
وتجعلها  ذلـك،  في  حائضًا  تكون  إنهـا  فقيل:  يوميـن،  الـدم  بهـا  دام  وإذا  ـ 
وصححه  (الجناوني )(٣)،  الوضـع  صاحب  به  وجزم  أقبـل،  فيما  لحيضها  أصـًال 

أبو ستة .
واحد(٤). يوم  على  وقيل  أيام،  ثالثة  على  إال  ال تبني  وقيل:  ـ 

.١٩/٤ نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)
بتصرف. نفسه،  السالمي:   (٢)

ص ٧٢. الوضع،  كتاب  الجناوني:   (٣)
.١٩/٤ - ٢٠ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٤)
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الخالف: منشأ 
اختالف  إلى  يرجع  المسـألة  هذه  في  الخالف  أصل  أن  السـالمي   ويعتبـر  ـ 
في  اختالفهم  إلـى  يعود  سـببه  أن  غيره  يـرى  بينما  الحيض(١)  أقـل  فـي  الفقهـاء  
من  العادة، ومنهم  يقدم حكم  َمن  فمنهم  الدماء،  بين  التمييز  في  المعتمد  الضابط 

الدماء. بين  التمييز  المبتدئة  معرفة  مدى  إلى  ينظر 
«اختلف  فيقول:  «المنهـج»  في  الخالف  هـذا  إلى  الشـقصي   خميس  ويشـير 
وقال  العادة،  حكم  على  مقّدم  التمييز  إن  قوم:  فقـال  والتمييز،  العادة  في  النـاس 
الحيض،  أيام  في  المرأة  ما اعتادته  والعـادة  التمييز،  على  مقدمة  العادة  إن  قـوم: 

غيره. من  الحيض  دم  تمييز  معرفة  هو  والتمييز 
إنها  والنفاس  الحيض  في  المبتدأة  في  (اإلباضية )  أصحابنـا   بعض  وقـال 
أمها  وقت  بعد  تنتظر  وقول  وأخواتها،  أمهاتها  كعادة  والنفاس  للحيض  تقعد 
يدوم  البكر  في  محبوب )  5  (محمد بن  أبو عبد اهللا   وقال  يوميـن،  أو  يومـًا 
وقت  كان  فإن  وقت،  لها  فهو  أمها،  وقت  عرفت  فإن  ما تحيض،  أو  الدم  بها 
فتجعل  الدم  بها  ودام  أمها  وقت  تعـرف  لم  وإن  بأكثر،  أخذت  مختلفـًا  أّمهـا 
ألحقت  العشـر  بدل  أرادت  فإذا  يومًا،  عشـر  خمسـة  وطهرها  عشـرًا  حيضها 
استحاضة  ذلك  فيكون  يومًا،  عشـر  خمسـة  تتم  حتى  أيام  خمسـة  بدل  معها 

عنها»(٢).
حيض  يسـبقها  لم  التي  المبتدأة  المرأة  عادة  أن  إلى  أطفيش   القطب  وذهب 

.٢٠/٤ نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)
سـالم بن  تحقيق:  الراغبين،  وبـالغ  الطالبين  منهـج  الرسـتاقي،  سـعيد  خميس بـن  الشـقصي:   (٢)
بمطبعة  طبع  ُعمان،  سـلطنة  والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  نشـر  الحارثي،  سـليمان  حمد بن 
اإلسالم  قواعد  الجيطالي:  ـ   .٢٩٥/٣ - ٢٩٦ مصر،  القاهرة،  وشـركاه،  الحلبي  البابلي  عيسـى 
العربية،  المطبعة  ط ١،  موسى،  الحاج  موسى  بشير بن  تحقيق:  القصبي  ستة  أبي  بحاشية  مذيالً 

.٢٦٣/٢ - ٢٦٤ ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م،  الجزائر،  غرداية، 
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حيضها  وقت  ذلـك  تجعل  مدة،  ودام  واحـدة  مرة  الـدم  جاء  فإذا  واحـدة،  مـرة 
وصححه،  القول  هـذا  واختار  وأخواتها،  أمهـا  عادة  على  وال تعتمـد  وعادتهـا، 
الدم  جاءها  فـإذا  أوالً،  بمرة  يثبت  أنه  «والصحيح  ما نصـه:  «الشـامل»  في  فقـال 
في  وتبعه  ال غير»(١)،  وقته  فهي  حيض  وقت  تكون  أن  تصلح  مدة  ودام  مرة  أول 

الراشدي (٢). القول  هذا 

المستحاضة: حكم  الرابعة:  المسألة 
الدم  بها  تمادى  التي  وهي  المستحاضة،  حكم  في  وغيرهم  اإلباضية   اختلف 
النفاس، فما حكم صالتها وصومها، وكيف تستطيع  أو  انقضاء مدة الحيض  بعد 

واالستحاضة؟ الحيض  دم  بين  تمّيز  أن 
اإلباضية   اختالف  إلى  وأشار  «اإليضاح»  في  المسـألة  هذه  الشـماخي   بحث 
الدم،  بها  تمادى  إذا  المـرأة  في  أصحابنا   «اختلف  فقال:  المسـتحاضة  حكم  فـي 
تغتسل  ثم  (حيضها)  أقرائها  وقت  الصالة  تترك  بعضهم:  قال  مستحاضة،  وكانت 
وكانت  سـألته  للتي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  أيامها،  مثل  إليها  يعود  أن  إلى  وتصّلي 
فاسـتنظري  الدم  بك  دام  فإذا  تحيضين،  كنـت  التي  أيامك  «اقعـدي  مسـتحاضة: 

وصّلي»(٣).  اغتسلي  ثم  أيام  بثالثة 
لقول  أيـام  عشـرة  وتصّلي  وتغتسـل  أيـام  عشـرة  الصالة  تتـرك  قـوم  وقـال 
وإذا  الصالة،  لها  فاتركي  الحيضة  أقبلت  «إذا  ُحَبيش :  بنت  لفاطمة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
قد  الحيض  أيام  ألكثر  والمجاورة  الدم»(٤)،   عنك  فاغسلي  قدرها،  وذهب  أدبرت 

ضرورة. حيضتها  قدر  ذهب 

.٢٣٧/١ والفرع،  األصل  شامل  أمحمد:  أطفيش   (١)
ص ١٦٤. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)

منه. قريب  بلفظ  تخريجه  تقدم   (٣)

منه. قريب  بلفظ  تخريجه  تقدم   (٤)
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عشر  خمسـة  وتصّلي  وتغتسـل  يومًا  عشـر  خمسـة  الصالة  تترك  قوم:  وقال 
عشـر  خمسـة  الطهر  وأقّل  عندهم،  يومًا  عشـر  خمسـة  الحيض  أكثر  ألن  يومـًا؛ 
ألن  يومًا؛  عشـرين  وتصّلي  وتغتسـل  أيام  عشـرة  الصالة  تترك  قوم  وقـال  يومـًا، 
عندهم،  أيام  عشـرة  ال تتجاوز  والحيضة  وطهـرًا،  حيضة  شـهر  كل  في  عندهـم 
ألن  يومًا؛  وعشرين  تسـعة  وتصلي  وتغتسـل  وليلة،  يوما  الصالة  تترك  قوم  وقال 
شـهر  كل  في  تحيض  المرأة  أن  جارية  والعادة  وليلة،  يوم  عندهم  الحيـض  أقـل 
الحيض  بأقل  شـهر  كل  في  لها  فحكموا  الحيضة  تمنع  آفة  بها  تكن  لـم  إذا  مـرة 
العبادات  فال تتـرك  عندهم،  محتمل  اليـوم  من  وأكثر  وليلـة،  يوم  عندهـم  وهـو 

المحتمل...»(١). بالدم  والواجبات 
النفساء إذا طهرت وعاودها الدم مثل الحائض  وبّين ابن بركة  أيضًا أن حكم 
إذا  أيضًا  كذلك  النفسـاء  «وحكم  قوله:  حـد  على  المدة  تلك  فـي  الصالة  تتـرك 
الصالة  له  تركت  النفاس  أيـام  بقية  في  الدم  رجع  فإن  الصالة،  تدع  لـم  طهـرت 
اسـتمر  فإذا  بمثابتها،  والحائض  نفاسـها،  من  عادتها  مدة  تبُلَغ  أو  ينقطع  أن  إلى 
الذي  الوقت  لها  يأتي  أن  إلى  الحائض  بحكـم  لها  يحكم  بعدما  بالحائض  الـدم 
الحيض  يأتيها  أن  د  َعـوَّ شـهر  كل  من  حيضها  وقت  في  الصالة،  فيه  تدع  كانـت 
قول  في  األيام  عادة  من  مثلهن  في  الصالة  تدع  كانت  أيامًا  الصالة  تدع  ثم  فيه، 

أصحابنا . بعض 
ذلك،  النساء  عادة  أكثر  ألن  أيام؛  عشـرة  كل  في  الصالة  تدع  بعضهم:  وقال 
مستمّرًا  الدم  ما دام  أيام  عشرة  الصالة  وتدع  أيام،  عشرة  تصلِّي  منهم:  كثير  وقال 

بها...»(٢).

الجيطالي:  ـ   .٢٢٩  ،٢٢٨/٢ الجامـع،  بركـة:  ابـن  ـ   .٢٢٩/١ - ٢٣١ اإليضـاح،  الشـماخي:   (١)
.٢٧٣/٢ - ٢٧٦ ستة،  ألبي  الحاشية  مع  اإلسالم  قواعد 

ستة  ألبي  الحاشية  مع  اإلسالم  قواعد  الجيطالي:  ـ   .٢٢٦/٢ - ٢٢٧ الجامع،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)
.٢٨٥/٢ - ٢٨٦ الجربي،  القصبي 
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والنفساء: الحائض  عند  ونزوله  الدم  طلوع  الخامسة:  المسألة 
عادتها،  فتتغير  معتـادة،  غير  حاالت  النفسـاء  أو  الحائض  المرأة  تعتري  قـد 
األمر،  عليها  فَيْلتبِـس  يتأخـر  وقد  المألـوف،  موعده  قبـل  المعتاد  الـدم  ويأتيهـا 
تبقى  أم  والصوم؟  الصالة  تتـرك  وهل  اسـتحاضة؟  أم  حيض  هو  هل  فال تـدري 
فقهاء  رأي  فما  والصعود؟  النزول  في  االضطراب  هذا  إلى  وال تنظر  عادتها  على 

الحاالت؟ هذه  مثل  في  اإلباضية  
الحيض  زيادة  هـي  إنما  والنزول  «والطلـوع  ذلك:  بيان  فـي  الشـماخي   قال 
تطلع  فإنها  والنفاس،  الحيض  في  معلوم  وقت  للمرأة  كان  إذا  وذلك  ونقصانـه، 
عشرة  من  النفاس  وفي  الحيض،  أيام  أكثر  وهو  عشرة  إلى  ثالثة  من  الحيض  في 
ثالثة؛  إلى  عشـرة  من  الحيض  في  وتنزل  النفاس،  أوقات  أكثر  ألنه  أربعين؛  إلى 
النفاس،  أقـل  ألنها  عشـرة؛  إلى  أربعين  مـن  النفاس  وفي  الحيـض،  أقـل  ألنهـا 
أيام  أكثر  إلى  تنتهـي  حتى  واألكثر  واليومين  باليـوم  بالدرجات  الطلـوع  ويكـون 

األوقات...»(١). أكثر  إلى  واحدة  بمرة  الطلوع  ويكون  الحيض، 
أن  البناء:  هذا  «وتفسـير  فيقول:  األصول،  على  البناء  كيفية  الشـماخي   ويبين 
ثم  بعضهم،  عند  واحدًا  يومًا  أو  يوميـن،  عليها  فيتمادى  ما تراه،  أول  الـدم  تـرى 
عند  هذه  فإّن  انقطع،  ثم  دمًا  رأت  العاشر  وفي  أيام،  سبعة  به  وتصلِّي  الطهر  ترى 
آخرون:  وقال  الطهر.  أيام  وتترك  الدماء  أيام  تلفق  ألنها  أيام؛  ثالثة  وقتها  بعضهم 
أن  ال يخلو  الطهـر  أيام  ألن  الطهر،؛  وأيـام  الدماء  أيـام  تلّفق  أيام  عشـرة  وقتهـا 
أيام  تلفق  أن  يجـب  ليس  طهر  أيام  كانت  فـإن  طهر،  أيام  أو  حيض  أيـام  تكـون 

تلفقها». أن  فيجب  حيض  أيام  كانت  وإن  طهر،  تخللها  إذا  الدماء 
ليسـت  أنها  عندي  «والنظر  فقال:  طهـر  أيام  تعتبرهـا  أال  الشـماخي   واختـار 
حيض  أيام  تكون  أن  هـذا  على  ويجب  أيام،  عشـرة  الطهر  أقل  ألن  طهـر؛  بأيـام 

.٢٣٣/١ - ٢٣٤ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
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كما  أكثر،  أو  يومين  أو  يومًا  تنقطع  ثم  تجري  والنفاس  الحيض  أيام  ألنها  كلها، 
النهار...»(١). في  أكثر  أو  ساعتين  أو  ساعة  تنقطع 

لضبط  اإلباضية   وضعـه  الذي  بالضابـط  الشـماخي   ّصرح  آخر  موضـع  وفـي 
اختلفوا  أنهم  النساء، وبّين  الطلوع والنزول في دماء  أو  البناء على األصول،  مسألة 
أن  وذكر  األول،  والنفاس  األولى  الحيضة  في  عليه  تبني  للمرأة  أصال  يكون  فيمـا 
ويبني  للنفاس  ـ  أيام  عشـرة  وهي  ـ  واحدة  وحيضة  للحيض  يومان  يـرى  بعضهـم 
أو  الحيض  لبناء  أصالً  والعلقة  والثرّية  والكـدرة  الصفرة  تكون  أن  ونفى  عليهمـا، 
فإن  وتقّدمهم،  سـبقهم  لما  الحكم  إّنما  المعاني،  لهـذه  وال حكم  عليها،  النفـاس 

الطهر(٢). حكم  فحكمهم  طهر  تقدمهم  وإن  الدم،  حكم  فحكمهم  دم  سبقهم 
أربعين  أتمت  حتى  النفاس  بها  فدام  وقت  لها  وليس  نفست  إذا  النفاس  وأما 
ثم  االنتظار،  بعد  أيام  عشـرة  تصّلي  فإنها  الدم،  بها  فتمادى  الطهر  تـر  ولم  يومـًا 
عشـرة،  إلى  أيام  ثالثة  رّدت  فيمـا  ذلك  بعد  الطهـر  رأت  وإن  للحيـض،  تعطـي 
حيض  هو  فإنما  النفـاس  وأما  للحيـض،  وقتها  ذلك  ويكـون  وصلَّـت  اغتسـلت 

أيامه(٣). زادت 
الطلوع  مسـألة  لضبط  يعتمدوها  أخرى  ضوابـط  فلهم  المشـرق   إباضية   أمـا 
اإلمام  بحـث  وقد  الحيـض،  انتقال  عليهـا  ويطلقـون  النسـاء،  دم  فـي  والنـزول 
إباضية  بين  الحاصل  الخالف  إلى  وأشـار  «المعارج»  في  المسألة  هذه  السـالمي  
الحيض  مدة  انتقال  المسألة  «...هذه  فقال:  المسألة  هذه  في  والمغرب   المشـرق  
اهللا  رحمهم  ـ  المغـرب (٤)  أهل  من  أصحابنا   عنهـا  ويعّبر  والنقصان  الزيـادة  إلـى 

.٢١١/١ - ٢١٢ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
.٢٣٠/٢ - ٢٣١ الجامع،  بركة:  ابن  ـ   .٢١٩  ،٢١١/١ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٢)

ص ٧٥ - ٧٦. الوضع،  كتاب  الجناوني:   .١٩٥/١ نفسه،  الشماخي:   (٣)
الجزائر  حاليـًا  عليه  ويطلق  قديمـًا،  اإلسـالمي  المغرب  في  المتواجدون  اإلباضيـة  بـه  يقصـد   (٤)

األقصى. والمغرب  وليبيا،  وتونس 
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القول  على  مبنية  المسألة  هذه  بأن  خبير  وأنت  والنزول،  الطلوع  بمسألة  ـ  تعالى 
وأقله... الحيض  أكثر  في  األوقات  بثبوت 

وأما على مذهب من ال يحدد باألوقات فال تتمشى على قاعدته هذه المسألة؛ 
وإدبارها»(١). الحيضة  إقبال  يعتبر  وإنما  ذلك،  في  والليالي  األيام  ال يعتبر  ألنه 

المشارقة  شرع في توضيحه  المسألة عند  السالمي  ضابط هذه  أن حدد  وبعد 
أصالً  الوقت  ذلك  كان  طهرت  ثم  حيضة،  أول  في  حاضت  إذا  المرأة  «إن  فقال: 
بها  اسـتمر  فإذا  زمانها،  من  أقبل  فيما  عدتها  هـي  المدة  تلك  وتكـون  لحيضهـا، 
عليها  أثبت  من  عند  انتظرت  الثالثة  أو  الثانية  الحيضة  في  الوقت  ذلك  بعد  الدم 

وصلت. اغتسلت  ثم  فيه،  الخالف  من  ما تقدم  على  االنتظار، 
أو  منضبطة،  زيـادة  تكون  أن  فإمـا:  مرارًا  الزيـادة  تلك  عليها  تكـررت  فـإذا 

منضبطة. غير  زيادة  تكون 
وقتها  يكون  بل  األول،  حكمهـا  عن  بها  فال تنتقل  منضبطة  غير  كانـت  فـإذا 
يومًا  األولى  المرة  فـي  الزيادة  جاءتها  إذا  كما  وذلك  حيضهـا،  وقت  هـو  األول 
فال تصلح  نفسها،  في  منضبطة  غير  الزيادة  فإن هذه  مثالً  يومين  الثانية  المرة  وفي 

لغيرها. قاعدة  تكون  أن 
انتقلت  مرات  ثالث  عليها  تكـررت  فإن  منضبطة  الزيادة  تلـك  كانـت  وإن  ـ 
ثالث  في  يوميـن  فتزيد  مثـالً  أيام  خمسـة  وقتها  يكـون  أن  وذلـك  الرابعـة،  فـي 

وقتها»(٢). ذلك  ويكون  أيام  سبعة  إلى  الرابعة  في  تنتقل  فإنها  حيض، 
تكررت  «وإذا  النقصان:  حالـة  في  الحيض  ألحكام  بيانه  السـالمي   ويضيف 
ثالث  عليها  توالى  إذا  بمـا  ما دونه  إلى  األول  وقتهـا  عن  تنزل  فإنهـا  بالنقصـان 

األول. وقتها  دون  ذلك  كل  مرات 

.٥٠/٤ - ٥١ المعارج،  السالمي:   (١)
.٥١/٤ - ٥٢ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٢)
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فإن  أيام حيضها،  في  الطهر  ما ترى  باالغتسال والصالة من حين  أُمرْت  وإن 
االنتقال. ال على  االحتياط  على  مبني  األمر  ذلك 

لها  صار  فقد  مرتين  ذلك  على  دام  ثم  عدد  أو  وقت  إلى  ل  تحوَّ إذا  وقيل:  ـ 
األول. الوقت  وتدع  وقتا 

والنزول. الطلوع  في  واحدة  بمرة  تنتقل  وقيل:  ـ 
الشيخ  واختاره  بمرتين،  النزول  وفي  مرات،  بثالث  الطلوع  في  تنتقل  وقيل:  ـ 

الراشدي (٣). وتبعهما  الشامل(٢)،  في  وأطفيش    إيضاحه(١)،  في  (الشماخي )  عامر  
وضعفه  نقـص،  أو  بعد  من  زاد  ولـو  األول  وقتها  عـن  ال تتحـول  وقيـل:  ـ 
موجود  ذلك  وينقص  يزيد  الحيض  دم  بأن  ذلك  وعلل  إيضاحه،  في  عامر   الشيخ 
لكان  وال ينقص  ال يزيـد  كان  ولو  النسـاء،  أوقات  صارت  ولذلك  النسـاء،  فـي 
الحيض،  زيادة  في  النسـاء  من  ـعة  والسِّ الترفُّه  وأهل  متفقة،  كلها  النسـاء  أوقات 

غيرها...»(٤). بخالف  الحيض  نقصان  في  منهن  الجهد  أهل  وكذلك 
هذه  مثل  في  العادة  اعتبار  إلى  ومشيرًا  األقوال  هذه  على  معقبا  السالمي   قال 
عادة،  تكون  توالت  إذا  المرات  الثالث  أن  األول:  القول  حجة  «ولعّل  الحاالت: 

العادة. على  مبني  الحيض  وأمر 
الجمع  أقل  بـأن  القول  على  مبنّي  فإنـه  بمرتين،  تنتقـل  بأنها  القـول  وأمـا  ـ 

القائل. هذا  عند  عادة  فالمرتان  اثنان، 
والسالم  الصالة  عليه  قال  أنه  ما روي  فدليله  بمرة،  تنتقل  بأنها  القول  وأما  ـ 
أدبرت  وإذا  الصـالة،  لهـا  فاتركي  الحيضـة،  أقبلـت  «إذا  حبيـش :  بنـت  لفاطمـة 

وصلِّي»(٥).  عنك  الدم  فاغتسلي  قدرها  وذهب 

.٢٣٥/١ اإليضاح،  علي:  عامر بن  الشماخي   (١)
.٢٣٧/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:   (٢)

ص ١٦٤. القواعد،  جواهر  سفيان:  الراشدي   (٣)
.٢٣٥/١ - ٢٣٦ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٤)

تخريجه. سبق   (٥)
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في  كالمبتدئة  جعلها  بذلك  القائل  بأن  وعّلله  القول  هذا  الشماخي   وضعف 
إلى  إال  االختـالط  عند  ال ترجع  ألّنـه  ضعيف؛  عنـدي  «وهـو  وقـال:  مـرة،  كل 
يكون  وإنما  واحـدة،  بمرة  ال يكون  والمعتـاد  المبتدئة،  بخـالف  معتادًا  مـا كان 

بعضهم»(١). عند  الجمع  أقل  وهو  مرتين،  أو  مرات  بثالث  معتادًا 
الطلوع  بأن  بالتفرقة  فاسـتدل  بمرتين،  وتنزل  بثـالث  تطلع  بأنها  القائل  وأمـا 
بالعدد  إال  العبـادات،  من  وجوبـه  ما تيقنت  بتلـك  فال تترك  الحيـض،  فـي  زيـادة 
والنزول  مـرات،  ثالث  وهو  حيـض  دم  بها  الزيـادة  تلك  تكـون  أن  اتفقـوا  الـذي 
بمرتين  تنزل  إنهـا  قال:  فلذلك  النـزول،  في  متيقنة  عبادة  ال تتـرك  ألنهـا  بخالفـه؛ 
إذا  الطهر  في  وتصوم  تصلي  أن  عليها  الواجب  بل  بعضهم،  عند  الجمع  أقل  وهو 
رأته داخل وقتها لقول رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : «إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي فصّلي»(٢)»(٣). 

المرأة  انتقال  أن  يرى   5 القطب  أن  قواعـده  في  الراشـدي   نقل  وقد  هذا، 
ما صححه  ثالثًا على  وبالزيادة  مرتين،  يكون  بالنقص  الحيض  في  به  المعتاد  عن 
بالنقص  المرة األخرى حتى يخالفه  «الشامل» بما نصه: «ولو خالف ذلك في  في 

تنتقل»(٤). فإنها  متواليات  ثالثًا  بالزيادة  أو  متواليتين  مرتين 
حاالت  به  تضبط  ضابطًا  الحائض  للمرأة  وضع  أنه  القطب   عبارة  من  ويبدو 
عادة  إلى  وانتقالها  عادتهـا  تغيير  في  وال تتسـرع  الحيض،  في  والصعود  النـزول 
عن  زادت  أو  متتاليتين،  مرتين  النقص  حالة  تكررت  إذا  إال  واحدة،  بمرة  جديدة 
هو  الراشـدي   فيه  وتبعه  القطب   أقّره  وما  متتاليات،  مرات  ثالث  السـابقة  حالتها 
سـماحة  سـئل  وقد  المعاصرين،  اإلباضية   جمهور  عند  بـه  والمعمـول  المعتمـد 
خمسة  الحيض  في  عادتها  كانت  امرأة  عن  ـ  اهللا  يحفظه  ـ  الخليلي   أحمد  شيخنا 

.٥٣/٤ المعارج،  السالمي:   .٢٣٦/١ اإليضاح،  الشماخي:   (١)
حبيش. أبي  بنت  فاطمة  حديث  من  تخريجه  سبق   (٢)

.٥٢/٤ - ٥٣ نفسه،  المصدر  السالمي:   .٢٣٦/١ - ٢٣٧ نفسه،  المصدر  الشماخي:   (٣)
ص ١٦٤. الجواهر،  الراشدي:   .٢٣٧/١ والفرع،  األصل  شامل  أطفيش:  القطب   (٤)
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وبعد  تطهـر،  أن  بعد  الـدم  خـروج  يعادوها  أصبـح  األخيرة  الفتـرة  وفـي  أيـام، 
الدم  هذا  يعتبر  فهـل  العاشـر،  أو  التاسـع  اليوم  في  ما يعاودها  وغالبًا  الخمـس، 

استحاضة؟ دم  أم  حيض  دم  األخير 
الحيض  «أقل  قال:  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  في  «ثبت  نصه:  بمـا  فأجـاب 
عشـرة  ال تتجاوز  المرأة  حيضة  أن  يعني  أيام»(١).  وهذا  عشـرة  وأكثره  أيام  ثالثة 
هي  العادة  فتلـك  معلومة  عـادة  لهـا  كانت  فـإن  نهايتها،  إلـى  بدايتهـا  منـذ  أيـام 
عادتها  بعد  طهرًا  رأت  فـإن  تسـتحاض،  عندما  األمر  عليها  التبس  إذا  المحكمـة 
وصومها،  صالتهـا  على  تسـتمر  بل  إليه،  فال تلتفت  أخـرى  مـرة  بالـدم  وأدرف 
هذه  وفي  للحيـض،  تعطيه  فقيـل:  مرات،  ثـالث  ذلك  لهـا  تكـرر  إذا  إال  ُهـمَّ  اللَّ

الُعمانيين »(٢). علمائنا  رأي  وهو  الحالة 

القول: خالصة 
أن  لنا  يتبّيـن  المختلفة  والنفـاس  الحيـض  مسـائل  أحكام  عـرض  بعـد  وهكـذا 
نَّة أو اإلجماع،  السُّ القرآن أو  النصوص الشرعية من  الفقهاء  إلى  معظمها ال يستند فيه 
النسـاء،  أحوال  في  الجارية  والعـادة  التجربـة  إلى  غالبـًا  ذلك  فـي  مسـتندهم  وإنمـا 
الدارس  على  يعسر  درجة  إلى  وتشـعبت  آراؤهم  واختلفت  أقوالهم  تعددت  وكذلك 
األقوال  هذه  جـّل  ألن  عنها،  اإلجابة  في  الفقهـاء  بعض  يتحرج  ولذلـك  اسـتيعابها، 
الجزم  وال يمكن  اليقين  على  مبنية  وليسـت  النفس  واطمئنان  الظن  غلبة  على  تعتمد 
الدماء. في  وعادتهن  النساء  أحوال  في  النظر  بعد  اجتهاد  عن  صدرت  ألنها  بصحتها 

الفقهاء   النساء فقد حاول بعض  الحرج والمشقة عن  وللتخفيف والتيسير ورفع 
بين  والمنتشرة  والمتكررة  المستعصية  الحاالت  بعض  لضبط  خاصة  ضوابط  وضع 
«وكذلك  فقال:  األمر  هذا  إلى  بركة   ابن  أشـار  وقد  الحاجة،  عند  إليها  يرجع  النسـاء 

تخريجه. تقدم   (١)
ص ١٧ - ١٨. األول،  الكتاب  الفتاوى:  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (٢)
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حيض،  دم  أنه  يقين  بغير  بها  الدم  طبق  إذا  بالحيض  لها  ويحكم  الصالة  تترك  المرأة 
جرت  عادتها  كانت  لما  ولكن  حيضها،  وقـت  الصالة  فيه  تركت  الذي  وال الوقـت 
تدع  وقتًا  ي  الَتَحرِّ على  لها  حكم  شهر  كل  في  أو  الوقت  ذلك  مثل  في  تحيض  بأن 
ألجل  وقتًا  رمضـان  شـهر  في  الصيام  لعّلة  الصالة  تترك  أن  جاز  فقـد  الصـالة،  فيـه 
حيض، يحكم به لها مع التحري لوقتها إال بيقين معها، ومع من حكم به لها...»(١).
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احتكم  واإلمامة  الصالة  فـي  المسـائل  بعض  اإلباضية   المصادر  فـي  وردت 
جاءت  أو  عليها،  تنص  نصوص  ال توجد  ألنه  والعرف؛  العادة  إلى  اإلباضية   فيها 
بالعادة  فقيدت  مطلقة  كانت  أو  العرف،  أو  العادة  فخصصتها  عامة  نصوص  فيها 

ذلك: من  الناس،  بين  الجارية 

اإلمام: مع  الفاتحة  قراءة  في  الشك  ـ   ١
فإنه  اإلمام،  تجاوزها  أن  بعد  الفاتحة  قراءة  في  وشك  اإلمام  وراء  صّلى  من 
يسـعه  فإنه  ذلك،  في  شـك  ثم  وسـكت،  قرأها  أنه  على  اعتمادًا  قراءتها  ترك  إن 
في  عادة  له  كانت  فإن  اإلمام،  مع  قراءتها  يترك  العادة  في  يكون  أال  بشرط  ذلك 

محكمة »(٢). «العادة  ألن  قراءتها؛  فعليه  ذلك، 

والمأموم: اإلمام  بين  المسافة  تحديد  في  ـ   ٢
خلف  مصطفة  جماعة  كانوا  إذا  المأموميـن  على  يجب  أنه  العلم  أهـل  ذكـر 
سـعد   سـهل بن  لحديث  شـاة،  مربض  قدر  مسـافة  وبينه  بينهم  يتركوا  أن  اإلمام 

الشاة»(٣).  ممّر  الجدار  وبين  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُمصلَّى  بين  «كان  قال: 

ص ٣٥ - ٣٧. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
.١٠١/٥ اإليمان،  قواعد  تمهيد  كتاب  (المحقق):  سعيد  الخليلي   (٢)

يكون  أن  ينبغي  كم  قدر  باب  المصلي،  سترة  أبواب  الصالة،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (٣)=
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بالحديث: االستدالل  وجه 
جعل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  «يفيد  أنه  فذكر  الحديث  هذا  مدلول  إلى  السـالمي   أشـار 
مقدار  فـي  يتسـاويا  أن  فوجب  للجماعة،  سـترة  واإلمـام  لإلمـام،  سـترة  الجـدار 
فإذا  ثور،  مريض  قدر  وبينهم  بينه  ما يكون  وأكثر  به،  ما يؤمر  أقل  وذلك  المسافة، 
زاد على ذلك فال تصح صالتهم بصالته. فإلى خمسة عشر ذراعًا، وإن  تباعدوا، 

الصف  عن  الصف  تباعد  وإن  والثالثـة،  الصفين  بين  القدر  يكـون  وكذلـك 
(عزان بن  أبو معاوية  قال  حتى  صالتهم  فال تجوز  ذراعًا،  عشر  خمسة  من  أكثر 
أن  متاعه  على  فخاف  المسـجد  أقصى  في  متاع  وعنده  وجده  رجل  في  الصقر)  

النقض. فعليه  صّلى  فإن  اإلمام،  بصالة  يصلي  أن  له  ليس  قال:  يتلف 
فإن  ال يصّلي،  وقيـل:  الضـرورة،  ألجل  هنـاك  يصّلـي  أن  غيـره  ورخـص 
أن  الصالة،  نواقض  مِن  أّن  الحضرمي   أبو إسحاق  وذكر  تامة(١).  فصالته  صّلى 
ما دون  أن  ومقتضاه  الصوت،  مـّد  من  أكثر  اإلمام  وبين  المأمومين  بين  يكـون 

ناقض(٢). غير  ذلك 
اإلمام  بين  يحل  لم  موضع  في  هو  إنما  كله  التحديد  هذا  أن  السالمي   وأفاد 
ال منفذ  حائالً  كان  فإن  ذلك،  ونحو  وستر  كحائط  فيه،  ال منفذ  حائل  والجماعة 
فسـدت  خلفه،  من  إلى  أو  إليه  النظر  أو  اإلمـام  إلى  الوصـول  يمنـع  وكان  فيـه، 
حتى  جازت  منفذ  فيـه  كان  وإن  االجتماع،  تمنـع  بذلك  الحيلولـة  إذ  صالتهـم، 
المسـجد  وبين  بينه  كان  إذا  اإلمام  بصالة  بيته  في  يصّلي  أن  للرجل  يجـوز  قيـل: 

طريق(٣). بينهم  يقطع  ولم  مفتوح  باب 

السترة،  من  المصلي  دنو  باب  الصالة،  كتاب  ومسـلم،  حديث:  ٤٨٣ .  والسـترة؟  المصلي  بين 
األنصاري. سعد  سهل بن  عن  حديث:  ٨١٧ . 

بتصرف.  ١٩١/٩ - ١٩٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
ص ٦٩. الخصال،  مختصر  قيس:  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي   (٢)

ص ٦٩. الخصال،  مختصر  الحضرمي:   .١٩٢/٩ - ١٩٣ اآلمال،  معارج  السالمي:   (٣)

=
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على  قياسـًا  أشـبار  ثالثة  من  أكثر  الَمْنفذ  يكون  أن  الفقهاء   بعـض  واشـترط 
أقل  كان  وإن  معالجة،  بغير  منه  الرجل  يدخل  موضعًا  يكون  حتى  وقيل:  السترة، 
منها  يبصر  كّوة  كانت  إذا  قالوا:  بل  ذلك  من  شـيئًا  بعضهم  يشـترط  ولم  امتنعت. 

اإلمام. بصالة  الصالة  جازت  خلفه،  من  أو  اإلمام 
اإلمام  بين  ال يزيد  أن  الفضاء  في  اشترطوا  أنهم  الشافعية   عن  السالمي   ونقل 
زيادة  وال تضر  الرملي :  قـال  ذراع.  ثالثمائة  على  الصفـوف  وال بين  والجماعـة 

ونحوها(١). كثالثة  يسيرة  أذرع 
واإلمام  سـفينة  في  فالمأموم  البر؛  في  واإلمام  المأموم  كان  ولو  غيره:  وقال 
ما بينهما  يزد  لم  إذا  به  االقتداء  يصح  أنه  فالصحيح  مكشوفان،  وهما  أخرى  في 

كالصحراء. ذراع  ثالثمائة  مقدار  على 
وإن  الشـط  على  واآلخر  سـفينة،  في  أحدهما  كان  لو  وكذا  النـووي :  وقـال 
قال:  البيوت،  كدارات  بيوت  فيها  التي  والسـفينة  كالدارين،  فهما  مسـقفتين  كان 

العرف(٢). من  مأخوذ  التقدير  وهذا 
بين  فيه  ال حائـل  الذي  الموضـع  أنه  بالفضـاء  مرادهـم  السـالمي   ويوضـح 
كان  ولو  فضاء  عندهم  فهو  كان،  محل  أي  في  والمشاهدة  التطرق  يمنع  المصّلي 

وقفًا. أو  مواتًا  أو  مملوكًا  مسقفًا،  أو  محوطًا 
اإلمام  بيـن  الجائزة  المسـافة  تحديد  فـي  األقوال  مختلـف  عـرض  ويعـد  ـ 
خمسـة  على  يزيد  أال  وهو  اإلباضية   مذهب  هو  القول  هذا  بأن  صرح  والمأمور 
الفاصلة  المسافة  تقدير  في  وغيرهم  اإلباضية   رأي  من  تعجب  وقد  ذراعًا،  عشر 
لهم  وال سـند  العرف  إلى  تحديدهم  فـي  اسـتندوا  حيث  والمأموم،  اإلمـام  بيـن 

القاهرة،  الحلبي،  مصطفـى  طبعة  الشـربيني،  للخطيب  المنهاج  شـرح  المحتاج  نهاية  الرملـي:   (١)
.٩٨/٦

للشيرازي،  المهذب  شـرح  المجموع  النووي:  ـ   .١٩٣/٩ - ١٩٤ السـابق،  المرجع  السـالمي:   (٢)
.٣٠٨/٤



٤٠٥ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

أمور  ألنها  العبادات؛  في  العرف  تحكيم  ال يـرى  بذلك  وكأنه  النص،  من  ثابـت 
إال  قومنا  وال عند  عندنا  التحديد  في  الوجه  أعرف  «وال  فيقول:  وتوقيفية،  تعبدية 

العرف»(١). من  مأخوذ  عندهم  التقدير  ذلك  بأن  الرملي   ما ذكره 
اعتبار  من  إليه  ذهبوا  فيما  وغيرهم  اإلباضيـة   يخالف  السـالمي   نجد  وهكذا 
الصالة، وفضل االحتكام  العبادات، وتحكمه في مسألة سترة  العرف والعادة في 
اإلمام  بين  المسـافة  تحديد  فـي  سـندًا  وجعلها  الثابتة  الشـرعية  النصـوص  إلـى 
من  التحديد  ذلـك  أخذوا  ـ  اهللا  رحمهـم  ـ  أصحابنـا   «ولعـّل  فيقـول:  والمأمـوم 
حثمة   أبي]   ] سـهل بن  حديث  من  فهموه  أو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  خلف  الصفـوف  أحـوال 

صالته»(٢).  الشيطان  ال يقطع  منها  فليدن  سترة  إلى  أحدكم  صّلى  «إذا  مرفوعًا: 
لذلك.  مناف  والتباعد  االجتماع،  الجماعة  مـن  الفرض  بأن  أيضًا:  واسـتدل 
¬ ﴾ (األعراف: ٢٠٤) ، والتباعد   «  ª وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿© 

اإلمام»(٣). من  بالقرب  إال  الواجب  فال يتم  االستماع  معه  ال يتأتى 

القول: مجمل 
الشـارع  عليها  ينص  لم  والمأموم  اإلمام  بين  الفاصلة  المسـافة  في  األصل  إن 
من  االقتراب  إلـى  دعا  وإنما  وال باألشـبار،  بـاألذرع  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  يحددها  ولـم 
في  الفقهاء   فاجتهـد  مطلقًا.  تركـه  بل  ذلك  يقيد  ولـم  عنه،  التباعد  وعـدم  اإلمـام 
اإلمام  بيـن  المسـافة  بطول  الصـالة  نقـض  يتجنبـوا  حتـى  المسـافة  هـذه  تحديـد 
من  الحظوا  الفقهـاء  أن  وغيـره  السـالمي   كالم  من  ما يظهر  وحسـب  والمأمـوم، 
بينه  المسافة  كانت  حيث  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  خلف  تقف  كانت  التي  الصفوف  أحوال  خالل 

.١٩٤/٩ نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)
المجتبى،  فـي  والنسـائي  رقم ٦٩٥،  السـترة،  من  الدنو  بـاب  الصـالة،  كتـاب  أبـو داود،  رواه   (٢)
«قال  الزيلعي:  حثمة.  أبي  سهل بن  عن  رقم ٧٤٨،  السترة،  من  بالدنو  األمر  باب  القبلة،  كتاب 

.٤٧/٢ الراية،  نصب  صحيح».  إسناده   :« «الخالصة  في  النووي 
السابق. المرجع  السالمي:   (٣)
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فقدروا  عنه،  يفصلهم  فاصل  اإلمـام  وبين  بينهم  وال يوجد  قريبة،  المصلين  وبيـن 
زاد  وما  ذراعًا،  عشرة  خمس  حدود  في  أي  الثور،  أو  الشاه  بمربض  المسافة  هذه 
كان  إذا  بأنه  القوليـن  بين  الجمع  يمكـن  أنه  على  الصالة،  ينقـض  ذلك  عـن  فيهـا 
مْربض  قدر  اإلمـام  من  االقتراب  عليهـم  فيجب  االختيـار،  حالة  فـي  المأمومـون 
ذلك  يجوز  فإنه  حائل،  خلفه  التي  الصفوف  أو  اإلمام  وبين  بينهم  حال  فإن  الشاة، 
«والضرورة  الضرورة،  عند  وهذا  إليها،  المشار  المسافة  أقصى  تجاوز  عدم  بشرط 
في  السـالمي   ورأي  الجمهور  رأي  بين  جمعنا  قـد  نكون  وبذلك  بقدرهـا »،  تقـدر 
ذلك،  تعذر  فـإذا  بالنص  المسـافة  تحديد  فاألولى  األحوال،  حسـب  بهما  العمـل 
والعرف  العادة  إلـى  فنحتكم  ذلك  يحـدد  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  من  صريح  نص  يرد  ولـم 
اإلسالمي. التشريع  أصول  من  وأصالً  الشرع  في  معتبرًا  ما دام  البلد،  في  الجاري 
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الزواج: على  المقبالت  للبنات  الزكاة  منح  في  ـ   ١
إعطاء  حكـم  في  العلماء  بعـض  ما ذكره  المعاصـرة  الـزكاة  مسـائل  ومـن 
اإلباضية   فقهاء  اختلف  وقـد  للزواج،  لتجهيزهن  البالغات  لبناتـه  زكاته  الوالـد 
عليه  تجب  ألنه  مطلقًا؛  ذلك  منع  إلى  بعضهم  فذهب  المسألة،  هذه  حكم  في 
أن  شـرط  على  فيه  رخص  من  ومنهـم  يعول،  لمـن  الزكاة  فال تعطـى  نفقتهـن 
العرف  إلى  استنادًا  الضروريات  في  وَتْصرفها  الزواج،  على  ومقبلة  فقيرة  تكون 

البلد. في  الجاري 
زكاة،  عليه  الحال  متوسط  رجل  عن   5 بكلي   عبد الرحمٰن  الشيخ  سئل  ـ 

لزواجهن؟ ما يلزم  زكاته  من  يعطيهن  أن  له  فهل  عديدات،  بنات  وله 
بعد  نفقتهن  من ال يلزمـه  علـى  زكاته  من  يعطيهـن  أن  لـه  «أجـل،  فأجـاب: 
بالغات، فال يجوز  يتزوجن وُيجْلبن، وإن كّن  ما لم  نفقتهن  يلزمه  َمن  أما  البلوغ، 
بل  أمواالً  الغالـب  في  ال يملكن  البنـات  أن  وحيث  زكاتـه،  من  يعطيهـن  أن  لـه 
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بحكم  ـ  يتكلف  األب  أن  عندنـا(١)  العرف  جرى  وقد  آبائهن،  على  عالـة  يظللـن 
أن  وحيث  لذلـك،  اسـتدان  وإن  الزواج،  لدى  ابنته  بتجهيـز  ـ  العائلـي  التكافـل 
عديدات،  بنـات  بتجهيز  يقوم  أن  اسـتطاعته  فـي  ليس  الحـال  متوفـر  غيـر  األب 
أن  فالمستحسـن  لبناته،  األب  على  واجبة  غير  نفقة  التجهيـز  نفقات  أن  وحيـث 
ما هو  على  يقتصر  أن  شـريطة  لتجهيزها،  مال  منهن  لها  ليس  لمن  زكاتـه  يعطـي 

والكماليات»(٢). التافهة،  الزوائد  في  وال ينفق  لزواجهن،  ضروري 

األجير: زكاة  المؤجر  إخراج  في  ـ   ٢
أجرته  يترك  األجير  وكان  تجارته،  في  معه  ليعمل  أجير  مع  التاجر  تعاقد  إذا 
المؤجر  فتولى  إخراجها،  عليـه  وجب  الزكاة،  نصاب  بلغت  فلما  المؤجـر،  عنـد 
أم  ذلك؟  له  يجـوز  فهل  العامل،  بأجرة  االنتفـاع  مقابل  الخاص  ماله  مـن  ذلـك 

الربا؟ شبهة  في  التصرف  هذا  يدخل 
أنه  مفاده  الشأن  هذا  في  سؤال  بكلي  5  عبد الرحمٰن  الشيخ  على  ورد  ـ 
معلمه  يدي  بين  عملـه  أجرة  يترك  الذي  الصانع  أن  التجـاري  العـرف  «جـرى 
زكاته  بإخراج  يتبرع  أو  المعّلم  يلتزم  ـ  طبعًا  منها  يستفيد  وهذا  ـ  العمل)  (رب 
أال  األمر،  أول  من  ذلك  على  اتفقا  إذا  سـيما  عنه،  ذلك  يكفي  فهل  ماله،  من 
مخرج  ثّم  أم  منفعـة؟  جّر  كقرض  أو  وديعة  علـى  يأخذه  كفائض  ذلـك  يعتبـر 

الشرع؟». يقره 
أن  ذلك  المحـذور،  عن  بهمـا  يبعد  مخـرج  هناك  «أجـل،  الشـيخ:  فأجـاب 
من  فريقًا  هناك  أن  خبير  وأنت  ذمته،  في  َدْينًا  ويعتبرها  ماله  من  التاجر  ال يسقطها 
(اإلباضية )  أصحابنا   من  المصري   عباد  وابن  النخعي ،  كإبراهيم  اإلسـالم  علماء 

زكاته. لزمه  مهنأة  أكل  من  الَمديان،  على  المال  زكاة  إن  يقول:  القدامى 

الزواج. في  لبناته  الوالد  تجهيز  بالجزائر من  ميزاب  بوادي  بلده  في  العمل  ما جرى عليه  إلى  يشير   (١)
.١٦٤/١ - ١٦٥ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)
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لّما  ألنه  أجرتـه؛  زكاة  التاجـر  عنه  أدى  إذا  األجيـر  علـى  فال حـرج  وعليـه 
فعالً»(١). ماله  من  التاجر  وال أخرجها  بعد،  يقبضها 

بل  األصل،  في  عليه  ال تسـقط  األجير  زكاة  أن  البكري   عبارة  من  ويسـتنتج 
ماله  من  إخراجهـا  يسـتطع  لم  حيث  المؤجر،  عنـه  دفعها  ولو  عليـه  َدينـًا  تبقـى 
منه  يقبضها  لم  المؤجر  تصـرف  تحت  ما زالت  أجرته  ألن  وقتهـا؛  في  الخـاص 
أجرة  من  ويخصمهـا  وقتهـا،  في  عنه  نيابـة  يخرجهـا  أن  للمؤجـر  فيجـوز  بعـد، 
أن  يمكن  التاجـر  أن  أيضـًا  عبارته  مـن  يفهم  وكذلـك  ذمتـه  تبـرأ  حتـى  األجيـر 
باب  من  وذلـك  العامل،  بأجـرة  انتفاعـه  مقابـل  منـه  طلـب  دون  عنـه  يخرجهـا 
اشـترط  إذا  أما  لصاحبه،  يسـلمه  لم  دام  ما  ماله  زكاة  أخرج  فكأنما  المسـامحة، 
سـواء  المال  صاحب  على  تجب  فالزكاة  الربا،  لشـبهة  فال يجوز؛  ذلـك  األجيـر 
أجرة  تكون  قد  أخرى  جهة  ومن  النصاب،  بلغ  المال  دام  ما  أجيرا  أو  تاجرًا  كان 
كأن  فائدته،  التاجر  من  يطلب  أن  لألجير  فال يجـوز  التاجر  ذمة  في  دْينًا  العامـل 
بمثابة  هو  عنه  يدفعـه  فما  لزمته،  ضريبـة  عنه  يدفع  أو  أجرتـه  زكاة  عنـه  يتحمـل 

أعلم. واهللا  الربا  عين  وهو  منفعة  جّر  قرض 
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والمقاصـد  اإلرادات  علـى  «اإليمـان  أن  علـى  والعوتبـي   بركـة   ابـن  نـّص 

بمسمياتها»(٢).  األسماء  تعلق  مع  والعادات 
إذا  الناس  كالم  في  الجارية  العادات  إلى  مرّدها  األيمان  أن  النص  هذا  ويفيد 

الحالف. من  القصد  غاب 
تعذر  إذا  الفقهية  الفـروع  من  كثير  في  والعادة  العـرف  اإلباضية   حّكـم  وقـد 

ذلك: من  وقصده،  الحالف  نية  معرفة 

.١٦٢/١ السابق،  المرجع  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
.١٤/٣ الضياء،  كتاب  الصحاري:  مسلم  سلمة بن  العوتبي  ـ   .٨٩/٢ - ٩٠ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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والشرب: باألكل  الحلف  في  ـ   ١
له  وال نية  البيـض  ال يـأكل  حلـف  «من  أن  البهلـوي   بركـة  ابـن  ذكـره  مـا 
على  ومقاصدهم  وعاداتهـم  الناس  عـرف  ألن  السـمك؛  بيض  بأكل  ال يحنـث 

الدجاج»(١). بيض 
أكل  اللحم  ال يـأكل  حلـف  «من  أن  األزكـوي   جعفـر  ابـن  ما ذكـره  ومثلـه 
وكذلك  األنعام،  لحم  هو  اللحم  أن  العامة  عند  الذي  ألن  السـمك؛  من  الطّري 

يمينه»(٣). في  بعينه  إليه  يقصد  أن  إال  والسمك،  الغيلم(٢)  ولحم  الطير، 
لم  اللحم  ال يأكل  حلف  «(وإن  شرحه:  في  وأطفيش   النيل  في  الثميني   وقال 
يكون  وقد  السـمك،  غير  اللحم  أن  في  والعادة)  بالعرف  سـمكًا  أكل  إن  يحنث 
(ولزمه  نفسـه  ُعرف  أحد  كل  فيعتـرف  لحمًا  وعادتهـم  قوم  ُعـرف  في  السـمك 
السـمك  ال يأكل  حلف  وإن  اللفظ،  على  اليمين  قال:  من  عند  اللفظ)  بمقتضـى 

ال. وقيل  منه،  وهما  والكسيف  بالقاشع  حنث 
اللحم ال يأكل طري  (محمد بن محبوب ): من حلف على  أبو عبد اهللا   وقال 
وخالفه  نواه»،  إن  إال  اللحم  من  ليس  السمك  إن  آخر:  محل  في  وقال  السمك، 
إال  القرآن  لنص  منه  أنه  «والحق  فقال:  اللحم،  أنواع  من  واعتبره  أطفيش   القطب 
طري  غير  به  ما يكون  أقل  لحمًا  ال يسمى  أنه  اعتاد  أو  خروجه  الحلف  نوى  إن 
الظباء  فـأكل  الغنم  لحم  عن  حلف  مـن  أن  بعض  وزعم  وليلـة،  يوم  مالحـًا  بـل 
لحم  على  حلـف  من  أن  وزعم  أرسـل،  بل  غيرها  يعـن  لم  إن  يحنـث  والوعـل 

أرسل...»(٤). إن  بالتيس  ال يحنث  الشاة 

.٨٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
الضفدع. الغليم:   (٢)

.٤٥٨/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
.٣٠٥/٤ - ٣٠٦ الثميني،  لعبد العزيز  العليل  وشفاء  النيل  كتاب  شرح  أطفيش:   (٤)
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والطالق: واإلقامة  بالسكنى  الحلف  في  ـ   ٢
وإن  حنث،  فيه  يسكن  مدر  أو  حجر  من  بيت  فكل  بيتًا،  ال يسكن  حلف  ولو 
والمقصود  المعروفة  البيوت  ألن  يحنث؛  لم  ذلك  نحو  أو  شـعر  من  بيتًا  سـكن 

بيوتًا(١). القرآن  في  لتسميتها  وال اعتبار  ما ذكرنا؛  هو  إليها 
األشـياء  في  والعادات  المقاصد  اعتبار  في  عليه  احتـج  عّمن  بركـة   ابـن  ورد 
بيوتًا  سـّمى  تعالى  اهللا  فإن  قائل،  «فإن  فقال:  اللغة  في  مسـمياتها  إلى  النظر  دون 
تركنا  لو  له:  قيل  (النحل: ٨٠) ،   ﴾,  +  *  )  (  ' ﴿ ما ذكرت  غير  من 
ال يأكل  اللحـم  أكل  علـى  الحالف  لـكان  األيمان  فـي  األسـماء  عليه  تقـع  ومـا 
 °  ¯  ®  ¬ السمك إذ في القرآن تسمية السمك لحمًا ﴿» 
كان  لما  سـقف  تحت  ال يبيت  حلف  لو  وكذلـك  (النحـل: ١٤) ،   ﴾ ³  ²  ±
 ﴾ ª  ©  ¨  §﴿ ذكره  جل  لقوله  حنث  السماء  تحت  بات  إذا 
لقوله  األرض حنث  فبات على  فراش  لو حلف ال يبيت على  (األنبياء: ٣٢) ، وكذلك 
علـى  األيمـان  فإنمـا  (البقـرة: ٢٢) ،   ﴾ |  {  z  y  x ﴿ تعالـى:  اهللا 

بمسمياتها...» (٢). األسماء  تعلق  مع  والعادات  المقاصد 
لم  إن  زوجته  على  حلف  «فمن  بقوله:  عليه  المعترضين  على  جعفر   ابن  ورّد 
قال:  تعالـى  اهللا  ألن  عليـه؛  وال حنـث  جبـل،  على  فيطؤهـا  وتـد،  علـى  يطأهـا 
إن  حلف  وإن  نية،  للحالف  يكون  أن  إال  جعلناها،  أي  (النبأ: ٧) ،   ﴾ :  9 ﴿
إنه  فقيل:  بسـاط  على  يطأها  ولم  األرض،  علـى  فوطئها  بسـاط  على  يطأهـا  لـم 
عليها،  زوجته  يطـأ  أن  ما يمكن  وهـي  العامة،  مع  معروفـة  البسـط  ألن  بحنـث؛ 
اهللا  سـّمى  وقد  منها،  شـيء  على  زوجته  يطأ  أن  أحدًا  ال يمكن  واألوتاد  والوتد 

منها...»(٣). واحد  على  وطئ  إن  وال يحنث  أوتادًا،  الجبال 

.٨٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٨٩/٢ - ٩٠ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)

.٤٦١/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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أن  ال يقدر  ألنه  حنث؛  واحدًا  رجالً  فكّلم  آدم  بني  ال يكلم  حلف  لو  ومثله: 
في  يحنث  فإّنه  النساء،  وال أتزوج  الطعام  ال آكل  قال:  ولو  كّلهم،  آدم  بني  يكّلم 

ذلك(١). من  القليل  أقّل 
وبقي  انهدمـت  أو  منهـا،  شـيئًا  فسـكن  فـالن،  دار  ال يسـكن  حلـف  وإذا  ـ 
ال يدخل  حلف  فيمن  أيضًا  وقالـوا  يحنث،  فإنه  فسـكنه،  ينهدم  لم  منها  موضـع 

ال يحنث. أنه  بيته  ظهر  على  فمشى  بيتًا  لفالن 
له،  قّبة  فدخل  الطين  من  بيت  وله  فالن،  بيت  ال يدخل  حلف  من  وكذلك  ـ 
أوقع  فإذا  يحنث،  فإنه  عريشًا،  أو  خيمة  أو  له  قّبة  فدخل  ليمينه  مرسالً  كان  فإن 
وإن  عريشـًا،  أو  خيمة،  أو  قّبـة،  دخل  إن  يحنـث  لم  الطين  من  بيـت  علـى  نيتـه 
مثل  والعريش  العريش،  وال يدخل  وال خيمة،  قّبة  يدخل  لم  بيتًا  ال يدخل  حلف 
رجله  بنـان  أطـراف  علـى  فجلـس  الـدار،  هـذه  ال يقعـد  حلـف  ولـو  القبـة(٢). 

ال يحنث(٣).
الحالف  فيها  التي ال يحنث  ابن جعفر  في األيمان  التي ذكرها  الصور  ومن  ـ 

أن: البعض  وفعل  بالكل  حلف  ألنه  الجاري،  العرف  حسب 
ال يحنث  فإنه  واحدًا،  ثوبًا  ثيابه  من  فلبس  فالن،  ثياب  ال يلبس  حلف  من  ـ 
الثالثة  ألن  يحنث؛  ثم  أثواب  ثالثة  ثيابـه  من  يلبس  حتى  ليمينـه  مرسـالً  كان  إذا 

الجمع. أقل 
فنرجو  كله  بعضه، وال يعرفه  يعرف  وكان  مال فالن،  ومن حلف ال يعرف  ـ 

كله. يعرف  حتى  ال يحنث  أنه 
لم  ألنه  فال يحنث؛  بعضه  يحفظ  وهو  القرآن،  ال يحفظ  حلف  إن  وكذلك  ـ 

كله. يحفظه 

.٩٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.٤٤٨/٣ - ٤٦٠ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)

ص ٥٣. المعلقات،  كتاب  مجهول:   (٣)
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حنث. فقد  بعضها  منها  صعد  ثم  النخلة،  هذه  ال يصعد  حلف  ومن  ـ 
شـاة  ال يحلب  حلف  رجل  في   5 علـي )  (موسـى بن  علي   أبي  وعـن  ـ 
حتى  ال يحنث  قـال  الحلب،  عـن  فأمسـك  يمينه  ذكر  ثم  بعضهـا،  حلـب  وأنـه 

كلها(١). يحلبها 
األيمان  في  العـرف  اعتبار  علـى  بركة   ابن  بها  اسـتدل  التي  الصـور  ومـن  ـ 
إذ  للجمهور،  خالفًا  صاحبه  يحنث  أنه  بالطالق،  الحلف  في  ما ذكره  وتحكيمـه 
والنظر  قال:  مّيت، حنث  فالنًا وهو  لم أضرب  إن  أنت طالق  لها  قال  «فإن  يقول: 
البشرية  آدم وغيرهم ليس بضرب، وأّن حكم  بني  أّن ضرب األموات من  يوجب 
يقصدون  وما  وعاداتهم  عرفهم  على  الناس  أيمان  ألن  الموت؛  عند  عنه  زال  قد 
الذي  واأللم  المضـروب،  على  المكـروه  إلدخال  الضرب  أّن  أيمانهـم ،  فـي  بـه 

الضرب»(٢). مع  يوجد 
يستند  هذا  وحكمهم  ال يحنث  إنه  وقالوا:  خالفوه،  اإلباضية   جمهور  ولكن 

به. المعمول  والعرف  القصد  مراعاة  دون  الظاهر،  الفعل  إلى 
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الكفارة. في  المساكين  طعام  تقدير  في  ـ   ٣
في  المسـاكين  طعام  مقدار  النبوية  ـنَّة  والسُّ الكريم  القرآن  نصوص  تحدد  لم 
الجارية  للعرف والعادة  تقدير ذلك  ترك  بل  الخطأ،  اليمين والظهار والقتل  كفارة 
على  اإلباضية   فقهاء  أجمع  وقد  تقديرها،  في  الفقهاء   اختلف  ولذلك  الناس،  في 
على  مأدومتين  بأكلتيـن  وغيرها  اليميـن  كفارة  في  للمسـاكين  المطعم  يلـزم  أنـه 

أهاليهم(٣). إطعام  في  الناس  عادة  من  المتوسط  حسب 

.٤٦٠/٣ - ٤٦٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.١٦٨/٢ - ١٦٩ نفسه،  المصدر   (٢)

.٩٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)
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أصحابنا   «اتفق  فقـال:  «الجامع»،  في  اإلجماع  هـذا  بركة   ابن  حكى  وقـد 
والظهار  األيمان  كفـارة  عن  المسـاكين  مطعم  على  أن  عنهم  إلينا  تناهى  فيمـا 
ما أطعم  كيـف  أو  وعشـاء،  غذاء  أو  وعشـاء  غذاء  منهم  واحـد  لـكل  أكلتيـن 
الفجر  طلوع  أوقاته  أول  عندهم  والغذاء  أكثر،  أو  يومين  أو  يـوم  في  األكلتيـن 
الشمس  زالت  إذا  أوقاته  أول  العشاء  ثم  الزوال،  قبل  النهار  نصف  إلى  اآلخر 
األكلتين  بين  يقّرب  أن  ذلك  أراد  لمن  الليل، وال ينبغي  ثلث  إلى  العشاء  وآخر 
ثوابه  عليه  يتوفر  فيما  وقصده  رغبته  ولتكن  المعجل،  والربح  للنفع  منه  قصدًا 
اآلية  في  وليس  األكلتين  أوجبتهـم  لم  يخالفنا:  ممـن  قائل  قال  فـإن  اهللا،  عنـد 
تقدم  أن  إال  واحدة  مرة  اسـتعماله  وجب  مطلقًا  ورد  إذا  واألمر  الطعام  تكرار 

التكرير؟ توجب  داللة 
 ´ ﴿ اهللا:  فيقول  الكتاب  من  فأما  نَّة،  والسُّ الكتاب  من  الداللة  قامت  له:  قيل 
في  ألهليهم  الناس  طعـام  من  والمعتـاد  (المائـدة: ٨٩) .   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ
ما فعله  وأما  أكالت؛  وثالث  أكلة،  إطعام  فعلهم  من  النادر  ألن  أكلتان؛  يوم  كل 

أكلتين»(١). ألهليهم:  إطعام  من  عادتهم  من  الناس 
في  رآه  وقـد  عجرة   لكعب بن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ما ذكـره  ـنَّة  السُّ من  الدليـل  وأمـا 
رسول اهللا،  يا  نعم  فقال:  رأسك؟»  هواّم  «أيؤذيك  رأسه  من  ينتثر  والقمل  إحرامه 
سـتة  أطعم  أو  أيام،  ثالثـة  صم  أو  بشـاه،  وانسـك  رأسـك،  شـعر  «فاحلق  قـال: 

صاع»(٢).  نصف  مسكين  كل  مساكين، 

.٩٩  ،٩٨/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (١)
عن  حديـث:  ٣٩٦٨   ـ  الحديبيـة  غـزوة  بـاب  المغـازي،  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٢)
يتناثر  والقمل  الحديبية  زمن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عليَّ  أتـى  قال:  الحديث،  ونص   .  3 عجرة  كعب بـن 
أو  أيام،  ثالثة  وصـم  «فاحلق،  قال:  نعم،  قلت:  رأسـك؟»  هوام  «أيؤذيك  فقـال:  وجهي،  علـى 
للمحرم  الرأس  حلق  جواز  باب  الحج،  كتاب  ومسلم،  نسيكة».  انسك  أو  مساكين،  ستة  أطعم 

حديث:  ٢١٥٥ . أذى،  به  كان  إذا 
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العادة  ألن  لألكلتيـن؛  هـو  الصاع  نصف  أن  «علمنـا  معّقبـًا:  بركة   ابـن  قـال 
أكلتان»(١). لواحد  بّر  صاع  نصف  أن  الجارية 

في  المسـاكين  طعام  تقدير  فـي  اإلباضية   جمهـور  إليـه  ما ذهـب  أن  ويبـدو 
اختالف  بركة   ابـن  نقل  فقد  الفقهـاء ،  جميع  بيـن  اتفاق  محـل  ليـس  الكفـارات 
الفقهاء في تحديد هذا القدر فقال: «وإطعام المساكين في كفارة األيمان والنذور 
علمائنا،  بين  خالفًا  أعلم  لم  الواحد  والنذر  الواحد  اليمين  عن  اليوم  في  أكلتيـن 
نحو  البصري ،  الحسن  وعن  مأدومة،  أكلة  تكفي  قال:  أنه  سيرين   ابن  عن  وروي 
عادة  من  كانت  إذا  الواحدة  واألكلة  تكفي،  اليـوم  في  واحدة  أكلة  قال  أنه  ذلـك 
في  أكلة  كان  وإن  الوجبـة،  يأكل  فالن  فقال:  الوجبة،  تسـّمى  اليوم  فـي  اإلنسـان 
يوم  كل  في  يشـرب  أن  عادته  من  والذي  الورمة،  يسـمونها  وربما  مرة،  يوم  كل 

العصيرة...»(٢). يشرب  يقال  واحدة  مرة 
وحنث  باهللا  يمينًا  َحَلَف  «عمن  الكدمي   أبو سـعيد  سئل  نفسـه  السـياق  وفي 
في  وهو  وحده  التمـر  أو  وحده  السـمك  أو  وحده  البّر  وطعامه  غني  وهـو  فيهـا 

الحالف؟ هذا  يكّفر  بما  الحّب،  على  ال يقدر  موضع 
جميع  من  غذاؤهم  عامة  عليه  الذي  بلده  أهل  بإطعام  يكّفر  إنه  فمعي؛  قال: 
(المائـدة: ٨٩ )،   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿ تعالـى:  اهللا  قـال  كمـا  األطعمـة 

ما يطيق»(٣). فوق  اإلطعام  من  وال يكلف 
ذلك  ترك  بل  اإلطعـام،  في  معّينًا  حّدًا  لـه  يجعل  لم  سـعيد   أبا  أن  ويالحـظ 
في  العمل  عليه  وجرى  طعامهم  في  عليه  الناس  ما تعارف  حسب  يحدده  للعرف 

محكمة ». «العادة  ألن  بلدهم؛ 

.٩٨/٢ - ٩٩ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
.١٠٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.١٩٦/٢ المفيد،  الجامع  الكدمي:   (٣)
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للناذر  هو  هل  بشيء،  إنسان  على  نذر  عمن  الكندي   إبراهيم  محمد بن  سئل 

عليه؟ المنذور  أو 
بين  المتعارف  كان  فإن  الفاعل،  فعل  من  العادة  به  ما تجري  على  «هو  قال: 
عليه،  للمنذور  فهـو  والعطية  الهبة  وجه  على  لـه  المفعول  به  يقصد  أنـه  النـاس 
حضر  لمن  النـاذر  يبيحه  شـيء  ذلك  أن  العـادة  به  تجـري  ممـا  ذلـك  كان  وإن 
الناس ومضى  بين  العادة  به  ما جرت  فهو على ذلك، ويجوز من ذلك  المنذور، 

التعارف»(١). عليه 

ج ١٠٣/٢٥. الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (١)
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ويحكمها  الناس  بين  بها  التعامل  يتم  البيوع  مـن  جملة  اإلباضية   فقهاء  ذكـر 

ذلك: من  والعادة  العرف 

المعاطاة: بيع  ـ   ١
يتّم  أن  دون  الثمـن  له  ويسـّلم  البائع  من  السـلعة  المشـتري  يأخـذ  أن  وهـو 
فيقول  بكذا  السـلعة  هذه  يعني  أحدهما  يكـون  أن  وهو  وقبـول،  إيجـاب  بينهمـا 

والمثمن. الثمن  تسليم  فيه  ويتّم  بالرضى،  البيع  عقد  فيتم  قلبت،  اآلخر 
سـئل  فقـد  معامالتهـم،  فـي  ومارسـوه  المعاطـاة  بيـع  اإلباضيـة   أجـاز 
سلعة،  يشتري  رجل  إلى  جاء  رجل  «عن  زكرياء(١)   عمران بن  أبي  يوسف بن 

ـ  الزمريني  المزاتـي  ـ  زكريـاء  موسـى بن  هـو  الصـواب  ولعـل  االسـم  هـذا  علـى  نقـف  لـن   (١)
رأس  وهو  النساخ،  بفعل  اسمه  في  تصحيف  ووقع  ١٠١٤م)  ٤٠٥هـ/  في:  (حي  (أبو  عمران) 
أبي  عن  العلم  أخذ  زمريـن.  من  هو  أو  تجديت،  أهل  مـن  وهو  زمانه،  فـي  العلـم  رؤوس  مـن 
للعلم،  حلقة  صاحب  كان  الحامِّـي.  مخلد  بن  يزيـد  القاسـم  أبي  وعن  قاسـم،  بن  بكر  صالـح 
د بن  محمَّ أبو عبد اهللا  هـؤالء:  ومن  للعلم،  منـارة  منهم  كلٌّ  وكان  سـادوا.  تالمذة  فيهـا  ج  تخـرَّ
المفتي  العالم  ابنه  وكـذا  قصطاليا،  في  الفروع  عنده  درس  الـذي  (ت: ٤٤٠هـ)  النفوسـي  بكـر 
أمجماج  غار  في  العزَّابة  ديوان  ألَّفوا  الذين  السـبعة  أحد  أبو عمران  وكان  يوسـف.  أبو يعقوب 
جابر بن  هم:  السـبعة  والَعزَّاَبة  إليه.  فنسـب  بيده  خطَّه  الذي  فهـو  هـؤالء،  رأس  وكان  بجربـة، 
د  محمَّ وأبو  النميلـي،  عمرو  وأبو  المزاتـي،  توزين  مجبر  وأبـو  مصلح،  وكباب بـن  سـدرمام، 
اثني  في  يقع  والمصنَّف  النفوسـي.  جرنان  بن  زكرياء  يحيى  وأبو  اللمائـي،  مانـوج  عبد اهللا بـن 
التصنيف،  إليه  فنسـب   ، الخطِّ جودة  من  اهللا  ـه  خصَّ لَما  أبو عمران  نسـخه  «تولَّى  جـزًءا.  عشـر 
فيما  شـريك  البنيان،  فضـل  في  كأحدهم  فهـو  وإالَّ  البنـان،  فضل  سـوى  ما عليهم  لـه  وليـس 
مأثورة،  أقوال  وله  الفقهيَّة.  الموسـوعات  أقدم  من  العزَّابة  ديوان  ويعتبر  عنان».  شـركة  =أودعوه 
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وأخذ  الدينار  فأعطـاه  دينارك  خذ  له:  فقـال  بدينار،  فقال:  هذا؟  بكـم  فقـال: 
جائز»(١). ذلك  فقال:  السلعة، 

فيقول:  اإلباضية   عند  وحكمه  المعاطاة  بيع  حقيقة  إلى  الراشـدي   ويشـير 
بال  الثمن  وإعطـاؤه  بَِبيـع  مريدهـا  سـلعة  ذي  إعطـاء  وهـو  المعاطـاة:  «وفـي 

عقد»(٢).
شـيئًا  يشـتري  أن  الرجل  أراد  إذا  أنه  الديوان(٣)  في  «وذكر  النيل:  شـرح  وفي 
هاء  البائع:  قال  وإن  جـاز  طلب  بال  له  باع  وإن  البيع،  إليـه  فليطلب  رجـل،  مـن 

جاز»(٤). وهاء، 
بمعنى  فإحداهمـا  وآخـذ  خـذ  وهو:  وهـاء)  (هـاء  معنـى  الراشـدي   ويبيِّـن 

المضارع(٥). بمعنى  واألخرى  الماضي، 

كتعلُّم  العربيَّة  من  واحد  حرف  «تعلُّم  كثيرة:  مجالـس  في  مراًرا  قوله  ذلك  فمن  بليغـة،  وحكـم 
إلى  كتاًبا  حمل  ومن  سنة،  سـتِّين  كعبادة  واحدة  مسـألة  وتعلُّم  الفروع،  علم  في  مسـألة  ثمانين 
ذلك  أهل  على  بها  ق  وتصدَّ الدقيق،  من  ِحملٍ  ألف  حمل  فكأنَّما  الكتاب  ذلك  فيه  يكن  لم  بلد 
٢٥٣؛   ،٢٤٢/١ ت)  (ط.  السـيرة  أبو زكرياء:  ينظـر:  وطلبه».  العلم  فضـل  في  وهكـذا  البلـد. 
 ،٣٩١/٢ ١٦٩؛   ،١٦٠  ،١٥٩/١ طبقـات،  الدرجينـي:   ٢٦٤  ،٢٥٣ ج)  (ط.   ٣٥٢  ،٢٨٤/٢
 .١٤١  ،٧٤  ،٧٣/٢ السير،  اخي:  الشمَّ  ٢٢٠ المنتقاة،  الجواهر  البرادي:  ـ   ٤٠٩ - ٤١١  ،٤٠١

.٤١١  ،٣٩٧/٣ المغرب،  تاريخ  دبُّوز:   .٩٨ جربة،  تاريخ  يعقوب:  سالم بن 
ص ٤٣. المعلقات،  كتاب  مجهول:   (١)

ص ١٥٢ - ١٥٣. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٢)
من  سـبعة  أّلفه  وقد  الغار،  ديوان  المغاربة  عند  مشـهورة  اإلباضية  عند  الفقه  في  ديوانان  هناك   (٣)
«ديوان  أيضًا  عليه  ويطلق  األشـياخ،  وديوان  جزًءا،  عشـر  اثني  في  الهجري  الرابع  القرن  علماء 
جزًءا،  وعشرين  خمسة  في  يوجد  الهجري،  الخامس  القرن  علماء  من  عشرة  أّلفه  وقد  العزابة» 
بكلي  ينظر:  قيل).  (كما  مفقود  فإنه  اآلخر  وأما  اليوم،  إلى  موجود  ألّنه  المراد،  هو  أنه  والظاهر 
الفكر  لدار  العربية  المطبعة  ط ٢،  العليل،  وشفاء  النيل  كتاب  على  تعليق  عمر،  عبد الرحمٰن بن 

بتصرف.  ١٠٨٠/٣ - ١٠٨١ ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م،  الجزائر،  اإلسالمي، 
.٢٠٤/٨ للثميني،  النيل  شرح  أطفيش:   (٤)

ص ١٥٣. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٥)

=



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤١٨

به  التعامل  يجري  أنه  إلى  مشـيرًا  البيع  هذا  بجواز  أيضًا  الثميني   صرح  وقد 
إلى  بدراهم  المرء  يأتي  أن  العرف  في  جاز  «وقد  فقال:  الناس  عرف  إلى  استنادًا 
فيقبضها  بها،  لي  بع  له  يقول  أن  غير  من  إليه  ويسلمها  غيرهما  أو  جزار  أو  خباز 
من  أخذ  بما  كل  فيتصـرف  ذلك،  من  مـا أراد  إليه  ويسـّلم  منه  نحـوه  أو  الخبـاز 
وجد  وإن  خطاب،  بـال  والصبيان  العجم  كمبايعة  نفسـه،  وتطيب  ويأكله  اآلخـر 
الحاكم ،  إلى  ترافع  فيـه  يقع  ولم  تمم  إذا  ذلك  ويتـم  كعدمه،  فهو  الصبيـان  مـن 

القلب...»(١). وسكون  التعارف  إلى  ومرجعه  طويل  الباب  وهذا 

القول: مجمل 
الطرفين،  بين  تراض  فيه  ما دام  البيع  هذا  يمنعوا  لم  اإلباضية   فقهاء  أن  يبدو 
البيع  هـذا  أصبح  وقد  العاقديـن،  أحد  مـن  وال نزاع  خـالف  عليه  يترتـب  ولـم 
توفرت  قد  ما دام  يحرمه،  أو  ينكره  من  العلماء  من  نعلم  ولم  عصرنا  في  منتشرًا 

الصحيح. البيع  عقد  شروط  فيه 
يستظهر  أيضًا كما  فأجازها  البيوع  البهلوي  عن حكم هذه  بركة   ابن  وقد سئل 
يسلم  ممن  العامة  بين  تجري  التي  البياعات  هذه  في  تقول  فما  «قلت:  عبارته:  من 
ويسّلم  منه  فيقبض  به  لي  بع  له  يقل  ولم  والخباز،  الثمار  إلى  الدراهم  المشتري 

أكله. له  وطاب  له  ما صار  ملك  فقد  منهما،  أخذ  هذا  كان  إن  فيقول:  إليه، 
(الثمن)  الفضة  إليه  فيدفع  البطيخ  صاحب  إليه  يصل  الرجل  وكذلك  قلـُت: 
صاحب  إلى  يدفـع  أو  وينصرف،  أكثر  أو  بطيخـة  البطيخ  صاحـب  إليـه  ويسـّلم 
ذكر  من  ذلك  فـي  خطاب  بينهما  وال يكون  البقـل،  له  فيسـد  خبز  رغيف  البقـل 

صحيحًا؟ بيعًا  هذا  أيكون  بيع، 
الحاكم »(٢). إلى  فيه  يدفعوا  ولم  يتناقضوا  ولم  عليه  تتامموا  إذا  نعم،  قال: 

ص ٢٦١. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
ص ٤٥. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)
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األهلية: ناقصي  مع  التعاقد  في  ـ   ٢
مِن مشتر قاصر كاألعجمي والصبي  إذا صدر  البيع  بركة  عن حكم  ابن  سئل 
قصدهم،  عـن  ال يعبرون  قـد  ونحوهم  وهـؤالء  كالمه،  ال يفهـم  ومـن  والعبـد 

معهم؟ والتعامل  مبايعتهم  يجوز  فهل  التصرف،  وال يحسنون 
فأجاب: إن كان ذلك معروفًا بين الناس ويجري به العمل فيما بينهم فال مانع 

القول؟ بغير  يكون  فالبيع  له:  «قلت  التالية:  عبارته  عليه  ما تدل  وهذا  ذلك،  من 
الصبيان  تكلم  وإن  الصبيـان،  وكذلك  قـول،  بغير  العجم  مبايعـة  نعم  قـال: 
مبايعة  أجـاز  من  مذهب  علـى  فهذا  السـكوت،  بمنزلـة  المبايعـة  فـي  فكالمهـم 

والعجم. الصبيان 
سكوته. مع  جائز  عليه  والبيع  مبايع  غير  أيضًا  (المرسل)  والمسترسل  قال: 
قلُت: ولو كانت مبايعة الصبيان والعجم جائزة على قول من ذهب إلى إجازتها؟

إليهم. البدل  بتسليم  قال: 
أيكون  منه  البدل  ودفـع  ماله  من  شـيئًا  منه  قبض  إذا  اليتيم  كان  ولـو  قلـُت: 

إليه؟ الدافع  على  ضمانًا 
يمّيز،  ممن  وهو  إليه  ما يدفـع  ويأكل  نفسـه  على  يحفظ  ممن  كان  إذا  قـال: 
فيما  الناس  تعـارف  على  ذلك  إجازة  فـإّن  وأيضًا  البالغ،  فـي  توجد  حـال  فهـذه 
فالتعارف  بينهم،  جائـزة  والعجم  الصبيان  بمبايعة  البلـد  سـّنة  كانت  وإذا  بينهـم، 

لذلك»(١). اإلجازة  يوجب 
الحرية  تـرك  بل  البيوع  عقـد  في  معينة  طريقة  يحـدد  لـم  الحكيـم  فالشـارع 
تحقق  ما دامت  بينهـم  المنافـع  لتبـادل  المناسـبة  األسـاليب  اختيار  فـي  للنـاس 
واألعراف  للعادات  مراعاة  ذلك  وفي  ونزاعات،  مفاسد  إلى  وال تؤدي  المصالح 

عنهم. والمشقة  الحرج  ورفع  الناس  على  تخفيفًا  المجتمع  في  السائدة 

ص ٤٥ - ٤٦. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
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األمور  في  والمملـوك  الصبي  مـع  التعاقد  أيضـًا  اإلباضية   أجـاز  وقـد  هـذا 
في  ثبت  إذا  ذلك  يحسنون  ما داموا  عندهما  التصرف  أهلية  نقصان  رغم  اليسيرة 
إذا  خاصة  المملوك  سـيد  أو  الصبّي  ولّي  من  بإرسـال  يكون  أن  والعرف  العادة 
ألن  له؛  العادة  فـي  حافظي  كانا  إن  لهما  الثمن  تسـليم  ويجوز  السـوق،  في  بـرز 

محكمة. فهي  ذلك  على  وقعت  إذا  العادة 
البيوع  فـي  والممالك  الصبيـان  مـع  التعاقد  حكـم  بيان  فـي  البسـيوي   قـال 
 B  A ﴿ تعالى:  قال  سيده  بأمر  إال  مبايعته  فال يجوز  العبد  «وأما  ونحوها: 
باإلجماع... بيعه  فال يجوز  شيئًا،  ال يملك  أي  (النحل: ٨٥) ،   ﴾ F  E  D  C

إال  البيع  فال يثبت  ما ال يملكه،  أحـد  عبد  من  يشـتري  أن  ألحد  يجـوز  وال 
قوم  قال  اختالف،  البيع  إجازة  ففي  التجارة،  في  له  وأذن  سـيده،  أمره  يكون  أن 

ذلك...»(١). آخرون  يجز  ولم  يثبت، 
باطل،  إذن سيده  العبد دون  مع  التعامل  أن  يظهر  البسيوي   عبارة  ومن خالل 

ال يعطيه. الشيء  فاقد  ألن  األهلية؛  فاقد  حكم  في  وهو  شيئًا،  ال يملك  ألنه 
أقوال  في  النظر  بعد  ولكن  ذلك،  على  الفقهاء   إجماع  البسـيوي   حكى  وقد 
الخبز  كبيع  البسـيطة،  األمـور  في  العبد  مـع  التعامل  يجيـز  من  وجدنـا  الفقهـاء 
يقصد  كان  إن  ُهمَّ  اللَّ إجماعه  ينتقـض  القول  وبهذا  ونحوها،  والفواكه  والخضـر 

ونحوها. والعقارات  السيارات  كبيع  الكبيرة  األمور 
فالذين  سيدهم،  بأمر  المماليك  مع  البيع  في  الفقهاء   اختالف  من  ما نقله  أما 
ولوال  التجارة،  في  ينوبونهم  عنهـم  وكالء  أنهم  إلى  نظروا  لعلهم  ذلـك  أجـازوا 

تصرفاتهم. صح  لما  إذنهم 
اسـتندوا  قد  فال ريب  سـيدهم،  بإذن  ولو  مطلقًا  معهم  البيع  منعوا  الذين  أما 
كالدواب،  لغيرهم  ملـكًا  هم  بل  شـيئًا،  ال يملكون  العبيد  أن  على  حكمهـم  فـي 

التمليك. منه  ال يصح  ال يملك  ومن 

.٢٣/٤ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:   (١)
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إذن  دون  العبيد  مع  البيع  تّم  إذا  وذلك  القولين،  بين  التوفيق  يمكن  أّنه  على 
بطل. رفضه  وإن  صح  أتمه  فإن  إجازته،  على  موقوف  فالبيع  السيد 

المالية  الصبـي  تصرفـات  بطـالن  إلى  أيضـًا  البسـيوي   ذهـب  وقـد  هـذا 
عبارته  حد  على  وال الدفع  القبض  ال يملك  ألّنه  وال شـراؤه؛  بيعه  فال يجوز 
بيعه، ألّنه ال قْبض له في ماله وال دْفع، وال يجوز  إذ يقول: «فالصبي ال يثبت 
وال يحكم  باطل  عقده  وكذلك  لـه،  ضمن  شـيئًا  له  أخذ  ومن  وال نهيه،  أمـره 

عليه...»(١). به 
على  الناس  تعارف  إذا  والعبد  الصبي  بيع  جواز  إلى  اإلباضية   بعض  وذهب 
به  تطمئن  بمـا  معهم  التعامـل  فيجوز  حاجاتهـم،  لشـراء  السـوق  إلـى  إرسـالهم 
تصرفاتهم  وليسـت  وبرضاهـم،  ومواليهـم  أهليهم  مـن  مأموريـن  أنهـم  النفـس 
أجاز  فقد  التعـارف،  «أما  المعنـى:  هذا  في  البسـيوي   فيقول  ذلـك،  في  مسـتقلة 
ويرسـل  مواله،  العبد  يرسـل  الرسـالة،  طريق  من  والعبيد  الصبي  مبايعة  بعضهم 
وجه  من  ذلك  أجازوا  فقد  حاجتهم،  التاجـر  عند  من  لهم  يشـتريان  أهله  الصبي 

الناس»(٢). بين  ذلك  في  والتعارف  الظن  غالب  في  الرسالة 
في  حتى  الصبيان  من  الشـراء  جواز  إلى  اإلباضية   فقهاء  بعض  وذهـب  هـذا 
ال يمانع  ما دام  كاألثاث  المنقولة  الكبيرة  واألشـياء  كالعقارات،  الثابتة  األصول 

وكيله. بمثابة  فهو  ذلك،  من  ولّيه 
والعبيد؛  الصبيان  مع  والشراء  البيع  جواز  اإلباضية   بعض  عن  الراشدي   نقل 
العبيد  مـن  الشـراء  «وفي  فيقـول:  به،  العمـل  وجـرى  الناس  تعارفـه  ممـا  ألّنـه 
قال  النيل:  شارح  قال  الَحْجر،  يعلم  ما لم  أوليائهم  إذن  يعلم  لم  وإن  والصبيان، 
للبيع  والصبي  والعبـد  المرأة  إرسـال  اعتيد  إن  ـ  عليهم  اهللا  رحمة  ـ  جعفـر   ابـن 

.٢٣/٤ الجامع،  البسيوي:   (١)
نفسه. المصدر  البسيوي:   (٢)
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وللماكس  للكبير  يبيع  عمـا  البائع  ال ينقصهم  ولكن  مبايعتهم،  جـازت  والشـراء 
القليلة»(١). األشياء  في 

في  والعبيد  الصبيان  مرتبة  في  المرأة  جعل  أنه  جعفر   ابن  عبارة  من  ويالحظ 
الزواج،  بوالية  قياسًا  الولي  بإذن  إال  المالية  تصرفاتها  فال تصح  الشـراء،  مسـألة 
طبيعة  إلى  نظر  ولعّله  ومكانتهـا،  قدرها  من  إنقاصًا  ذلك  أن  البعـض  يفهم  وقـد 
البيع  فـي  خبرة  لها  وليـس  األسـواق  في  الرجال  ال تخالـط  غالبـًا  التـي  المـرأة 
عليها  يفرض  بما  فترضى  التجارة  في  الرجال  مماكسة  في  تخجل  وقد  والشراء، 
للمرأة  ال يسمحون  المجتمعات  بعض  في  نجد  ولذلك  فتغبن،  السلعة  قيمة  من 
وكيلها  أو  وليها  عليها  وينوب  والبيع،  الشراء  بنفسها  وتتولى  لألسواق  تخرج  أن 

كرامتها. لها  ويحفظ  مصلحتها  لها  ليراعي 
من  فال مانع  الفتنة  نفسـها  على  وتأمن  بالتجارة  خبيرة  المرأة  كانـت  إذا  أمـا 
االختـالط  عـدم  مـن  الشـرعية  اآلداب  مراعـاة  مـع  والشـراء  للبيـع  مباشـرتها 
اليوم  أصبح  األمـر  هذا  ولعّل  محارمها،  أحـد  مرافقة  مع  والحيـاء،  والحجـاب 
تتحمل  فأصبحت  والعمـل  العلم  لطلـب  المرأة  خرجت  أن  بعـد  عليـه  متعارفـًا 

بنفسها. ومطبخها  بيتها  مستلزمات  شراء  مسؤولية 
والمماليك  الصبيان  مـع  التعامل  مسـألة  إلى  الخليلي   المحقق  تعرض  وقـد 
في  الحرج  وينفـي  االلتباس  ليزيل  العلمـاء  أقوال  ولخـص  والشـراء،  البيع  فـي 
للصبي  البيع  في  «وعنه  سؤال:  عن  جوابًا  الصدد  هذا  في  فيقول  معهم،  التعامل 
ال يجوز  وقيل:  األصول،  عدا  فيما  بجوازه  قيل  قد  الصبي  عند  من  الشـراء  وفي 
في  التجار  من  يبيع  لمن  اليسير  الشيء  في  يجوز  وقيل:  وليه،  بإذن  إال  شيء  في 
من  بالبيع  المعروفة  المواضع  من  البلد  في  ما يكون  أو  الحوانيت،  أو  األسـواق 

للثميني،  النيل  النيل مع متن  ينظر: أطفيش: شرح  القواعد، ص ١٥٣ - ١٥٤.  الراشدي: جواهر   (١)
.٢٣٠/٨
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يكون  أو  يشـتريه  أو  يبيعه  أن  ما أراد  مثل  إلى  أهله  من  بالرسـالة  التعارف  طريق 
مصلحته. من 

على  المملوك  في  والقول  وغيره،  للتاجر  المواضع  هذه  فـي  أجازه  وبعـض 
أن  إال  رّبه  من  ذلك  إلى  مرسل  أنه  إلى  يعامله  َمن  قلبه  في  اطمأن  إذا  الحال  هذا 
جميع  في  منـه  ويشـتري  له  يباع  أن  فيجوز  للتجـارة  أخرجه  قد  أنـه  معـه  يصـح 

غيره. دون  شيئًا  يخص  أن  إال  األنواع  من  ما لِجنسها 
فيما  نفسـه  إلى  وكّله  قد  أنه  يصح  أو  اإلجازة  في  القـول  يكون  هـذا  وعلـى 
العقالء»(١). من  أمره  يملك  كالذي  وذاك  هذا  في  فيكون  األشياء  من  إليه  يحتاج 
الصبي  مع  أم  مطلقـًا  الصبي  مـع  التعامل  يجـوز  هل  البعض  يتسـاءل  وقـد 
الشراء  وفي  المميز،  الصبي  مبايعة  «في  الخليلي :  المحقق  فيجيب  فقط؟  المميز 
ألّنه  شـيء؛  في  جوازه  من  بالمنع  وقيل  األصول،  من  بجوازه  قيل  قد  عنده  من 

وال دفع. ماله  في  ال قْبض 
عن  بأنه  وشـرائه،  بيعه  في  التعارف  طريق  من  اليسـير  الشـيء  في  إال  وقيل 
فإنه  مكتسبة،  له  يكون  أو  حاله  في  لنفسـه  إليه  يحتاج  وما  أوليائه  من  له  إرسـال 

لماله»(٢). حافظًا  كان  إذا  إليه  الثمن  وال بتسليم  به  ال بأس 
يعاملهم  أن  والعبيـد  الصبيـان  مـع  التعامل  عنـد  اإلباضية   بعـض  واشـترط 
في  وال ينقص  السعر  في  عليه  فال يزيد  والحر،  البالغ  الكبير  معاملة  مثل  التاجر 

والكيل. الوزن 
غيرها،  دون  المطعومات  حـدود  في  معاملتهم  تقتصر  أن  أيضـًا  واشـترط 
ذلك  يكون  أن  إال  والخطيـرة،  الثمينة  األشـياء  ال في  بسـيطة،  قيمتها  وتكـون 

أوليائهم. بإذن 

.٥١/٩ اإليمان،  قواعد  تمهيد  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
نفسه. المصدر  سعيد:  الخليلي   (٢)
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والبيع  الشـْري  «عن  ما نصه:  القاصر  معاملة  عن  جعفر   ابن  جامع  فـي  جـاء 
الموالي  أّن  البلـد  أهل  ُسـّنة  ذلك  كان  إن  والمملوكين  الصبيـان  مـع  والمعاملـة 
بيع  عّما  وال ينقصهـم  فال بـأس،  للشـري  والصبي  والمملوك  الجاريـة  يبعثـون 
هذا  يكون  أن  وأحّب  قال،  كما  ُهم  أيضًا:  بعضهم  قال  ثم  يماكسه،  الذي  للكبير 
غير  وأّما  ذلك،  أشباه  يؤكل  مما  ثمن  كثير  له  ليس  والمماليك  الصبيان  من  البيع 
فيكون  شـرائهم  ويسـتكثر  خطر  لها  التي  واألشـياء  والدواب،  المتاع  مـن  ذلـك 

الصبيان»(١). وآباء  المماليك  موالي  برأي  ذلك 
جعفر   ابن  ونقلها  اإلباضية   فقهـاء  بعض  دها  أكَّ فقد  الشـروط  هذه  وألهميـة 
الولي على تصرفات الصبي والخادم  في موضع آخر، وأشار إلى ضرورة موافقة 
مواليهم،  بأمر  إال  للعبيد  البيع  ال يجوز  «فقيل:  قال:  حيث  صحيحة،  تكون  حتى 
إال  ذلك  ال يجوز  قال:  من  وقال  وال كثيـر،  بقليل  آبائهم  برأي  إال  وال الصبيـان 
مرسول  أنه  القلب  إلى  ما يطمئن  بقدر  بالبيع  المعروفة  والحوانيت  األسواق  في 

مواليه»(٢). أو  أهله  من  مملكه  أو  بذلك 
السوق  في  نفسه  أبرز  لمن  «إن  أبو الحواري :  يقول  نفسه  السـياق  وفي 
كذلك  يكن  لم  وإن  وليه،  أمر  عن  يسأله  لم  وإن  للصبي  يبيع  أن  بيته  في  أو 
ذلك  إلى  أرسـله  قد  بأنه  أخبره  وإن  أنه  إال  قوله،  معنى  على  يسـأله  فحتى 
الواسع  في  فيجوز  نفسه،  في  يطمئن  أّن  إال  قبوله  من  نفسي  في  فكأنه  فأمره 
ينادى  لما  الصبـي  من  بالشـراء  ال بأس  األثر  وفي  االطمئنانـة،  طريـق  مـن 
أهل  من  كان  وإن  إليه،  الثمن  تسـليم  وال في  السـوق  في  السـلع  من  عليه 

ذلك»(٣).

.١٤٦/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
نفسه. المصدر  جعفر:  ابن   (٢)

.٥٢/٩ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٣)



٤٢٥ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

المسألة: وخالصة 
يتلخص  خالف  على  والمماليك  الصبيـان  مع  التبايع  حكم  في  الفقهـاء   أن 

أقوال. أربعة  في 
أوليائهم  من  بإذن  سـواء  مطلقًا،  والمماليك  الصبيان  مبايعة  ال يجوز  األول: 

وال دفع. له  ال قبض  ألنه  وغيره؛  البسيوي   قول  وهو  بدونه،  أو 
ويجوز  أوليائهـم،  أمر  دون  والعبيـد  الصبيان  مـع  التبايـع  ال يجـوز  الثانـي: 

بإذنهم.
البسـيطة  األمور  فـي  والخدم  الصبيـان  مع  الصبيـان  البيـع  يجـوز  الثالـث: 
أمر  بدون  ولو  ونحوهـا،  كلعبهم  حاجاتهم  من  بهـم  يختص  وما  كالمطعومـات 
العقارات  كبيـع  الخطيرة،  أو  الثمينـة  الكبيرة  األشـياء  في  وال يجـوز  أوليائهـم، 

والسيارات. والذهب 
البسـيطة  األمور  في  مطلقًا  والعبيد  الصبيان  مع  بالبيع  التعاقد  يجوز  الرابع: 
من  ومبعوثون  مكلفون  أنهم  الناس  عليه  تعارف  فيما  والكثيرة،  والقليلة  والكبيرة 

بإذنهم. تصرفهم  لمظنة  وأسيادهم،  أهلهم 

المختار: الرأي 
البيع  عملية  بموجبه  يتـم  طرفين  بين  عقد  عن  عبارة  التجـارة  أن  والحاصـل 
أن  وال أظن  الطرفيـن،  إلى  والمثمـن  الثمن  ملكيـة  نقل  عليـه  ويترتـب  والشـراء 
هذا  في  اآلخر  الطرف  نحو  مسـؤولياته  كل  تحمل  على  يقدر  والمملـوك  الصبـي 
المبيع  عيوب  ويضمن  والخطيـرة،  والثمينة  الكبيرة  األمـور  في  خاصة  الجانـب، 
هذه  إلتمام  والسـيد  الولي  تدّخل  مـن  ال بد  ولذلك  والغـرر،  الغبن  مـن  ويسـلم 
والمملوك بعض  للصبي  نعطي  أن  ونافذة، وال مانع  تكون صحيحة  العقود، حتى 
على  لتدريبه  فرصة  ليكون  والشراء؛  بالبيع  اليسير  المال  في  التصرف  في  الحرية 
بإرسـاله  ذلك  على  الناس  تعارف  إذا  خاصـة  المسـتقبل،  في  المسـؤولية  تحمـل 
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لهم  حصل  فإن  األولياء،  رقابة  تحت  ذلك  يكون  بشـرط  والبيع،  للشراء  للسـوق 
تكون  وبذلك  فسخه،  أو  العقد  إلصالح  يتدخل  أن  الولي  حق  فمن  غرر،  أو  غبن 
الذي  هو  الـرأي  وهذا  أولياؤهم،  يتمهـا  حتى  موقوفة  الحالـة  هذه  فـي  عقودهـم 
وقد  الكبيرة،  األمور  في  خاصة  والخـدم  الصبيان  مع  التعامل  إرادة  عند  نرجحـه 
والخدم  الصبيان  معاملـة  التجار  من  اشـترطوا  لما  اإلباضية   فقهاء  بعـض  أحسـن 

وغبنهم. استغاللهم  عدم  نضمن  حتى  بينهم  التمييز  دون  الكبار  مثل 

المشتري: إلى  البضاعة  نقل  في  ـ   ٢
إلى  المشـتري  بضاعة  نقل  البائع  يتولى  أن  البلـدان  بعض  في  النـاس  اعتـاد 
البضاعة  التوصيل، وتكون داخلة في ثمن  إقامته دون مقابل وتسمى خدمة  محل 
البناء  كمواد  األيـدي،  على  حملها  يتعذر  البضاعـة  كانت  إذا  خاصـة  مجانـًا،  أو 
أراد  إذا  ولكن  التكييف،  والتلفاز وجهاز  كالثالجة  الكبيرة  الكهرمنزلية  واألجهزة 

المشتري؟ أم  البائع  حملها  يتولى  هل  آخر  بلد  إلى  نقلها  المشتري 
محل  إلى  رّدها  يتولى  فمـن  البضاعة،  في  عيب  ظهر  أو  البيـع  انتقـض  وإذا 
العرف  إلى  اسـتنادًا  حكمها  وبينـوا  المسـألة  هذه  اإلباضية   فقهاء  بحـث  البيـع؟ 
البائع  تكليف  البلد  ذلك  في  الناس  عادة  من  كان  إن  وقالوا  بلد،  كل  في  السائد 
أو  المشـتري،  إلى  يحملها  من  يؤجر  أو  بنفسـه،  ذلك  يتولى  فإنه  البضاعة،  بنقل 
يتعارفوا  لم  البلـد  ذلك  أهل  كان  وإن  والتوصيـل،  النقل  أجرة  للمشـتري  يدفـع 
داخل  مسكنه  كان  سواء  بضاعته،  شحن  بنفسـه  يتولى  المشـتري  فإن  ذلك،  على 
مسـؤولية  ألن  الناس؛  عادة  من  عليه  المتعارف  حسـب  وهذا  خارجـه،  أو  البلـد 
منها  شيئًا  داخل محله، وال يتحمل  للمشتري  بتسليمها  تنتهي  البضاعة  البائع عن 

للبيع. تبعًا  ليس  البضاعة  نقل  وألن  الخيار،  بيع  في  إال  عنده  من  خرجت  إذا 
السائل والمفتي  بين  بليغ  ابن جعفر  في حوار  المسألة في جامع  وردت هذه 
فأراد  البلد  أهل  والمشتري من  تمر  ِجراب  لرجل  باع  «وسألته عن رجل  ما نصه: 

ذلك؟ له  هل  قرية،  إلى  حمله 



٤٢٧ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

البائع. برأي  إال  التمر  حمل  له  ليس  قال: 
البائع،  المشتري على  نقض  ثم  أخرى،  قرية  إلى  بحمله  له  أذِن  فإن  له:  قلت 

التمر؟ حمل  كراء  المشتري  على  أيكون 
نعم. قال: 

ولم  يطلبه،  لم  أو  البائع  ذلك  طلب  إن  البائع  إلى  رده  عليه  فيكون  له:  قلت 
موضعه؟ في  بتركه  له  يأذن 

رّده. عليه  يكن  لم  البائع  بإذن  حمله  كان  إذا  قال: 
كراء  عليه  أترى  البلد،  أهل  من  المشـتري  إذن  غير  من  حمله  فإن  لـه:  قلـت 

البائع؟ إلى  ورّده  حمله 
معي. هكذا  نعم،  قال: 

إلى  للحمل  يشـترون  الذين  الغرباء  من  المشـتري  كان  إن  أرأيت  لـه:  قلـت 
على  أترى  البيع،  نقـض  ثم  قرية  إلى  البائـع  إذن  غير  من  التمـر  فحمـل  القـرى، 

ورّده؟ التمر  حمل  كراء  المشتري 
أّنه  المتعارف  ألّنه  رّده؛  عليه  وليس  حمله  كراء  عليه  أن  لي،  يبين  الذي  قال: 

للحمل. يشتريه  إنما 
البائع  يعرفه  لم  بلد  إلى  أو  معروفة  قرية  إلى  البائع  برأي  حمله  فإن  له:  قلت 

المشتري؟ على  التمر  حمل  أترى  البيع،  فنقض  وال اشترطه 
ذلك...». موضعه  في  للبائع  وهو  رده  عليه  وليس  نعم،  قال: 

البيع  ثابت  غيـر  هو  مما  له  ما بـاع  حمل  المشـتري  يمنع  أن  للبائـع  وقـال: 
البائع؛  أعني  فيـه،  هو  الذي  البلد  في  البيع  نقـض  ألحدهما  أو  ولهمـا  عليهمـا، 

الرجعة...»(١). فيه  وألحدهما  ماله،  حمل  في  الضرر  عليه  يدخل  ألنه 

.١٠٠/٥ - ١٠١ الفضيالت،  محمود  جبر  تحقيق:  جعفر،  البن  الجامع  جعفر:  ابن   (١)
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والحاصل:
من  البضاعة  نقل  مسـؤولية  جعل  أنه  جعفر   ابن  عبارة  من  يسـتنتج  أن  يمكن 
البلد،  ذلك  في  الجارية  والعادة  للعرف  خاضعة  المشتري  إقامة  إلى  البائع  محل 
المتبايعين،  أحد  نقضه  فإذا  الخيار،  بيع  ليـس  أي  تاّمًا،  البيع  يكون  أن  واشـترط 

البيع. نقض  َمن  البيع  محل  إلى  البضاعة  رد  توّلى 

الصرف: بيع  في  ـ   ٣
عليه  فيجب  أخرى،  إلى  نقدية  عملة  ويحّول  يصّرف  أن  أراد  من  أن  وصورتـه: 
العمالت  ويتبادالن  الوقت  نفس  في  وقيمته  الصرف  نوع  على  الّصّراف  مع  يتفق  أن 
يسـّلم  أن  للبائع  وجاز  صحت،  الشـروط  هذه  على  المعاملة  تمت  فإذا  بينهما،  فيما 
معهما  حضر  قـد  ما دام  ذلك،  منه  طلـب  إذا  المشـتري  صاحب  إلى  الصـرف  هـذا 
المصارفة، وقد صّور لنا الثميني  هذه الصورة في سياق حديثه عن بعض المعامالت 
دينار  عنده  من  «وكـذا  فيقول:  األصول  خالفت  ولو  العـرف،  يحكمها  التي  الماليـة 
فأمر  فتصارفًا،  بالدراهم  الدينار  منه  يصرف  رجل  إلى  فأتى  صاحبه،  أو  عبده  ومعـه 
يكن  ولم  له،  فدفعها  الرجـل  من  الدراهم  يقبض  أن  معه  ذكـر  من  الدينـار  صاحـب 
وصّح  وجاز  هذا،  غير  يكن  لم  ولو  بينهما  الصرف  تّم  فقد  قبضها،  الدينار  صاحب 
بيع،  المصارفة  فـإن  الحاكم،  إلـى  فيه  ويرجعا  البيـع،  في  ويتناقضـا  يتناكـرا  ما لـم 

والحضور...»(١). الوزن  مع  والمثمن  الثمن  والمشتري  البائع  بمعرفة  وتصح 
المصارفة  كيفية  وبّين  القول  فيها  وفصل  المسألة  هذه  إلى  بركة   ابن  تعرض 
منه  ظهر  إذا  المشتري  لصاحب  النقد  تسـليم  جواز  إلى  وأشار  عنها،  سـأله  لمن 
به  له  أبيع  أن  وسـألني  دينارًا  إلّي  دفع  رجالً  أرأيت  «قلت:  نصه:  وهـذا  الرضـى 
الدينار  وزنـت  ثم  فرضـَي،  الدراهم،  علـى  وأوقفتـه  الصـرف،  فعرفتـه  دراهـم، 

تاّمًا؟ وبيعًا  مصارفة  هذه  كانت  عندي  من  وانصرف  الدراهم،  إليه  ودفعت 

ص ٢٦٠ - ٢٦١. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
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نعم. بركة :  ابن  قال 
عليه،  المبايعة  في  (اإلباضية )  أصحابنا   يفعله  الذي  فما  «قلت:  السـائل:  قال 
وشروط  صارفني  قد  ويقول  المصارفة،  عند  ماله  منهما  واحد  كل  يد  في  ويكون 

يتقايمان؟(١). ثم  منهم،  أسمعها 
غيره. ذكرناه هو جائز وكان عن  والذي  األحكام،  غاية  مبايعة وطلب  قال: هذه 
السـعر  والمشـتري  البائع  عرف  وإن  البيوع،  من  بيع  هي  والمصارفـة  قـال: 

والصرف. البيع  صّح  فقد  ذلك،  عن  وانصرفا  والثمن، 
أو  له،  صاحب  الدينار  هذا  صاحب  عند  كان  لو  أرأيت  قلت:  السـائل:  قال 
ولم  المأمور،  إلـى  فدفعتها  مّنـي،  الدراهم  الثمن  يقبـض  أن  وأمره  يتبعـه،  عبـد 

صحيحًا؟ بيعًا  أكان  هذا  أمر  عن  يكن  ولم  هو،  يقبضها 
الحاكم...»(٢). إلى  فيه  ويرجعا  البيع  يتناقضا  أو  يتناكرا  ما لم  نعم،  قال: 

الصرف  بيـع  يجوز  أنه  المتقدمـة  بركـة   وابن  الثمينـي   عبـارة  مـن  ويسـتفاد 
بشروط والمتمثلة في اختالف الجنسين وتحديد قيمة العملة وصفتها وحضورها 
البيع  تمام  بعد  الصرف  تسليم  من  وال مانع  المجلس  في  التسليم  مع  العقد  في 

نكير. دون  بذلك  أقّر  إذا  المشتري  رفقاء  أحد  إلى 
الرهن): (خيار  اإلقالة  بيع  في  ـ   ٥

بيع  المالية  معامالتهم  في  العمل  بها  وجرى  الناس  تعارفها  التي  البيوع  ومن 
واحد  لنوع  مسميات  وكلها  الرجوع  بيع  أو  الرهن  خيار  أو  الخيار  بيع  أو  اإلقالة 
بيع  صورة  في  توثيقـي  «عقد  وهو  الوفاء  بيـع  الحنفية   عليه  ويطلق  البيـوع،  مـن 

العوضين»(٣). في  الترادد  بحق  الطرفين  احتفاظ  أساس  على 

الكلمة. هذه  في  التصحيف  ووقع  يتتامان،  يريد  لعله:   (١)
ص ٤٣ - ٤٤. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)

الفقهي  المدخل  مصطفـى:  الزرقـا  و٤٠٣.   ٣٩٦ ص ١١٨ - ١١٩و  العدليـة،  األحـكام  مجلـة   (٣)
.٥٤٤/١ العام، 
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أن  بالبيع:  وشـبهه  ورهـن،  بيـع  من  مزيـج  بأنـه  الزرقـاء   مصطفـى  وفسـره 
احتباس  يقتضي  فإّنه  الرهن،  بخالف  وفاء،  المبيع  الشيء  منافع  يملك  المشتري 
حق  ال يملك  المشتري  فإن  بالرهن،  شبهه  أما  تصرف،  كل  عن  المرهون  المال 
ألحد  عيني  حق  وال إنشاء  وال رهنه،  أحد  إلى  ملكيته  وال نقل  المبيع  استهالك 
المبيع  برّد  ملزم  المشتري  فإّن  ذلك،  وفوق  وصيانته،  حفظه  عليه  يجب  بل  فيه، 
به  سـّمي  الذي  «الوفاء»  معنى  وهو  الثمن،  إليه  هذا  رّد  متى  البائع،  إلـى  بالوفـاء 

البيوع(١). من  النوع  هذا 
الخيار،  ببيع  تسميته  واشتهرت  بالمشـرق   اإلباضية   عند  البيع  هذا  ظهر  وقد 
أجازه  من  فمنهم  وبين مضيق وموّسـع،  ومانع  بيـن مجيز  فـي حكمه  واختلفـوا 

مطلقًا. منعه  من  ومنهم  موقوف،  بيع  جعله  من  ومنهم  بشروط، 
اإلباضية   اختالف  إلى  ـ  اهللا  يحفظه  ـ  الخليلي   حمد  أحمد بن  الشـيخ  أشـار 
بتأجيره  فقام  المشتري،  واستلمه  باإلقالة  بيتًا  باع  رجل  عن  سئل  فقد  حكمه،  في 

باإلقالة؟ المشتري  أو  األول،  للمالك  اإليجار  من  العائد  يكون  لمن 
في  اختلفوا  علمائنا  مـن  أباحه  ومن  كبير،  خالف  فيه  اإلقالة  «بيـع  فأجـاب: 
من  ومنهم  للبائع،  اإلقالة  شـرط  بقاء  مع  ثابت  بيع  بأنه  قال  من  فمنهـم  حكمـه، 
أن  بشـرط  عليه،  وغرمه  للمشـتري  ُغنمه  قال  بثبوته  قال  فمن  موقوف،  بأنه  قال 
قال  ومن  الربـا،  في  دخل  فقد  الغلة  قصـد  وإن  ال الغلة،  األصـل  قصـده  يكـون 
له  كان  النهاية  فـي  األصل  اسـتحق  وإن  أيضًا،  والغرم  الغنـم  بوقف  قـال  بوقفـه 

الغرم»(٢). وعليه  الغنم 
أن  فذكر  وحكمه  البيع  هذا  حقيقة  ـ  اهللا  يحفظه  ـ  الخليلي   الشـيخ  بّين  وقد 
من  األول  الرعيل  عند  معروفة  تكن  لم  التي  المسـتحدثة  البيوع  من  اإلقالة  «بيع 

نفسه. المرجع  مصطفى:  الزرقا   (١)
ص ٥٩. الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (٢)
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في  انتشـر  هناك  ومن  بسـمرقند ،  للهجرة  الخامس  القرن  في  حدث  وإنما  األمة، 
اللجوء  وكان  ومضّيق  موسع  بين  األمة  فيه  اختلفت  وقد  األرض،  من  كثيرة  بقاع 
الربوية  المعامالت  عن  به  لالستغناء  الفقهاء   بعض  استعملها  التي  الحَيل  من  إليه 
يعلم  واهللا  خفّيًا  ربًا  إال  عصرنـا  في  به  الناس  تعامل  حسـب  وال يراه  الصريحـة، 

عباده. من  السرائر 
المذاهب  أهل  من  كثير  وعند  اإلباضية   عند  المتبعة  األصول  من  أن  وذكر 
الضرورة  من  بتاتًا  منعـه  يرى  فإنه  األصل  لهذا  وطبقـًا  الذرائع،  سـّد  األخـرى 
أن  من  الربا  ذرائع  من  كونه  على  وال أدل  الربا،  آفة  من  األمة  لحمايـة  بمـكان 
إال  وهو  رهنًا،  يسـمونه  بل  بيعًا  ال يعرفونه  به  المتعاملين  النـاس  عوام  أغلـب 
نفعًا  يجـّر  الذي  اإلقـراض  إال  يقصـدوا  لم  بـه  المتعامليـن  أن  واضـح  دليـل 
وفي  المعهودة،  باإلقالة  البائع  يسترده  أن  إلى  المبيع  عين  المشتري  باستغالل 
لم  المشـتري  كون  من  لّب  ذي  علـى  ما ال يخفي  الحقيقـة  وضوح  مـن  هـذا 

الغلة. إال  يقصد 
شـرطه،  مراعاة  مع  منجز  بيع  أنه  إلى  اإلباضية   من  ذهبوا  الذيـن  أن  ويؤكـد 
األصل  قصده  يكـون  أن  المبيعة  للعين  المشـتري  اسـتغالل  جواز  في  اشـترطوا 

بعينه...»(١). الربا  هو  الغلة  قصد  أن  على  ونصوا  ال الغلة، 
حتى  والرهن  اإلقالـة  بيع  بيـن  الفرق  يوضح  أن  الخليلـي   الشـيخ  وحـاول 
الناس  عامة  عنـد  مشـهور  هو  كما  واحدًا  شـيئًا  فيحسـبه  البعض  على  ال يلتبس 
العين  لملكية  نقل  اإلقالة  بيـع  أن  اإلقالة  بيع  وبين  الرهن  بين  «والفـرق  فيقـول: 
حق  بقاء  مـع  ـ  بثبوته  يقول  مـن  عند  ـ  حاالً  المشـتري  إلى  البائـع  مـن  المبيعـة 
بوقفه  يقول  من  عند  اإلقالة  مدة  انتهاء  وبعد  عليها،  يتفقان  مدة  إلى  للبائع  اإلقالة 

مدتها... انتهاء  إلى  اإلقالة  في  بحقه  البائع  مطالبة  عدم  حال  في 

ص ٥٧. نفسه،  المرجع  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (١)
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يمتلكها  عينًا  الدائن  إلـى  المدين  بتسـليم  ْين  للدَّ مادي  توثيق  هو  الرهن  أمـا 
وينتفع  يسـتغلها  أن  غير  مـن  حقه  يسـتلم  أن  إلى  الدائن  يد  فـي  لتبقـى  المديـن 

لحقه...»(١). ضمانًا  يده  في  تبقى  وإنما  برْيعها، 
أجار  زكرياء (٢)  موسـى بن  عمران  أبا  أن  اإلباضية   الفقهية  المصـادر  وتذكـر 
باع  رجالً  أن  وثبت  اإلباضية،  من  أجازه  من  أول  وهو  اإلقالة)  (بيع  الرجوع  بيع 
«إن  ألوالده:  قـال  الموت  حضـره  فلما  دينـارًا،  بأربعين  الرجـوع  بيع  ِجنانـًا  لـه 

جنانكم»(٣). أمسكوا  وإال  فردوه،  دينارًا  ستين  الجنان  في  أعطاكم 
الجنان  تسـّلم  زكرياء ،  موسـى بن  عمران  أبا  أن  النص  هذا  عبارة  من  ويفهـم 
يعطي  منجز  بيـع  اعتبره  ألّنـه  كامالً؛  تصرفـًا  فيه  يتصـرف  وأصبـح  صاحبـه،  مـن 
أوصى  أنه  كمـا  للرهن،  خالفًا  منافعه  واسـتغالل  فيه،  التصـرف  حريـة  للمشـتري 
طلبه،  إذا  عليه  المتفق  األجل  حلول  عنـد  صاحبه  إلى  البسـتان  هذا  بإرجاع  أبنـاءه 
جديدًا  عقدًا  االتفـاق  هذا  يعتبر  ألنه  دينـارًا،  سـتون  وهي  ثمنه،  في  بزيادة  ولكـن 
القيمة. البائع بنفس  البستان، وال يلزم بإرجاعه إلى  يمنح له الحق في تحديد سعر 
العقود  من  فكثير  الشـرع،  يقّره  معامالتهم  فـي  الناس  ما تعارفـه  كل  وليـس 

الشرعية. النصوص  مع  تتصادم  ولكنها  الناس،  بين  بها  العمل  جرى 
باع  مال  ذي  كل  أن  على  الخيار  بيع  في  القوم  تعارفه  عّما  السالمي   سئل  وقد 
أنها  مدركة  غير  بعُد  مـن  والثمرة  ماله  من  الخيار  نقض  له  بدا  ثم  خيـار،  بيـع  مالـه 
للمشتري، هل هذا التعارف ثابت فَيِحل أخد الثمرة للمشتري أم غير ثابت فيْحُرم؟

ص ٥٨. نفسه،  المرجع  أحمد:  الخليلي   (١)
وهو  تيجديت،  علماء  من  ١٠٥٨ - ١١٠٦م)  (٤٥٠ - ٥٠٠هـ/  المزاتي  زكرياء  أبي  موسى بن   (٢)
نفسـه  هو  يكون  أن  يمكن  جزًءا.  وعشـرين  خمس  في  يقع  الذي  األشـياخ،  ديوان  مؤلِّفي  أحد 
تأليفه.  في  شـارك  الذي  الِكَتاب  أجزاء  عدد  في  االختالف  رغم  زكرياء،  موسـى بن  أبو عمران 
اإلباضيَّة  ـ باجية:   .٤٣١ (ط. ح)  السـير،  ـ الشماخي:   .١١٤/١ (مخ)  سـير،  الوسـياني:  ينظر: 

.٢٩٣ (مر)  اإلسالمي  الفتح  منذ  نفوسة  جبل  ـ مزهودي:   .٥٦ بالجريد، 
ص ٤٣. المعلقات،  كتاب  مجهول:   (٣)
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دراهمه  على  مضـت  التي  المدة  مقابلـة  في  ذلـك  جعلوا  «لعلهـم  فأجـاب: 
إن  قالوا:  حيث  الخيار  لبيع  المانعين  نظر  فيهم  فيصدق  سـبهلالً  ال تذهب  حتى 
عن  وال يغنيهم  لهم،  نافعًا  ُعرفهم  أرى  وما  الغّلة...  نفس  إال  يرد  لم  المشـتري 
الملل،  جميع  في  ُحّرم  أن  بعد  بالربا  تعامل  أم  اهللا  حّرم  فيما  أتعارف  شيئًا،  الحق 

أّمه...»(١)(٢). يأتي  كالذي  منه  باب  أقل  وإّن 
على  بالتحايل  البيوع  مـن  النوع  هذا  مثل  إلى  اللجوء  من  السـالمي   ويحـّذر 
التصرف  ما دام  الحسنة  النية  فيه  مادية محرمة، وال تنفع  لتحقيق مكاسب  الشرع 
وقصده  بالخيار  نخالت  أو  نخلة  المشـتري  عن  سـئل  فقد  الشـرع،  مع  يتعارض 
أّوالً،  الشـاري  لهذا  ما نرى  القطـع،  بيع  ال يتمنى  األصـل  صاحـب  ألن  الغلـة؛ 
عالمًا  كان  إذا  األصـل  طلـب  نية  تنفعه  وهـل  الخيـار؟  ببيـع  التشـبث  أم  التـرك 

ال يبيع؟ األصل  بصاحب 
ـ  اهللا  رحمهم  ـ  العلماء  تجزه  ولم  الخيار  بيع  ترك  في  كله  «الخيـر  فأجـاب: 
الخير،  وقصد  النية  صحة  مع  أجازوه  وإنما  عوامنا،  فعله  الذي  األمر،  هذا  على 
األصل،  لهم  ترك  لو  أنهم  حتى  الغلة  نفس  إال  ال يطلبون  هؤالء  أن  تعلـم  فأنـت 
والفرار  البعاد  فالبعاد  أالَ  فالن،  على  ال أفرط  يقول:  أحدهم  أن  وحتى  ما قبلـوه 
بعض  يقصد  وقد  فيـه...»(٣).  يقع  أن  شـك  أو  الحمى  حول  حـام  ومـن  الفـرار، 

أسـند  ومما  عبد اهللا،  اسـمه  من  الكبير،  المعجم  في  الطبراني  رواه  مشـهور،  حديث  إلى  يشـير   (١)
أدناه  حوبًا  وسبعون  اثنان  الربا  أبواب  «إن  الحديث:  ونص  رقم:  ١٣٨٣٢ ،   ، ̂ عمر  عبد اهللا بن 
مسند  من  إلينا  ما انتهى  الشاميين،  مسند  وفي  األلباني.  وصححه  اإلسالم»،  في  أمه  يأتي  كالذي 
بزيادة،  هريرة  أبـي  عن  رقم:  ٢٤٩ ،  المصريين،  عـن  ثوبان  ابن  ما روى  عبلة،  أبـي  إبراهيم بـن 
الكتاب  أهل  طريق  «لتركبـن  قال:  ثم  أمه».  يأتـي  كالذي  أدناها  بابًا  وسـبعون  اثنان  «الربـا  قـال: 
حديث:  الحث،  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ما روي  سـياق  االعتقاد،  أصول  شـرح  بالنعل».  النعل  حذو 

ثابت. حديث  الراوي:  قال  وزيادة،  مختلف  بلفظ  العاص  عمرو بن  عبد اهللا بن  عن    ١٢٧ 
.٦٨/٤ - ٦٩ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

.٦٤/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
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القاضي  أو  المفتي  على  األمر  فيلتبـس  الرهن،  ويسـمونه  الخيار  بيع  إلى  النـاس 
عند  الجارية  والعـادة  العرف  أن  الفقهـاء   يرى  فهناك  واالختـالف،  النـزاع،  عنـد 

المعامالت. تلك  مثل  في  الَحَكم  هو  الناس 
لهم  قلت  وإن  رهنًا  الناس  بعض  يسميه  الخيار  بيع  عن  السالمي   سـئل  وقد 
أن  المعامل  أو  الحاكم  يسـع  هل  خيار،  بيع  رهن  نعم  لك  قالوا  خيار  بيـع  لعلـه 
أنه  على  فيه  يعامله  أن  والمعامل  الخيار،  بحكم  المال  ذلك  في  وعليه  له  يحكم 

ال؟ أو  لسانه  فلتات  على  يأخذه  أم  خيار 
بمقتضى  فيه  يعامـل  فإنما  لسـانه  بفلتات  هذا  مثـل  في  يؤخـذ  «ال  فأجـاب: 
اتحد  إذا  االصطـالح  فـي  وال مشـاّحة  التسـمية  في  وال ضير  والعـادة،  العـرف 
الحديث:  وفي  بمقاصدهـا ،  األمور  أن  الشـهيرة،  الفقه  قواعـد  ومـن  المقصـود، 

ما نوى»(١)»(٢).  امرئ  لكل  «إنما 

:äÉcô°ûdG  »a  :kÉ«fÉK
في  المعامالت  مجال  فـي  والعادة  للعرف  اإلباضية   تحكيم  أيضـًا  ويتجسـد 

ومنها: الشركات،  باب 
المضاربة: شركة  في  ـ   ١

الربح  ويقتسـمان  بماله  يعمل  بأن  العامل  مع  المال  صاحب  يتفق  أن  وهـي 
جهده. خسر  قد  ألنه  المالية  الخسارة  المضارب  وال يتحمل  والخسارة 

ويكون  به  يتجـر  ماالً  آخر  إلى  الرجـل  يدفع  «أن  فقـال:  بركة   ابـن  وعّرفهـا 
المال»(٤). رأس  على  والوضيعة(٣)  عليه  ما يتفقان  على  بينهما  الربح 

تخريجه. سبق   (١)
.٧٢  ،٧١/٤ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)

العامل. جهد  في  وال تكون  المال  رأس  في  تكون  التي  الخسارة  يقصد  لعله  الوضيعة:   (٣)
.٣٨٠/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٤)
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رأس  وصاحب  يعمل،  الذي  العامل  وهو  المضـارب:  هي  المضاربـة  وأركان 
العنان  لـه  يطلق  أن  فإّمًا  معروفـة،  التجـارة  كْون  مع  نفسـه  المـال  ورأس  المـال، 
فيه(١). ما يتجر  المال  صاحب  له  يحدد  وإّمًا  مكان،  أي  في  شيء  بأي  يتجر  بحيث 
ذلك  وجواز  المضاربة  شـركة  إجازة  على  الفقهـاء   اتفاق  بركة   ابـن  وحكـى 
وقال:  معلومة  غيـر  أجرة  ألنها  َتُجـْز؛  لم  جوازها  علـى  االتفاق  ولـوال  ـنَّة،  بالسُّ
المضارب  أن  وأجمعوا  األمين،  حكم  وحكمه  اإلجارة  من  َضْرٌب  عندي  «وهي 
رب  عليه  شرط  وإن  فيه،  يتعد  ما لم  شيئًا  المال  من  وال يضمن  عليه  ال ُخسران 

باطل»(٢).  فالشرط  الضمان،  المال 
على  المال  رب  اشـترط  «إذا  أنه:  اإلباضية   فقهاء  بعض  عن  بركة   ابن  ونقل 
ويكون  باطلة  تصبح  المضاربـة  فإن  بعضه،  ضمان  أو  المـال  ضمان  المضـارب 
تلف  إن  بعضهم:  وقـال  ضمن،  بما  له  والربح  المضارب  علـى  له  َقْرضـًا  المـال 
عليه»،  ما تشـارطا  على  بينهما  فالربح  ربح  وإن  بالشـرط،  المضارب  لزم  المال 
والمضاربة  باطـل  الشـرط  إن  ما قلنـا  عنـدي  يوجب  «والنظـر  بركـة :  ابـن  قـال 
على  عليه  له  َدْينًا  فتكـون  إياه  إقراضه  إلى  يقصد  لـم  المـال  رب  ألن  صحيحـة؛ 
الضمان  فيلزمه  المضارب  فيه  يتعمد  ولـم  األول،  القول  أصحاب  إليه  ما ذهـب 

الثاني»(٣). القول  أصحاب  إليه  ما ذهب  على 
المال  رب  على  اشترطها  إذا  وكسوته  المضارب  نفقة  في  اإلباضية   واختلف 
الكسـوة  من  الوسـط  ذلك  من  وله  ثابت  الشـرط  إن  أكثرهم:  فقال  يده،  في  مما 

البلد. ُعْرفِ  في  العمل  به  ما يجري  حسب  والنفقة 
ونفقته،  لكسـوته  معلومًا  شـيئًا  يشـترط  أن  إال  باطل  الشـرط  آخرون:  وقال 
غير  إجماع  ونقـل  الشـرط،  هذا  صحة  في  اإلباضية   جمهور  بركة   ابـن  وخالـف 

ص ٢٣٢ - ٢٣٣. الثالث،  الكتاب  المعامالت،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (١)
.٣٦٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

.٣٦٨  ،٣٦٩/٢ نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٣)
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ذلك؛  عندي  يوجب  «والنظر  وقال:  الشرط،  بهذا  المضاربة  فساد  على  اإلباضية  
يربح  أنه  وال يعلـم  والربح  الـزرع  فـي  إال  ال يكـون  المضـارب  ما شـرطُه  ألن 

الضمان...»(١). يوجب  األصل  من  األخذ  ألن  وال يخسر؛ 
يتجر  أن  المال  يشترط على رب  أن  للمضارب  أنه يجوز  إلى  الفقهاء   وذهب 
وبلدان  معلوم،  بلد  وفي  معلومة،  التجارة  من  ضرب  وفي  معلومة،  أجنـاس  فـي 
شـرطًا  يتعدى  أن  له  وليس  الشـرط،  من  ذلك  مثل  عليه  المال  ولـرب  معلومـة، 
كان  بعينه  وال موِضعًا  بعينه  بلدًا  يشترط  لم  وإن  ضامنًا،  كان  ى  تعدَّ فإن  له،  ُرِسَم 

المتاجرة(٢). من  شاء  حيث  يتجر  أن  له 
البحر  المضارب  فيها  يقطع  بلدان  المضاربة في  اإلباضية  في  فقهاء  واختلف 
آخرون  وقال  ذلك،  من  منعه  عليه  يشـترط  لْم  َما  ذلك  البعض  فأجاز  بلده،  عـن 

المال. صاحب  بأمر  إال  البحر  إلى  الخروج  له  ليس 
المقصودة  المضارب والمضاربة  أن  «والنظر يوجب عندي  بركة :  ابن  قال 
بالمضاربات  معروفًا  المضـارب  كان  فإن  فيهما،  الحال  يراعـى  المال  بذلـك 
على  فهو  وبحـر  َبٍرّ  في  التجـارة  في  منه  العـادة  وجرت  معروفـة  أماكـن  إلـى 

عادته»(٣).
بالِمْصِر  ال ُتعـَرُف  تجارة  المال  بهذا  أراد  إذا  المضـارب  أن  الفقهـاء   ويـرى 
ما لم  المال  وبذلك  التجارة،  تلك  تكون  إلى حيث  الخروج  له  كان  فيه  الذي هو 

شرط. يمنعه 
وغرس  الزراعات  بالمـال  يسـتعمل  أن  للمضـارب  ليس  إنه  أيضـًا:  وقالـوا 
الناس  متاجر  في  كله  ال يعرف  ذلك  ألن  العقارات؛  وشـراء  والنخيل،  األشـجار 

.٣٦٩/٢ نفسه،  المصدر   (١)
ج ١٠٩/٢٥. المصنف،  عبد اهللا:  أحمد بن  الكندي   ،٣٦٩/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

المصنـف،  عبـد اهللا  أحمد بـن  الكنـدي،   ،٣٦٩ ج ٣٧٠/٢،  نفسـه،  المصـدر  بركـة:  ابـن   (٣)
ج ١٠٩/٢٥.
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رأى  إذا  متعديًا  يروه  ولم  ذلك  اإلباضية   بعض  أجاز  وقد  اًرا،  تجَّ به  ون  وال ُيَسـمُّ
المال(١). ولرب  لنفسه  ذلك  في  الصالح 

َيَتَعدَّ  لم  إذا  والخسـارة  الربح  المضارب  ال يضمن  أنه  على  الفقهاء   وأجمع 
للمضارب  كان  الربح  فـي  المال  ورب  المضارب  اختلف  وإذا  منهـا ،  شـيء  في 
فيه،  يتاجر  الذي  والموضع  البلـد  ذلك  في  التجارة  تلك  مثل  في  مثلـه  ما يأخـذ 

محكمة ». «العادة  بالقاعدة:  عمالً  وهذا 
المال  ذلك  فـي  عنائه  بَِقـْدِر  مثله  أجر  لـه  أن  إلى  اإلباضيـة   بعـض  وذهـب 
في  واختلفا  عليه  واتفقا  شرط  بينهما  وكان  الربح  في  اختلف  فإن  البلد،  وذلك 
يدعيه  بما  اليمين  المـال  رب  على  أن  إلى  محبوب   محمد بن  فذهـب  مقـداره، 
بالزيادة والشرط  البينة  المضارب  به، وعلى  له  الزيادة على ما ُيِقرُّ  المضارب من 

ادعاه. الذي 
فيه  اختلفا  شرط  بينهما  وكان  المقدار  في  اختلفا  «إذا  علي :  موسى بن  وقال 

يتحالفا...»(٢). أن  بعد  مثله  أجرة  إلى  ُهَما  أُردُّ فإني 
وشـروطها  المضاربة  أحكام  في  الفقهاء   ما ذكره  خالل  من  لنا  يتبين  وهكذا 
الخالفات  حل  في  البلد  ذلك  في  السـائدْين  والعرف  العادة  إلى  يحتكمون  أنهم 
قاعدة:  اعتبار  َمـَدى  يظهر  هنا  ومِـن  األموال،  وأرباب  المضاربيـن  بيـن  الناشـئة 

المالية. المعامالت  في  وتطبيقاتها  محكمة »  «العادة 

العقار: ملكية  في  االشتراك  في  ـ   ٢
قديمة  دار  ملكيـة  في  النـاس  بعض  اشـترك  لو  أنه  الشـركات:  صـور  ومـن 
على  فإن  منافعهـا،  وتسـتمر  عليها  يحافظ  حتى  وصيانـة  ترميم  إلـى  فاحتاجـت 
بذلك  أحدهم  ل  تكفَّ لو  ولكن  واإلصالح،  الترميم  نفقات  في  االشتراك  الجميع 

ج ١١٠/٢٥. نفسه،  المصدر  الكندي:  ـ   .٣٧٠/٢ نفسه،  بركة:  ابن   (١)
.١١٠/٢٥ المصنف،  الكندي:   ،٣٧١/٢ - ٣٧٠ السابق،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)
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في  الحق  له  أم  متبرعًا،  يعتبر  فهل  ِعلِمهـم،  دون  فَعل  أو  الشـركاء  أَْعَلَم  أْن  بعـد 
المشترك؟ المنزل  على  نفقاته  بتعويض  شركائه  مطالبة 

قام  إذا  أنه  إلـى  بعضهم  فذهب  المسـألة،  هذه  حكم  في  الفقهـاء   اختلـف 
دون  ذلك  فعـل  كان  إْن  أما  تعويضـه،  عليهم  فيجـب  شـركائه  بـإذن  بالترميـم 
سـؤاالً  ورد  وقد  بالتعويض،  المطالبة  له  وال يحق  متبرعًا،  فيعتبر  مشـاورتهم، 
إنسانًا يستحق  أن  المسألة ومفاده:  الشيخ بكلي عبد الرحمٰن  في مثل هذه  على 
قديمة  باعتبارها  الربع  يسـتحق  فهل  بناءها،  شـريكه  فجّدد  قديمة  دار  في  ُرْبعًا 

جديدة؟ أم 
أو  وولده  والد  بيـن  الشـركة  كانت  وإن  متبرعًا،  الشـريك  ذلك  يعتبـر  وهـل 

ووصيه؟ قاصر 
البناء وموافقة  في  الشروع  قبل  اإلخبار واإلعذار  «ال بد من  البكري :  فأجاب 
فمتبرع،  إنذار  سـابق  بال  البناء  وجدد  باألمر  اسـتبد  إذا  أما  ذلك،  على  الشـركاء 
أو  وصاية،  تحت  وكانوا  قاصرين،  الشركاء  يكن  لم  إذا  هذا  الدالة(١)،  ادعى  وإن 
كاألب  نفسـه  يعتبر  فهو  له،  وال منـازع  عادة  الشـركاء  شـؤون  في  يتصـرف  كان 
ُثُمنًا (٨/١) رأى  ما فيه صالحهم، وقد  لهم  ُيَراِعي  العرف،  بحكم  لألْسرة  رئيسًا 
هذا  إن  ثم  السقوط،  وشيكة  قديمة  دار  في   (٤/١) ُرُبع  من  خير  جديدة  دار  في 
سابق  بعد  تجديُده  كان  هل  نعرف  أن  وأمكَنَنا  حّيًا  المجدد  الشريك  كان  إذا  كله 

وال إعذار؟ ال إخبار  أم  وموافقة؟  إنذار 
أنه  َنْعَلم  أين  فِمْن  الشـركاء  وسـائر  ورثته  بين  األمر  وأصبح  ميًتا  كان  إذا  أما 
عليه  ينكروا  لـم  ما َباُلُهم  ثم  حياته،  فـي  الحق  إحياء  يقع  لـم  ما دام  يشـاور  لـم 

إخباره؟  لعدم  وتسجيالً  عليه  للحجة  إقامة  رسمية  بطريقة  األمر  أّول  تصرفه 
نفوسهم؟ في  لغاية  األمر  الشركاء  َفَكَتم  شاور  لعله  ُيدِريَنا  وما 

بذلك رضي  َعِلَم  إذا  أنه  عنده  تعارف  بما  غيره  مال  في  يتصرف  أن  اإلدالل وهو:  الَّة  بالدَّ يقصد   (١)
ذلك. من  وال يمنعه 
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فال نهضم  َهـا،  ُكلِّ الجوانب  هـذه  ُتراَعَى  أن  والمـروءة  العـدل  فمـن  وعليـه 
يفسد  ولم  أصلح  وقد  تمامًا،  ومصاريفه  أتَعاَبُه  نهدِر  أو  المجّدد،  الشريك  حقوق 

ُصْلًحا...»(١). بينهم  القضية  تفصل  أن  عندِي  واألولى  ينقص،  ولم  وزاد 
واقترح البكري 5 ، َحالًّ مناسبًا وعادالً للصلح بين الشركاء المتخاصمين 
فإذا  جديدة،  مها  وُنَقوِّ قديمـة  الدار  «أن  وهو:  حقوقهم  ويحفـظ  الجميع  ُيرِضـي 
أربعة شركاء  يملكها  القديمة  وكانت  وجدناها جديدة تساوي ضعفها قديمة مثالً 
 (٤/١) بدل  الجديدة  في   (٦/١) الثالثة  الشركة  من  شريك  كل  أعطينا  بالسوية، 
النصف  د  الُمَجدِّ الشـريك  وأعطينا  الدار،  نصف  أو   (٦/٣) وذلـك  القديمة  فـي 
أن  ونرجو  اهللا  شـاء  إن  الفريقْين  ِكال  وأرضينا  أنصفنا  قـد  نكون  وبذلك  اآلخـر، 

مأجورين...»(٢). ذلك  في  نكون 
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والفَرق  والمد  كالصاع  ومكاييل  لموازين  أسماء  الحكيم  الشارع  عن  وردت 
أهل  فمقادير  آخـر،  إلـى  بلد  من  تختلـف  مقاديرهـا  ولكـن  ونحوهـا،  والقسـط 
إلى  الفقهاء   لجأ  بها  العمل  ولتسـهيل  العراق ،  أهل  مقادير  عن  تختلف  الحجـاز  
الحرج  ورفع  الناس  عن  تخفيًفا  بلد،  كل  في  العمل  بـه  الجاري  العرف  تحكيـم 
وفي  الكفارات  ودفع  أموالهم  زكاة  كإخراج  والواجبات،  الحقوق  أداء  في  عنهم 
وزن  في  «ويراعى  الشأن:  هذا  في  الراشدي   قال  كالمقايضة.  التجارية  مبادالتهم 

البيع...»(٣). بلد  عادة  متعاقدان  فيه  اختلف  كيل  أو 
مقدار  في  النـاس  «واختلف  فقـال:  الخالف  هذا  إلـى  بركة   ابن  أشـار  وقـد 
وذهبوا  رطالن،  والمد  أرطـال،  ثمانية  الصاع  العراق :  أهل  فقال  والمـد،  الصـاع 

.٣٣٨/١ البكري،  فتاوى  بكلي:  عبد الرحمٰن  البكري   (١)
.٣٣٩/ نفسه،  المرجع  البكري:   (٢)

ص ١٥٥. القواعد،  جواهر  الراشدي:   (٣)
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أرطال،  بثمانية  يغتِسل  كان  أنه  وزعموا  بالصاع(١)،  يغسل  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  خبر  إلى 
والمد  وثلث،  أرطـال  خمسـة  الصاع  أن  معهم  فال يختلـف  الحجاز   أهـل  وأمـا 
النسـك  وصدقة  والزكاة  األيمان  لكفارة  وجاهلهـم  عالمهم  يعرفه  وثلـث  رطـل 
عشر  ستة  فهو  الفَرق  وأما  (اإلباضية )  أصحابنا   يذهب  هذا  وإلى  الفطر،  وصدقة 

الحجاز »(٢). أهل  مكاييل  فهذه  َصاع،  نصف  والِقْسُط  ِرْطًال 
والمكاييل  األوزان  مقادير  في  النقصان  أو  الزيادة  عن  التجاوز  مسـألة  وفي 
وإبرائهم  الحقوق  دفع  مـن  الناس  عليه  «وفيما  الصدد:  هذا  في  بركة   ابـن  يقـول 
معرفتها  ال تبلغ  والموازين  المكاييل  أن  نعلم  ونحن  والموازين،  بالمكاييل  منها 
فإن  وال نقصان،  زيادة  هناك  ال يكـون  أن  على  منها،  الحق  وفاء  من  الغايـة  إلـى 
فقد  َليحمل،  شيئًا  حمل  لو  ذلك  مع  وهو  منها،  لَِنصب  عليها  زيد  كلما  المكاييل 
تقول  كما  يقين  غير  وهو  الوصف،  هـذا  على  الحق  من  لإلنسـان  البراءة  جازت 

مثله ...»(٣). بيقين  إال  ال يزول  اليقين  أن  أغفل  من 
الناس  أموال  في  يتشـددون  كانوا  اإلباضية   علماء  بعض  أن  بركة   ابن  وينقل 
أجاز  فقد  ذلك  ومع  تجاوز،  منهم  وقع  إن  أصحابها  من  البراءة  طلب  ويوجبون 
الناس  عادة  عليه  جرت  لما  والمكاييل  الموازين  في  الطفيف  النقصان  أو  الزيادة 

عنهم. والمشقة  الحرج  ورفع  للناس  تيسير  هذا  وفي  فيها،  المسامحة  في 
المكاييل  الموازين، ويزاد على  ما يرجح في  الصدد: «وكذلك  يقول في هذا 
إال  َها  َحدُّ ال يعـرف  طريق  في  ال يمشـي  قال:  معاوية (٤)  أبا  أن  علـى  وفائـه  بعـد 
محمد بن  عبد اهللا  أبي  عن  يخبر   3 أبو مالك (٥)  الشيخ  وكان  به،  يقدم  بمقابل 

تخريجه. تقدم   (١)
.٣٠٢/١ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)

ص ٣٢ - ٣٣. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٣)
ترجمته. تقدمت  الصقر:  عزان بن  معاوية  أبو   (٤)

ترجمة. سبقت  البهلوي  بركة  ابن  شيخ  الصالني  مالك  أبو   (٥)
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بالحائط  يده  أصبع  يضع  كان  ـ  عليهما  اهللا  رحمة  ـ  معاوية   أبا  أن   5 محبوب  
وغيره،  ماله  بمنافع  أحق  والمرء  مال  هذا  فيقول:  غبار  من  بها  ما لصق  يرى  ثـم 
أن  من  أكثر  معاوية   أبي  عن  هـذا  بمثل  واألخبار  صاحبه،  من  بـإذن  إال  قـل  وإن 
وجرت  معاوية   أبي  بقول  ما ذكرنا  اسـتباحة  أجاز  فقد  هذا،  زماننا  أهـل  يحصيـه 
وبالبينة  باليقين  علـم  هو  إنما  يـدل  فهذا  بينهم،  النـاس  تعارف  في  العـادة  عليـه 

القلب..»(١). سكون  في  هذا  بمثل  وتعمل  العادلة، 
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المحل: كراء  في  ـ   ١
ومن صور اإلجارة المتعارف عليها أنه لو استأجر أحد دارًا للسكنى فأجرى 
أن  المسـتأجر  وأراد  قيمتها،  وارتفعت  شـكلها  فتغّير  اإلصالحـات،  بعض  فيهـا 
على  أضافها  التي  الزيادة  أخذ  له  يحق  هل  صاحبها،  بإذن  لغيره  الدار  هذه  يؤجر 

عليها؟ المتفق  الكراء  أجرة 
إنسـاًنا  أن  مفاده  الباب  هذا  في  سـؤال  عبد الرحمٰن   بكلي  الشـيخ  على  ورد 
إذا  المكتري  أن  المعلـوم  ومـن  إصالحات،  فيـه  فأْحَدث  سـكنى  محـل  اكتـرى 
بال  المحل  يدفع  بل  بتعويض،  المحل  َربَّ  يطالـب  أن  له  ليس  المفاتيح  أرجـع 
أجرة  أصبحت  المحـل  أن  وبما  األكريـة،  قانون  في  المتعـارف  هو  كمـا  مقابـل 
غيره  يكريه  أن  للمكتري  فهل  اإلصالحات،  قبل  األصلية  األجرة  من  أرفع  كرائه 
ذلك  أن  أم  الكروتيـن؟  ما بيـن  فرق  ويأخذ  األصليـة  األجـرة  من  أرفـع  بمبلـغ 
الفاضل حق لصاحب المحل يجب على المكتري أن يرجعه إليه رغم إصالحه؟

أدخل  ثم  محّالً  اكترى  لمن  العلماء  بعـض  «أجاز  نصه:  بما  البكري   أجـاب 
أن  األصلية  كرائه  أجـرة  من  بأزيد  أْكَراُه  ثم  قيمته  بهـا  ازدادت  إصالحـات  عليـه 

ص ٢٠ - ٢١. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
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بأزيد،  غيره  وأْكـراُه  إصالحات  عليه  يدخل  لـم  إذا  أما  الزيادة،  تلك  لـه  يأخـذ 
وبعض  للمكتري،  الزيادة  يثبـت  بعضهم  العلماء،  بين  خالفًا  المسـألة  في  فـإن 
السـالمي   الدين  نور  اإلمام  ما قرره  وهذا  المحل(١)،  َرّب  إلى  إرجاعها  يوجب 

جوهره(٢): في 
الدكــان مقتعـد(٣)  فــي  ــانوقيــل  ــم األث بـــزايـــد  ــد  ــع أق
أصلحا قـد  يكن  إن  بعـض  ما ربحـاوقـال  فلـه  صالحـًا  فيـه 

ما استفاده». لألول  وقيل  الزيادة  للمقتعد  فإن 
الزيادة  استحقاق  أراه في  «والذي  السالمي :  معقبًا على كالم  البكري   قال 
َجَرى  الذي  الُعْرف  ـَم  ُنَحكِّ أن  عليه  اإلصالحات  يدخل  لـم  إذا  لَِما  بالنسـبة 
ولو  غيره  يكريـه  أن  محلٍّ  لِمكتري  غ  سـوَّ فإن  البلد،  ذلـك  في  العمـل  عليـه 
المحل  صاحب  ورضاء  بعلم  ذلـك  كان  سـواء  صاحبه  من  اكتراه  مما  بأْزَيـد 
حق  من  نابعة  ألنها  المكتـري؛  يأخذها  الزيادة  فإّن  ورضـاه،  علمه  بـدون  أو 
إلى  الزيادة  تلك  فإنَّ  العرف،  غه  ال ُيَسـوِّ أو  إياه،  العرف  حوله  وقد  التصرف 
شروط  ثمة  تكون  أن  إال  الّلُهمَّ  وحده،  فيه  التصرف  حق  له  ألن  المحل؛  رب 
قال  الشـروط »(٤)،  عنـد  الحقـوق  «ومقاطـع  أملـك،  حينئـذ  فالشـرط  بينهـا، 

.٣٤٣/١ - ٣٤٤ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
.٤٩/٢ النظام،  جوهر  السالمي:   (٢)

االستعمال  كثير  المصطلح  وهذا  له  وأْكَرى  أّجره  أي  وأقعده،  قعده  فعل  من  فاعل  اسم  مقتعد:   (٣)
الُعمانيين. عند 

«إن  عمر:  وقـال  النكاح  عقدة  عند  المهـر  في  الشـروط  باب  الشـروط،  كتاب  البخـاري،  رواه   (٤)
صهرًا  ذكر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  المسور:  وقال  ما شـرطت»  ولك  الشـروط،  عند  الحقوق  مقاطع 
ورواه  لي».  فوفـى  ووعدني  وصدقني،  «حدثنـي  قال:  فأحسـن  مصاهرته،  في  عليـه  فأثنـى  لـه، 
حديث:  النـكاح،  في  الشـرط  في  ما جاء  باب  الوصايا،  كتـاب  السـنن،  في  منصـور  سـعيد بن 
لها  ويشـترط  المرأة  يتزوج  الرجـل  في  النكاح،  كتـاب  المصنف،  فـي  شـيبة  أبي  وابـن   . ٦٣٨ 

حديث:  ١٢٤٦٣ . دارها، 
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م  َحرَّ أو  حرامًا  أحلَّ  شـرطًا  إال  شـروطهم  عند  «المسـلمون  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
حالًال»(١)»(٢). 

هذه  في  الحكم  أن  وبيَّن  وُحَجُجهم،  الفقهـاء   آراء  البكري   عرض  أن  وبعـد 
أن  اختار  بلد،  كل  في  الناس  بين  العمل  به  الجاري  العرف  إلى  يسـتند  المسـألة 
لم  إن  إصالحات  من  المحل  علـى  ما أدخل  لقاء  الزيادة  تلك  المسـتأجر  يأخـذ 

البلد(٣). ذلك  في  به  المعمول  اإليجار  قانون  عنها  يمنعه 
اليدوية: األعمال  في  اإلجارة  في  ـ   ٢

العمل  جرى  اليدوية  األعمال  بعض  في  لإلجارة  أخرى  صورًا  العلماء  ذكـر 
كان  فإن  معلوم،  بأجرة  إال  اإلجارة  ال يصح  وقالوا  فيها،  جهالة  وجود  رغم  بها 
يصبغ  الذي  فالصباغ  األمة.  باتفاق  المثل  أجر  لألجير  ولكن  يصّح،  لم  مجهوالً 

ضمنه. الثوب  أفسد  فإذا  المتاممة،  على  أجازوه  وقد  مجهول،  فعمله  الثياب 
كان  إذا  الثوب  يعمل  الذي  النساج  «إن  الشأن:  هذا  في  األصم   عثمان   يقول 
فقد  معلومًا  وُعْرضه  الثـوب  وطول  معلومًا،  وزًنا  والغزل  معلوم،  بكـراء  الثـوب 
وقد  األجير،  يعمله  َكْم  في  ومجهول  مجهول،  الثوب  في  والعمل  عندهم،  ثبت 
مجهول،  أيضًا  فذلك  وال ُعـرض،  طول  وال معرفة  وزن  بغيـر  كان  وإذا  أثبتـوه، 
فله  بعضًا  عمل  وإن  الرجعـة،  فله  أحدهما  رجـع  وإن  منتقض،  المناقضـة  وفـي 
إلى  قيمته  أو  مثِلِه  بردِّ  الغْزل  وضمن  عمله،  فله  الثوب  النساج  أفسد  وإن  عناؤه، 

كتاب  المسـتدرك،  في  والحاكم  رقم ٣٥٩٤،  الصلح،  في  باب  األقضية،  كتاب  أبو داود،  رواه   (١)
كتاب  الترمذي،  ورواه  شروطهم».  على  «المسلمون  بلفظ:  هريرة  أبي  عن  رقم ٢٣٠٩،  البيوع، 
وقال  المزني.  عوف  عمرو بن  عن  رقم ١٣٥٢،  الناس،  بين  الصلح  في  ما ذكر  باب  األحكام، 
األكثر  عند  ضعيف  عبد اهللا  «كثير بن  حجر:  ابن  قال  كذلك.  األلباني  وصححه  صحيح.  حسن 
حكم   .٤٥١/٤ البـاري،  فتح  أمره».  يقوون  خزيمة  وبـن  كالترمذي  تبعه  ومن  البخـاري  لكـن 

التلخيص. في  بضعفه 
.٣٤٤/١ البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (٢)

نفسه. المرجع  بكلي:   (٣)
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لم  وإن  بينهما،  جاز  الثوب،  صاحب  ورضي  الجهالة  على  الغْزل  عمل  وإن  ربه، 
في  اختلفوا  وإذا  لصنعته،  عدوالً  العدول  برأي  مثِلِه  أجر  فله  معلوم  أجر  له  يكن 
قول  العمل  فـي  والقول  الثوب،  رب  قـول  واألجر  الثـوب  في  فالقـول  العمـل، 
وقال  خماسّيًا،  ثوبًا  لي  تعمل  أن  أمرتك  قال  إذا  بينهما  واأليمان  والبينة  الصانع، 
الغْزل،  ويضمن  الثوب،  صاحب  قـول  فالقول  رباعّيًا،  أعمل  أن  أمرتني  النسـاج 
الغّسال  وكذلك  َعى،  ادَّ كما  رباعّيًا  كراء  وأعطى  الثوب  أخذ  الغزل  رب  شاء  وإن 
ادعى  فإن  مثله،  أجر  وله  بذلك  عملـوا  وقد  ذلك،  مجهول  الثياب  يغسـل  الـذي 

ضمن»(١). الثوب  تلف 
يدوية  أعمال  علـى  اإلجارات  مـن  جملة  اإلباضية   المصـادر  بعـض  وتنقـل 
ومقدار  األجرة  فـي  جهالة  من  ما فيها  رغـم  بها  العمل  وجـرى  النـاس  تعارفهـا 
شـروط  بعض  مع  تعارضها  رغـم  الفقهاء   أباحهـا  وقـد  مدته،  وتحديـد  العمـل 
أجر  إلى  ُيَسار  والمستأجر  المؤجر  بين  االختالف  عند  وقالوا  الشرعية،  اإلجارة 
والحجامة  المعادن  واسـتخراج  واألفالج  اآلبار  حفر  األعمال:  هذه  ومن  المثل، 

اليدوية. والحرف  الصنائع  من  وغيرها  والفالحة  والحالقة 
بذلك  عملوا  قد  األفـالج  حفر  في  «واإلجارة  نصـه:  ما  «البصيرة»  فـي  جـاء 
فقد  والمقاطعـة(٢)  الكـراء  مـن  معروفـًا  شـيًئا  يـوم  كل  كان  وإن  الكـراء،  وُدفـع 
اإلجارة  كانت  فإذا  مجهوالً،  العمل  ومقدار  معلومة  اإلجارة  كانت  وإن  أجازوه، 

بذلك. عملوا  فقد  معلوم  شيء  يوم  لكل 
فقد  معلوم  يوم  شيء  كل  للحافر  كان  إن  األنهار  وتسريح  األفالج  حفر  وفي 
من  يخرج  كم  ال يدري  ألنـه  مجهوالً؛  ما يعمل  مقدار  كان  وإن  بذلـك،  عملـوا 

المجهوالت. من  وهذا  باعٍ  من  يحفر  وما  الطين 

ص ١٦٩. القواعد،  جواهر  الراشدي:  ـ   .٢١٥  ،٢١١/١ - ٢١٣ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
وهو  قطع:  مقدر  فسـكون،  بفتح  والقطع  مقدارها،  تحديد  بها  يراد  األجرة  قطع  أي  المقاطعة:   (٢)

ص ٣٦٦. الفقهاء،  لغة  معجم  جي  قلعة  رواس  محمد  ينظر:  الفصل. 
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معلوم  شيء  لألجير  يوم  كل  األجرة  كانت  فإن  مجهول  أيضًا  المعادن  وحفُر 
عملوا  وقد  مجهـول،  وهو  ما هو؟  ال يدري  يعملـه  الذي  العمل  فـإن  معـروف، 
النتقض. تناقضوا  ولو  مجهول،  وهو  اليوم  في  عنائه  ومقدار  المتاممة،  في  ذلك 

مثله،  أجرة  له  وإنمـا  شـرط(١)،  كم  ال يدري  ألنه  مجهولة؛  الحجام  وأجـرة 
مثله. وله  منتقض  فذلك  مجهول  شيء  للحجام  الشعر  وحلق  بذلك،  عملوا  وقد 

العمل  أو ربع فذلك مجهول  منها سدس  بنصيب مما يخرج  وعمل األرض 
ذلك  من  للعامـل  ما يحصل  وال يـدري  إليـه  ما يتوصـل  ومجهـول  والنصيـب، 

به...»(٢). عملوا  وقد  العوض، 
لكل  باألجرة  الرْعـي  الجهالة:  مـع  أيضًا  الجائزة  اإلجـارة  صـور  ومـن  ـ 
في  المجهوالت  من  وهو  به  ُعمل  وقد  جائز  فذلك  معيًنا،  مبلًغا  شاة  عن  شهر 

الراعي. مسافة 
ـ وكذلك الوكيل في المال بال أجرة جائز، وذلك أن قيامه بالوكالة مجهول، 

به. عملوا  وقد 
المعمول  غائب  فذلـك  فضة،  أو  ذهب  مـن  ا  ُحِليًّ بالكـراء  يصـوغ  والـذي  ـ 

به. عملوا  وقد  الجهالة  وفيه  العمل،  ومقدار 
مجهول  النخيل  وحصاد  والدوس  الجـرار  في  الثمرة  يحصد  الذي  وكذلـك  ـ 
به. تراضوا  فيما  مثله  وله عمل  المتاممة،  عند  عليه  واتفقوا  به،  المقدار، وقد عملوا 

المقدار،  مجهول  والدور  األبـواب  ويعمل  الخشـب  يقطع  الذي  والنجار  ـ 
مثله. أجرة  فله  تناقضوا  وإن  ذلك،  وأعطوه  األجرة  له  أثبتوا  وقد 

وبيعه،  وندائه  خطـوه  مِن  المقداَر  أيضًا  مجهول  بالمنـاداة  البائع  وكذلـك  ـ 
وقد  المشـتري  ما يشـتريه  مقدار  مجهول  أيضًا  الماء  وبائع  أجرته،  له  أثبوا  وقد 

ذلك. في  ِعوضه  أعطاه 

الدم. ليخرج  بالمشرط  الحجام  يشرطها  التي  الشرطات  يقصد:  لعله   (١)
.٢٠٩/١ - ٢١٠ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)
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الفقهاء  ذلك باألجرة وإن كان مجهوالً  له  الحاج باألجرة قد جّوز  وكذلك  ـ 
أجرته. له  وأجازوا  ذلك،  في  عناؤه 

والحمير  كالجمال  المختلفة  بوسـائله  السـفر  في  الناس  ينقل  من  وكذلك  ـ 
بلد  إلى  معلـوم  بكراء  يكون  حديثا  والطائـرات  والحافـالت  والسـيارات  قديمـًا 
لم  وإن  مجهول،  والنزول  السير  مقدار  لكن  أجرته  الفقهاء   له  أثبت  وقد  معلوم، 
للنقل  الدواب  كراء  مجـال  وفي  مثله(١).  كراء  له  كان  األجـرة  على  االتفاق  يتـم 
يكون  غالبًا  فالحكم  الكـراء،  أجرة  في  المسـتأجر  مع  الدابة  صاحب  واختـالف 
هذا  على  اإلجارات  «وكذلـك  الشـأن:  هذا  في  الجناوني   يقول  والعـادة  للعـرف 
المكتري:  وقال  درهـم،  عشـرة  دابتي  كراء  للمكتري  الدابة  رّب  قـال  إن  الحـال 
المكتري  قال  إن  وكذلك  عنائها،  أجرة  لها  بأن  يقول:  من  ومنهم  خمسـة،  ال بل 
دراهم،  عشـرة  ال َبْل  الدابة:  رب  وقال  دراهم،  خمسـة  دابتك  كراء  الدابة  لـرب 
ومنهم  الدابة،  رب  قال  كما  عشرة  فكراؤها  فاسـتعملها  كذلك  المكتري  َفَسـاقها 

عنائها...»(٢). أجرة  له  بأن  يقول  من 
خمسة  وهو  المكتري  قول  الجناوني   رجح  األولى  الحالة  في  أن  والمالحظ 
صاحب  كالم  رجح  الثانيـة  الحالة  وفي  عشـرة،  طلب  صاحبها  أن  رغـم  دراهـم 
الواقع  إلى  اسـتند  ترجيحه  ولعل  المكتري،  بكالم  يعتد  ولم  عشـرة  وهو  الدابة 
اختالفه  رغم  للمستأجر  دابته  ُيَسلِّم  َمن  أّن  الناس  بين  العمل  به  الجاري  والعرف 
على  إصراره  بعـد  له  رضوخه  أو  بسـعره  رضاه  على  يدل  الكراء  سـعر  في  معـه 
عن  الدابة  صاحب  رجع  الدابة  استعمال  من  المستأجر  انتهاء  وبعد  األجرة،  تلك 

البداية. في  فيه  رغب  الذي  بالسعر  فطالبه  رأيه 
صاحب  فرفضه  سـعرًا  عليه  اقترح  المكتري  أن  فيبدو  الثانية  الحالة  فـي  أمـا 
السـتعمال  مضطرًا  كان  لّما  بسـعره  فقبل  ذلك  بعد  المكتري  له  تنازل  ثم  الدابة 

.٢١٥  ،٢١٢/١ - ٢١٣ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
ص ٨٧. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (٢)
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بعض  في  األجرة  سـيارات  أصحاب  مع  للناس  ما يحـدث  كثيرًا  وهـذا  الدابـة، 
المواصالت، فيستغل  الليل حيث تقل  العصبية كأيام األعياد، وأوقات  الحاالت 
فيضطـر  أسـعارهم،  فيرفعـون  الظـروف  هـذه  الخاصـة  السـيارات  أصحـاب 
أعمالهم  عن  للتأخر  ال يتعرضون  حتى  رضى  دون  ذلك  قبول  إلى  المسـافرون 

وذويهم. ومصالحهم 
األعمال  بعض  على  لإلجارة  ضوابط  اإلباضية   فقهاء  بعض  وضع  وقد  هذا 
الجاري  العرف  إلى  فإنه يحتكم  فيها أجرة محددة وال جهد معّين،  إذا لم يشترط 

بالبينة. ُيلَزم  مقدارها  على  االختالف  وعند  المثل،  بأجرة  المهن  تلك  في 
من  وكل  والبائع  والصناع  والنساج  «والصائغ  المعنى:  هذا  في  األصم  يقول 
فله  عليها،  يتفقان  معروفة  وال أجرة  معلوم  عناء  له  يشترط  لم  إذا  باألجرة،  عمل 
البينة»(١). العمل  اختلفا في األجرة كان على صاحب  مثله، وإذا  مثله وأجرة  عناء 

:IÉbÉ°ùªdG  »a  :kÉ°ùeÉN
المياه  وتقسيم  المزارع  في  السقي  لتنظيم  بديعًا  نظامًا  اإلباضية   فقهاء  وضع 
الضرر  إلحاق  فـي  تسـبب  وإن  ُعوقِب،  ذلك  ى  تعدَّ فمن  بالعدل،  الشـركاء  بيـن 

ما تلف. ضمن  بغيره 
السـاقية  في  أرضه  إلـى  مـاء  أجرى  «مـن  الصدد:  هـذا  فـي  الثمينـي   يقـول 
ما فوق  المـاء  من  فيها  زاد  فـإن  بذلـك،  غيره  فأضـر  منهـا  فـاض  أو  فانخرقـت 
على  ُيمتِّْنها  ولم  السـاقية  ُيْحِكم  لم  أو  البلد،  أهـل  سـقي  من  المتعارف  المعتـاد 
على  الماء  في  يزد  لم  وإن  غيره،  على  ذلك  من  ما تولد  ضمن  مثلها،  في  المعتاد 
وانخرقت  العدول،  بنظر  مثلهـا  في  متعارًفا  إحكامًا  السـاقية  أحكم  وقد  المعتـاد 

ذلك...»(٢). فال يضمن  فعله  غير  من 

.٢١٣/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
ص ٢٨١. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
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فيسبب  نخله  أو  زرعه  ليسقي  ا  صبيًّ المزرعة  صاحب  يكلف  قد  أنه  ومنها:  ـ 
بذلك  كلفه  مـن  فيها  يتابع  بـل  ذلك،  تبعه  الصبـي  فال يضمن  غيـره،  ضـرر  فـي 
ألن  البلد؛  ذلك  فـي  الناس  عليه  ما تعارف  حسـب  تصرفاته  مسـؤولية  ويتحّمل 

والعادة. العرف  يحُكُمها  الصبي  تصرفات 
َعِمل  إذا  إنه  قيل:  فقد  الصبي  «فأّما  المعنى:  هذا  في  الكدمي   أبو سعيد  قال 
له  عمله  قد  مما  له  عمله  الذي  اإلنسـان  بذلك  يأمره  ولم  بأمره  عمالً  لإلنسـان 
ذلك،  له  المعمول  على  وال تبعة  جائز  فذلك  له،  مباح  هو  فيما  ماله  في  له  فعله 
والعرف  سـقائك،  في  مباح  هـو  مما  اسـتقى  إذا  ذكرُت  الـذي  هـذا  أن  وأرجـو 
تشـرب  أن  ذلك  ويجوز  لك،  جائز  عندي  فهذا  َلُه،  الَ  ذلك  يوجـد  أنه  والعـادة 
الصبي  أن  والعادة  العرف  وكذلـك  لك،  الماء  كان  إذا  بأمرك  وغيرك  أنـت  منـه 
ماء  من  أم  مبـاح  ماء  من  يسـتقي  وإنما  َلُه،  الَ  سـقائك  من  لك  يسـقي  هو  إنمـا 
الوجه  هذا  على  لك  يكون  الماء  أنَّ  فعندي  لك،  االستقاء  سبيل  على  بأمر  غيره 

التعارف...»(١). معنى  في 
أمره  إن  أما  المـاء،  كسـَقْي  عليه،  فال شـيء  المباح  في  تصرفاته  كانت  فـإذا 
هو  فاآلمر  إذنهـم  دون  غيره  مـاء  من  وأخذ  ذلك  الصّبـي  وتجاوز  المـاء  بسـقي 

ذلك. ضمان  وعليه  ذلك،  عن  مسؤول 
كان  فإن  ِحصن،  في  يكون  أال  الغير  ماء  من  لالنتفاع  األصم   عثمان   ويشترط 
الفلج  مـاء  كان  ولو  حتى  االسـتقاء  في  أصحابـه  اسـتئذان  عليه  فيجـب  كذلـك 
أن  ألحد  يجوز  «ال  المعنـى:  هذا  في  يقول  اعتـداء.  ذلك  يصبح  لئـال  المشـرك؛ 
يدخل  أن  ألحـد  وليس  إليها،  الحاجـة  حيث  األطـوي  من  االسـتقاء  مـن  يمنـع 
من  يسـتقي  أن  وال يجوز  غيره،  وال في  االسـتقاء،  في  أهلها  رأي  بغير  الحصون 
مباحًا،  ذلـك  يكون  أن  إال  الوسـل،  مـن  الفائض  مـن  أهلـه  بـرأي  إال  األفـالج 

.٢١٣/٢ - ٢١٤ المفيد،  الجامع  أبو سعيد:  الكدمي   (١)
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فعند  ماله،  إلـى  المال  صاحب  وال يصرفه  بينهـم،  فيما  البلـد  أهـل  ال يتمانعـه 
أهله،  من  والذهاب  التلف  حد  إلى  وصار  األجايل  من  فاض  وما  جائـز،  ذلـك 

به...»(١). االنتفاع  فجائز 
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الهدية: قبول  حكم  في  ـ   ٣
تربطهما،  رابطـة  بينهما  وكان  لغيـره  هديـة  أحد  قـّدم  إذا  أنه  العـادة  جـرت 
أو  بنفسـه،  قدمها  سـواء  العالقة،  لتلك  توطيدًا  منه  َقبِلها  الصداقـة،  أو  كالقرابـة 
من  الهدية  هـذه  جاءت  لـو  ولكن  ريبة،  دون  يقبلهـا  فإنـه  رسـوله،  مـع  أرسـلها 
له  فال يجوز  وال،  أو  قاض  أو  لِحاكم  ُقدمت  أو  عدو،  من  أو  مجهول،  شخص 
نفسه  في  ضررًا  عليها  يترتب  خديعة  أو  رشوة  أو  تقية  تكون  فقد  للشبهة،  أخذها 

العلم. أهل  وأقره  به،  العمل  وجرى  الناس،  عليه  ما تعارف  وهذا  دينه،  أو 
المهدي...»(٢)،  رسـول  من  الهدية  قبض  أيضًا  التعارف  «ومن  الثميني :  قـال 
وقبول  الهدية،  ظـرف  رد  «وفي  الهدية:  حكم  بيـان  في  آخر  موضع  فـي  ويقـول 
في  قال  االسـتقضاء،  قبل  بها  وبينه  بينـه»(٣)  العادة  جـرت  ممن  الهديـة  القاضـي 

معتاد»(٤). صديق  أو  قريب  من  إال  هدية  يقبل  «وال  النيل: 
العلماء  تحكيـم  عن  حديثه  سـياق  في  المعاني  هـذه  إلى  بركـة   ابـن  ويشـير 
كتاب  من  الدليل  أعوزهم  إذا  الناس  بين  الجارية  المعامالت  في  والعادة  للعرف 
أخذ  جواز  علـى  األمة  من  اإلجمـاع  ما قلنا:  جـواز  على  يـدل  «وممـا  ُسـنَّة:  أو 

.١٤٠  ،١٤١/١ نفسه،  المصدر   (١)
ص ٢٦١. البسام:  الورد  الثميني:   (٢)

المراد. المعنى  لفهم  استكمال  إلى  تحتاج  ناقصة  عبارة   (٣)
الراشـدي:  وينظر:  ـ   .٧٦/١٣ القطب،  شـرح  مع  العليل  وشـفاء  النيل  الديـن:  ضيـاء  الثمينـي   (٤)

ص ١٥٥. القواعد،  جواهر 
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وزوال  أخذها،  جـواز  إن  جميعًا:  قالوا  بـل  بينة،  غير  من  مـال  هي  التـي  الهديـة 
صدقه  إلى  القلب  بسكون  إليه  أهديت  لمن  ملكها  وحدوث  مهديها،  عن  ملكها 
ذلك،  على  يدله  دليل  أو  بالرسالة،  القلب  سكون  مع  ذمي  أو  عبد  أو  صبي  من 
أنهم أجمعوا جميعًا ال خالف  المهدى شيئًا، أال ترى  الرسول عند  ولو لم يذكر 
صدق  على  ما يدله  نفسـه  في  يكن  ولم  قلبه،  أنكرها  لو  إليه  المهدي  أن  بينهم 
لم  ما يوجبها  إليـه  المهدي  وبين  بينه  ليـس  صاحبهـا  أن  رأى  أو  بهـا،  الرسـول 

أخذها... له  يحل 
هدية  أنه  فذكر  مال،  هو  مما  بشيء  إنسان  إليه  وصل  لو  اإلنسان  أن  ترى  أال 
َقْبَلها  نعل  شسـع(١)  مثل  على  مخاصمة  أو  قتـال  وبينه  بينه  كان  من  عند  مـن  لـه 
بها  بعثه  أو  الرسول،  فغلط  غيره،  إلى  أهديت  أنها  وظن  قلبه،  ذلك  ألنكر  بيوم، 
ألن  يأخذها؛  أن  له  فليس  مقاتلتهما،  حال  فـي  باألمس  عليه  أعانه  كان  من  إلـى 
العادة جرت بأن اإلنسان ال تسمح نفسه لعدوه من ماله (بأقل شيء)، وإجماعهم 

الرسالة»(٢). صحة  إليه  ما يوجب  إليه  الَمهدَِيِة  قلب  سكون  مع  أخذها  على 
الهدية يكون حسب ما جرى  آخر يؤكد على أن قبول  بركة  دليالً  ابن  ويضيف  ـ 
التمور  في موسم جنيِ  يظهر  القلب، وهذا  بسكون  الناس وعادتهم، وذلك  به عرف 
األجر  في  طمعًا  اإلكرام  هذا  في  ويتسـابقون  والرطب  بالتمور  الناس  يتهادى  حيث 
ما الناس  أيضًا  ما قلنا  على  «ويدل  بركة:  ابن  يقول  بينهم  الصالت  وتوثيق  والثواب 
فدفع  ال يملكه  رجل  في  مال(٤)  إليه  وصل  لو  رجالً  أن  القيظ(٣)  غير  أيام  فـي  عليـه 

زمامها...ينظر:  إلـى  ُتَشـدُّ  التي  النعل  وُشُسـوع  واحد  ْسـُع  والشِّ (ش. س. ع)  فعل  مـن  ِشْسـُع   (١)
ص ٢٢٢. الّرازي،  أبو بكر  الصحاح  مختار  إيضاح 

.٣١/١ التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)
الصيف  في  به  أقام  به  و(تقيـظ)  المكان  و(قاظ)  ظ)  ي،  (ق،  وأصلـه:  الصيف  َحّمـارة  القيـظ:   (٣)
الصحاح،  مختار  إيضاح  الـرازي،  أبو بكر  ينظر:  ُه،  َحرُّ اشـتد  َيوُمَنا  و(قـاظ)  والموضع(مقيـظ) 

المعنى. على  للداللة  بكثرة  ُعمان  في  يستعمل  المصطلح  وهذا  ص ٣٦٩. 
النخيل. أشجار  وهي  األخضر  المال  به  يقصد  المال:   (٤)
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ولو  له،  مالك  غير  بأنه  لِعلمه  منـه  يأخذه  أن  له  يجز  لم  الطعام،  من  شـيئًا  إليـه 
عمل  وقد  المال،  ذلك  إليه  الدافع  الرجل  هذا  وجد  القيظ  أيام  في  ذلك  كان 
وما  التمرة،  تلـك  من  منه  يأخذ  أن  له  لـكان  وَيجّد(٢)  يخرف(١)  وهـو  عريشـًا 
وحيث  الِمْصر،  في  المال  صاحب  كان  إذا  ثقة  غيـر  كان  وإن  منها،  إليه  دفـع 
العلم  في  يرجع  إنما  وهذا  الخبر،  إليه  ويصل  الحجة،  تبلغه  ـ  نسـخة  ـ  تناله 
شـراء  على  يدل  اليد  وبسـط  والنزول،  العريش  ألن  القلـب؛  سـكون  بجـواز 
كما  به  ويعمل  القلـب،  بسـكون  يعلم  مما  ونحوه  فهذا  لها،  وتملكـه  التمـرة 

باليقين...»(٣). يعمل 
ال شـبهة  عالقة  به  تربطه  ممن  الهدية  قبـول  جواز  على  بركة   ابـن  ويسـتدل 
ثبت  وكذلك  نفوسنا،  به  تسـكن  لما  اسـتناًدا  بها  نلتزم  بعبادات  كلفنا  اهللا  أن  فيها 

ويقبلها. الناس  بين  بالهدية  يأمر  أنه  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
بعبادات  تعّبدنا  تعالى  اهللا  أن  على  «ويـدل  ما نصه:  التعارف  كتاب  في  جـاء 
دليل  الهدية  وفـي  القلـب،  سـكون  بدليل  أخذها  بهـا،  والعمـل  بإنفاذهـا  أمرنـا 
تحابـوا»(٤)،   «تهادوا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  بقول  مشـهورة  ُسـنَّة  فيها  ألن  دافـع؛  ال يدفعـه 

الصحاح،  مختار  إيضـاح  الرازي  ينظر:  مخـروف،  والتمر،  نصر  وبابـه  اجتناها  الثمـار:  خـرف   (١)
ص ١١٤.

، وثوب جديد وهو في معنى مجدود يراد  جدَّ يجد، وأصله (جدد) وجد الشيء: قطعه وبابه ردَّ  (٢)
وفي  ص ٦٢.  الصحاح،  مختار  إيضاح  الرازي  أبو بكر  ينظر:  قطعه.  أي  الحائك  جّده  حين  به 
و(الجذاذ) َرّد  وبابه  وقطعه  كسـره  ذ)بمعنى  ذ  وأصله(ج  المعجمة  بالذال  ه)  المعنى(جـذَّ نفـس 
مقطوع... غير  أي  (مجـذوذ)  غير  وعطـاء  أفصح،  والضم  منـه  ما كسـر  وكسـرها  الجيم  بضم 

ص ٦٣. الصحاح،  مختار  إيضاح  الرازي  يراجع: 
.٣٥ ص ٣٦،  التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٣)

الناس،  بين  صلة  والهدية  الهبة  على  التحريض  باب  الهبات،  كتاب  الكبرى،  فـي  البيهقـي  رواه   (٤)
رقم ٥٩٤،  الهدية،  قبول  بـاب  المريض،  كتاب  المفرد،  األدب  في  والبخـاري  رقـم ١١٧٢٦، 
أبي  حديث  من  والبيهقي  المفرد  األدب  كتاب  في  البخاري  «أخرجه  العراقي:  هريرة.  أبـي  عـن 

.٤١/٢ اإلحياء،  أحاديث  تخريج  جيد».  بسند  هريرة 
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قال  َلقبلـُت»(١)  حتى  ِإليَّ  أُهدَِي  ولـو  ألجبُت  َداعٍ  إلى  ُدعيـُت  «لـو   : وقولـه 0 
واجب...»(٢). فرض  الهدية  قبول  إن  العراق :  أهل  بعض 

والوالة  والقضاة  الحكام  تمنع  عديدة  نصوص  اإلباضية   فقهاء  عن  ووردت 
جاءت  إن  بعضهم  ورخص  الرشـوة  باب  من  ألنها  الناس؛  من  الهدية  قبول  من 
على  مسـؤوالً  إليه  الُمهَدى  يكـون  أن  قبل  ذلـك  فعل  عادته  ممـن  الهدايـا  هـذه 

الرحم. صلة  باب  من  األقرباء  بين  ما يكون  أو  المسلمين 
يقول   5 الحواري (٣)  الفضل بـن  عن  جوابًا  جامعه  فـي  جعفر   ابن  نقـل 
الهدية رعيتـه  من  يقبل  أن  وال والٍ  وال قـاضٍ  إمـام  من  لحاكـم  «وليـس  فيـه 
أو  عّم  أو  أخ  أو  ولد  أو  والـد  من  إال  قبل،  من  بينهما  يجـوز  كان  قـد  َمـن  إال 
اهللا  قول  التفسـير  أهل  فسـر  وقد  له،  يجوز  ذلـك  مثل  أو  ولـد  أو  جـد  أو  خـال 
المختار(٤) 5  أن  وبلغنا  الّرشاء،  أنه  (المائدة: ٤٢)     ﴾$ تعالى: ﴿ # 
والرشـا  فشـربوها،  طالء  الخمر  وا  َسـمُّ الجبابرة،  يعيب  وهو  له  كالم  في  قال 
أمره  يجوز  السـلطان  من  سـبب  أو  حاكمًا  يكن  لـم  من  فأمـا  فأكلوهـا،  هديـة 
َيْعنِي  أن  إال  والناس،  واألرحام  المسـلمين  بين  جائزة  فالهدية  وحكمه،  ونهيه 
المسـلمين  لعامة  الرعية  فتعينهم  غيره  أو  سـفر  أو  حرب  في  عناية  المسـلمين 
يردها،  أن  فعليه  هدية،  قبل  فإن  غيره،  أو  طعـام  من  جائز  فذلك  معناهم،  فـي 

رقم ٢٤٢٩،  الهبة،  مـن  القليل  باب  عليها،  والتحريـض  وفضلها  الهبة  كتـاب  البخـاري،  رواه   (١)
والترمذي:  لقبلت».  كراع  إلي  أهدي  ولو  ألجبت،  كراع  إلى  دعيت  «لو  بلفظ:  هريرة،  أبي  عن 
حديث:  الدعـوة،  وإجابة  الهديـة  قبـول  في  ما جاء  بـاب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األحـكام  كتـاب 
دعيت  ولو  لقبلت،  كراع  إلي  أهدي  «لو  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  مالك  أنس بن  عن    ١٢٩٥ 
ومعاوية بن  وسـلمان،  شـعبة،  والمغيرة بن  وعائشـة،  علي،  عـن  الباب  وفـي  ألجبـت».  عليـه 

صحيح. حسن  حديث  أنس  حديث  وقال:  علقمة:  وعبد الرحمٰن بن  حيدة، 
ص ١٨. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)

رقم ١. هامش   ،٢٦٦/٤ جعفر،  ابن  جامع،  في  ترجمته  ينظر:   (٣)
رقم ٢. هامش   ،٢٦٦/٤ جعفر  ابن  جامع  في  ترجمته  ينظر:   (٤)
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وقد  قيمتها)(١)  أو  مثلها  َرّد  تلفها  أراد  (لعله  ثمنه  أو  مثله  َرّد  أتلفه  قد  كان  فإن 
الهدايا  فقبل  خثعم(٢)  أمر  في  ُبهال  إلى  خرج  حين  مالك  الصلت بن  ذلك  فعل 
بها  وبعـث  أهلها  إلـى  أثمانهـا  ببعـث  فأُمـر  األشـياخ،  مـن  بقايـا  عهـد  علـى 

إليهم...»(٣).
مثل:  خاصة  حاالت  في  إال  للهدايا  الحاكم  أخذ  حرمة  لنا  يؤكد  النص  فهذا 
فيجب  له،  إكرامًا  هدايا  له  فيقدمون  قوم  عند  فينزل  حرب  أو  سفر  في  يكون  أن 

قيمتها. لهم  ضمن  بها  انتفع  فإن  ردها  عليه 
بيت  قدم  الذي  الرجل  إلى  خميس   الصلت بن  المؤثر   أبي  جـواب  في  جـاء 
قضاة  قاضي  عـن  وسـألَت  قال:  ُعمان   إلى  الوصول  فـي  واستشـاره  الحـرام  اهللا 

ما منزلته؟ يشتري  أو  ويبيع  منهم  ويستلف  الناس  هدايا  يقبل  المسلمين 
بعض  أّن  إال  الناس  من  قبولها  المسلمين  لقاضي  فليس  الهدايا  «فأما  فأجابه: 
يدخل  أن  قبل  المهاداة  وبينه  بينه  تجري  من  هدية  قبول  في  رخص  قد  المسلمين 
على  وال نتقدم  خسيسـة،  الهدايا  قبول  في  ومنزلته  فـال،  ذلك  غير  فأمـا  القضـاء 
إلى  به  يبلغ  ممـا  الهدايا  تلك  كانـت  فإن  ذلك،  عن  ُينهى  أنـه  غير  منـه،  البـراءة 
عن  ما أخذ  ويـرد  يتوب  أن  إال  منه  وُبـرئ  بذلك  هلك  اهللا  أوجبـه  حـق  تضييـع 

اهللا...»(٤). حرمه  حرام  وهو  السحت  من  وذلك  ذلك، 

الفضل بن  كالم  مـن  وليسـت  للنص  الشـراح  أحد  تفسـير  من  العبـارة  هـذه  كأن  يالحـظ   (١)
الحواري.

سار   5 مالك  الصلت بن  بُعمان  المسلمين  إمام  كان  «وقد  ما نصه:  جعفر  ابن  جامع  في  جاء   (٢)
وهي  ُبهال  لها  يقال  قرية  فنزل  خثعم،  له  يقال  المسلمين  على  بغى  رجل  حرب  به  يريد  مسيرًا 
وبعث  اإلمام  رجع  ثـم  الناس،  وأكلها  فقبلها  الطعام  مـن  هدايا  أهلها  إليه  فأهدى  عملـه،  مـن 
قيمتها  فحسب  الهدايا  تلك  برد  المسلمين  فقهاء  أمره  منزله  إلى  رجع  فلما  سرايا،  الباغي  إلى 

.٢٦٥/٤ الجامع،  جعفر،  ابن  ينظر:  أهلها»  إلى  وردها 
.٢٦٥/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
.٢٦٤/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٤)
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من  شيئًا  الناس  هدايا  قبِل  من  أن  «واعلم  نفسـه:  السـياق  في  أيضًا  ويضيف 
من  ترخيص  من  أعلمتَك  ما قد  إال  أهلـه،  إلى  ذلك  رد  فعليه  المسـلمين  حـكام 

ذلك...»(١). قبل  يهاديه  كان  فيمن  الفقهاء   من  رّخص 
الحكم  هذا  اإلباضيـة )  علماء  (مـن  محبوب   محمد بن  أبو عبـد اهللا   ويؤكـد 
وفي  ذلك،  من  والتوبة  ردها  يجب  محرمة  رشوة  الحاكم  من  الهدية  قبول  ويعتبر 
والقاضي  اإلمام  «وعن  فيه:  يقول  سـؤال  عن  المغرب   أهل  إلى  له  جواب  ذلك 
عندهم  إليه  أُهدي  لمن  ويكون  منهم  وينتصف  رعيته  من  الهدايا  يقبل  العامل  أو 
الذي  «فإن  جوابه:  فكان  العدل؟»  أهل  سيرة  من  لذلك  هل  لغيرهم،  ليس  منزلة 
الهدايا  لهم  ال يجـوز  والوالي  والقاضي  اإلمـام  أن  العلماء  أسـالفنا  من  أخذنـاه 
والقضاء  اإلمامة  َقْبل  من  متقدمة  الخلطة  وبينهم  بينه  كانت  من  إال  وال يقبلونهـا 
من  ما كان  فأما  أولئك،  مخالطة  على  يتموا  أن  عليهم  ال بـأس  فذلك  والواليـة، 
يقبله  بعذر  فيـه  يعتذرون  قبـوالً  قبلوه  فإن  قبولـه،  لهم  فال يجـوز  وِاليتهـم  بعـد 
على  شـا  الرِّ أوجه  من  ذلك  يقبلون  كانوا  وإن  معاذيرهم،  قبلوا  منهم  المسـلمون 
فإن  المسـلمين،  أخالق  من  ليس  فإنه  ذلك،  ترك  في  لهم  ُينصـح  فإنه  الحاكـم، 
المسـلمين  عند  لهم  منقضًا  ذلك  كان  أَبْوا  وإن  منهم،  ذلك  قبِل  النصيحـة  قبلـوا 
في  والّرشـا  لذلك،  أهالً  كانوا  المسـلمين  أمر  عن  وأزالوهم  بهـم  اسـتدلوا  ولو 
 ﴾ $  # ﴿ تعالـى:  اهللا  قـول  المسـلمون  فسـر  وقـد  حـرام،  الحكـم 

للرشا»(٢). أكالون  قالوا:  (المائدة: ٤٢ ) 

ألن  أصحابها؛  إلى  الهدايا  رّد  الحاكم  على  يجب  أنه  أيضًا  جوابه  في  وذكر 
معصية  للهدية  الحاكـم  وقبـول  المعصية  عـن  اإلقالع  التوبة  قبـول  شـروط  مـن 
إن  «وقلتم:  نصه:  وهذا  قبولها،  لـه  فيجوز  الحكم  ترك  إن  إال  التوبـة،  تسـتوجب 

نفسه. المصدر  جعفر:  ابن   (١)
نفسه. جعفر:  ابن   (٢)
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أن  إال  وعليه،  له  ذلك  نرى  فإنا  الناس،  إليه  يهدي  ما كان  يرد  أن  عليه  فهل  تاب 
ما كان  فأما  ذلـك،  يسـعه  أن  فعسـى  نفسـًا  له  الناس  فيطيب  الحكم  عـن  يـزول 

ذلك...»(١). رد  فعليه  حاكمًا 
فرخص  يعّلمهم،  ممـن  الهدية  العالمِ  قبـول  عن  أيضًا  محبوب   ابـن  وسـئل 
مقابل  تلميحًا  أو  صراحـة  يطلبها  كأن  فيهـا،  يتسـبب  لم  دام  ما  قبولها  فـي  لهـم 

عليه. تحرم  ذلك  فعل  فإن  للناس،  العلم  نشر  في  جهد  من  ما يبذل 
عنده  كان  إذا  الرجل  عن  سـئل  لما  المغرب   ألهل  جوابه  من  ما يفهم  وهذا 
ذلك  به  يفعلون  إنما  يظـن  وهو  إليه  ويهدون  يكرمونه  الناس  فجعـل  وفقه  علـم 
ما لم  أن ال بأس عليه  «فنرجو  فأجاب:  بأس؟  العلم، هل عليه في ذلك  من أجل 
لطلب  إال  علمه  ال يعّلم  كان  أو   ،(٢) ـ  السلطان  بسبب  يكن  ما لم  لعله  ـ  يتسبب 
الهدايا  تأتيهم  والعلمـاء  المسـلمين  األشـياخ  كان  وقد  ذلك،  له  فال يحل  الدنيـا 
كان  وإن  فيقبلونهـا،  مكة  إلى  اآلفـاق  من  إخوانهم  مـن  والكرامـات  والصـالت 
فإن  سلطان،  بموضع  يكن  ما لم  فال بأس  عليه  والصدقة  الكرامة  وجه  من  ذلك 
وأهل  قبل سلطانه، هذا  من  إليه  ُيهدى  كان  فيمن  إال  الهدية  له  السلطان ال يجوز 
هذا  في  روا  ففكِّ حالالً،  كان  ولو  الدنيا  عن  العلم  إجالل  هذا  عن  تنّزه  لهم  العلم 

الحق»(٣). في  سلطان  كان  ولو  الهدية،  في  يرخص  من  قول  في  وانُظروا 
في  سـلطان  له  كان  لمن  «يسـتحب  أنه  إلى  العلم  أهـل  بعض  وذهـب  هـذا 
من  الحق  في  سـلطان  له  يكون  أن  قبل  اإلهداء  َعّوده  ممن  هدية  قبِـل  إذا  الحـق 
ألنه  ذلك؛  من  ن  يمكَّ لم  إذا  إليه  أهداه  عما  يكافيه  أن  رحم  أو  أخ  من  أو  صديق 

التطفيف»(٤). من  المكافأة  ترك  أن  يرى 

نفسه. جعفر:  ابن   (١)
محبوب. ابن  عبارة  من  وليست  للنص  الشراح  أحد  تفسير  من  العبارة  هذه  كأن  يالحظ   (٢)

.٢٦٢/٤ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (٣)
.٢٦٢/٤ - ٢٦٣ نفسه:   (٤)
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القول: مجمل 
في  ثاقبة  نظرة  لهم  كانت  أنه  يظهر  األجالء  العلماء  نصوص  خالل  من  وهكذا 
يعلمون  ألنهـم  النفس؛  عـزة  على  حفاظـًا  الرعية  أو  الحـكام  هدايـا  قبولهـم  عـدم 
األخطاء  عن  الطرف  وغض  المهادنة  من  نوع  إلى  يحتاج  الهدايا  قبـول  أن  بنظرتهـم 
ينزِّهون  العلم  أهـل  أن  فاألصل  ـ  العافيـة  اهللا  نسـأل  ـ  األيام  هذه  حاصل  هـو  كمـا 
ابن محبوب ، وكيف من كان  يرى  لهم حالل كما  الهدية  الدنيا وإن كانت  العلم عن 
لومة الئم. اهللا  في  النكر وال يخشى  وينهى عن  بالمعروف  يأمر  الحق  في  له سلطان 
الناس  في  الجارية  والعـادة  العرف  إلى  تخضع  الهدية  قبـول  أن  والحاصـل 

وريبة. شبهة  إلى  تؤدي  أو  الشرعية  النصوص  مع  تتصادم  ما لم 

:á£≤∏dG  »a  :kÉ©HÉ°S
وهي:  لغات  أربع  وفيها  يلقط،  لما  اسم  بأنها:  اللغة  أهل  عند  اللقطة  ف  ُتعرَّ
ُلَقطة:  ومفتوحها:  الملتقط،  الشيء  اسم  أو  الملقوط،  المال  القاف:  ساكن  اللْقطة 
وفتح  هاء  بال  وَلَقط  االلتقاط،  الكثير  الالم:  بضم  وُلقاطة:  الملتقط،  الرجل  اسم 

أمسك(١). أي  والقاف:  الالم 
هي  وقيل:  مالكـه(٢)،  ال يعرف  السـاقط  المال  بأنها:  الفقهاء   بعض  وعرفهـا 
للضياع  معرض  معصوم  مال  كل  جزي :  ابن  وعند  للضياع،  ُعِرض  معصوم  مال 

غامر(٣). أو  عامر  في 
أن  اللقطة  صاحب  علـى  أن  فذكروا  اللقطة،  تسـّلم  كيفية  الفقهاء   بيَّـن  وقـد 
النقود  وعـدد  به،  ربطـت  الذي  والخيـط  الكيـس  أي  والعفـاص،  الـوكاء  يذكـر 

على  والمطلع  ـ  المؤلف  يراجع:  ـ   .٤٦٦/١ المهذب،  غريب  شـرح  المسـتعذب  النظم  ينظر:   (١)
ص ٢٨٢. المقنع،  أبواب 

.٧٤/١٤ اللقطة،  كتاب  الصنائع،  بدائع  الكسائي:   (٢)
.٢٢٣/١ الفقهية،  القوانين  جزي:  ابن   (٣)
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لصاحبه،  الحـق  يؤدي  حتى  بذلـك  عالمًا  الملتقط  يكـون  أن  ويجـب  ونوعهـا، 
الحقيقي،  صاحبها  مع  يقع  حتى  يستوثق  أن  عليه  بل  يعّرفها،  من  لكل  فال تعطى 

األوصاف. جميع  ذكر  لمن  إال  فال يسلمها  محتال،  مع  وال يقع 
واشـترط الفقهـاء  أن يعرفها مـدة كافية واختلفـوا في مدة تعريـف اللقطة، فقال 
بعضهم: إذا كانت قيمتها ثالثة دراهم فصاعدًا عرفت َسنة، وإن كانت قيمتها درهمين 
عرفـت بشـهرين، وإن قيمتهـا درهمًا أو أقـل عرفت شـهرًا، وهو أكثر القـول وعليه 
العمـل عند اإلباضية (١). وذهب عثمان  األصم  إلى أنـه «إن كانت قيمتها ثالثة دراهم 

عرفها ثالثة أشهر حتى تكون قيمتها أربعة دراهم إلى ما أكثر فيعرفها بسنة»(٢).
فقال:  اللقطة  مدة  تحديد  فـي  اإلباضية   أقوال  «الجامع»  في  جعفر   ابـن  نقـل 
واجتهد  باعها  عليها  قدر  فإن  صاحبها  عن  وسأل  سنة،  عرفها  اللقطة  لزمته  «ومن 
فإن  األجر،  وبيـن  بينها  خّيره  صاحبهـا  جاء  فإن  الفقـراء،  على  بثمنهـا  وتصـدق 
سنة  يعرفها  أن  عليه  يكن  لم  يسيرًا  شيئًا  كانت  إن  وقالوا:  غرمها،  له  فعليه  طلبها 
ثمنها،  أو  فقير  على  بها  تصدق  صاحبهـا  يجىء  لم  فإن  له،  اهللا  ما فتـح  ويعرفهـا 
ومنها  سنة،  ما ُيعّرف  منها  فيها،  مختلفة  اللقطة  أبو المؤثر:  قال  جائز،  ذلك  وكل 

ودناءتها...»(٣). اللقطة  عظم  قدر  على  أكثر  ما يعّرف  ومنها  أقل،  ما يعرف 
الذي  الحديث  إلى  اسـتندوا  معينة  لمدة  اللقطة  تعريف  أوجبوا  الذين  ولعل 
فأتيت  دينار  مائة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  على  «التقطت  يقول:  إذ  كعب   أبّي بن  رواه 
عرفتها  قد  فقلـُت  أتيته  ثم  سـنة،  فتها  فعرَّ سـنة  فها  «عرِّ فقال:  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بها 
فقال:  الثالثة  فـي  أتيته  ثم  أخرى،  سـنة  فعرفتها  أخرى،  سـنة  عّرفها  فقـال:  سـنة، 

بها»(٤)».  واستمتع  ووكاءها  عددها  أحصي 

.٢٤٠/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.١٣٦/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)

.٢٤٠/٣ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (٣)
إليه،  دفع  بالعالمـة  اللقطة  رب  أخبـره  إذا  بـاب  اللقطـة،  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٤)

كعب. أبي بن  عن  رقم ١٧٢٣،  اللقطة،  كتاب  ومسلم،  رقم ٢٢٩٤، 
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يسـيرة  لقطة  التقط  «من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  مرة   علي  بـن  عن  وجـاء 
فليعرفه  ذلـك  فوق  كان  فإن  أيـام  ثالثة  فليعّرفه  ذلـك،  شـبه  أو  حبـالً  أو  درهمـًا 
رخيصة  لقطة  من  تتفاوت  التعريف  مـدة  أن  على  تدل  األحاديث  سـنة»(١).  فهذه 

ثمينة. لقطة  إلى 
األسـواق  من  الناس  تجّمع  يكون  حيث  اللقطة  يعرف  أن  الفقهاء   واشـترط 
تقول:  أن  التعريف  وطريقـة  له،  ضاعت  من  إلى  خبرها  يصـل  حتى  والمسـاجد 
بتعريفها  جاء  ومن  وكذا؟  كذا  له  ضـاع  من  فيقول  بها  ال يخبر  شـيء؟  ذهبه  من 
بالثالثة(٢). إال  ال يدفع  قال:  من  وقال  إليه  تدفع  واحدة  بعالمة  فقيل  إليه،  دفعت 
ذلك،  من  السنة  من  وتعريفها  اللقطة  التقاط  جواز  على  الفقهاء   استدل  وقد 
قال:  اللقطة  عـن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سـأل  رجالً  أن  الجهمي   خالـد  زيد بن  عـن  مـا ورد 
قال:  بها،  فشأنك  وإال  فإن جاء صاحبها  عّرفها سنة  ثم  «أعرف عفاصها ووكاءها 
«ما  قال:  اإلبل؟  فضالة  قال:  للذئب»،  أو  ألخيك  أو  لك  «هي  قال:  الغنم؟  فضالة 
يلقاها ربها»(٣)،   الشجر حتى  الماء، وتأكل  ترد  لك ولها، معها سقاؤها، وحذاؤها 
يوم  طالبها  جاء  فإن  عندك،  وديعة  ولتكن  فاسـتنفقها  يعرف  لم  «فإن  رواية  وفي 
هي  فإنها  خذها  قال:  الغنم؟  «فضالة  يا رسول اهللا:  قال:  إليه»،  فادفعها  الدهر  من 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى  فغضب  قال:  اإلبل،  فضاّلة  قال  للذئب»،  أو  ألخيك  أو  لك، 

رقم ١٧٦٠٢،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عن  الثقفي  مرة  يعلى بن  حديث  الشاميين،  مسند  أحمد،  رواه   (١)
قال  رقم ١١٨٨٠.  اللقطة،  قليـل  في  ما جاء  باب  اللقطة،  كتاب  الكبرى،  فـي  والبيهقـي 
به  «تفرد  البيهقـي:  وقال   .٧٤/٣ الحبيـر،  تلخيص  عمـر.  لضعف  يصح  لم  حجـر:  ابـن 
عبد الحميد  جرير بـن  ورماه  معيـن،  يحيى بن  ضعفـه  وقد  يعلـى،  عبد اهللا بـن  عمر بـن 

الخمر». بشرب  وغيره 
.١٣٦/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)

سـنة  بعد  اللقطة  صاحب  يوجد  لم  إذا  باب  اللقطة،  في  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٣)
اللقطة،  كتـاب  ومسـلم،  الجهني.  خالد  زيد بن  عـن  حديث:  ٢٣١٩   ـ  وجدهـا  لمـن  فهـي 

حديث:  ٣٣٣٣ .
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وسـقاؤها  حذاؤها  معها  ولها  لك  «ما  قال:  ثم  وجهه  احمر  أو  وجنتـاه  احمـرت 
ربها»(١).  يلقاها  حتى  الشجر  وتأكل  الماء،  ترد 

فكانت  للضـوال،  ال تعرضوا  عمالـه:  إلـى   3 الخطاب   عمر بـن  وكتـب 
من   5 حبيب   الربيع بـن  وقال  لهـا»(٢)،  فال يعرض  الميـاه،  ترد  همـالً  تتناتـج 

ضياع(٣). غير  مِن  سبع  يأكلها  أو  يموت  أن  إال  ضامن  لها  فهو  ضالته  قبض 
سـئل  صاحبها؟  فظهر  للفقير  أعطاها  إذا  اللقطـة  الالقط  يضمن  هـل  ولكـن 
الذي  الحد  إلى  الالقط  عرفها  إذا  اللقطة  في  قولهم  عن  ذلك:  يشبه  بما  السالمي  
قوله ملسو هيلع هللا ىلص  مع  ما وجهه  ظهـر  إذا  لربها  يضمنها  أنـه  الفقراء  أعطاها  ثم  لهـا،  قـدر 
ولم  يشاء»(٤)   من  يؤتيه  اهللا  مال  وهي  لك  «هي  اللقطة:  تعريف  بعد  ثابت   لزيد بن 

بضمانها؟ يأمر 
إعطاءها  ألن  الحديث،  لهذا  ضمانها  ال يلزمه  أنه  وعندي  أعلم  «اهللا  فأجابه: 

حديث:  اإلبـل،  ضالة  باب  اللقطـة،  في  كتاب  البخـاري،  رواه  لمسـلم،  واللفـظ  عليـه،  متفـق   (١)
وذكر  يلتقطه...  عما  فسأله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  أعرابي  جاء  قال:   3 الجهني  خالد  زيد بن  عن    ٢٣١٧ 
زيد بن  عن  حديث:  ٣٣٣٥   اللقطـة  كتاب  ومسـلم،  «فغضب».  بدل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،»  وجه  «فتمعـر 

وجنتاه». احمرت  حتى  فغضب  ربيعة:  «زاد  مسلم:  قال  الجهني.  خالد 
رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ـ كتاب اللقطة، حديث:  ١٧٩٤٤  عن عمر بن الخطاب   (٢)
«فلقد  قال:  الضـوال»  أو  الضالة  تضلوا  «ال  عمالـه:  إلى  عمر  كتـب  قال:  الزهري،  عـن  بلفـظ: 
فيأخذها»،  يعترفها،  من  يأتي  حتى  أحد،  لها  ما يعرض  الميـاه  وترد  همالً،  تتناتج  اإلبل  كانـت 
وضعوا  فبيعوها،  وإال  يعرفها،  من  جاء  فإن  وعرفوها،  «ضموها،  أن  كتب  عثمان  كان  إذا  حتى 

األثمان». إليه  فادفعوا  يعترفها،  من  جاء  فإن  المال،  بيت  في  أثمانها 
.٢٤٢/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)

عن  اإلبل،  ضالـة  باب  اللقطة،  كتـاب  البخـاري،  روى  وقد  اللفـظ،  بهذا  عليـه  نقـف  لـم   (٤)
ثم  سنة  عرفها  فقال:  يلتقطه  عما  فسأله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أعرابي  «جاء  قال:  الجهني  خالد  زيد بن 
مسـند  أحمد،  وروى  فاسـتنفقها».  وإال  بها  يخبرك  أحد  جاء  فإن  ووكاءها  عفاصها  احفظ 
مال  فإنه  صاحبها  يجئ  لم  «إن  بلفظ:  رقم ١٧٥١٦،  حمار،  عياض بن  حديث  الشـاميين، 

يشاء». من  يؤتيه  اهللا 
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ال يتكرر  والخالص  إليهم  تسـليمها  جاز  لما  ذلك  ولوال  منها،  خالص  الفقـراء 
األول  كان  وإن  للحاصل،  تحصيل  فالثاني  خالصًا،  األول  كان  إذا  ألنـه  مرتيـن؛ 
وأن  مملوك  مال  أنه  رأوا  بالضمان  القائلين  ولعل  لفعله،  فال معنى  خالص  غيـر 
ظهور  بعدم  مشروطًا  خالصًا  الفقراء  إلى  إنفاذه  وجعلوا  ظهر،  إذا  به  أحق  مالكه 
مضمون »،  األموال  في  «والخطأ  األموال  في  الخطأ  حكم  في  كان  ظهر  فإن  ربه، 
يؤتيه  اهللا  مال  وأنها  لغيره  بأنها  الشـارع  حكم  أن  بعد  شـيء  فيها  لربها  ليس  قلنا 

يشاء»(١). من 
النص  إلى  يسـتند  ألنه  للصواب؛  أقرب  السـالمي   إليه  ما ذهب  أن  ريب  وال 

الناس. عن  الحرج  ورفع  التيسير  وفيه  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابت 
فقال:  الورق  أو  الذهب  اللقطة:  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـئل  آخر  حديث  وفي 
وديعة  ولتكن  فاستنفقها  تعرف  تكن  لم  فإن  عّرفها،  ثم  وعفاصها  وكاءها  «أعرف 

إليه»(٢).  ها  فأدِّ الدهر  من  يومًا  طالبها  جاء  فإن  عندك 
ومدة  تسـليمها  وكيفية  اللقطة  حكم  إلـى  اإلباضية   المصادر  تعرضـت  وقـد 
من  تعدد  إذا  إليه  تدفـع  من  معرفة  في  َحكمًا  والعادة  العـرف  وجعلـوا  تعريفهـا، 
إليه  تسـكن  بما  لها  المدعي  صـدق  ويعرف  وقالوا:  أوصافهـا،  وكثـرت  يطلبهـا 

شأنها(٣). في  الناس  عليه  تعارف  وما  النفس 
عليها  المجتمع  نَّة  السُّ ذلك  على  يدل  «ومما  الصدد:  هذا  في  بركة   ابن  يقول 
عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قول  وفي  لها،  المدعي  بها  يأتي  بعالمة  تدفع  أنها  اللقطة  في 
قال:  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  آخر  خبر  ووكاؤها»(٤).  وفي  عفاصها  «أمارتها  السـائل:  سـؤال 

.١٥٢/٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
في  عوانـة  وأبـو  الجهنـي.  خالـد  زيد بـن  عـن  حديـث:  ٣٣٣٥   اللقطـة،  كتـاب  مسـلم،  رواه   (٢)
حديث:  ٥١٩٠ . لقطة،  الملتقط  أن  على  الدال  الخبر  باب  األحكام،  كتاب  مبتدأ  المستخرج، 

.١٢٧/٤ نفسه،  المرجع  السالمي،  ـ  ص ٢٦١.  البسام،  الورد  الثميني:   (٣)
تخريجه. تقدم   (٤)
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الكثير  المال  يدفع  أن  جـاز  وقد  العالمة،  هي  ووكاؤهـا»(١).  واألمارة  «وعاؤهـا 
العادلة،  بالبينة  تسليمها  يجوز  كما  القلب،  سكون  بذلك  والصدق  العالمة،  في 
ذلك  يكون  أن  دون  النفـس  بسـكون  اللقطة  تسـليم  إن  قلت  لم  قائل:  قـال  وإن 

نَّة؟ بالسُّ يقينًا 
المدعي  قلوبنا في تصديق  التعّبد بسكون  بذلك على وجه  أمِْرنا  إنما  له:  قيل 
ذلك  كان  إال  فيوافقـه،  غيره  يتحرى  أن  ال يجـوز  الذي  الّسـر  من  عنده  بهـا  لهـا 
مزيد  جاء  إذا  اللقطة  ألن  به؛  وال يحتج  عليه  ال يعتمد  والنادر  الناس،  فـي  نـادرًا 
والظن،  بالتخريص  إصابتها  يتحرى  أن  اإلنسان  رام  لو  التي  العالمات  من  عليها 
عن  هذا  بخروج  صدقه  إلى  يسكن  فالقلب  له،  ذلك  يتفق  ولم  عليه،  ذلك  َلَبُعد 
جاءت  بعالمة  أتى  فمن  بتسـليمه  وباألمر  به،  ـنَّة  السُّ جاءت  ولذلك  الناس،  عادة 
الدفع  جاز  مدعيها  صدق  على  تدل  مما  ـنَّة  السُّ معنى  في  كان  ومما  ـنَّة،  السُّ بها 
القلب، ويشهد  إليه  النفس ويطمئن  إليه  إنما تسكن  بما جاء، وقلنا  بذلك، وصح 

به...»(٢). كالعلم  تصديقه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ما روي عن  قلنا  بما  أيضًا  نَّة شاهدة  السُّ بأن  بركة   ابن  ويضيف 
نفسـك»(٣).  اسـتفت  وابصة  «يا  إياه:  سـؤاله  عند  أصحابه  من  لرجل  قال  أنه 
قلبه  بدليل  علمـه  إلى  ما يحتـاج  صحة  علـى  يسـتدل  أن   0 النبـي   فأمـره 

نفسه(٤). وسكون 
العمل  ما جرى  لتؤكد  جاءت  النبوية  نَّة  السُّ أن  بركة   ابن  عبارة  من  ويستنتج 
وال تعطى  بأمارتها  جاء  لمن  إال  ال تسـلم  وأنها  اللقطة،  شـأن  في  الناس  عند  به 

ذلك. أعوزه  إذا  لغيره 

تخريجه. تقدم   (١)
ص ١٤ - ١٥. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)

تخريجه. تقدم   (٣)
ص ١٥ - ١٦. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٤)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٦٢

يده  في  «وللـذي  فيقول:  وغيره  بركـة   ابن  إليه  ما ذهـب  جعفر   ابـن  ويؤكـد 
جاء  الذي  إلى  دفعها  فإن  بعالمتها،  ويجيء  يدعيها  الذي  إلى  يدفعها  أن  اللقطـة 
الذي  فعلى  له،  أنه  يصح  أن  إال  شيئًا  له  فال أرى  بعالمتها  آخر  جاء  ثم  بعالمتها 
عليه  أرى  فلست  بالعالمة  يأتي  وكلهم  فأكثر  اثنان  ادعاها  وإن  له،  ُغرمها  دفعها 

بصلح...»(٥). بينهم  فيما  هم  يتفقون  أو  بصحة،  إال  أحدهم  إلى  يدفعها  أن 
األول  للمدعي  دفعها  إذا  ضمان  ال يلحقه  الملتقط  أن  األصم   عثمان   ويرى 
آخر  جاء  ثم  بالعالمة  إليـه  فدفعها  بعالمة  جـاء  «ومن  فيقول:  بعالمتهـا  جـاء  إذا 
الملتقط  يلَزم  لقطها، وال يلحقه شيء ولم  الذي  يدعي عالمتها، فال ضمان على 
قال  الذي  األجل  فانقضى  بعالمتها  أحد  يـأت  لم  وإذا  شـيء،  الحكم  في  األول 
وإن  غيره  مثل  أخـذ  فقيرًا  كان  وإن  بثمنهـا،  وتصدق  اللقطة  بـاع  المسـلمون  بـه 

بها»(٦). االنتفاع  للغني  وال يجوز  له،  جاز  أخذها 
وجوب  مـن  جعفر  وابـن  بركة   ابـن  إليـه  ما ذهـب  األصـم   عثمـان   ويؤكـد 
ال عالمة  شـيئًا  التقط  إذا  أمـا  المدعي،  مـن  أمارتهـا  وطلـب  باللقطـة  التعريـف 
أكثر  بها  للمطالبة  تقدم  وإذا  الفقراء،  على  حينه  في  بها  يتصدق  فإنه  له  وال أمارة 
صدقهم  يتحرى  أن  الملتقط  على  يجب  فإنه  أمارتها  يدعي  منهم  وكل  واحد  من 

نفسه. به  تسكن  بما 
قطعة  مثل  وال أمارة،  عالمة  له  يكون  َال  مـا  التقط  «وإن  عبارته:  نص  وهـذا 
حينه  من  به  تصدق  وال أمـارة،  له  ال عالمة  شـيء  أو  منثورة،  دراهـم  أو  دراهـم 
اللقطة  وعالمة  عّرفه،  وأمارة  عالمة  له  ما  التقط  ومن  وال يحبسـه،  الفقراء  على 
أن  اإلنسـان  وال يجترئ  بها  تعرف  التـي  بالعالمة  جاء  فـإذا  ووكاؤهـا،  وعاؤهـا 
نَّة،  السُّ واتباع  النفس  سكون  مع  إليه  دفعت  والوكاء  الوعاء  في  الصفة  بمثل  يأتي 
اثنان  جاء  وإن  منه،  يقبل  لم  األول  إلى  دفعت  وقد  عالمتها  يدعي  آخر  جاء  فإن 

.٢٤٥/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٥)
.١٣٧/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٦)
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يتفقان  أو  بالصحـة  إال  إليهمـا  فال تدفـع  بالعالمـة،  ويجيئـان  عالمتهـا  يدعيـان 
إليه...»(١). تدفع  لم  بعالمة  يأت  ولم  اللقطة  يدعي  جاء  ومن  عليهما، 

أضافها  بل  والعفاص  الوكاء  في  اللقطة  عالمات  الفقهاء   بعض  يحصر  ولـم 
وذكرها  فيها  األوصاف  هـذه  اجتمعت  فإذا  وغيرها،  كالوزن  معروفـة  صفة  إلـى 
في  كانت  إن  الدراهم  «واللقطة  جعفر :  ابن  جامع  في  جاء  إليه.  ُسّلمت  المدعي 

إليه». دفعت  بعالمتها  رجل  وجاء  خرقة 
فيها  فقال  بعالمة معروفة  تكن خرقة وقد جاء طالبها  لم  وإن  قال:  وقال من 
فليسـت  وكذا  كذا  وزنها  قال  إن  وأما  إليه،  دفعـت  وكذا  كذا  صفته  مـن  درهـم 

بعالمة... تلك 
أو  دراهم  عشرة  وزنها  بصفة  أحد  أتى  «إذا  أنه  إلى  العلم  أهل  بعض  وذهب 
وقال  عالمة،  إنها  قال:  من  فقال  ذلك،  في  يختلف  أنه  فمعي  كذلك  وهي  درهم 
بصفتهن،  ويأتي  العالمات  يجتمعن  حتى  قال:  من  وقال  بعالمة،  ليس  قـال:  مـن 
والوزن،  به،  يشـد  الذي  الخيط  وهو  ـ  والـوكاء  ـ ،  الكيس  يعني  ـ  الوعـاء  وهـو 

كلهن. باجتماعهن  إال  عالمة  ال يكون  القول  هذا  فعلى 
فلم  عّرفه  قد  وإنه  لقطه  أنه  ويقر  ليبيعه  بالشيء  يجيء  الرجل  عن  بعضهم  وسئل 

منه»(٢). ال يشتري  غيره،  وقال  نعم،  قال:  منه  أشتريه  أن  لي  يجوز  هل  أحد،  يعرفه 
الرجوع  صاحبها  من  ال يرجى  التـي  اللقطة  أن  إلى  اإلباضية   بعض  وذهـب 
على  واسـتدلوا  واإلناء،  والعصا  الحبل  مثل:  أخذها  يجـوز  عنها  والبحث  إليهـا 
العصا  فـي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لنا  «رخص  قـال:  جابـر   عن  روي  بمـا  ذلـك  جـواز 
«مّر  قـال:  أنـس   عـن  وروي  بـه» (٣).  ينتفـع  الرجـل  يلتقطـه  وأشـباهه  والسـوط 

.١٣٨/١ نفسه،  المصدر  عثمان:  األصم   (١)
.٢٣١/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)

كتاب  الكبرى،  في  والبيهقي  رقم ١٧١٧،  باللقطة،  التعريف  باب  اللقطة،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٣)
«في  حجر:  ابن  عبـد اهللا.  جابر بن  عن  رقـم ١١٨٧٨،  اللقطة،  قليل  في  ما جـاء  بـاب  اللقطـة، 

.٨٥/٥ الباري،  فتح  ووقفه».  رفعه  في  واختلف  ضعف  إسناده 
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الصدقة  من  تكـون  أن  أخشـى  أن  «لوال  فقال:  الطريق  في  بتمـرة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
فقالت  شيئًا،  أحد  ال تسألوا  ألهله:  يقول  كان  الدرداء   أبا  أن  ألكلتها»(١).  ويروى 
منهم  ما يسـقط  فانظري  الحصادين  أثـر  تتبعي  قـال:  احتجت  فـإن  يومًا  أمـه  لـه 

شيئًا»(٢) . أحد  وال تسألي  كليه  ثم  اعجنيه  ثم  اطحنيه  ثم  فاحنطيه  فخذيه 
صاحبها  إليها  ال يرجع  التي  اللقطة  التقاط  جواز  على  تدل  النصوص  فهـذه 
أخذها  فقدها فال يجوز  إذا  يبحث عنها  أن صاحبها  يعتقد  التي  أما  بها.  واالنتفاع 
بها،  التعريف  مدة  تمر  حتى  وتعريفها  بحفظها  نفسه  ألَزم  أخذها  فمن  وامتالكها، 
قيمة  وتحديد  الفقراء،  على  يوزعها  أو  قيمتها  ضمان  مع  بها  االنتفاع  لـه  فيجـوز 
وجرى  الناس  عليـه  ما تعارف  إلـى  يعود  ودناءتها  أهميتهـا  حيـث  مـن  األشـياء 
ذلك  وألجل  ذلـك،  تحـدد  نصوص  وال توجد  األشـياء،  تقييـم  فـي  بـه  العمـل 

قيمتها. وضمان  تعريفها  يجب  التي  اللقطة  تحديد  في  الفقهاء   اختلف 
إن  فإنه  السـهو،  وجه  على  أخذها  أو  التعدي،  سـبيل  على  اللقطة  أخذ  وإن 
الفقراء  على  فرقها  فإن  ضمن،  ربها  يعرف  لم  وإن  برئ،  إليه  وسلمها  ربها  عرف 
يبرأ  وحينئذ  إليه  سـّلم  رّبًا  لها  ُعرف  إن  ما لزمه  بضمان  ماله  في  لربهـا  وأوصـى 

مثله(٣). فله  له  الذي  أو  أجرها  بين  خيره  أو  منها، 
أخذها  َمـن  فهفوة  اللقطـة  أخـُذ  «وأما  الشـأن:  هـذا  فـي  جعفـر   ابـن  يقـول 
البراءة  يطلب  أن  وعليه  غارمًا،  لها  بأخذها  فصار  سالمًا  منها  كان  وقد  ومغالطة، 
صاحبه  أن  يسـتدل  الذي  والشـيء  العصا  مثل  فأما  ويراه،  العالـم  ما يفتيـه  علـى 
فإن  طلبه  في  صاحبه  إليه  يرجع  الذي  مثـل  وأما  بأخذه،  فال بأس  إليه  ال يرجـع 

لزمه»(٤). فقد  موضعه  من  رفعه  أو  أخذه 

كتاب  ومسلم،  رقم ١٩٥٠،  الشبهة،  من  ما يتنزه  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   (١)
أنس. عن  رقم ١٠٧١،  رسول اهللا،  على  الزكاة  تحريم  باب  الزكاة، 

تخريجه. تقدم   (٢)
.١٣٧/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٣)

.٢٣٩/٤ الجامع،  جعفر:  ابن   (٤)
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لقطة  أخذ  من  أن  جعفر   وابن  األصم   عثمان   عبـارة  من  ويفهم  يبدو  والـذي 
وال تبرأ  قيمتها،  وضمان  التوبـة  فعليه  يعرفها،  ولم  الناس  عند  معتبـرة  قيمة  لهـا 

بذلك. إال  ذمته 
وال يسـألون  أصحابها  إليها  ال يرجع  اللُّقط  من  جملة  األصم   عثمان   ويعدد 
ال  ما  مثل  اللقطة  مـن  التقط  «ومن  ما نصه:  «البصيـرة»  في  جاء  لتفاهتهـا.  عنهـا 
والعصا  القضيب  مثل:  وذلك  بأخذه  ال بأس  فذلك  وال يطلبه  صاحبه  إليه  يرجع 
أنه  يسـتدل  مما  مثله  كان  وما  واقعة،  والثمرة  والسـنبلة،  الطريق،  في  السـير  في 
من  على  وال شـيء  بمثله،  ال تخرج  نفسـه  وإّن  وال يطلبه  صاحبه،  إليه  ال يرجع 
إليه صاحبه،  السقاء والنعل في طريق مكة، حيث ال يرجع  لقط مثل ذلك، ومثل 
يعرف  فإن  به  وشـدا  وعرفه  حفظه  إليه  ويرجع  صاحبه  ما يطلبه  مثل  أخـذ  ومـن 

فرقه..»(١). يعترف  لم  وإن  سلمه، 
إذا  به  واالنتفاع  أخـذه  ما يجوز  األصم   عثمـان   يذكر  آخر  موضـع  وفـي 
فيقول:  فيها  المسـامحة  على  الناس  تعارف  أشـياء  وكلها  فقيرًا  الملتقط  كان 
أصحاب  تركه  أن  بعـد  الفقراء  من  األرض  فـي  السـنبل  لقِط  من  بـأس  «وال 
من  الدرس  موضع  من  لقط  من  وكذلك  به،  فال بأس  عنه  ويذهبوا  األرض، 
حين  الجذاذ  بعد  التمر  لقط  من  وكذلك  الحبوب،  من  يذهبوا  أن  بعد  الفقراء 
في  ذلك  جميـع  يكن  لـم  إذا  حصدوها  وقـد  منهـا،  النخـل  أربـاب  يذهـب 
المعنى  هذا  وفـي  منها...»(٢)  شـيء  لقط  ال يجوز  الحصـون  ألن  الحصـون؛ 
«المصنف»:  في  قال  الساقطة  الثمار  «وتناول  «جواهره»:  في  الراشـدي   يقول 
ساقطًا  كان  إذا  ثمرها  بلقط  بأسًا  فال أرى  حصن،  عليها  يكن  لم  إذا  والنخل 
فيه حصن  لما  كان عليها حصن فال َتعِرض  مضيعًا ال من ريح عاصف، وإن 
ال  ما  فقيل:  لقطه  يمنع  الذي  للثمر  المسقط  الريح  تقييد  في  واختلفوا  القوم. 

.١٣٧/١ - ١٣٨ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
.١٣٩/١ نفسه،  المرجع  األصم:   (٢)
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ثالث  وقيل:  دفعة،  سـبع  به  ما سـقط  وقيل:  النخل،  أرباب  نفوس  به  تطيب 
مرات»(١).

األرض  على  سـقطت  أشـياء  في  يتسـامحون  قد  الناس  أن  بركة   ابن  ويؤكد 
مثل  أخرى  أشياء  في  وال يتسامحون  إليها،  الرجوع  عدم  إلى  النفس  تسكن  مما 
«وأما  فيقول:  الناس  نفوس  فـي  قيمة  من  لها  لما  والنقود  والفضة  الذهـب  لقطـة 
أال  بالقلب،  جوازه  يعرف  مما  صاحبـه  إليه  ما ال يرجع  لقِط  من  الفقهـاء   إجـازة 
ذلك  فوق  ما قيمته  ما أخذ  وأجازوا  فضة  قيراط  لقط  لمن  يجيزوا  لم  أنهم  ترى 
الطريق  في  منهـم  يسـقط  مما  أربابها،  قلوب  طيـب  من  يعرفون  لمـا  أمتعـة  مـن 
من  بالقليل  نفوسـهم  وال تسـمح  بذلـك  نفوسـهم  فتسـمح  إليـه،  وال يرجعـون 
رأيه،  بغير  المسواك  غيره  مال  من  يكّسر  أن  لإلنسان  يجيزوا  لم  وكذلك  الفضة، 
بينهم  اإلباحة  تكون  حيث  ذلك،  أضعاف  وقيمته  مالـه،  من  التمر  لقط  ويجيـزوا 

له»(٢). واإلطالق  اللفظ  دون  بالقلوب 
التي يجوز أخذها  المباحة  األشياء  ويضع عثمان  األصم  ضوابط تضبط هذه 
لم  إذا  الفقراء  على  بها  التصدق  أو  لصاحبها،  حفظها  يجب  التي  المباحـة  وغيـر 
مِن  ال يمانع  أو  إليها،  ال يرجع  عادة  صاحبها  أن  وذلك  تميزها،  عالمة  لها  تكن 
«وال  فيقول:  فيه،  ال يطمـع  قليالً  شـيئًا  كان  أو  به،  النفس  ال تخـرج  أو  أخذهـا، 
وال ما  الـدواب  تلقيه  مما  ـ  مزارعهـم  ـ  النـاس  أموال  من  السـماد  لقـط  يجـوز 
األرض،  صاحب  بـه  وال يسـمح  األرض  يصلح  مما  ذلك  ألن  السـيل؛  يطرحـه 
المواضع  من  الحصون  غير  من  والتي  لقطه،  فال يجوز  األرض،  كسبته  مما  وهو 
أن  إال  بأخذه،  ال بأس  به  النفس  وال تخرج  ال يلقطـه،  الذي  باإلباحة  المعروفـة 
ال يجوز،  مباحـًا  يكن  لم  وما  ال يجـوز  ذلك  فإن  طيـر،  أو  خارب  ريـح  تكـون 

آمون  ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م،  ط،   ،٦٦/١٨ - ٦٧ المصنـف،  عبد اهللا:  أحمد بن  أبو بكـر  الكنـدي   (١)
ص ١٥٢. القواعد،  جواهر  الراشدي:  وينظر:  ـ  بتصرف.  والطباعة،  للتجليد 

ص ٢٦ - ٢٧. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٢)
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وال يجوز  وحطبه،  لقطه  جائز  المباحات  من  والحطب  الحصون،  من  وال يجوز 
كله  ذلك  حكم  كان  ممنوعًا  وشـيء  مباحًا  شـيء  كان  «وإن  المباحات،  غير  من 
باإلباحة،  يعلم  حيث  ذلك  قلت  وإنما  منه»(١)،  المباح  يصح  حتى  الممنوع  على 
إليه  ال يرجع  حيث  التمر،  من  الفلج  ما حمل  ولقط  ذلك،  من  ال يتمانع  وحيث 
للفقير،  بأخذه  ال بأس  ويتلف  ربه  عن  الذهاب  حد  في  ويصير  وال يطلبه  صاحبه 
إليه ربه وال يطلبه،  النخل والحطب الذي ال يرجع  وما حمله السيول من جذوع 
في  البحر  وكذلك  اختـالف،  وفيه  أخذه  جائز  والذهـاب  التلف  حد  فـي  وصـار 
إلى  دفعه  البحر،  أو  السيل  حمله  مما  عالمة  أو  رّب  له  علم  وما  اختالف،  لقطته 
عالمة،  له  كانت  إن  بعالمتـه،  وُعرف  به  شـدا  أو  عالمة  أو  رّب  له  علـم  إن  ربـه 
في  صرف  مال  وهـو  اإلباحة  مثله  في  ال يكـون  فيما  وكان  ذلـك  يعلـم  لـم  وإن 
إليه  ال يرجع  مما  كان  وإن  الفقـراء،  في  صرف  عالمة  له  تكن  لم  ومـا  الفقـراء، 
إليه  ال يرجع  الذي  المباحـات  من  فذلك  بثمن،  كثير  وال له  وال يطلبـه  صاحبـه 

ذلك..»(٢). مثل  فهي  كلها  األشياء  هذه  من  كان  وما  بأخذه،  وال بأس  صاحبه 

ينظر:  المانع».  يقـدم  والمقتضى  المانـع  تعارض  «إذا  وهي:  مشـهورة  فقهية  قاعدة  إلـى  يشـير   (١)
ص ٢٤٣. الفقهية،  القواعد  شرح  الزرقا:  أحمد 

.١٣٩/١ - ١٤٠ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)
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الزواج: صيغة  في  ـ   ١
عقد  في  والقبول  اإليجاب  يتحقق  أنه  على  وغيرهـم  اإلباضية   فقهاء  أجمـع 
عند  يجوز  وكذلك  منهمـا،  مشـتق  ما هو  وكل  والنكاح،  الزواج  بلفظي  الـزواج 
محمد  إليه  ما ذهب  هذا  ويؤكد  أخطبتَك،  أو  ملكتك  المزّوج:  يقول  أن  البعض 
أو  ملكتك  أو  زوجتك  قد  للمرأة  المزّوج  قال  «إن  قاال:  حيث  والعوتبي   الكندي  

جاز»(١). ذلك،  ولك  أنكحتك  أو  خطبتك 
ألفاظًا  يشـترطوا  فلم  النكاح،  صيغة  فـي  اإلباضية   فقهاء  بعض  توسـع  وقـد 
يقول  به،  العقد  يجوز  الناس  عرف  في  التزويج  يفيد  لفظ  كل  جعلوا  بـل  معينـة، 
جميع  في  ما كانت  كائنة  الناكح  بلغة  للنكاح  «ويصح  المعنى:  هذا  في  أبو مسألة 
يوافقوا  ما لم  التزويج  معنى  عندهم  يكون  مما  كالمهم  في  العادة  عليه  ما جرت 
هذا  على  الـزوج  قبـول  وكذلك  والمعنـى،  الـكالم  في  لهـم  محرمـًا  ذلـك  فـي 

الحال»(٢).
يقصد  أنه  تقييد  دون  النكاح  أللفاظ  وغيره  مسـألة  أبي  إطالق  سـبب  ولعل 
ال يتقيدون  حيـث  عقودهم  في  وأعرافهـم  الناس  عـادات  به  جرت  بمـا  األخـذ 
يألفونها،  بلغات  التحدث  فيفضلون  بها  النطق  عليهم  يصعب  وقد  العربية،  باللغة 
من  ما ال يخفى  اإلطالق  هذا  وفي  وغيرها،  والمالوية  والفارسية  البربرية  كاللغة 

الضياء، ٣٤٧/٨.  العوتبي سلمة،  ـ  بعدها.  الشرع، ٤١/٤٧ وما  بيان  إبراهيم:  الكندي محمد بن   (١)
ص ٥١. اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسادًا  صحة  النكاح  أرشوم:  مصطفى  ـ  بعدها.  وما 

ص ١٥١. مسألة،  أبي  كتاب  (ت: ٥٠٤هـ):  الفرسطائي  بكر  أحمد بن  العباس  أبو   (٢)



٤٦٩ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

عن  فضالً  عقودهم،  إنشاء  في  عنهم  والمشقة  الحرج  ورفع  الناس  على  التيسير 
والمباني»(١).  ال لأللفاظ  والمعاني  للمقاصد  العقود  في  «العبرة  أن  األصل  كون 

الصداق: مقدار  تحديد  في  ـ   ٢
بعضهم:  فقال  الصداق  مقـدار  تحديد  في  وغيرهم  اإلباضية   فقهـاء  اختلـف 
حديد،  من  خاتم  أو  بسواك  ولو  الناس  عليه  ما تراضى  وقيل  دراهم،  أربعة  أقله 
الزواج  يريد  الذي  للرجل  قال  إذ  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  المشهور عن  الحديث  إلى  استنادًا 
يثبت  فلم  الصداق  أكثر  أما  حديد..»(٢)   من  خاتمًا  ولو  «التمس  فقير  وهـو  بامـرأة 

عليه. وتعارفوا  الناس  عليه  تراض  لما  ُتِرك  بل  معروفًا  حّدًا  الفقهاء   عن 
فقال:  المسـألة  هذه  في  الفقهاء   اختالف  النكاح  كتاب  في  الجناونـي   نقـل 
ز ما تراضى  «والذي يجوز من الصداق فيه اختالف بين الفقهاء، فمنهم من يجوِّ
أربعة  الصـداق  أدنى  يقول:  مـن  ومنهم  بسـواك،  ولو  كثر  أو  قـّل  عليـه  النـاس 
خمسـة  يقول:  من  ومنهم  السـارق،  يد  به  يقطع  الذي  مثل  فوقها،  فمـا  دراهـم 
ُعشـر  نصف  وللثيب  ديتها،  ُعْشـر  للبكر  يقول  من  ومنهـم  فوقها،  فمـا  دراهـم 
الصداق  وأقصـى  الثمن،  نصـف  وللثيب  للبكـر،  ثمنهـا  ُعشـر  ولألمـة  ديتهـا، 
أو  الحرة  دية  من  أكثر  كان  ولو  معروف،  حد  له  ليس  عليه،  النـاس  ما تراضـى 
وقد  الصداق،  في  اإلسـراف  محمود  غير  أنه  إال  جائز  فهو  األمة  ثمن  من  أكثر 

ص ٥١ - ٥٢. نفسه،  المرجع  أرشوم:  مصطفى   (١)
حديث:  ولي،  السـلطان  باب:  النكاح،  كتـاب  البخاري،  رواه  للبخـاري،  واللفظ  عليـه،  متفـق   (٢)
إني  فقالت:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ،  إلى  امرأة  «جاءت  بلفظ:  السـاعدي،  سـعد  سـهل بن  عن   ، ٤٨٤٤ 
«هل  قال:  حاجة،  بها  لك  تكن  لم  إن  زوجنيها  رجل:  فقال  طويالً،  فقامت  نفسـي،  من  وهبت 
ال إزار  جلسـت  إياه  أعطيتها  «إن  فقال:  إزاري،  إال  ما عندي  قال:  تصدقها؟»  شـيء  من  عندك 
فقال:  يجد،  فلم  حديد»  من  خاتمًا  ولو  «التمس  فقال:  شيئًا،  ما أجد  فقال:  شيئًا»  فالتمس  لك، 
«قد  فقـال:  سـماها،  لسـور  كذا،  وسـورة  كذا،  سـورة  نعم،  قال:  شـيء؟»  القرآن  مـن  «أمعـك 

حديث:  ٢٦٣٢ . الصداق،  باب  النكاح،  كتاب  ومسلم،  القرآن».  من  معك  بما  زوجناكها 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٧٠

وفي  ُيْمنِـه»(١)،   على  دليل  الصـداق  في  «اليسـير  قال:  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روي 
من  شيئًا  وال زّوج  نسائه  من  شيئًا  ما تزوج  «أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الروايات  بعض 
أربعمائة  وذلك  درهمًا،  أربعون  واألوقيـة  أوقية»(٢)   عشـر  اثنتي  من  بأكثر  بناتـه 

[درهمًا]»(٣). وثمانون 
«ال  قال:  مهورًا؟  للنسـاء  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فَرض  هل  زيد   جابر بن  سـئل  وقد 

بينهم...»(٤) . الناس  عليه  ما اصطلح  إال  أعلمه 

الطالق: باب  في  ـ   ٣
الطالق  حكـم  وما  بعـده؟  أم  العقد  قبـل  يقع  هـل  الطـالق؟  يقـع  متـى 

بشرط؟ المعّلق 
إذا  يتزوجهـا،  ولـم  ال يملكها  المـرأة  يقـول  رجـل  فـي  اإلباضيـة   اختلـف 

بها. الطالق  ال يقع  بعضهم:  فقال:  فتزوجها،  طالق،  فأنت  تزوجتك 
معقبًا  بركة   ابن  قال  اليمين،  عند  عيَّنها  ألنه  الطالق؛  بها  يقع  بعضهم:  وقال 
هذا  فعلى  كالشـاذ  قولهم  مـن  كان  وإن  بأصولهـم  أشـبه  القول  «وهـذا  عليهـم: 
عليها  عقد  فإذا  طالق،  فأنت  نكحتك  إذا  ال يملكها  المرأة  رجل  قال  إذا  القـول: 

السـيدة  حديث  األنصار،  مسـند  من  المسـتدرك  الملحق  األنصـار،  مسـند  باقـي  أحمـد،  رواه   (١)
عائشـة  عن  رقم ٢٧٣٩،  النكاح،  كتاب  المسـتدرك،  في  والحاكم  رقم ٢٤٠٥٦ ،  عائشـة # ، 
عروة:  قال  رحمها».  يتيسر  وأن  صداقها،  يتيسر  وأن  خطبتها،  يتيسر  أن  المرأة  يمن  «مِن  بلفظ: 
الذهبي.  ووافقـه  مسـلم،  شـرط  على  صحيح  الحاكم:  وقـال  للـوالدة»  رحمهـا  يتيسـر  «يعنـي 

.٤٠/٢ اإلحياء،  أحاديث  تخريج  جيد.  إسناده  العراقي: 
كتاب  المجتبى،  في  والنسائي  المهور، رقم ١١١٤،  باب من  النكاح،  كتاب  الترمذي،  رواه   (٢)
الترمذي:  قـال  الخطاب،  عمر بن  عـن  رقم ٣٣٤٩،  األصدقة،  فـي  القسـط  باب  النـكاح، 

صحيح. حسن 
ص ٨٤ - ٨٥. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (٣)

القومي  التـراث  وزارة  نشـر  زيد،  جابر بن  اإلمـام  جوابات  من  خلـف،  سـعيد بن  الخروصـي   (٤)
ص ٨٨. بمصر،  العرب  سجل  بمطابع  طبع  ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م،  ط،  ُعمان،  سلطنة  والثقافة، 
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الوطء،  العقد دون  التزويج اسم يقع على  النكاح قبل  التزويج وقع الطالق؛ ألن 
هذا  فإن  حرة  أنت  ألمته  أو  طالق،  فأنت  نكحتـك  إذا  أمته:  أو  لزوجته  قـال  ولـو 

بينهم. والعرف  الناس  مقاصد  على  وهذا  الجماع،  على  يقع 
لم  بإصبعه  فافتضها  حرة،  فأنت  افتضتك  إن  بكر:  له  لجارية  رجل  قال  ولـو 

الناس...»(١). ما يعرفه  على  افتضاض  وليس  َعقر  ذلك  فعل  ألن  تعتق؛ 
ـ  الجماع  يعني  ـ  أتيتك  أو  باضعتك  أو  وطئتك  إن  لزوجته:  قال  لو  وكذلك 
نفسه؛  بالفرج  يعرف  كله  ذلك  ألن  تحُرم؛  لم  الماء  نزل  حتى  الفرج  دون  فوطئ 
بقولي  أردت  قال:  الجماع، ولو  األلفاظ  المراد من هذه  أن  العرف جار على  ألن 
يسعها  أن  رجوت  زوجته  صدقته  وإن  الحكم،  في  منه  يقبل  لم  بِِرجلي،  وطئتك 

معه. المقام 
لها،  يأذن  أن  إال  منزله  من  خرجت  إن  زوجتـه  بطالق  حلف  رجالً  أن  ولـو 
ال تطلق؛  فإنها  فخرجت،  الخروج،  علـى  نهاها  أعاد  حتى  تخرج  فلم  لهـا  فـأذن 

لها(٢). أذن  قد  ألنها 
به  يقع  لم  مّيتًا  به  فجيء  زيد،  قدِم  متـى  طالق  أنتِ  المرأته  رجل  قـال  «ولـو 
الدار،  دخـل  إن  لها:  قـال  إن  وكذلك  بـه،  جيء  بـل  يجىء،  لـم  ألنـه  الطـالق؛ 

الطالق»(٣). يقع  لم  َكرًها  فأُدِخل 
الالعبين  مع  فقعد  ال يلعب،  أن  زوجته  بطالق  حلف  عمن  الثميني   وسـئل 
«ال  فقال:  الدراهم.  من  وكذا  كذا  أقضي  أنا  كذا  فالن  أخذ  إن  لعبهم  في  يراهنهم 

العرف»(٤). في  بلعب  ليس  ألنه  بذلك،  زوجته  تطلق 

.١٧٢/٢ الجامع،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
ودوره  البهلوي  السـلمي  بركة  ابـن  اإلمام  زهران:  المسـعودي  ـ  السـابق.  المرجع  بركـة:  ابـن   (٢)

ص ١١٤. اإلباضية،  المدرسة  في  الفقهي 
.١٦٨/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٣)

.٢٢٨/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٤)
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اآلخر: وفاة  بعد  البيت  متاع  ملكية  الزوجين  أحد  ادعاء  في  ـ   ٤
أحد  مـات  إذا  حكـم  في  وغيرهـم  اإلباضيـة   مـن  العلـم  أهـل  اختلـف 
فيه،  اجتماعهما  أيـام  يسـكنانه  كانا  المنزل  ما في  أحدهما  فادعـى  الزوجيـن 
ورقيق  حيوان  من  منهما  للحّي  ذلك  في  القول  أّن  إلى  اإلباضية   أكثر  فذهب 

ذلك. وغير  وأثاث 
بين  العادة  طريق  من  يملك  فيما  إال  منهمـا  الحّي  ال يصدق  بعضهم:  وقـال 
البيوت،  في  النساء  آلة  من  هو  فيما  ق  ُتصدَّ المرأة  أن  إلى  يذهب  كأنه  الزوجين، 
وما  والفرس  والجحفة(١)  السـيف  في  الرجل  وُيَصّدق  تحويـه،  وما  الطبلة  نحـو 

لنفسه. واتخاذه  شأنه  من  ليس  فيما  منهما  وال يصّدق  له،  يصلح 

الفريقين: أدلة 
مما  وأخيها  أبيها  من  ترث  قد  المرأة  أن  منهما:  الحي  بِصدق  قال  من  احتج 
لغيرها،  أمانة  يدها  فـي  يكون  وقد  المحاربين،  لمعونة  وُيشـتَرى  للرجال  يكـون 
على  المسـألة  هذه  أمر  فيجري  اآلخر  القول  أصحاب  وأما  ال يجوز.  هذا  ومثل 

فيه(٢). ال نص  فيما  محكمة »  «العادة  ألن  الناس؛  بين  والعرف  العادة 
َكبقية  الدعـوى  هـذه  اعتبار  إلـى  وجنح  الرأييـن  خالـف  بركـة   ابـن  ولكـن 
اآلخر،  على  ألحدهما  ال فضل  دعواهما  في  متساوون  المّدعين  وأن  الدعوات، 
ومن  الملك ،  دليل  اليد  ألن  يمينه؛  مع  قوله  فالقول  شيئًا  يده  في  كان  فمن  وعليه 
«البينة  الدعاوى  في  المشـهورة  بالقاعدة  عمالً  البينة  فعليه  ذلك  غير  عليه  ادعـى 
يقول:  إذ  عبارته  مـن  ما يفهم  وهذا  عليه »  المدعى  على  واليميـن  المدعي  علـى 
في  الناس  ما يتداعاه  سـبيل  ما يدعيانه  سـبيل  في  مدعيان  أنهما  يوجب  «والنظر 
قبضه  وفي  شيء  منهما  يده  في  كان  فمن  بعض،  على  بعضهم  ويدعي  األمالك، 

خشب. بدون  جلد  من  الترس  الجحفة:   (١)
ص ٢٦٦ - ٢٦٧. نفسه،  المصدر  بركة:  ابن   (٢)
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مشاركة  أو  ملك  دعوى  عليه  ادعى  ومن  فيه،  قوله  القول  كان  حوزه  في  ودخل 
دماء  قوم  السـتحل  بدعواهم  الناس  أعطى  «لو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  البينة  عليه  كان 
يدل  وهذا  اليمين»(١)،   المنكر  وعلـى  ادعى  من  على  البينة  ولكن  وأموالهم،  قـوم 

الخصوم»(٢). من  غيرهما  كدعوى  الهالك  ورثة  مع  منهما  الحّي  دعوى  أن  عن 

القول: مجمل 
يترجح  الناس  لواقع  مالءمتها  ومدى  الفريقين  كل  أدلة  في  النظر  بعد  ولكن 
وافق  فما  الحاالت،  هـذه  مثل  في  والعرف  العادة  بتحكيم  القائـل  الرأي  عنـدي 
ذكر  الزوجين  من  كل  بخصوصيات  ومتعلقًا  مناسبًا  وكان  وعادتهم  الناس  عرف 
عند  والمعتاد  المعقول  من  فليس  يده،  تحت  كان  إذا  خاصة  له،  فهو  أنثى  أو  كان 
وعليه  ذلك،  مثل  المرأة  تدعي  أو  زوجته  ثياب  امتـالك  الرجل  يدعى  أن  النـاس 
المرأة وتحتاج  الخياطة من خصوصيات  الزينة وأدوات  النوم وُحلّي  فأثاث غرفة 
الرجل كأدوات  بعمل  ما يتعلق  وأما  يدها،  إذا كانت تحت  لها خاصة  فهي  إليها، 
مسلم،  ما رواه  منها:  المعنى  هذا  تفيد  منها  قريبة  أخرى  بصيغ  وورد  اللفظ،  بهذا  عليه  نقف  لم   (١)
«لو  بلفظ:  عباس،  ابن  عن  حديـث:  ٣٣١٤ ،  عليه،  المدعى  على  اليمين  باب  األقضيـة،  كتـاب 
عليه».  المدعى  على  اليمين  ولكن  وأموالهم،  رجال  دماء  ناس  الدعى  بدعواهم،  الناس  يعطى 
في  ماجه  وابن  حديث:  ٥٨٠٩ .  اليمين،  من  على  القضاء،  كتاب  الكبرى،  السنن  في  والنسائي 
األلباني. والبيهقي  المدعي، حديث:  ٢٣١٨ . وصححه  البينة على  باب  السنن، كتاب األحكام، 
المدعى  على  واليمين  المدعي،  على  البينة  باب:  والبينات،  الدعوى  كتاب  الكبرى،  السنن  في 
الطائف،  على  الزبير  البن  قاضيًا  كنت  قال:  مليكة،  أبي  ابن  «عن  بلفظ:  حديث:  ١٩٧٢١   عليه 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباس ^  ابن  فكتب  عباس،  ابـن  إلى  فكتبت  قال:  المرأتيـن،  قصـة  فذكـر 
المدعي،  على  البينة  ولكن  ودماءهم،  قوم  أموال  رجال  الدعى  بدعواهم  الناس  يعطى  «لو  قال: 
الطالب،  على  البينـة  «ولكن  بلفظ:  البيهقـي  عند  أخرى  رواية  وفـي  أنكر».  من  علـى  واليميـن 
مسـند  هاشـم،  بني  مسـند  في  حنبل  وأحمد بن  حديث:  ١٩٧٢٠ .  المطلوب»،  علـى  واليميـن 
ولو  عليه،  المدعى  على  اليمين  «إن  بلفظ:  حديث:  ٣٣٢٤   عبد المطلب،  العباس بن  عبد اهللا بن 

ودماءهم»». الناس  أموال  أناس  الدعى  بدعواهم،  الناس  أعطي 
.٢٦٧/٢ الجامع،  بركة:  ابن   (٢)
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المتاع  بعـض  كان  إذا  أمـا  له،  فهـي  الحـرب  أو  الحـدادة  أو  البنـاء  أو  الفالحـة 
المطبخ  وأدوات  كالكتـب  منهمـا  كل  يسـتعملها  والمـرأة  الرجـل  بيـن  مشـتركًا 
خالف،  عليها  وقـع  فإن  وغيرها،  والحيوانـات  التعليم  ووسـائل  والمفروشـات 
ادعى عليه غير ذلك،  يمينه، وعلى من  له مع  فهو  منها في حوزته  فمن كان شيئًا 

له. وتسلم  ذلك  يثبت  بما  فيأتي  يده  في  أمانة  تكون  ربما  ألنها  بالبينة؛  فعليه 

والغائب: المفقود  أحكام  في  ـ   ٥
مع  إنسـان  خبر  انقطاع  هو  «والفقد  فقـال:  الفقد  أطفيش   القطـب  عـرف 
عنه،  الكشـف  إمكان  مع  خبـره  انقطع  مـن  والمفقود  عنـه،  الكشـف  إمـكان 
ألنه  الخطاب ؛  عمر بـن  عهد  على  العصر  أهـل  بإجماع  الفقد  حكـم  وشـرع 
فكان حكمه  أهل عصره،  أحد من  ينكر عليه  يده زمان واليته ولم  جرى على 

إجماعًا»(١). وسكوتهم 
وال يدرى  تنجلي  ثم  الحرب  صف  في  أنه  يصح  الذي  هو  المفقود:  وقيـل: 
أحي  ال يعلم  ثم  السفينة،  فتكسر  السفينة  في  يكون  والذي  قتل،  أو  حّي  أو  مات 
يحمله  أو  السـيل  يحمله  والذي  الحريـق،  في  يكون  والـذي  مـات،  أو  غـرق  أم 

مفقودون(٢). فهؤالء  السبع 
فقال:  الغياب  حـاالت  إلى  بعضها  وألحـق  الفقد  حاالت  الجناونـي   وعـدد 
وال ميتًا،  حّيًا  ذلك  بعـد  ُيَر  لم  ثم  الماء  به  أحاط  من  منهـا:  أوجه  خمسـة  «وهـو 
في  الرجال  به  أحاط  ومن  وال ميتًا،  حّيًا  ذلك  بعد  ُير  ولم  الحريق  به  أحاط  ومن 
السالح  معه  وليس  الليل  في  خرج  ومن  وال ميتًا،  حّيًا  ذلك  بعد  ُير  ولم  المعركة 
المتخلف  في  قيل  وقد  الرفقة،  عن  والمتخلف  طالبهـا،  هو  حاجة  له  يعلم  ولـم 
ألنه  مفقود؛  هو  يقول  من  فمنهم  السـيل،  حمله  ومن  غائبًا،  يكون  أن  الرفقة  من 

ص ٢١٩. النكاح،  كتاب  الحاشية  معمر،  يحيى  على   .١٧٨/١٢ النيل،  شرح  أمحمد:  أطفيش   (١)
.١٠٧/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)
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غائب،  فهو  دابة  حملتـه  وَمن  غائب،  هو  يقـول  من  ومنهم  الماء،  بـه  أحاط  قـد 
غائب...»(١). فهو  نزعه  وال يطاق  حائط  أو  جبل  عليه  انهدم  من  وكذلك 

التي  األوجه  هـي  «هذه  فقال:  الحـاالت  هذه  على  معمر   يحيـى  علـي   وعلـق 
التي  األحـوال  أما  المفقـود،  أحكام  تحـت  داخلة  اعتبارهـا  علـى  اإلجمـاع  وقـع 
بعد ذلك حّيًا وال ميتًا،  ثم ال ُيرى  الشخص في مظنة هالك  فيها  يغيب  تشبهها مما 
الغائب»(٢). بأحكام  تلتحق  فإنها  مفترس،  حيوان  احتمله  أو  الجبل  عليه  وقع  كمن 

طريق  إلى  بيته  مـن  يخرج  «الذي  قال:  المفقـود؟  عن  زيد   جابر بـن  وسـئل 
بمفقود  فذلك  مسـافرًا  بعيدة  أرض  إلـى  يخرج  والذي  المفقود،  فذلـك  مخطـر 
أو  موتـه  يبلغهـا  أو  يأتـي  حتـى  تتـزوج  أن  المرأتـه  وليـس  غيبتـه،  طالـت  وإن 

طالقه...»(٣).
المفقود  بمـوت  للحكم  الفقهاء   حددهـا  التي  المـدة  إلى  بركـة   ابن  ويشـير 
سـنين،  أربع  وهو  الفقد  أجل  مضى  إذا  المفقود  بموت  «ويحكم  فيقـول:  بعدهـا 
يعلم  لم  ثم  البحر  جزيرة  في  والُملَقى  السيل،  حمله  من  وكذلك  خالفه،  واليقين 

خالفه»(٤). واليقين  بالموت  له  حكم  سنين  أربع  مدة  إلى  نجاة  له 
وإنما  الشرعية  بالنصوص  تثبت  لم  المدة  هذه  أن  بركة   ابن  عبارة  من  ويفهم 
ألن  الحاالت  هذه  في  العمل  بها  وجرى  الناس،  عليه  تعارف  بما  الفقهاء   قدرها 

محكمة ». «العادة 
بّينها  فقد  وميراثه  وماله  المفقود  كزوجـة  الفقد  على  المترتبة  األحكام  أمـا 
سنين  أربع  مدته  «والمفقود  الصدد:  هذا  في  األصم   عثمان   يقول  أيضًا،  الفقهاء  
ينقضي  حتى  ورثته  من  مات  من  لكل  وارث،  الحياة  حكم  على  وهو  له،  وماله 

ص ٢٢٠. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (١)
ص ٢٢. النكاح،  كتاب  على  الحاشية  معمر:  يحيى  علي   (٢)

ص ١٥١. زيد،  جابر بن  اإلمام  جوابات  من  خلف:  سعيد بن  الخروصي   (٣)
ص ٢٥٩. البسام،  الورد  الثميني:  ـ  ص ٣٦ - ٣٧.  التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٤)
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لوارثه  وليس  سنين،  األربع  مدة  إلى  ماله،  من  وعياله  زوجته  ونفقة  فقده،  أجل 
أهله  أماته  سنين  أربع  انقضى  فإذا  وال مدخل  حجة،  ماله  في  سنين  األربع  في 
وال نفقة  وبانت  وعشرًا،  أشهر  أربعة  واعتدت  زوجته  وطلقت  ماله،  واقتسـموا 
انقضت  فإذا  فيها،  المميتة وال نفقة  ذلك عدة  األشهر؛ ألن  األربعة  في عدة  لها 
فالحاكـم،  األوليـاء  يطلقهـا  لـم  وإن  ج،  تـزوَّ أن  فلهـا  وعشـرًا  أشـهر  األربعـة 
إن  ماله  في  صداقها  ذلك  بعد  ولها  العدة  وانقضاء  الطالق  بعـد  إال  فال تتـزوج 

عليه»(١). حق  لها  كان 
بموته  ُحكم  فقده  يوم  من  سنين  أربع  المفقود  على  أتى  «وإن  الجناوني :  قال 
ذلك  بعد  تعتد  ثـم  المفقود،  أولياء  يطلقها  حتـى  امرأته  وال تنكح  مالـه،  وُقّسـم 
الذي  وهو  يوم  ونصف  يومًا  ذلك  على  تزيد  بأن  قيل:  وقد  وعشـرًا،  أشـهر  أربعة 
أبي  عن   (٢) الشـيخ 3  ذلك  روى  بلغنا،  فيما  الخطاب  3  عمر بن  بـه  حكـم 

ذلك(٤). مثل  غيره  وعن   ،«  5 الفرسطائي (٣)  عبد اهللا 
ثم  سنين  أربع  «تتربص  قال:  زوجها؟  فقدت  امرأة  عن  زيد   جابر بن  وسـئل 
بنفقتها؟ فكيف  السائل:  قال  أشهر وعشرًا»،  أربعة  تعتد  ثم  أولياء زوجها،  يطلقها 

كانت  ذلك  بعد  حياة  له  ُعلم  فإن  بالمعروف،  ماله  من  تنفق  أن  «لها  فأجاب: 
مما  وذلك  الميراث،  من  حصتها  من  ما أنفقت  كان  موته  مضى  وإن  عليه،  النفقة 
بالمعروف  عليهـا  ينَفـق  أن  أحـب  أني  مع  عبـاده،  مـن  يشـاء  من  بـه  اهللا  يبتلـي 

بذلك»(٥). الورثة  أنفس  طابت  إن  حسنًا،  ذلك  وأرى  عليه،  به  ما تربصت 

ص ٢٢٣ - ٢٢٤. سابق،  مرجع  الجناوني:  ـ   .١٠٧/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (١)
ترجمته. تقدمت  هارون،  سلمان بن  أبو الربيع  هو  شيخه   (٢)

ص ٢٢٢ - ٢٢٣. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (٣)
بكر  محمد بن  أبو عبـد اهللا  فهـو  ص ٢٢٢.  النـكاح،  كتاب  علـى  الحاشـية  في  ترجمـة  ينظـر:   (٤)
في  الهجريين،  والخامـس  الرابـع  القرنيـن  في  عـاش  اإلباضية  أئمـة  أعظـم  مـن  الفرسـطائي، 

األقوال. أرجح  على  ٤٤٠هـ 
ص ١٥١. سابق،  مرجع  خلف:  سعيد بن  الخروصي   (٥)
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امرأة  أن  طالب   أبي  علي  بن  عن  المتقدمين  كتب  بعض  من  الجناوني   ونقل 
أن  وبين  طالقـه،  أو  زوجهـا  موت  يأتيهـا  حتى  ال تتـزوج  مبتـالة  هـي  المفقـود 
إذا  المفقود  امـرأة  أّن  من  قبـُل  من  ما ذكر  اإلباضيـة   جمهور  عنـد  بـه  المعمـول 
وعشـرًا،  أشـهر  أربعة  امرأته  واعتدت  ماله  ُقسـم  سـنين  أربع  فقده  علـى  مضـى 
تزوجت  ذلك وقد  بعد  المفقود  َقدِم  «وإن  األولياء،  بعد طالق  إن شاءت  فتتزوج 
عندنا،  به  المأخوذ  وهـو  الصداقْين  أقل  اختار  شـاء  وإن  أخذها  شـاء  فإن  امرأته 
امرأته  يأخذ  بأن  يقـول  من  ومنهم  الصداقين،  أكثر  يختـار  بأن  يقول  مـن  ومنهـم 

اآلخر»(١). وعلى  عليه  حرمت  بأنها  يقول  من  ومنهم  له،  وال خيار 
عن  ما نقل  وصحح  الجناوني   إليه  ما ذهب  النيل»  «شرح  في  القطب  وخالف 
قال:  أنه  علـي   عن  ما روي  «وأما  فقـال:  ـ  وجهه  اهللا  كـرم  ـ  طالب   أبـي  علي  بـن 
يأتيها موته أو طالقه ، فغير صحيح عنه، بل الصحيح  المفقود ال تتزوج حتى  امرأة 

اإلجماع»(٢). انعقاد  قبل  فلعله  صح  وإن  عثمان ،  قال  وكذا  كُعمر،  قال  أنه  عنه 
يدر  ولم  غاب  من  «فإنه  فقال:  حقيقته  األصـم   عثمان   حدد  فقد  الغائب  أمـا 
ولو  أبدًا،  موتـه  يصح  حتى  غائـب  ذلك  فإن  سـببه،  من  كان  وال ما  توجـه  أيـن 

سنة...»(٣). مائة  مدة  فيه  وأقل  االختالف،  فيه  قيل  وقد  ذلك  تطاول 
الخارج  «هو  الغياب:  أحـكام  عليه  تجوز  الذي  الغائب  أن  الجناونـي   وذكـر 
على  كان  ومن  منزلـه،  يدخل  حتى  غائب  فهـو  غيابته  صحت  فإذا  الحـوزة  مـن 
فال يجوز  ـ  فرسخين  من  أقل  الحوزة  وحّد  ـ  منزله  بين  وكان  الحوزة،  من  طرف 

الحوزة»(٤). من  خرج  إذا  الغياب  أحكام  عليه 
فتاوي  حمد،  أحمد بن  الخليلـي  ـ   .٢٢٥ وأيضًا  ص ٢٢٧ - ٢٢٩.  النـكاح،  كتاب  الجناونـي:   (١)

ص ٣٧. الثاني،  الكتاب  النكاح، 
النكاح  كتاب  على  الحاشية  معمر:  يحيى  علي  ينظر:   .١٧٨/١٢ النيل،  شرح  أطفيش:  القطب   (٢)

ص ٢٢٨. للجناوني، 
ص ١٠٩. البصيرة،  عثمان:  األصم   (٣)

ص ٢٢١ - ٢٢٢. نفسه،  المصدر  الجناوني:   (٤)
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فيقول:  والمفقـود  الغائب  حكـم  بين  الفـرق  معمر   يحيى  علـي  المحقـق  وبيَّـن 
بموته  ُيحكم  فقده  ثبت  إذا  المفقود  ألن  كبير؛  والمفقود  الغائب  حكم  بيـن  «والفـرق 
اآلراء  اختلفت  فقد  الغائب  أما  نساؤه،  وتتزوج  أمواله  فتقسم  سنوات  أربع  تمام  بعد 
ومنهم  غيابه،  طال  مهما  أبدًا  بالموت  عليه  ال يحكم  أنه  يرى  من  الفقهاء   ومن  حوله. 
وعشرين  ومائة  سنة  سبعين  بين  تتراوح  زمانية  مدة  في  موته  على  يحكم  أنه  يرى  من 
زوجته  تطلق  وحينئذ  سنة،  سبعين  بعد  إال  بموته  ال يحكم  األقوال  أيسر  فعلى  سنة، 

أنداده»(١). جميع  انقرض  إذا  إال  بموته  ال يحكم  يقول:  من  ومنهم  أمواله،  وتورث 
إلى  فذهبوا  ـ  اإلباضية  جمهور  ـ  المتأخرين  اإلباضية   علماء  بعض  وخالف 
أربع  مدة  الشـخص  غاب  فإذا  المـدة،  في  والمفقود  الغائـب  بين  التفريـق  عـدم 
أمواله  وتقسـم  وعدتها،  زوجته  طالق  من  المفقود  أحـكام  عليه  جرت  سـنوات 
العالم  أصبح  أن  بعـد  العصر،  هذا  في  والمفقود  الغائـب  أخبار  معرفـة  لسـهولة 
مدة  انتظار  إلـى  فال حاجة  واالتصال،  اإلعـالم  وسـائل  وتطورت  واحدة،  قريـة 

موته. أو  حياته  من  للتأكيد  طويلة 
مفاده:  الموضوع  هذا  في  الخليلي   أحمد  الشـيخ  سـماحة  على  سـؤال  ورد 
في  عنه  وُبحث  شيء،  عنه  يعرف  ولم  عامًا  وسـتين  خمسـة  منذ  خرج  رجالً  «أن 
فتقسـم  بموته،  للحكم  كافية  المدة  هذه  فهل  خبره،  يتبين  فلم  المجاورة  البلدان 

ال؟». أم  منه  زوجته  وتعتد  تركته 
إليه  ذهب  كما  بالموت  عليه  للحكم  كافية  سـنوات  أربع  أن  «أرى  فأجاب: 
والمفقود،  الغائب  بين  التفرقة  عدم  على  بناء  عليه(٢)،  اهللا  رضوان  الخليلي   اإلمام 
وإمكان  البعيد،  قرب  من  ما حصـل  إلى  العصر  هذا  في  يسـتند  وجيه  رأي  وهـو 

الديار»(٣). تنائي  مع  ولو  الحقائق  تقصي 

ص ٢٢٠. الحاشية،  معمر:  يحيى  علي   (١)
أجوبة  له  ُعمان  سلطنة  في  ودولة  علم  إمام  كان  الخليلي،  عبد اهللا  محمد بن  العادل  اإلمام  هو   (٢)

١٣٧٣هـ. سنة  توفي  الجليل»  الفتح  مجموعة» 
ص ٣٧٣. الثاني،  الكتاب  النكاح،  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (٣)



٤٧٩ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

لتيسير  العصر  هذا  في  العمل  به  ما يصلح  هو  الشـيخان  إليه  ما ذهب  ولعل 
يعسـر  قديم  ُعرف  بسـبب  الشـريعة  أحكام  ال تتعطل  حتى  الناس،  على  األمـور 
األحكام  تغيير  ينكر  «ال  وهي  ذلك  تؤكد  قاعـدة  قرروا  والعلماء  إليه،  االحتـكام 

الزمان»(١).   بتغير 
به كزوجته وأوالده ومصير  الغائب ومن يرتبط  بيان أحكام  الفقهاء   وقد اهتم 
غاب  وإن  موته،  يصـح  حتى  به  يحتفظون  أوالده  يـد  في  وماله  فقالـوا:  أموالـه، 
وارثه  أماته  سنة،  وعشرون  مائة  أو  سنة  مائة  له  خال  وقد  ميت،  أو  أحي  يدر  ولم 

زوجته. واعتدت  ماله،  وقسم 
يصح  حتى  األحيـاء  حكم  في  الغائـب  ُيعتبر  أن  األصـم   عثمـان   واسـتحب 
في  يتسرع  أن  خوفًا  موته»(٢)،  يصح  حتى  الحياة  في  أنه  إلّي  «وأَحب  فقال:  موته 

جديد. من  يظهر  ثم  أمواله،  وتقسم  إماتته، 
وله  توجه  أين  ُيدر  ولم  امرأة  أو  رجـل  غاب  «إذا  أنه  أيضًا:  أحكامـه  ومـن  ـ 
في  كان  وإن  موته،  يصح  حتى  يده،  في  هو  من  يد  في  فماله  رجل،  يد  فـي  مـال 
تجرى  المال  فـي  عليه  التي  والمؤنة  أيديهـم،  في  هو  فكذلك  وزوجتـه  بنيـه  يـد 
مات  أنه  موته  يصح  حتى  ال تـؤدى  ووصاياه  موته،  أو  نفقته،  له  عليه  مـن  علـى 

الصحة»(٣). بعد  ماله  ويقسم  وصيته  تنفذ  ثم 
فليأخذها  امرأتـه  تزوجت  وقد  قـدم  إذا  الغائـب  «أن  الجناونـي :  ويذكـر 
وليس  المفقود،  مثل  الصداقين  أقـل  يختار  بأن  قيل  وقد  له،  وال خيار  عليـه 
عليه  وليـس  الفقد،  فـي  الجملة  أهـل  قول  بجـواز  قيل  وقـد  العمـل،  عليـه 

العمل»(٤).

ص ٢٢٧. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقاء   (١)
.١٠٩/١ البصيرة،  عثمان:  األصم   (٢)

نفسه. عثمان:  األصم   (٣)
ص ٢٢٩. النكاح،  كتاب  الجناوني:   (٤)
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القول: وخالصة 
بمرور  المفقود  مـوت  على  حكموا  اإلباضيـة   أن  يتبين  ما تقـدم  خالل  مـن 
سنة،  سبعون  أقلها  معينة  مدة  بمرور  الغائب  وعلى  فقده،  من  سـنوات  أربع  مدة 
الحكم  وهذا  بالمفقود،  قياسًا  سنوات  أربع  وقيل  سنة،  وعشـرون  مائة  وأقصاها 
مثل  في  الناس  عند  الجاريـة  والعادة  الظن  غلبة  على  بـل  اليقين  علـى  ال يعتمـد 
بعد  الغائب  على  «ويحكم  فيقـول:  المعنى  هذا  بركة   ابن  ويؤكد  األحـوال،  هـذه 
من  أكثر  ال يعيش  أنه  الجارية  والعادة  العرف  بموجب  سنة  وعشرون  مائة  مضي 
بما  بذلك  الثميني   صرح  وقد  بيقين»(١)  موتـه  يوجب  مرورها  وليس  القدر،  هـذا 
وغير  به،  القول  على  الغائب  بموت  مدته  بمضي  المفقود  بموت  «ويحكم  نصه: 

اليقين»(٢). خالف  وكله  ذلك، 
وربما  الحكم  بهذا  والغائب  المفقود  على  يحكم  لماذا  البعض  يتساءل  وقد 

أحياء؟ يكونان 
الشـريعة  وأحكام  طارئة،  أحوال  بسـبب  األحكام  تعطيل  ال يجـوز  فنقـول: 
«ال  الفقهية:  بالقاعدة  عمالً  وتبدلت،  تغيرت  مهما  األحوال  كل  لتسـاير  شـرعت 

واألزمنة».  واألمكنة  األحوال  بتغير  األحكام  تغير  ينكر 

الوصية: في  ـ   ٦
بعده  من  الموصي  ما يترك  كثيرًا  نجد  فيها  ما ورد  حسب  الوصية  تنفيذ  وفي 
أيام  في  الوالئم  إقامة  مثل:  تنفيذها،  ويطلب  للشرع  مخالفة  أمورًا  تتضمن  وصية 
يجوز  فهل  تنفيذها،  فـي  الورثة  أو  الوكيل  أو  الوصي  فيتحـّرج  والمأتـم،  العـزاء 
ال ينفذ  أم  صريحة؟  شرعية  مخالفات  من  ما فيها  مع  وصيته  بتنفيذ  رغبته  تحقيق 

المخالف؟ ويترك  الصحيح  والعرف  الشرع  ما وافق  إال  منها 

ص ٣٩. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
ص ٢٥٩. البسام،  الورد  الثميني:   (٢)
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جواب  في  ذلك  تجسـد  حكمها،  وبيَّنوا  الوصية  هذه  اإلباضية   بعـض  درس 
أوصى  رجل  في  تقول  «ما  صاحبه:  فيه  يقول  سؤال  على  الخليلي   سـعيد  الشـيخ 
وصيته...  رأي  على  ومأتمه  عـزاءه  يحضر  ممن  الناس  من  اهللا  شـاء  من  بإطعـام 

الوصية؟». هذه  تثبت  فهل 
العزاء  مفهـوم  بتحديد  جوابه  اسـتهل  الوصية  هـذه  حكم  يوضـح  أن  وقبـل 
هو  العزاء  أن  اللغة  ففي  وعرفًا:  لغة  العزاء  «أما  فقال:  والعرف،  اللغة  في  والمأتم 

بتأويل. إال  فال يصح  الصبر،  حسن  وقيل  الصبر، 
أهله  تعزية  ألجل  حضر  لمن  أي  ال غير،  التعزية  معنى  فهو  عرفًا:  معناه  وأما 

وتسليتهم.
أو  حزن  في  مجتمع  كل  أنه  القاموس:  به  ما صرح  لغة:  فمعناه  المأتـم  وأمـا 
في  المجتمعات  النساء  هو  العلوم»(١):  «شمس  وفي  بالنسـاء،  خاص  هو  أو  فرح 

شر. أو  خير 
أو  مصيبة  في  ونسـاء  رجال  من  اجتماع  كل  فالمأتم  األول:  القول  فعلى 
هو  الثاني:  القـول  وفي  غيره.  أو  طـرب  أو  لهو  أو  ضيافـة  أو  عـرس  أو  عيـد 
العلوم:  شمس  صاحب  قول  وفي  كله.  ذلك  في  المجتمعات  بالنسـاء  خاص 
في  المجتمعات  النساء  يشمل  ألنه  أعم؛  أنه  إال  أيضًا  األخير  قول  على  ما دل 

حال»(٢). كل 
في  يختلفان  أنهمـا  وبيـن  والمأتم  العـزاء  مدلول  الخليلـي   حـدد  أن  وبعـد 
فقال:  والمأتم،  العـزاء  يحضر  َمن  إطعام  المتضمنـة  الوصية  حكم  ذكـر  المعنـى 
ويحضر  عزاءه  يحضر  لمن  أوصى  أنه  حيث  من  مشتملة  به  فالوصية  هذا  وعلى 

سعيد  نشوان بن  تأليف  الكلوم  من  العرب  كالم  ودواء  العلوم  شمس  هو:  كامالً  الكتاب  عنوان   (١)
والثقافة  القومي  التراث  وزارة  نشـرته  أجزاء،  عدة  على  يحتوي  لغوي،  معجم  وهو  الحميري، 

.١٩٨٣ مصر  وشركاه،  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة  في  وطبع  ُعمان  سلطنة 
.١٨٥/١٢ - ١٨٧ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٢)
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أنها  المأتم  لفظـة  ما في  أشـهر  لكن  المذكـورة،  للوجوه  محتملـة  أُخـر  أحـواالً 
أن  ويجـوز  والنياحة،  للنـدب  المصائـب  فـي  النسـاء  اجتمـاع  لموضـع  تكـون 

قول. على  للعزاء  الحاضرون  الرجال  ذلك  في  يشاركهن 
المأتم  في  ال يجتمعن  أنهن  النسـاء  عادة  من  المعروف  كان  فإن  هذا  وعلى 
وصية  ألنها  باطلـة؛  به  فالوصيـة  والنياحة،  للنـدب  إال  المصائـب  حـدوث  مـع 
لجوازها،  فال معنى  وحرمهـا،  عليه  اهللا  صلوات  الشـارع  عنها  نهى  قد  بمعصيـة 
يختلفوا  لم  اللغة  أهل  ألن  الرجال؛  من  أخص  بالنساء  أنها  وعرفًا  لغة  ثبت  وقد 

بها. تخصيصهن  في 
كان  فإن  أيضـًا،  الرجال  علـى  ذلك  إطـالق  في  االختالف  وقـع  وإنمـا 
لغتهم،  قوم  لكل  هذا  فـي  يكون  أن  ويجوز  وأخص،  أعرف  عليهـن  إطالقـه 
إلى  به  فالمرجـع  ذلك،  لغيـر  تكون  أنهـا  ولغتهم  قـوم  عـرف  فـي  كان  فـإن 

لغة. منهم  ما عرفوه 
وإنما  وال لِنـدبٍ  ال لِنْوح  يكـون  اجتماعهن  أو  قـوم  عنـد  كان  إن  وكذلـك 
فالوصية  نحوه،  أو  الميت  ألهل  تسـلية  أو  اتعاظ  أو  القرآن  كقراءة  جائـز،  األمـر 
النسـاء  صوت  نسـمع  فال نكاد  ميزاب ،  وادي  في  به  المعمول  هو  كما  جائزة  به 
منعه  فقد  هـذا،  غير  وإن  القـرآن  ويقـرأن  اهللا  يذكـرن  بل  المأتـم  أو  العـزاء  فـي 

عندي»(١). فيما  لها  يجوز  «فال  وقال:  الخليلي  
في  يحدث  لما  نظرًا  الوصية  هذه  تنفيذ  بمنع  القول  إلى  مال  الخليلي   ولكن 
ألن  والعادة؛  للعرف  تحكيمًا  والمآتم  العزاء  أيـام  وبلده  عصره  في  الناس  واقـع 
للعزاء  اللغوي  المدلول  أن  ورغم  الفقهيـة.  القواعد  تقرره  كما  لألغلب   الحكـم 
ونراه  ما نشـاهد  بحسـب  «ونحن  الصدد:  هذا  في  فيقول  ذكرنا  كما  ذلك  خالف 

.١٨٧/١٢ نفسه،  المرجع  الخليلي:   (١)
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وأقبح  المناكر  أكبر  من  إال  المأتم  في  اجتماعهن  ال نرى  العصر  أهل  عوائد  من 
في  الناس  مـن  األحوال  اختالف  علـى  لألغلب  ذلك  فـي  والحكـم  المعاصـي، 

ذلك»(١). في  معهم  المعروفة  العوائد  بحسب  واألزمنة  األمكنة 

نفسه. الخليلي:   (١)
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الناس  بيوت  في  الدخول  إرادة  عند  االسـتئذان  وجوب  على  الفقهاء   أجمع 
الحاالت  بعض  الحكـم  هذا  من  واسـتثنوا  القربى،  أولي  مِن  الداخـل  كان  ولـو 
أو  اختيارًا  فيهـا  دخل  فمـن  فيها،  يسـتأذنوا  أال  النـاس  عند  العـادة  جـرت  التـي 
«العادة محكمة »،  ذلك؛ ألن  يبيح  العرف  دام  ما  عليه وال إثم  فال حرج  اضطرارًا 

ذلك: أمثلة  ومن 
استئذان بعضهم  فليس عليهم  بيت واحد  إذا كانت جماعة تسكن في  ـ  أ 
إحداهن  وخرجت  واحـد  بيت  في  جميعـًا  يقمن  نسـاء  كن  فإن  بعـض،  مـن 
البيت  في  َمـن  ُتعِلم  حتى  الدخول  قبـل  تسـّلم  أن  عليها  يجب  البيـت  ُقـّدام 
َمن  فلتسـتأذن  رجعت  ثم  القرية  مـن  حاجة  فـي  خرجـت  وإن  وال تسـتأذن، 

معها.
وينبغي   ...» فقال:  النـاس  جميع  على  الحكم  هذا  تعميم  السـالمي   واختـار 
وقيل:  إناثًا»(١).  أو  ذكورًا  كانوا  سواء  المتساكنين  جميع  في  الحكم  هذا  يكون  أن 
االسـتئذان»(٢).  إلى  محتاج  غيـر  فهو  الدخول  بإباحة  لـه  العادة  جـرت  قد  «َمـن 
فإن  األحوال،  إلى  منه  نظرًا  والنساء  الرجال  بين  فرق  إنما  بالفرق  القائل  «ولعل 
مع  الرجال  منه  يمتنع  مما  بعض  من  بعضهن  مع  ال يمتنعن  النساء  أحوال  غالب 

سواء»(٣). فالحكم  وإال  بعض،  من  بعضهم 

.١٧٢/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
.١٨١/٢ - ١٨٢ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٢)

نفسه. السالمي:   (٣)
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إال  مطلقًا  الناس  بيـوت  إلى  الدخول  منع  إلى  اإلباضية   فقهاء  بعـض  وذهـب 
أو  حضورهم  عند  شاء  متى  فيدخل  ذلك،  الدار  صاحب  له  أباح  ولو  أهلها،  بإذن 
غيابهم، وعللوا ذلك أن المنع كان ألجل الخوف من الهجوم على الغير فيؤذيهم، 
الزوجات  إال  الكل  فيه  يدخل  الحكم  فهذا  األعضاء،  منكشف  بعضهم  كان  فربما 
وجب  عليه  الغير  إطالع  يكره  بأمر  مشتغالً  كان  أنه  ألجل  كان  وإن  اليمين،  وملك 

بإذن. إال  واألمة  الزوجة  على  يدخل  أن  له  ال يكون  حتى  الكل  يعم  أن 
ورد  إنما  النهي  أن  أصحابنا   كالم  «وظاهـر  المعنى:  هذا  في  السـالمي   يقول 
على  اإلطالع  لخوف  يشرع  لم  االستئذان  بأن  صرحوا  فإنهم  ذلك،  جميع  ألجل 
لئال  شـرع  وإنما  فقط،  إليه  النظر  يحل  ال  ما  إلى  عينه  تسـبق  وال لئال  العورات، 
من  ويتحفظون  غيرهم،  عن  العادة  في  الناس  يخفيها  التي  األحوال  على  يوقـف 
وإال  برضاه  يكون  أن  من  فال بد  الغير  ملك  في  تصرف  وألنه  عليها؛  أحد  اطالع 

والقهر»(١). الغصب  أشبه 
فهو  شـئت  متى  منزلي  ادخل  لصاحبـه  يقول  من  علـى  السـالمي   واعتـرض 
ذلك  ألن  اإلباحة؛  مـع  االسـتئذان  عليه  واشـترط  ُحرمات،  نسـاء  وفيها  منزلـك 
على  شـئت  متى  بيتي  ادخل  لرجل:  قال  من  أن  وبيَّن  والعرف،  للشـرع  مخالف 
بل  غاب،  أو  حضر  إذن  بغير  يدخل  أن  له  فليس  ُحُرم،  منزله  وفي  اإلباحة  سبيل 
وتحليل  االستئذان  فرض  تعطيل  فيه  ألن  ذلك؛  يبيح  أن  المنزل  لصاحب  وليس 
ما حرم اهللا تعالى من انتهاك حرمة البيوت، وتضييع ما أوجبه من ِستر المسلمين، 

المسلمين. بعض  قول  على  له  أباح  إذا  إذن  بغير  دخل  ُحرم  معه  يكن  لم  وإن 
واستند السالمي  في مذهبه إلى قول محمد بن الحسن الّسري (٢): أن اإلباحة 

الدخول. حين  بإذن  إال  ال يجوز  أهلها  على  المنازل  دخول  في 

.١٧٣/٢ - ١٧٤ المعارج،  السالمي:   (١)
ترجمته. على  نقف  لم   (٢)
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له  يجوز  أن  مسـاكنته  تجوز  من  المنزل  فـي  كان  إن  ويعجبني  غيـره:  وقـال 
مثل  واإلدالل  إذن،  بـال  يدخل  أن  فله  منزلي  في  أسـكنتك  قد  قـال:  وإن  ذلـك، 

الحل.
له  ليس  «أنه  شـئت:  متى  منزلي  ُادخل  لصاحبه  قال  من  قـول  البعـض  َل  وأوَّ
فارغ  عليه  المدخول  ألن  ووقته؛  ذلك  حينه  في  الداخل  اعتبار  في  ج  ُيخرَّ أن  إال 
على  ذلـك  يكون  أن  القائـل  هـذا  وأَحـّب  يسـتتر،  أن  يجـب  مـن  عنـده  وليـس 

االطمئنان»(١).
من  عز  قوله  في  تعالى  اهللا  ما ذكر  فهي  استئذان  بغير  تدخل  التي  البيوت  أما  ـ 

(النور: ٢٩)(٢).   ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿ قائل: 
قد  اهللا  «إن  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  بكر 3  أبا  أن  اآلية  نزول هذه  في سبب  جاء 
الخانات،  هذه  في  فننزل  تجارتنا  في  نختلف  وإنا  االستئذان،  في  آية  عليك  أنزل 

اآلية(٣).  فنزلت  بإذن؟»  إال  ندخلها  أفال 
مكة  بين  التـي  بالبيوت  كيـف  قالـوا:  االسـتئذان  آية  نزلـت  لمـا  أنـه  وروي 

اآلية(٤). فنزلت  ساكن؟  فيها  ليس  الطريق  ظهر  على  والشام  والمدينة 

.١٧٣/٢ نفسه،  السالمي:   (١)
 @  ?  >  =  <  ; ﴿ تعالى:  قوله  النور،  سـورة  حاتم،  أبي  ابن  تفسـير  حاتم:  أبو   (٢)
 ; ﴿ اهللا:  قول  فـي  جبير،  سـعيد بن  «عن  حديـث:  ١٣٣٦  الثانـي،  والوجـه   .﴾ B  A
على  التي  الخانات  وهي  مسـاكن،  بها  ليـس  يعنـي:   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <
اسـتئذان  بغير  تدخلوها  أن  عليكـم  ال جنـاح  قـال:  سـاكن  فيها  ليس  للمسـافر  النـاس،  طـرق 
إحدى  في  مجاهـد  عن  «وروي  النـاس،  طـرق  في  التـي  البيوت  فـي  يعنـي:  فيهـا  وال تسـليم 

ذلك». نحو  والسدي  والضحاك،  الروايات، 
الكشـاف  (٤٦٧ - ٥٣٨هـ)  الخوارزمـي،  عمـر  محمود بن  اهللا  جـار  أبو القاسـم  الزمخشـري   (٣)
دار  نشـر  عامر  مرسـي  محمد  تحقيق  التأويل،  وجوه  في  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائـق  عـن 

.١٢٢/٤ (دت)،  القاهرة  المصحف 
الجزائر  غردايـة  العربية  المطبعـة  طـالي،  إبراهيم  تحقيـق:  التفسـير،  تيسـير  القطـب:  أطفيـش   (٤)

.٩٦/١٠ ٢٠٠١م، 
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إنما  االسـتئذان  ألن  فيها؛  ال سـاكن  التي  البيوت  جميـع  المـراد  وقيـل: 
الدخول  له  جاز  ذلك  يخف  لـم  فإن  عورة،  على  معه  ال يطلع  لشـيء  جعـل 

استئذان. بغير 
(النور: ٢٩ )،   ﴾ E  D  C ﴿ تعالـى:  قوله  في  بالمتـاع  المراد  الفقهـاء   وبيـن 

غيرهما(١). أو  البرد  أو  للحر  كدخولها  والنفع  االستمتاع  إنه  فقالوا: 
مسكون  غير  بيت  في  مال  لك  كان  فإذا  المال  بالمتاع  المراد  بعضهم:  وقال 

إذن(٢). بال  دخوله  جاز 
الحاجة،  من  ما سواه  ولكن  الجهاز،  بالمتاع  يعني  «ليس  زيد :  جابر بن  قال 
ينظر  دار  أو  حاجة،  لقضاء  يدخلها  خربة  أو  نهار،  أو  ليل  من  قوم  ينزله  منزل  إما 

متاع»(٣). الدنيا  منافع  وكل  متاع  فهذا  إليها، 
من  إمام  قول  من  حسن  شرح  «وهذا  فقال:  النحاس   أبو جعفر  عليه  وعقب 
اهللا  أمتع  ومنه  المنفعة  العرب   في كالم  والمتاع  للغة،  موافق  المسلمين وهو  أئمة 
غير  بيوتًا  تدخلوا  أن  جناح  عليكم  ليس  قوله  على  فالمعنى  فمتعوهن،  ومنه  بك 
لشـراء  يقلبها  دار  إلى  رجل  دخول  أو  حاجة  قضاء  من  لكم  منفعة  فيها  مسـكونة 

هذا»(٤). في  داخل  زيد   ابن  سوى  العلماء  قول  من  تقدم  وما  إجارة،  أو 
البيت  صاحب  يمنعه  ما لم  بإذن  إال  المنع  «والصحيح  أطفيش :  القطب  قال 

ماله»(٥). من 

حديث:  ٤٠٢ .  ـ  الثانية  اآلية  ذكر  باب  النور  سـورة  ـ  والمنسـوخ»  «الناسـخ  في  النحاس  نقل   (١)
القرآن،  ألحـكام  الجامـع  القرطبي:  ينظـر:  هـرم.  عمرو بـن  عن  لآليـة  زيـد  جابر بـن  تفسـير 

.٢٢١/٦
١٤٠٤هـ/١٩٨٤م،  ط،  البسيوي،  الحسـن  أبي  جامع  البسيوي،  ـ   .١٧٤/٢ نفسه،  السـالمي:   (٢)

.٢٢٢/٤ ُعمان.  سلطنة  والنشر،  للصحافة  ُعمان  جريدة  دار  بمطابع  طبع 
.٢٢١/٦ العربي،  التراث  إحياء  دار  طبعة  القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٣)

نفسه. المصدر  القرطبي:   (٤)
.٩٥/١٠ التفسير،  تيسير  القطب:  أطفيش   (٥)
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المنازل  في  هو  إنما  التصحيـح  «وهذا  «قلت:  فقال:  عليـه  السـالمي   وعقب 
تدخلها  أن  لك  ال يحل  فإنه  أربابها،  بإذن  متاعك  فيها  فوضعَت  أرباب  لها  التي 
في  تصرف  ذلك  ألن  أحد؛  فيه  ليس  أنه  علمـت  ولو  إذنهم،  بغير  متاعك  ألخـذ 
التي  المنازل  أو  لذلك،  المعدة  المنازل  في  هو  إنما  اآلية  أباحته  وما  الغير،  ملك 
على  الدليل  لقيام  ويحبـه،  به  يرضى  بل  ذلك،  ال يسـوؤه  أنه  صاحبها  مـن  علـم 

إذن»(١)». أو  برضى  إال  الغير  ملك  في  التصرف  منع 

:¢Sƒ∏édGh  Üô°ûdGh  πcC’G  äGOÉY  »a  ``  2
األكل  بإباحة  اإلذن  منها  ُيفَهـم  معينة  طرق  على  بينهم  فيما  النـاس  يتعـارف 
أشار  وقد  نفوسهم،  به  تسـكن  بما  ذلك  به،  التصريح  دون  والجلوس  والشـرب 

الفقهاء . بعض  إليها 
عن  به  نثق  مـن  أخبرنا  «وقد  قولـه:  بركة   ابن  عـن  التعارف  كتاب  فـي  جـاء 
بشـير بن  المنذر  أبا  سـألت  قال:  فاضالً،  عدالً  وكان  العلفي (٢)،  دهيم  محمد بن 
رطبًا،  أو  ُبْسـرًا  بكفه  إلّي  يدفع  رجل  عن  ـ  اهللا  رحمهم  ـ  محبـوب (٣)  محمد بـن 
لي  يقل  ولم  وال لغيره،  له  وال بحفظي  بأكله،  وال يأمرني  بنبـق  إلي  يده  يمـد  أو 

آكله؟ أن  لي  هل  شيئًا،  فيه 
غيرك. دون  به  أرادك  أنه  إلى  نفسك  وسكنت  قلبك،  ينكره  ما لم  نعم  قال: 

.١٧٥/٢ نفسه،  السالمي:   (١)
تقريبًا. الثاني  القرن  أعالم  من  انه  المؤلف  كالم  من  الظاهر  لكن  له،  ترجمة  على  أقف  لم   (٢)

في  ُعمان  علمـاء  من  القرشـي،  الزحيلي  محبوب  محمد بـن  بشـير بن  أبو المنذر  الشـيخ  هـو   (٣)
منها:  كثيرة  علمية  آثار  له  محبوب،  محمد بن  الشيخ  والده  شيوخه:  من  الهجري،  الثالث  القرن 
باإلضافة  وأحكامها»  الـدار  «أسـماء  وكتاب  بابًا   ٨٠ من  أكثر  على  يشـتمل  «المحاربـة»  كتـاب 
عزل  بعد  توفي  فقد،  مما  األخيران  وهذان  «البستان»  وكتاب  نَّة»  والسُّ القرآن  «أحكام  كتاب  إلى 
األعيان  إتحاف  البطاشـي؛  [سـيف  تقريبًا  بعدها  أو   ٢٧٣ سـنة  في  أي  مالك  الصلت بن  اإلمام 

.[٢٥٤/١ - ٢٥٥ - ٥٦٨
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ذلك؟ قلبي  ينكر  وكيف  قلت: 
إليه  لتسلمه  إليك  يده  مّد  قد  أنه  فترى  رجل  أو  صبي  وبينك  بينه  يكون  قال: 
على  يدل  وهذا  أكله،  لك  جاز  ونحوه  هذا  يكن  لم  وإذا  الُمناوِل،  أو  كالرسـول 

نفسه»(١). إليه  تسكن  بما  يعمل  أن  للمسلم  أن 
بركة   ابن  نقـل  وقد  والعادة،  العـرف  يحكمه  للشـرب  الماء  طلـُب  وكذلـك 
نصه:  وهذا  أصحابه  من  وأحد  الصالني   مالك  شـيخه  وبين  بينه  دار  بليغًا  حوارًا 
رجوعنا  في  كان  فلمـا  ُعوَتـب)(٢)  (سـر  إلى  مالك   أبا  الشـيخ  صحبنا  كّنـا  «وقـد 
الماء،  شـرب  إلى  حاجة  لـه  أصحابنـا   بعـض  وكان  فسـقوني،  قومـًا  استسـقيت 
ُيعرف  هذا  الشيخ:  فقال  لنفسك  سألَت  إنما  وقال:  فامتنع،  لِيشـرب  إليه  فدفعت 
به  ال ليختص  ليشرب  حمله  الماء  صاحب  ألن  والنفس؛  القلب  بسـكون  جوازه 
صاحب  ألن  الماء؛  لصاحب  مخالفة  فيه  الممتنع:  قال  بعض،  دون  بعـض  علـى 
على  ـ  فيجب  الشيخ:  قال  غيره،  ويسقي  يشرب  أن  له  فليس  اشرب،  قال:  الماء 

للغائط. منه  ال يستنجي  (للوضوء)  للمسح  ماء  طلب  إذا  يكون  أن  ـ  هذا 
غير  المسـح  الشـيخ:  [قال  للغائط،  فهـو  للمسـح  دفعـه  إذا  الممتنـع:  قـال 
الفتراق  قولك؛  على  منه  ال يستنجي)  (أن  فيجب  للمسـح]  دفع  فإذا  االسـتنجاء 
إلى  المنزل  صاحب  أدخلك  لو  وكذلك  قال:  االستنجاء،  اسم  من  المسـح  اسـم 
وال تنام،  عليه  تتكئ  أن  لك  يجز  لم  السرير،  هذا  على  اجلس  لك:  فقال  منزله، 
أَّول  إال  منه  تأكل  أن  لك  يجز  لم  ُكْل،  لـك:  فقال  طعام،  إلى  دعاك  لـو  وكذلـك 
إلى  فيه  يرجع  هذا  قال:  ثم  هذا  غير  كثيرة  أشياء  له  وَذكر  أْكل،  اسم  عليه  ما يقع 
وال يطالبه  هذا  بمثل  ال تخرج  النفس  وإن  بالقلب،  وُيعلم  النفس  إليه  ما تسكن 
لصاحب  فقال  منه  لَِيشرب  ماء  من  له  أبيح  رجالً  أن  لو  حتى  بينهم،  فيما  الناس 
ورأى  منه،  ذلك  وكره  قوله،  عليه  الشـتد  منه،  صاحبي  ِألسـقي  لي  ائذن  الماء، 

.٣٨/١ المحققة،  النسخة  التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
ُعمان. بسلطنة  صحار  مدينة  من  قريبة  الباطنة  منطقة  في  تقع  قرية   (٢)
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وليس  معه،  المـاء  إمكانه  مع  ماء  شـربة  منعه  في  البخل  غاية  إلـى  نسـبه  قد  أنـه 
بينهما...»(١). عداوة  هنالك 

إلى  مجتمع  من  وتختلف  والعادة  العرف  يحكمها  الجلوس  آداب  وكذلك  ـ 
الفقهاء . بعض  به  ما صرح  وهذا  آخر، 

ور  الدُّ دكاكيـن  على  الجلـوس  «وكذلك  الشـأن:  هـذا  في  بركـة   ابـن  يقـول 
ذلك  بجواز  يقول  أبو المنذر   كان  وقد  الدور،  وأبواب  الطرق  في  التي  ة  واألِسـرَّ
صحبُت  قال:  الربيع(٢)   يزيد بن  محمد بن  وأخبرني  وورعه،  علمه  مع  به  ويعمل 
فجلسـنا  هارون (٣)  أحمد بن  باب  وافْينا  أن  إلـى  محبوب   محمد بن  عبـد اهللا  أبـا 
أبو محمد   علـّي  فأقبل  عليهما،  فأقعدنـا  بكرسـيين  إنسـان  فجاءنا  أرجلنا،  علـى 
غير  هذا  رأى  ولعله  وتركناهما،  قمنا  حين  إياهما  نَّا  يضمِّ ولم  عليهما  ُاقعد  فقال: 
لهما  حرز  هو  الـذي  الموضع  (أو  فيـه،  صاحبهما  حرز  فـي  رآهمـا  أو  العاريـة، 
ا  كرسـيًّ رجل  أعاره  إذا  اإلنسـان  إن  قوله:  مـن  وكان  فيـه)  صاحبهمـا  يحرزهمـا 
أو  الطريق  في  كان  وإن  تركه،  صاحبه  بيت  في  وهو  انصرف  إذا  أنه  عليـه  ليقعـد 

بأمره»(٤). يدعه  أو  ربه  إلى  سّلمه  البيت  خارج 
مع  خالد (٥)  وأبو  أنا  دخلت  كنُت  «وقد  نفسـه  السـياق  في  بركة   ابن  ويضيف 

ص ٤٢/١. السابق،  المرجع  بركة:  ابن   (١)
الشـرع  بيان  من  نسـخة  من  أكثر  فـي  ورد  االسـم  أن  مالحظة  مـع  له  ترجمـة  علـى  أقـف  لـم   (٢)
(مخ)  الشرع  بيان  مثالً:  ينظر:  الربيع،  عن  يزيد  محمد بن  للسعدي:  الشريعة  وقاموس  الكندي 

ج ١٣١/٨٣. (مخ)  الشريعة  وقاموس  ج ٨٠/٦٥. 
 :٨٧/٦٥ الكندي  الشـرع  بيان  نسـخة  في  ورد  االسـم  أن  مالحظة  مع  له  ترجمة  على  أقف  لم   (٣)

مروان. أحمد بن 
.٤١/١ نفسه،  بركة:  ابن   (٤)

المؤرخين  أحـد  لكن  للمؤلـف،  المعاصرة  الشـخصيات  بيـن  من  الكنية  هـذه  على  أقـف  لـم   (٥)
الثالث  القرن  علماء  مـن  يكون  أن  ورجح  البهلوي،  خالـد  محمد بن  باسـم  العلماء  أحد  ذكـر 

.٢٨١/١ األعيان  إتحاف  البطاشي؛  سيف  ينظر:  هو.  فلعله  الهجري، 
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على  مالك   وأبو  أنـا  فقعدت  عيادة  في  مريض  علـى  مالك  3  أبـي  الشـيخ 
وكان  البيت،  رّب  له  أذِن  حتى  عليها  القعود  عن  أبو خالد  وامتنع  الكراسـي 
صاحب  أمر  بغير  الكراسـي  على  القعود  أبو مالـك :  الشـيخ  له  فقال  مريضـًا 
صاحب  أبو خالد :  فقال  الناس،  بيـن  الجارية  والعادة  بالتعارف  جائز  البيـت 
كما  ال تجوز،  المريض  إباحة  إّن  أبو مالـك :  الشـيخ  له  فقال  مريض،  البيت 
بأمر  قعدت  إذا  ال تقعد  أن  لك  ينبغي  كان  فقد  ال تجوزان،  وعطّيته  هبته  أّن 

مريض...»(١). وهو 
عليه  ليقعد  كرسي  ألحد  أُعير  «وإن  فيقول:  المعاني  هذه  الثميني   ويؤكد 
يتركه  أو  إليه  سـّلمه  وإال  فيه،  كان  إن  صاحبه  بيت  في  قيامه  عند  يتركه  فإنه 
في  يجدونها  التي  الكراسي  على  يقعدوا  أن  للزائرين  وجاز  بأمره،  محله  في 
في  المريض  إذُن  قيـل  ُمنِع  وقد  مريضـًا،  يكن  لم  إن  إذنه  بـال  الَمـزور  بيـت 

كهبته»(٢). ذلك 

القول: مجمل 
والجلوس  والشـرب  األكل  آلداب  تطبيقيـة  أمثلـة  بركة   ابن  ذكـر  أن  وبعـد 
بما  النفس  وسكون  القلب،  في  بالدليل  تعرف  أشياء  «هذه  أّن:  القول  إلى  خُلص 

الناس»(٣). بين  العادة  في  بها  يجري 
الفروع  فـي  حاضرة  محكمة »  «العـادة  قاعـدة:  أّن  تقـدم  مما  يتبيـن  وهكـذا 
إذا  إليها  يرجعون  وتصرفاتهـم  الناس  سـلوكات  في  ومجسـدة  اإلباضية   الفقهيـة 

النصوص. أعوزتهم 

نفسه. المصدر  بركة:  ابن   (١)
ص ٢٦١ - ٢٦٢. البسام،  الورد  الثميني   (٢)

.٤٣/١ التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (٣)
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هل  واألتراح،  األفراح  في  األرحام  صلـة  حكم  في  اإلباضية   فقهاء  اختلـف 
بالنفس  الحضور  يشـترط  هل  األرحام؟  صلة  صفة  وما  مندوب؟  أم  واجب  هو 

التعزية؟ أو  التهنئة  بإرسال  يكتفي  أم 
ذلك  يفعل  لم  فـإن  الحضور،  اشـترط  واجبة  األرحام  صلة  اعتبـر  فَمـن 
ولو  صلتهم  تكـون  أن  أجاز  مندوبـة  اعتبرها  ومـن  فعله،  ُيـَذمُّ  مجافيـًا  فهـو 
في  والعادة  العرف  تحكيم  إلى  بعضهم  وذهب  الحضور،  تعذر  إن  بالمراسلة 

الحاالت. هذه  مثل 
وفرح  ترح  في  الرحـم  وْصلِ  دِ  بتأكُّ منـدوب  إنه  قولهم  عن  السـالمي   سـئل 

ما وجهه؟ ومصيبة، 
فأجاب: «ذلك؛ ألن هذه األحوال أشد األسباب المقتضية الجتماع األرحام 
في  لهم  مواسـيًا  كأنه  صار  األوقات،  هذه  في  وصلهم  فمن  بعض،  إلى  بعضهم 
جرت  وبذلك  أمرهم،  في  وشاركهم  بنفسه  وصلهم  قد  أنه  فيرْون  والترح،  الفرح 
الوصول  على  قدرته  مع  الوقت  ذلك  في  يصلهم  لم  َمن  فإّن  الناس،  بين  العادة 
وكذلك  بُعَد،  َمن  على  الكتاب  في  التعزية  إرساله  يتأكد  هنا  ومِن  جفاء،  يعدونه 

َيسرهم». بما  كتابه  في  السرور  ُيظهر 
دون  الندبة  فـي  التأكيد  هـذا  وجه  فما  واجبـة  األرحام  صلـة  إن  قيـل:  فـإن 

الوجوب؟
حال  دون  وال بحال  بوقت،  يقّيـد  ولم  الجملة،  في  وجوبها  ألن  ذلـك  قلنـا 
«إن  قال:  أنـه  وعنه ملسو هيلع هللا ىلص  بالسـالم»(١)،   ولو  أرحامكم  «ِصُلـوا  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  في  كمـا 

السادس والخمسون من شعب  اإليمان،  التاسع والثالثون من شعب  الشعب،  البيهقي في  رواه   (١)
صلة  األخالق،  مكارم  في  الدنيا  أبي  وابن  رقم:  ٧٧١٩ ،  األرحام،  صلة  في  باب  وهو  اإليمان، 
قال  حجر:  ابن  بالسـالم».  ولو  أرحامكم  «ُبلُّوا  بلفظ:  عامر.  سـويد بن  عن  رقم ٢٠٧،  الرحم، 

العالية. المطالب  مرسل.  أنه  إال  حسن  إسناده 
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قال  هنا  ومن  أنسـابها،  العرب   حفظت  تقاطعـت»(١).  وبذلك  تناسـت  إذا  الرحم 
والوصول  النية  على  يكون  ولكن  ُيعرف،  حد  األرحام  لصلة  «ليس  أبو محمد (٢): 
مخصوص،  بشيء  محدودة  غير  الرحم  صلة  أن  لك  ظهر  فإن  كان،  متى  قدر  إذا 
بالترح  تخصيصها  فـي  الندبة  وجه  لـك  ظهر  ال غير،  الجملـة  فـي  وجوبهـا  وإّن 
حفظ  األرحام  صلة  في  الحكمة  أن  رأيَت  الثاني  الحديث  اعتبرَت  وإذ  والفـرح، 
إرساله  في  ألن  بالسالم؛  االكتفاء  وجه  لك  ظهر  هذا  الغرض  كان  وإن  األنساب، 

للنسب»(٣). حفظًا  وتبليغه 
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اعتمد  من  فمنهم  الجوار،  حد  تحديـد  في  وغيرهم  اإلباضية   فقهاء  اختلـف 
الجار،  لفـظ  وهو  اللغوي  االسـم  اعتبر  مـن  ومنهم  الشـرع،  على  تحديـده  فـي 
في  يتفقا  لم  واللغة  الشـرع  دام  ما  والعادة  بالعرف  تحديده  في  ذهب  من  ومنهم 

وحدوده. الجوار  مفهوم  تحديد 
العرف  تحكيـم  واختار  المسـألة  هـذه  في  الفقهاء   اختـالف  السـالمي   نقـل 
تحديد  «عن  سـؤال  الثمين»  «العقد  في  جاء  فقد  الجوار،  حد  تحديد  في  والعادة 
قال  كما  بيًتا  بأربعيـن  أو  أبو عبيدة ،  قالـه  كما  ذراعًا  بأربعيـن  هل  الجـوار،  حـد 
ينتهي  الجوار  إن  وقيـل:  الفالة،  في  كانوا  وإن  البـراح  من  وقّدرهـا  أبو عبـد اهللا ، 
مقدار  وقيل  الِمغرف،  صوت  ما يبلغ  وقيل  بعضهم،  من  بعضهم  النار  قبس  إلى 
التحديد؟  هذا  مسـتند  فما  القدر.  رائحة  ما يبلغ  مقدار  وقيل  الكلب،  ما يحميـه 

األقوال؟»(٤). هذه  وجه  وما 

الدؤوب. البحث  بعد  عليه  نقف  لم   (١)
ترجمته. تقدمت  البهلوي  السليمي  بركة  عبد اهللا بن  أبو محمد  يقصد   (٢)

.٤٧٦/١ - ٤٧٧ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
.٢٠٥/٤ - ٢٠٦ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٤٧٧/١ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٤)
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إلى  جاء  رجالً  وجدت  أني  إال  وجهًا  كله  لهذا  أعرف  «ال  السالمي :  أجاب 
إيذاًء  إلّي  أشـدهم  وإن  فالن  محلة  نزلـت  إني  يا رسـول اهللا:  فقال  رسـول ملسو هيلع هللا ىلص 
المسـجد  يأتون  وعلّيًا  وعمر   بكر   أبا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فبعث  ِجوارًا،  إلّي  أقربهم 
من  الجنة  وال يدخل  جار،  دارًا  أربعيـن  إن  «أال  فيصيحون:  بابه  علـى  فيقيمـون 

بوائقه»(١).  جاره  خاف 

الخالف: منشأ 
محمد بن  عبد اهللا  ألبي  حجة  فهو  الخبر  ذلك  صح  لو  أنه  السالمي   يرى 
عامر  الشـيخ  أن  إال  وجههـا  فال يعرف  األقـوال  سـائر  وأمـا  محبـوب  5 
اختالفهم  ذلك  في  اختالفهم  أصل  «أن  نظره:  يوجبه  فيما  قال  الشـماخي (٢) 
قال:  الشـرع  طريق  من  أو  اللغة،  طريق  من  إما  الجوار،  اسـم  عليه  يقع  فيما 
في  اعتبر  قائله  أن  يدل  الِقدر،  رائحة  ما تبلغ  مقدار  قال  من  قول  إّن  وذلـك 
لم  ومن  منه،  يعطيـه  أن  وعليه  جـاره،  فهو  قدره  بِِقَتـار  يؤذيـه  َمـن  أن  ذلـك 
على  وكذلك  قال:  به،  يؤذيه  لم  إذا  حقه  عليه  وال يجب  بجاره  فليس  يبلغه 
مأخوذ  اللغة:  في  والجار  قال:  المغرف  صوت  مقدار  اعتبر  من  المعنى  هذا 
الناس  والجيران:  المجـاورة،  وهو  بعض  مـن  بعضهم  مسـاكنهم  تداني  مـن 

المتجاورون»(٣).
في  الفقهاء   اختالف  أصل  بيان  بعد  الشـماخي   كالم  على  السـالمي   وعقب 
مبني  ذلك  في  الخالف  أن  كالمـه 5  «وحاصل  بقوله:  الجوار  مفهـوم  تحديـد 

رواه الطبراني في الكبير، باب الكاف، كعب بن مالك، رقم ١٤٣، الهيثمي: فيه يوسف بن السفر   (١)
في  أبو داود  رواه  دارًا.  أربعين  الجار  قسمان:  والحديث   .٣٠٩/٨ الزوائد،  مجمع  متروك.  وهو 
جاره  خاف  من  الجنة  يدخل  «وال  الثاني:  والقسـم  مرسـالً،  الزهري  عن  رقم ٣٥٠،  المراسـيل، 

هريرة. أبي  عن  رقم ٤٦،  الجار،  إيذاء  تخريج  باب  اإليمان،  كتاب  مسلم،  رواه  بوائقه». 
(ت: ٧٩٢هـ). الشماخي،  علي  عامر بن  أبو ساكن  يقصد   (٢)

.٢٠٦/٤ اإليضاح،  الشماخي:  ـ   .٤٧٧/١ - ٤٧٨ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
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الجار  عن  األذى  كـّف  وهو:  الشـرعي،  المعنى  اعتبر  من  منهم  قاعدتيـن:  علـى 
من  ومنهم  جيرانًا،  فجعلهـم  المسـاكن  بين  األذى  إليه  ما ينتهي  أقصـى  فتحـرى 
كان  قريبًا  كان  فمن  والبعد،  القرب  فاعتبر  الجوار  لفظ  وهو  اللغوي  االسم  اعتبر 
على  ذلك  تحديد  في  أنظارهم  اختلفت  ثـم  الجوار،  عن  خرج  بُعَد  ومن  جـارًا، 

والبعد..»(١). القرب  في  أفهامهم  اختالف  حسب 
يمكن  الفقهاء   بعـض  عنها  يغفل  قد  أخرى  قاعـدة  إلى  السـالمي   ه  نبَّ كمـا 
العرف  به  ما يجـري  على  وتعتمد  الجـوار،  حد  تحديـد  في  أساسـًا  اعتبارهـا 
الترجيح  تعـذر  إذا  المتباينة  األقـوال  بين  للتوفيق  وقـْوم  بلد  كل  فـي  والعـادة 
إذا  محّكم ة»  و«العـادة  بهـا،  العمل  يجـب  حجـة  والعـادة  العـرف  ألن  بينهـا؛ 
ينبه عليها،  أن  ينبغي  قاعدة  هنا  «وها  الصدد:  في هذا  يقول  النصوص.  تعذرت 
ناحية  أهل  لكل  فإن  الجوار،  صفة  في  النواحي  أهل  بين  العرف  اختالف  وهي 
صلة،  بها  التمسـك  ُيُعـّدون  عادة  منهـم  ولكل  ذلـك،  فـي  ُعرفـًا  األرض  مـن 
ذاك  وما  النار،  بقبس  الفالة  وفي  بالبيوت،  القرى  فـي  فحدوه  قطيعة،  وتركهـا 
َيُعدون  البادية  أهـل  فإن  ومنافعهـم،  عاداتهم  وتبايـن  أحوالهـم  الختـالف  إال 
الملح  وأخذ  النار،  كاقتباس  منهم  الحاضرة  منافعهم  أخذ  أمكن  من  كل  جارًا 
جوارًا؛  ذلك  فال يعدون  القرى  أهل  وأما  ذلك،  وأشـباه  النار  على  التي  للقدر 
بعضهم  إلى  البيوت  بأقرب  بالجوار  ُعرفهم  فجاء  متصلة  متقاربة  مساكنهم  ألن 
فُكلٌّ  البيوت،  عدد  من  المقدار  هذا  تحديد  في  العرف  هذا  اختلف  ثم  بعض، 
القاعدتين  مـن  أجمع  ترى  كما  القاعـدة  وهذه  العرف،  مـن  له  وقع  بمـا  قـال 
بين  الجمع  فـي  عليهما  ل  يعـوَّ أن  فينبغي   5 عامـر   الشـيخ  ذكرهمـا  اللتيـن 

صوابها»(٢). ظهر  إن  الباب  هذا  في  األقوال 

.٤٧٨/١ نفسه،  المرجع  السالمي:   (١)
.٤٧٨/١ - ٤٧٩ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٩٦

القول: مجمل 
الراجح،  الـرأي  أنه  والشـماخي   السـالمي   إليه  ما ذهب  خـالل  مـن  يتضـح 
فالعرف  الجـوار،  مفهوم  تحـدد  نصوص  ال تتوفر  ما دامـت  بـه  العمـل  وينبغـي 
الجوار  تحديد  يتعذر  دام  ما  إليه  يحتكم  الذي  هو  الناس  عند  العمل  به  الجاري 
العرف  يحـدده  بما  العمـل  فيترجح  الشـرعية،  أو  اللغويـة  الحقيقـة  طريـق  عـن 
عبارة  ذلك  إلى  تشـير  كما  لألقوال،  جمعًا  وذلك  األحوال  هذه  مثل  في  والعادة 
صوت  توصل  حديثة  وسـائل  وظهرت  العمران  توسـع  أن  بعد  خاصة  السـالمي  
في  األفراح  مناسبات  في  يحدث  كما  أذى،  به  فتلحق  المسافات  أبعد  إلى  الجار 
تحديد  في  النظر  إعادة  الحالة  هذه  في  فيجب  الصوت،  مكبرات  باستعمال  أيامنا 

وناحية. مجتمع  كل  عرف  على  اعتمادًا  الجوار 
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الطيبة،  واإلقامة  الراحة  أسـباب  كل  للضيف  ُيوفَّر  أن  الضيافة  آداب  من 
يذهب  أن  ذلك:  ومن  المضيـف،  دار  في  وهو  بالحرج  يشـعر  أن  فال ينبغـي 
قال  باستئذان،  الدار  دخل  قد  ما دام  حاجته  قضاء  أراد  من  الخالء  بيت  إلى 
الضيفان  بإذن مثل:  الدار  الصدد: «وال بأس على من دخل  الشماخي  في هذا 
وهذا  ُعِمل  لذلك  ألنـه  الدار؛  صاحب  إذنِ  بغير  فيـه  لحاجتهم  يخرجـوا  أن 
الضيفان  فـي  وسـيرتهم  الناس  عادة  على  جرى  إنمـا  اعلـم  ـ  واهللا  ـ  عنـدي 

والكنيف»(١).
أما  استئذان،  إلى  فال حاجة  الضيافة  بيت  في  الخالء  بيت  كان  لو  أنه  وأرى 
صاحب  محارم  على  نظـره  ال يقع  حتى  ذلك  إلى  يحتـاج  فإنـه  خارجـه  كان  إن 
على  يتعدى  أن  للضيف  فال يجـوز  الناس،  عليه  ما تعارف  حسـب  وهذا  الـدار، 

.٣١٦/١ اإليضاح،  الشماخي:   (١)



٤٩٧ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

ُقّدم  وإذا  النسـاء...»(١)   على  والدخول  «إياكم  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  مصداقـًا  الدار،  حرمـة 
ليأكله  إال  ذلـك  ما قدم  ألنـه  إذن؛  إلى  أكلـه  في  فال يحتـاج  والشـراب  الطعـام 
كما  بالحرج  الضيـف  ال يشـعر  حتى  األكل  في  المضيـف  مشـاركة  وال يشـترط 

البالد. بعض  اعتاده 

محـرم،  ذو  إال  بامـرأة  رجـل  ال يخلـون  بـاب  ـ  النـكاح  كتـاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
عليهـا،  والدخـول  باألجنبيـة  الخلـوة  تحريـم  بـاب  السـالم،  كتـاب  ومسـلم،  رقـم ٤٩٣٤، 

عامر. عقبة بن  عن  رقم ٢١٧٢، 



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٤٩٨
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ترك  وإنما  وتعزيرهم،  العصاة  لتأديب  معينة  وسائل  الحكيم  الشارع  يحدد  لم 
أنظار  اختلفت  ولذلـك  والحـكام،  المجتهدين  لتقديـر  يخضع  تقييـد  دون  األمـر 
على  الضرب  يكـون  أن  بعضهم  فاختـار  التأديـب،  وسـائل  تحديد  فـي  اإلباضيـة  
أو  المقعدين  على  يكون  بالضرب  التأديب  أن  إلى  الجمهور  ذهب  بينما  ْجلين،  الرِّ
العرف والعادة  أن  القيد، وال شك  أو  النفي  أو  الحبس  الكتفين، وقد يختار غيرهم 

العصاة. حق  في  ينفذ  الذي  الضرب  وموضع  التأديب،  نوع  يحدد  الذي  هو 
هذه  في  اإلباضية   فقهـاء  اختالف  إلـى  قواعده  في  الخليلي   المحقـق  أشـار 
به  يجري  وما  بلـد  كل  في  الناس  ما تعارفه  إلـى  يعود  سـببه  أن  وبّيـن  المسـألة، 
للتأديب،  الضرب  عن  صاحبه  فيه  يستفسر  سـؤال  عليه  ورد  فقد  عندهم،  العمل 
على  والتعزير  للتأديب  الضرب  إيقـاع  من  مصعب (١)  بنو  عليه  ما اتفق  أن  وذكـر 
على  كونه  وجوب  مـن  معكم  الموجودة  السـلف  آلثار  ومخالفتهـم  الرجليـن(٢) 
أهل  من  وأسـالفهم  فقهائهم  بيـن  عمـالً  هـذا  وتـداول  الكتفيـن،  أو  المقعديـن 
أن  الخليلي   مـن  السـائل  وطلب  األقدمين،  آلثار  مخالفتـه  مع  وجربـة   مصعـب  

ُعمان (٣). أهل  من  المشرق   إباضية  عند  العمل  به  يجري  بما  يفيده 
به  أثرًا  معهـم  هذا  جـواز  في  نجـد  فلم  المشـارقة   أصحابنـا   «أمـا  فأجـاب: 
أظهر  في  العبيد  به  فخصوا  المقعد  في  قالوا  وإنما  يقتدى،  به  وال عمالً  يهتدى، 
الظهر هو موضع  تنزيهًا لألحرار عن الضرب على األدبار، وإنما  السديد،  قولهم 

الجزائر. جنوب  يسكنون  اإلباضية  من  ميزاب  وادي  أهل  هم  مصعب:  بنو   (١)
بربرية. كلمة  وهي  (فلق)  بـ  التأديب  من  النوع  هذا  مثل  على  بالجزائر  ميزاب  أهل  يطلق   (٢)

.٨٣/٧ - ٨٤ التمهيد،  كتاب  المحقق،  الخليلي   (٣)



٤٩٩ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

من  أعم  فهـو  الشـأن،  هذا  في  كله  من  بعض  همـا  والكتفان  الحـر  فـي  التعزيـر 
مسـألة  أنها  عندي  فيما  األصل  في  أنهما  إال  البيـان،  في  الكتفين  علـى  قولكـم: 

اإلجماع. بحكم  فيها  يقضى  أن  فال يجوز  ونزاع،  رأي  ومحل  اجتهاد 
مصعب   أهل  من  والفضالء  العدل  وأهـل  العلماء  ونحارير  الفقهاء   عمـل  وإن 
رأيًا  ُيعّد  أن  ليجوز  فإنه  األواخر،  فيه  األوائل  تبِع  عمالً  األكابر  عن  ثبت  إذا  وجربة  
بعدما  إنكاره  لي  ظهـر  فيما  وال يجب  بفسـاده،  الحكم  عن  فال أقوى  سـداده،  فـي 
استقرت عن سلفهم آثارهن، فإن نفس األعمال من الفقهاء أثر يقتدى به كاألقوال.

يصح  ما لم  قيالً،  وأقوم  حجة  وأظهر  دليالً  للمتبع  أقوى  العمل  كان  وربما 
في  منه  ال مانع  إذ  هناك  وال ُيعد  ذلك،  من  هذا  وليس  ِعناده  للحق  ويظهر  فساده 
المرضية،  النِّحلة  أهل  فقهاء  من  اجتهادًا  بغيره  األثر  ورد  وإنما  الدينية،  األصول 
الرأي فيه على المجتهدين والعلماء  المنع منه بدين، لم يضق فسيح  وما لم يكن 
المحمود  المقـام  ذي  الوجـود،  إلمام  إال  وال تقليـد  يقتـدى.  وبهـم  النبـع  لهـم 

وهدى...»(١). للعالمين  رحمة  المبعوث 

القول: مجمل 
اجتهادية  آراء  أنها  وبيَّن  المسألة  في  اإلباضية   أقوال  الخليلي   أن عرض  وبعد 
الشـرعي،  التأديب  أسـلوب  يحدد  نص  فيها  يرد  لم  دام  ما  الخالف،  فيها  يجوز 

النصوص. مع  ال تتعارض  ما دامت  بها  األخذ  من  ال مانع  ولذلك 
جاز  إن  جلين  الرِّ على  الضرب  أن  لك  يتضح  «وبهذا  القول:  إلى  خلص  ثم 
الناس،  أولئك  من  أجازه  من  قول  قياد  وعلى  قولين،  في  منع  فقد  لهم  رأي  في 
يثبت  فلم  منعه،  يرى  من  قول  وعلـى  وال بأس،  وال ضمان  فاعله  على  فال إثـم 
آثار  في  معنا  الموجود  وهو  الضمان،  لزم  َمن  فاعله  على  فال أمان  وفرعه،  أصله 
عليه». عندهم  ل  المعوَّ موضعه  تحديد  من  إليه  ما ذهبوا  على  أننا  إال  ُعما ن،  أهل 

.٨٤/٧ - ٨٥ التمهيد،  الخليلي:   (١)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٥٠٠

في  المشـارقة   اإلباضية   رأي  بيان  بعد  أنه  السـائل  على  الخليلي   واسـتدرك 
األمر  هذا  في  يوافقهم  َمن  على  آثارهم  في  عثر  المغاربة  لرأي  المخالف  المسألة 
يخرج  «وال  بقوله:  عليه  وعقب  القدمين،  باطن  في  الضرب  إيقاع  بجواز  ويقول 
أهل  رجع  فإن  كله،  وهذا  لهذا  متسـع  عدله  في  فالرأي  وال بأس،  الصواب  عن 
عليهم  كان  وإن  أولى،  لهم  فهو  السـلف  ما عليه  إلى  (المغاربة )  ومصعب   جربة  
عليهـم  وال إنـكار  السـالمة،  لهـم  فنرجـو  عليـه  ما هـم  إال  أَبـْوا  وإن  أصعـب، 
في  المعرفة  أهل  عند  فيه  الجائـزة  الحدود  يتعدوا  ما لم  وال مالمـة،  وال تثريـب 

صفة»(١). أو  ذات 
من  السـلف  برأي  األخذ  يفضل  أنه  الخليلي   عبـارة  من  نسـتخلص  أن  ويمكن 
ما لم  بخالفه  العمل  في  بأسًا  ال يرى  كان  وإن  أولى،  به  العمل  ألن  اإلباضية ،  فقهاء 
كّالً  أن  وال ريب  الظن،  غلبـة  على  يعتمد  اجتهادًا  مـا دام  المشـروعة  الحدود  يتعّد 
في  العمل  به  يجري  وما  الناس  بين  والعادة  العرف  إلى  رأيه  في  استند  قد  الفريقين 
دام  ما  ذلك  يقع  وسـيلة  بأي  وال يهم  والتعزير،  التأديب  ذلك  في  فالمعتبر  بلدهم، 
بالمقاصد  والعبرة  واألمكنة،  األزمنة  حسب  تتغير  الوسائل  ألن  المقصد؛  هذا  يحقق 

واألماكن . األزمان  بتغير  الوسائل  تغير  وال ينكر  واآلالت ،  ال بالوسائل  والغايات 
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وأرش  األموال  من  المتلفات  قيمة  تقديـر  معايير  تحديد  في  اإلباضية   اختلـف 
أن  بعضهم  ويذكر  الحَرم،  في  عليه  اعتدى  لمن  الصيد  وجزاء  والجراحات  العيوب 
نفوسـهم،  به  تطمئن  وما  المجتهدين  ونظر  والعادة،  العرف  إلى  مرده  ذلك  تحديد 

التقدير. في  المجتهدون  إليها  ويستند  ذلك  تضبط  صريحة  نصوص  وال توجد 

.٨٥/٧ نفسه،  المرجع  الخليلي:   (١)
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العرف  على  العلمـاء  اعتماد  عـن  حديثه  سـياق  في  البهلوي   بركـة   ابـن  يقـول 
اليقين:  درجة  إلى  ال يصل  الظن  غلبة  مـن  وهو  نفوسـهم،  إليه  تطمئن  وما  والعادة 
حسـب  على  القيمة  تجري  أن  فيه  االعتبار  فإنما  المتلفات  قَِيم  في  قولي  «وكذلك 
المعرفة  أهل  إلى  ذلك  في  فيرجع  بينهم،  البياعات  به  وتجري  بـه،  الناس  ما تبايـع 
المتقاربة،  األثمـان  على  التجار  بيـن  البياعات  يقـع  وقد  معه،  ال معرفـة  مـن  دون 
بأعالم  بينهم  نادر  وهذا  الفاحشة،  المغابنة  أيضًا  بينهم  تقع  وقد  اليسيرة،  والمغابنة 
والمعرفة  الخبرة  أهل  من  كانوا  إذا  القيم  ألهل  ما أبيح  ذلك  في  فانظر  بينهم،  كثيرة 

الخسيسة...»(١). الناقصة  وفوق  الفاحشة،  المتفاوتة  دون  المتقاربة  باألثمان 
األشـياء،  تقدير  في  به  العمـل  ما ينبغي  هـو  بركة   ابن  إليـه  ما ذهـب  ولعـل 
في  الجارية  والعادة  العرف  إلى  ُيحتكم  الشرع  في  ثابتة  معايير  إلى  ُيفتقر  فعندما 
المبيعات  في  المتلفات  قيمة  تحديد  في  والمعرفة  الخبرة  بأهل  ويستعان  الناس، 
والمزروعات والجروح دون تجاوز للحدود المعقولة بما يحقق العدل والرضى.
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ومتى  وصغائرها،  الذنـوب  كبائـر  بين  التمييز  فـي  اإلباضية   فقهـاء  اختلـف 
اهللا  حق  في  ظلمـًا  المعاصي  تلـك  تعتبر  وهـل  بالبراءة؟  صاحبهـا  علـى  يحكـم 

اعتبارها؟ في  مدخل  والعادة  للعرف  وهل  والعباد؟ 
بينهما،  الفـرق  وبيان  وصغائرها  الذنـوب  كبائر  تحديد  إلـى  بعضهم  ذهـب 
األسـئلة  هذه  عن  اإلباضية   أجـاب  وقد  كل  ذلـك،  خالف  بعضهـم  يـرى  بينمـا 

والعادة. العرف  أو  العقل  أو  للنصوص  استنادًا  لهم  ما يظهر  حسب  وغيرها 
أو  بخشبة  رجالً  ضرب  رجالً  أن  لو  بشير:  «قال  الصدد:  هذا  في  السالمي   يقول 
أن ذلك ظلم. العقل  الحجة في  قامت  قد  البراءة؛ ألنه  الضارب  ما فوق ذلك أللزمنا 

ص ١٣ - ١٤. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
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العقل. حجة  من  وأشباهه  وهذا  قال: 
للتطفيف  متعمـدًا  فوقها  فما  حبـة  قدر  الميزان  فـي  منه  سـرق  لو  وكذلـك: 
ولم  هذا  مثل  في  كان  مما  البراءة  فعليه  ظلم،  أنه  الناس  تعارف  فـي  ذلـك  وكان 

قامت. قد  الحجة  ألن  الوقوف؛  يجز 
إن  قالوا  ألنهـم  محدود؛  بشـيء  هو  ليس  فقيل:  الذنوب  مـن  الصغيـر  وأمـا 

صغير. فهو  الكبائر  ما دون 
ـ  اهللا  رحمهما  ـ  محبوب   محمد بن  أبو عبد اهللا   قال:  بعضهم،  حـّده  وقـد 
التي  الذنوب  من  الكبائر  ما دون  قال:  (النجم: ٣٢) .   ﴾ s  r ﴿ تعالى:  قوله  في 
أهله  كان  ومـا  والنظرة،  واللمـزة  الغمزة  مثـل:  اهللا،  وبيـن  العباد  بيـن  تكـون 
ذكر  من  بالقلب  ما لّم  وكل  اللمم،  هو  فذلك  واالستغفار،  التوبة  منه  يدينون 
في  وال وقوع  المسلمين  شتم  غير  من  بها  للعمل  والنية  بها،  والهّم  المعصية، 
 w  v  u ﴿ تعالى:  اهللا  لقول  منه  هللا  يسـتغفر  أن  نسـَي  إذا  فهذا  أعراضهم، 
أجزأه،  عنه  اهللا  نهاه  ومما  منه،  بالتوبة  يدين  كان  إذا  فهذا  (النجم: ٣٢) .   ﴾ x
كما  بعينه  منه  يتـوب  أن  وال يلزمه  كله،  هـذا  من  بالتوبة  الدينونـة  تجزيـه  أي 

الكبائر(١). في  ذلك  يلزمه 
بها  يتلف  لم  التي  الكذبة  مثل  الذنوب  مـن  الصغير  أن  إلى  بعضهم  وذهـب 

الكبائر. من  فهي  نفس  أو  مال  بها  أتلف  فإن  نفس،  أو  مال 
والكذبة  والوْجيَه  والركضة  والنخسة  الرفسـة  مثل  الذنوب  صغائر  إن  وقيل: 

ألحد. حق  إنكار  بها  يكن  ما لم 
مطلقًا. الكبائر  من  إنها  وقيل: 

ثوبه،  لبس  أو  نباتة  أو  أو خالالً  أو حطبة  مال غيره حبة  أخذ من  وقيل: ومن 
شـيئًا  اسـتعار  أو  كثيـرًا،  أو  يسـيرًا،  عمـالً  خادمـه  اسـتعمل  أو  دابتـه،  ركـب  أو 

.٢٧٦/٢ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
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أو  بوطئه،  منه  شيء  فتلف  قوم  حرث  في  وطئ  أو  له،  ما استعاره  بغير  فاستعمله 
قرطاس،  رقعة  أو  قلمه،  أو  دواته  من  كتب  أو  حصيرة،  أو  غيره  سرير  على  قعد 
أشبهه  وما  هذا  فكل  إنائه،  من  شـرب  أو  دابته  على  زجر  أو  بدلوه،  استسـقى  أو 

الذنوب»(١). صغائر  من  بالمنع  المعروفين  من  أصابه  مما 
من  التوبة  وعليـه  عليها،  أصر  إن  بفعلهـا  يكفر  فاعلهـا  أن  السـالمي   ويبيِّـن 
فيها  يتسامح  األفعال  تلك  مثل  أن  الناس  تعارف  ما إذا  ذلك  من  واستثنى  ذلك، 
وهي  ال بركوبها،  عليها  باإلصرار  فاعلها  يكفر  «وإنما  فيقول:  عليها  وال يحاسب 
بين  إدالل  من  ما كان  إال  إليهم  منه  والخروج  الخالص  وعليه  العباد،  حقوق  من 
والتعارف  اإلدالل  فـإن  الناس،  بيـن  تعارف  أو  اهللا  فـي  اإلخـوان  أو  األصدقـاء 

للرضا ...»(٢). أمارة 
كبائر  من  األفعال  هذه  مثل  واعتبر  القول  هذا  أصحاب  السالمي   خالف  وقد 
في  يكون  التسامح  أن  يرى  ولعله  العباد،  حقوق  على  اعتداء  فيها  ألن  الذنوب؛ 
بحقوق  تعلقت  إذا  أما  فيها،  الصغائر  يحصر  بذلك  وكأنه  العباد،  دون  اهللا  حقوق 

الكبائر. من  فهي  العباد 
وال تعارف  إدالل  بغير  األشياء  هذه  ارتكاب  أن  والظاهر  «قلت:  نصه:  وهذا 
لفاعله  النار  أوجب  وما  للنار،  موجب  وهو  بالغير  ظلم  ألنها  الذنوب؛  كبائر  من 

الذنوب»(٣). كبائر  من  فهو 

القول: مجمل 
أقوال: خمسة  إلى  الصغائر  حد  في  اإلباضية   آراء  نجمل  أن  يمكن  تقدم  مما 
بالعباد. أم  هللا  بحق  تعلقت  سواء  لها  ال حدود  الذنوب  من  الصغائر  األول: 

.٢٧٦/٢ - ٢٧٧ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
نفسه. المصدر  السالمي:   (٢)

نفسه. المصدر   (٣)
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عنها  يتجاوز  العبـاد،  حقوق  مجال  في  محـدودة  الذنوب  من  الصغائـر  الثانـي: 
منها. التخلص  التي يجب  الكبائر  فهي من  عليها  فإن أصر  فاعلها،  عليها  ما لم يصر 
المال  في  بالغير  ضرر  عليها  ما ال يترتب  هي  الذنوب  من  الصغائر  الثالـث: 

الكبائر. من  فهي  ذلك  تجاوزت  فإن  والنفس، 
فاعلها  أن  عليها  الناس  تعارف  لكن  الذنـوب،  صغائر  من  تصرفات  الرابـع: 
طريق  عن  ثبت  أو  واألصدقاء،  اإلخوان  من  صـدرت  إذا  خاصة  عليها،  ال يـالم 
دابته،  وركوب  بقلمه،  الكتابة  مثل:  بها،  رضي  عليه  وقعت  إن  والتعارف  اإلدالل 
اإلصرار  وعدم  منها،  االستغفار  يجب  التي  الصغائر  من  فهي  إنكار  منه  ظهر  فإذا 

كبائر. إلى  انقلبت  وإال  عليها، 
أم  اهللا  بحق  تعلقـت  سـواء  مطلقًا  الكبار  مـن  تعتبـر  الصغائـر  إن  الخامـس: 
بين  ال يفرق  القول  هذا  صاحب  أن  ويبدو  بالغير،  ظلم  عليها  يترتب  أو  بالعباد، 

بينهما. يسوي  بل  والكبائر  الصغائر 
الغير  ضـد  شـيء  أّي  ارتـكاب  أّن  األقـوال  هـذه  مـن  ما نسـتخلصه  ولعـل 
وال تعارف  إدالل  بغير  للعباد  وضرر  هللا،  حق  في  معصية  يعد  ـ  كبيرًا  أو  ـ  صغيرًا 
العقوبة،  يسـتوجب  للغير  ظلـم  ألنها  الذنـوب؛  كبائـر  من  ويعتبـر  النـاس،  بيـن 
عليه  المعتدى  من  المسـامحة  وطلب  واالسـتغفار،  بالتوبة  منه  التخلص  ويجب 
التي  الصغائر  من  فهي  ضرر  عليها  يترتب  لم  إذا  أما  عليها،  مصّرًا  كان  إذا  خاصة 
القول  هذا  ولعل  الخطأ،  باب  من  وتكـون  فيها،  التسـامح  وينبغي  عنها،  يتجاوز 

أعلم. واهللا  واستظهره  السالمي   إليه  خلص  مما  قريبا  يكون 

:`  É¡«∏Y  êôîàj ’  `  IóYÉ≤dG  øe  ≈æãà°ùj Ée
المسـاقاة  بـاب  فـي  مسـألتان  اإليمـان»  قواعـد  تمهيـد  «كتـاب  فـي  وردت 

وهما: محكمة »  «العادة  قاعدة:  على  ال تتخرج  والمزارعة 
١ ـ إذا ُوِجد جار يسقي نخلة من ساقية جاره ثم صح نزاع بينهما، فصاحب 



٥٠٥ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

أنها  اآلخر  وادعـى  سـاقيته  في  نخلة  يسـقي  لكي  جاره  أعار  أنه  يدعـي  السـاقية 
العطية  تصح  لم  وإن  أعطي،  لمن  أصل  فالساقية  العطية،  صحت  إذا  فقيل  عطية، 
السواقي  إعارة  من  الناس   عادة  به  ما جرت  إلى  ذلك  في  وال يلتفت  عارية،  فهي 

عدمه(١). أو  بعضًا  لبعضهم 
أنه  وعـادة  ُسـّنة  فيها  جرت  مخصوصـة  أمـوال  فيهـا  بلـدة  وجـدت  إذا  ـ   ٢
وغيرها  الماء  من  شيء  ومعها  إال  األصول  من  شيء  األموال(٢)  هذه  من  ال يباع 
أن  فالحكم  أصل،  بدون  المـاء  أو  ماء،  بدون  فيها  األصل  يباع  قد  األمـوال  مـن 
منع  وال توجب  الزمة  غير  بعينها  األمـوال  تلك  في  الجارية  ـنَّة  والسُّ العادة  هـذه 
ال تشبه  العادة  هذه  ألن  العكس؛  أو  ماء  دون  ألصل  بالبيع  التصرف  من  المالك 

األمالك(٣). في  الثابتة  السنن 

.١٦٣/٧ التمهيد،  كتاب  الخليلي:   (١)
النخيل. بساتين  به  يراد  ُعماني  مصطلح   (٢)

.٩٩/٩ نفسه،  المرجع  الخليلي:   (٣)
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ما يمثل  منها  محكمة »،  «العادة  بقاعدة:  عالقـة  لها  فقهية  قواعد  عدة  توجـد 
الفقهية  والفروع  المسـائل  لكثرة  ونظرًا  فيها،  قيدًا  أو  أثرًا،  أو  القاعدة،  عن  فرعًا 
الفروع  لهـذه  الفقهاء   وضـع  حصرها،  وصعوبة  القاعـدة  هـذه  على  المتخرجـة 
العرف  اعتبار  على  المبنية  الفرعية  األحكام  من  لكثير  ضوابط  تعتبر  فرعية  قواعد 
وأحداث  وقائع  مـن  يجد  لكل  صالحة  ما يجعلهـا  المرونة  من  وفيهـا  والعـادة، 
مع  القواعد  هذه  ألهـم  بيان  يلي  وفيما  فيها،  الشـرعي  الحكم  بيان  إلـى  تحتـاج 
ذكر ما اشتملت عليه من أحكام وتطبيقاتها في الحياة العملية، وسيكون دراستها 

التالية. المطالب  في 
العرف والعادة. المعبرة عن بعض شروط  الفقهية  القواعد  المطلب األول:  ـ 

غلبت ». أو  اضطردت  إذا  العادة  «تعتبر  قاعدة:  األول:  الفرع  ـ 
(العبرة  النادر »  ال القليل  الشـائع  للغالب  «العبرة  قاعدة:  الثاني:  الفرع  ـ 

لألغلب ).
ـ المطلب الثاني: القواعد الفقهية المعبرة عن تأثير العرف العملي في األحكام.

شرطًا». كالمشروط  عرفًا  «المعروف  قاعدة:  األول:  الفرع  ـ 
بالنص ». كالتعيين  بالعرف  «التعيين  قاعدة:  الثاني:  الفرع  ـ 

بينهم ». كالمشروط  التجار  بين  «المعروف  قاعدة:  الثالث:  الفرع  ـ 
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الثالث: القواعد الفقهية المعبرة عن تأثير العرف القولي في األحكام. ـ المطلب 
العادة ». بداللة  تترك  «الحقيقة  قاعدة:  األول:  الفرع  ـ 

كالخطاب ». «الكتاب  قاعدة:  الثاني:  الفرع  ـ 
باللسان ». كالبيان  لألخرس  المعهودة  «اإلشارة  قاعدة:  الثالث:  الفرع  ـ 

األزمان ». بتغير  األحكام  تغير  ينكر  «ال  قاعدة:  الرابع:  المطلب  ـ 
التالي: النحو  على  تفصيالً  بيانها  في  نشرع  إجماالً  عرضها  وبعد 
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ال النادر»(١).  الشائع  للغالب  «العبرة  قاعدة:  ـ   ١
غلبت »(٢). أو  اضطردت  إذا  العادة  تعتبر  «إنما  قاعدة:  ـ   ٢

وهما  محكمة »،  «العـادة  قاعدة:  عن  المتفرعة  القواعـد  من  القاعدتـان  هاتـان 
ألن  غالبًا؛  العرف  َكـْون  اشـتراط  وهو  والعرف،  العادة  شـروط  أحد  على  تنصـان 
غالبة  تكون  أن  العادة:  إعمال  شروط  ومن  به،  وال اعتداد  له  ال عبرة  النادر  العرف 
أن  تصلحان  فإنهما  أخـرى  جهة  ومن  بها،  فال يعمل  نـادرة  كانت  إذا  أمـا  شـائعة، 
النادر،  على  وتقديمه  الغالب  اعتبار  وهو  اإلسالمية،  الشريعة  في  عاّمًا  أصالً  تكونا 
وقد اعتبرهما السالمي  والرواحي نوعًا من االستقراء الذي هو نوع من االستدالل.
مستمرة  قاعدة  األمور  من  باألغلب   «الحكم  الصدد:  هذا  في  السالمي   يقول 
وهي  المواضع،  من  كثير  في   5 أبو سعيد   ل  عوَّ وعليها  الفقهاء ،  من  كثير  عند 

االستدالل...»(٣). من  نوع  هو  الذي  االستقراء  من  نوع 

 .١١٦/٣ «المعتبر»،  كتابـه:  أيضًا  وينظر:  ـ   .٢٧٦/٢ - ٢٧٧ المفيـد،  الجامع  أبو سـعيد:  الكدمـي   (١)
ـ   .٧٨/٢٨ الشـرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكنـدي  ـ   .٢١٩  ،٢١٣/١ اإليضـاح،  الشـماخي:  ـ 
 .١٧٦/٢  .١٩٦/١ - ١٩٧ اآلمال»  «معارج  كتابه  أيضًا  وينظر:  ـ   .١٨٥/٣ الثمين،  العقد  السالمي: 
.٤٢ المادة  العدلية،  المجلة  ـ   .١٧٨/١ اإليمان،  قواعد  تمهيد  كتاب  (المحقق):  سعيد  الخليلي  ـ 

اإلباضية،  الفقهية  القواعـد  معجم  محمود:  هرموش  ـ  ص ١٦٦.  القواعـد،  جواهر  الراشـدي:   (٢)
ص ٣٠٥.

.١٧٥/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٥١٠

فقال:  بمثـال،  لهمـا  ومثَّل  القاعدتيـن  بهاتيـن  أيضـًا  الرواحـي   صـرح  كمـا 
فهو  الناقص  االستقراء  وأما  االستقراء...  حكموا  كما  أشياء  في  العادة  موا  «وحكَّ
مدة  أقصى  فـي  حيضهن  في  النسـاء  عادات  أغلب  المسـتدل  مثـالً  يسـتقري  أن 
العادة  هـذه  فيأخذ  أيام،  عشـرة  مدته  أقصـى  في  عادتهن  مثـالً  فيجـد  الحيـض، 
أيام،  عشـرة  عن  ال يزيد  بـأن  النسـاء  لحيض  َحَكمًا  االسـتقراء  بهـذا  المأخـوذة 
وهل  اتفاقـًا،  ظني  دليـل  وهو  باألغلـب،  الفـرد  بإلحـاق  الفقهـاء   هـذا  ويعـرف 
كْون  الثاني:  ووجه  لألكثـر،  األول:  قوالن،  ظني  أو  قطعي  الكامـل  (االسـتقراء) 
العقلية  االحتماالت  بأن  وُردَّ  األفراد،  سـائر  ألحكام  مخالفًا  الصورة  تلك  حكم 
العادات  تتبع  بنوعيـه  فاالسـتقراء  العادية،  األحكام  في  فال تقدح  العـدم  بمنزلـة 

غالبًا...»(١). أو  تمامًا  العادة  إليه  المنسوبة  الجنس  أفراد  على  حاكمة  لتكون 
االسـتقراء  أن  والرواحي   السـالمي   عبارتْي  من  نسـتنتج  أن  يمكن  وهكذا 
وقد  تاّمًا،  اسـتقراء  يكون  وقد  الناس،  عادات  من  األغلب  إلى  االحتـكام  هـو 
إذا  العادة  تعتبر  «إنما  الفرعية:  القاعـدة  في  الفقهاء   ما قرره  وهو  غالبـًا،  يكـون 

غلبت ». أو  اضطردت 
المذاهب  فقهاء  بهمـا  أخذ  بل  باإلباضية   خاصـة  القاعدتين  هاتيـن  وليسـت 
األصول:  فـي  رسـالته  في  الكرخي   قـال  صياغتها،  فـي  اختـالف  مـع  األخـرى 
السؤال والخطاب يمضي على ما عمَّ وغلب ال على ما شذَّ وندر ...  «األصل أن 
بيض  دون  الطيـر  بيض  على  فهـو  بيضًا،  ال يـأكل  حلف  مـن  أن  مسـائله:  ومـن 

ونحوه»(٢). السمك 

مخطوط  للسالمي  النظام  جوهر  شرح  عن  عبارة  وهو  الجوهر،  نثار  ناصر:  أبو مسلم  الرواحي   (١)
.٨٢/١ - ٨٣ مصور، 

حفص  ألبي  شواهدها  مع  الحنفية  فروع  مدار  عليها  التي  األصول  في  رسالة  أبو الحسن:  الكرخي   (٢)
زكرياء  نشر  الحنفي،  الدبوسي  عمر  عبد اهللا بن  ألبي  النظر  تأسيس  كتاب  مع  طبعت  النسفي،  عمر 

ص ١١٢.  ،١٩٧٢ القاهرة  بالقلعة،  كرم  محمد  ١٣ شارع  اإلمام،  مطبعة  يوسف،  علي 
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النادر ،  على  وتقديمه  الغالـب  اعتبار  «األصل  «فروقه»:  فـي  القرافي   ويقـول 
ويقصر  المسلمين،  وعقود  المياه  طهارة  في  الغالب  يقدم  كما  الشريعة  شأن  وهو 
األعداء  شـهادة  ويمنع  المشـقة،  وهو  الحال،  غالب  على  بناء  ويفطر  السـفر  في 

الحيف»(١). منهم  الغالب  ألن  والخصوم؛ 
في  واألغلب  الغالب  على  الحمل  في  فصالً  عبد السـالم   العز بن  عقد  وقد 
من  بقيمته  ضمانه  يلزمه  فإنـه  متقّومًا  أتلف  من  «أن  منها:  أمثلـة  وذكر  العـادات ، 
وجوب  ومنها  بعـض،  من  أغلب  بعضها  نقـود  فيه  كان  إن  غالبـه  أو  البلـد،  نقـد 

واألرز»(٢). كالقمح  البلد  قوت  غالب  من  الفطر  صدقة 
ال تقبل»  ومن  شـهادته  تقبل  مـن  «باب  في  الشـيرازي   إسـحاق  بها  وصـرح 
اسـتجاز  من  ألن  الصغائر؛  من  الكثير  مع  الشـهادة  قبول  وال يمكـن   ...» فقـال: 
من  الغالب  على  الحكم  فعلَّقنـا  بالزور،  يشـهد  أن  اسـتجاز  الصغائر  من  اإلكثار 
 Ä  Ã ﴿ تعالى:  قال  ولهذا  له ،  ال حكم  والنادر  للغالب  الحكـم  ألن  أفعالـه؛ 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å

(المؤمنون: ١٠٢ - ١٠٣) »(٣).  ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð
له »(٤). ال حكم  والنادر  بالغالب،  «العبرة  الحنبلي :  عبد الهادي  وقال 

اعتبار  في  كلمتها  اتفقت  الفقهية  المذاهب  أن  تصّرح  جميعًا  النصوص  فهذه 
في  عاّمًا  أصالً  بعضهم  جعلهما  بل  األحكام،  في  بهما  والعمل  القاعدتين،  هاتين 
القاعدتين،  هاتيـن  حقيقة  نـدرك  وحتى  األحكام.  عليهـا  يبنى  اإلسـالمي  الفقـه 
بغيرهما  صلتهما  ونبين  بهما،  نعرف  أن  يستحسـن  الفقهية،  الفروع  في  وأثرهمـا 

يلي: كما  الفقهية  فروعهما  من  بعض  نذكر  ثم  القواعد،  من 

.١٠٤/٤ الفروق،  القرافي:   (١)
القاهرة،  األزهرية،  الكليات  مكتبـة  طبعة  األنام،  مصالح  في  األحكام  قواعد  عبد السـالم:  ابـن   (٢)

.١٤٢/٢ سعد،  عبد الرؤوف  طه  عليه  وعلق  راجعه  ١٤١١هـ/١٩٩١م، 
.٣٢٤/٢ - ٣٢٥ المهذب،  أبو إسحاق،  الشيرازي   (٣)

ص ١٧٥. األحكام،  في  الكثيرة  الكتب  عن  األفهام  ذوي  مغني  عبد الهادي،  ابن   (٤)
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فالن  - على  غلـب  يقال:  الكثرة،  واألغلبيـة  األكثـر،  هو:  اللغة  فـي  الغالـب 

كانت  الصفرة  أو  الحمرة  عليه  وغلبت  خصاله،  أو  صفاته  أكثر  كان  الكرم، 
فيه(١). أكثر 

أحد  - ترجيح  وقيل  غيره،  حكم  الشيء  «إعطاء  هو:  االصطالح  في  والتغليب 
المتِفَقْين»(٢). مجرى  للمختلَفْين  إجراء  اآلخر  على  المغلوبين 

بينهم»(٣). - وذائعًا  للناس  معلومًا  يصبح  الذي  «األمر  هو:  والشائع 
من  - وخرج  ما شـذ  أي  الكالم،  نذر  والشـاذ،  «القليل  هو:  اللغة  في  والنـادر 

الجمهور»(٤).
ال»(٥). أم  للقياس  مخالفا  كان  سواء  ما وجوده  «النادر  االصطالح:  وفي 

العمل  أن يكون غالبًا ومستمّرًا  العرف والعادة:  الشيوع في  الغلبة في  ومعنى 
َحَكمًا  ال ُيجعل  غالبًا  يكـن  لم  إذا  فالعرف  والحوادث،  األوقـات  جميع  في  بـه 

الحوادث(٦). في 
في  الغالب  يعتبر  ومتى  القاعدة؟  هـذه  في  الشـائع  بالغالب  ما المراد  ولكن 

النادر؟ على  مقدمًا  ويكون  عليه،  األحكام  ترتيب 
أكثر  في  حاصل  عليه  جريانهم  يكون  «أن  هنا:  الشـائع  بالغالب  والمراد 
تحقق  إذا  خاّصًا  أو  عاّمًا  كان  سواء  معتبر  ُعرف  فكل  ال يتخلف،  الحوادث 
ويثبت  تعارفـوه،  الذيـن  أهله  بيـن  واالشـتهار  والذيوع،  الغلبـة  معنـى  فيـه 

.٦٤٤/٢ الوسيط،  المعجم  وآخرون:  مصطفى  إبراهيم   (١)
«غلب». مادة  الفنون،  اصطالحات  كشاف  التهانوي:   (٢)

األحكام  مجلة  ـ  ص ٢٢٨.  اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  عبود:  مصطفى  محمـد  هرمـوش   (٣)
ص ٤٥.  ،٤٢ مادة  العدلية، 

ص ٢٥٨. التعريفات،  الجرجاني:   (٤)
ص ١٣. الفقهية،  القواعد  الحنفي:  اإلحسان  عميم  البركتي   (٥)

ص ٣٩. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  محمود:  هرموش   (٦)
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الذين  عند  الخاص  الحكم  الخاص  وبالعـرف  العام،  الحكم  العام  بالعـرف 
تعارفوه»(١).

أن  بها:  يـراد  ـ  العام  بالمعنى  ـ  القاعـدة  أن  التعريف  هـذا  مـن  ويسـتخلص 
وأما  الغالب.  الشـائع  على  تبنى  وإنما  المغلوب،  النـادر  على  ال تبنـى  األحـكام 
إلى  النظر  هـو  العادة  على  األحـكام  بناء  في  المعتبـر  أن  لهـا:  الخـاص  المعنـى 
ألن  الوقوع؛  النادرة  األحوال  إلى  فيها  وال ينظر  الوقوع،  الغالبة  الشائعة  األحوال 
العرف  العمل بذلك  ـ اشتهار  الخاص  بالمعنى  ـ  القاعدة  بالشيوع في هذه  المراد 

الناس. بين  وانتشاره 
العمل  كان  إذا  وكذلك  به،  فال يعمل  مغلوبًا  أو  نادرًا  به  العمـل  كان  إذا  أمـا 
أيضًا  فال يعتبر  المشـترك،  بالعـرف  المسـمى  وهو  به،  العمل  لعـدم  مسـاويًا  بـه 

سابقًا(٢). بّينا  كما  فيه  للتردد 
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الكبرى  للقاعدة  قيدًا  تعتبر  الفقهية قاعدة قريبة منها  القواعد  وردت في كتب 
تعتبر  وإنما  وهي:  بالغالب»،  «العبرة  الفرعية  للقاعدة  ومكملة  محكمة »،  «العـادة 
تحكيم  الكبرى  القاعدة  ظاهر  كان  لما  أنه  ذلك  غلبت ؛  أو  اضطـردت  إذا  العـادة 
اضطردت  بما  العادة  لتقييد  القاعدتين؛  هاتين  الفقهاء   أثبت  اإلطالق  على  العادة 
االضطراد  على  بعضهـم  واقتصر  ـم(٣).  فال ُتَحكَّ نادرة  كانت  إذا  أمـا  غلبـت،  أو 

اضطردت »(٤). إذا  تعتبر  «العادة  فقال: 

.٤٠٧ ص ٢٠٥،  التشريع،  في  وأثره  العرف  النجار:   (١)
.١٠٤/١  ،١٩٤٩ بغداد،  العاني،  مطبعة  األحكام،  مجلة  شرح  منير:  القاضي   (٢)

نجيم،  ابن  ـ  ص ٩٣.  والنظائـر،  األشـباه  السـيوطي:  ـ  ص ١٦٦.  القواعد،  جواهر  الراشـدي:   (٣)
.٤١ المادة  العدلية،  األحكام  المجلة  ـ  ص ٩٩.  والنظائر،  األشباه 

ص ٣٠٥. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (٤)
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إلثبات  َحَكمًا  تجعل  التي  العادة  شـروط  بعض  عن  القاعدتان  هاتان  وتعّبر 
والشيوع(١). والغلبة  االطراد  وهي  معتبرة،  وتكون  شرعي،  حكم 

واضطردت  بعضـًا،  بعضه  تبـع  األمر،  اضطـر  من  اللغـة:  فـي  االضطـراد  ـ 
تجري  واحدًا  مجـرى  وجرى  أفـراده  تتابعت  الحد،  واضطـرد  جرت،  األنهـار، 

األنهار(٢).
جمع  في  بها  مستمّرًا  العمل  يكون  أن  القاعدة:  في  العادة  باضطراد  والمراد 
أن  ذلك  ومعنى  خالفه،  على  بنص  إال  ال يتخلف  بحيـث  والحوادث،  األوقـات 
مثال  آخر(٣).  إلى  مكان  من  أو  آخر  إلى  بلد  من  ال تتخلف  مستمرة  العادة  تكون 
البالد. أكثر  في  العمل  به  جرى  حيث  ومؤجل،  معجل  إلى  المهر  تشطير  ذلك: 

بل  تكون مضطردة،  أن  العادة  بأنه ال يشترط إلعمال  يوحي  بالغلبة:  والتعبير 
الحوادث. أغلب  في  بها  معموالً  تكون  أن  يكفي 

العمل  من  أكثر  بالعرف  العمـل  يكون  أن  الغلبة:  أو  االضطـراد  فمعنـى  إذن 
عليه  وال تحمل  به،  ال يعتـد  فإنه  نادرًا  أو  خاّصًا  العـرف  كان  إذا  وأمـا  بخالفـه، 
الخاص  أو  النادر  للعرف  ال سلطان  ألنه  نَّة؛  والسُّ الكتاب  في  المطلقة  النصوص 

الشريعة(٤). نصوص  تفسير  في 
التي  المضطردة  هـي  المعتبرة  العـادة  أن  القاعدة:  معنـى  يكون  عليـه  وبنـاء 
شـروط  في  بينَّا  أن  سـبق  كما  قليـالً،  تتخلف  التـي  الغالبـة  أو  أبـدًا  ال تتخلـف 
تعتبر  «إنما  السـيوطي :  قال  وال تحكم.  لها  فال عبرة  المغلوبة  العادة  أما  العرف، 
الفروق»  «تهذيـب  صاحـب  وعبـر  فـال »(٥).  غلبـت  فـإن  اضطـردت،  إذا  العـادة 

ص ٢٩٥. الوجيز،  البورنو:   (١)
ص ٥٠٦. المنير،  المصباح  الفيومي:   (٢)

ص ٢٦٦ - ٢٦٧. الكلية،  القواعد  شبير:  ـ  ص ٣٠٥.  نفسه،  المرجع  هرموش:   (٣)
نفسه. المرجع  هرموش:   (٤)

ص ٩٢. والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٥)
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تكرار  غير  من  االسـتعمال  مجرد  «إن  قال:  حيث  االضطراد  به  وقصد  بالتكرار، 
إليه  المنقول  يفهم  بحيـث  االسـتعمال،  تكرار  من  ال بد  بل  النقل،  في  ال يكفـي 

غيره»(١). دون  الفهم  إلى  السابق  هو  ويكون  قرينة  بغير 
واحدة  بمرة  ولو  تثبت  وإنما  بالتكرار،  إال  ال تثبت  العادة  أن  هذا  يعني  وال 
إذا  العادة  إلثبات  تكفي  الواحدة  فالمرة  والتكرار،  المعاودة  الظن  على  غلب  إذا 

واالضطراد(٢). التكرار  على  تدل  قرينة  وجدت 
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العبادات: في  ـ  أ 
المتنجسة: باألشياء  االنتفاع  حكم  ـ   ١

ثم تنجست، كالماء والزيت  التي كان أصلها طاهر  باألشياء  االنتفاع  هل يجوز 
تحريم  إلى  بعضهم  فذهـب  حكمها،  في  اإلباضية   فقهـاء  اختلف  والتمـر؟  واللبـن 
أو  طهارة  من  فيها  الغالـب  إلى  بالنظر  يكون  الحكم  أن  آخـرون  يرى  بينمـا  ذلـك، 

ذلك. فيمنع  النجاسة  غلبت  وإن  ذلك،  فيجوز  الطهارة  غلبت  فإن  نجاسة، 
فعارضته  ما كان أصلها طاهرًا  «وأما  الشأن:  الكدمي  في هذا  أبو سعيد  يقول 
ال يكون  حتى  أحكامها  عليه  وتغلب  فيها،  مستهلكًا  مخرجه  يخرج  فلم  النجاسة 
به  واالنتفاع  ذلك،  بيع  في  االختالف  معنى  معناه  عندي  فيخـرج  فيها،  حكم  لـه 
به فيما يجوز من جميع ذلك، وال يجوز  الدواب واألطفال، واالنتفاع  من إطعام 
الخنزير،  ولحم  والميتة  الخمر  مثل  في  االختالف  من  ذلك  مثل  يكون  أن  عندي 
به  وال ينتفع  وال يباع  األطفال،  من  وال شيئًا  الدواب  من  شيئًا  أيطعم  أشبهه  وما 

الضرورات...»(٣). من  ما خصه  حال  في  إال  بحال 
.٨٢/١ القرافي،  فروق  بهامش  الفروق  تهذيب  علي:  محمد   (١)

ص ٢٦٧. الكلية،  القواعد  شبير:   (٢)
.١٠٢/٣ - ١٠٣ المعتبر،  أبو سعيد:  الكدمي   (٣)
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فيجوز  النجاسـة،  الماء  غلب  «إذا  والحبوب:  التمر  تطهير  في  أيضـًا  ويقـول 
غير  والتمر  النجاسـة  أصابته  إذا  التمر  معاني  يخرج  عندي  وكذلك  بها.  االنتفاع 
إذا  ا  صبًّ عليه  الصّب  طهارة  فيه  يجري  إنه  قيل:  قد  أنه  معجون)،  غير  (أي  مكنوز 
من  ح  السُّ في  وذلك  االعتبار  في  بلغت  حيث  وبلغ  النجاسة،  من  أكثر  الماء  كان 

كلها»(١). والحبوب  التمر 
باألشياء  االنتفاع  في  بالغالب  العبرة  قاعدة  تطبيق  يمكن  أنه  يتبين  تقدم  مما 
المنع  وألن  الفقهاء ؛  بعض  ذلك  قرر  كمـا  النجاسـة،  فخالطتها  طاهرة  كانت  إذا 
العامة  الشريعة  مقاصد  مع  يتنافى  األمر  وهذا  للمال،  ضياعًا  يكون  قد  ذلك  من 

المال. حفظ  إلى  الداعية 

الدم: أصل  جهل  في  ـ   ٢
هذا  حقيقة  يدر  ولم  شـائعًا  دمًا  ثوبه  على  فرأى  الدم  أصل  المـرء  جهـل  إذا 
من  باألغلب  عليه  يحكـم  أنه  القول:  بعـض  في  فقيل  هو،  الدمـاء  أّي  مـن  الـدم 

مثله(٢). أمور 

وغيره: ماء  من  الفروج  من  الخارج  في  ـ   ٣
أو  ماء  البِْكر  أو  الرجل  ُقُبل  مِـن  أو  بر  الدُّ من  خرج  لو  أنه  العلم  أهـل  ذكـر 
على  لمـروره  بنجاسـته  يحكم  أن  وجب  الطاِهـرات،  من  ذلـك  نحـو  أو  قيـح، 

النجس. المحل 
الطهارة  تناله  قد خرج من موضع  كان  فإن  الثيب  المرأة  ُقبل  من  الخارج  أما 
حكم  في  الغسل  يناله  الذي  الثيب  فرج  داخل  ألن  بالطهارة؛  له  يحكم  أن  وجب 

عليها. تطهيره  لثبوت  بينهما  ال فرق  الجسد،  من  الظاهرة  الجارحة 

.٩٧/٣ نفسه،  المرجع  الكدمي:   (١)
.٢٣٢/٣ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (٢)
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الماء  من  يكون  أن  واحتمـل  ماء،  الغسـل  بعد  فرجها  من  خرج  فلـو  وعليـه 
الموضع  أصاب  أنـه  يعلم  ما لم  طاهـر  أنه  فحكمه  هنالـك،  احتقن  قـد  الطاهـر 

الطهارة. ال تناله  الذي 
أن  هي  تعلم  أن  إال  نجـس،  فهو  الموضع  ذلك  من  ما جـاء  كان  إن  وقيـل: 

متغيرًا(١). يخرج  ما لم  طاهر  وقيل:  الطهارة.  موضع  في  الماء  من  يحتقن  ذلك 
«فأما  فقـال:  القواعد  من  مسـتندها  وبين  األقـوال  هذه  السـالمي   وجه  وقـد 
طاهر  فهو  طاهر  الموضع  وأن  الطهارة ،  الماء  أصل  أن  على  فمبني  األول  القول 

ذلك. غير  يصح  حتى  الطهارة  فحكمه  طاهر،  في  أقام 
وأما القول الثاني: فمبني على األغلب من أحوال الخارج من ذلك الموضع 

النجاسة. منه  الخارج  حكم  وإّن  النجس،  مجرى  فإنه 
الغالب  في  فإنـه  بالمكث،  التغير  حـال  فيه  اعتبر  فقـد  الثالث:  القـول  وأمـا 
ذلك  في  المغير  وأغلـب  جنسـه،  غير  من  شـيء  غيّره  وقد  إال  متغيـرًا  ال يخـرج 

النجس»(٢). حكم  له  فأثبت  نجس،  الموضع 

الفرائض: بعض  أداء  في  الشك  في  ـ   ٤
أن  المفروض  من  وكان  الفرائض،  بعض  أداء  في  شك  لشـخص  عرض  إذا 
وعدمه،  أدائها  فـي  الشـك  عليه  طرأ  وقتها  ذهاب  بعد  ولكن  وقتهـا،  في  تـؤدى 
أداءها  اعتاد  هل  حاله،  من  األغلب  إلى  ينظر  الحالة  هذه  في  فإنه  أدائها،  وكيفية 

وقتها؟ عن  تأخيرها  ال يجوز  التي  الفرائض  من  تعتبر  وهل  وقتها؟  في 
أو  وال يؤخرها  عليها،  مواظب  أنه  ظنه  على  غلب  إذا  اإلباضية :  بعض  قـال 
إلى  وال ينظر  َفعلها،  مـن  حكم  في  نفسـه  يجعل  فإنه  لعذر،  إال  تأخيرها  يتركهـا 

اعترضته. التي  الشك  حالة 

.٣١٣/٣ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
.٣١٤/٣ المعارج،  السالمي:   (٢)
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قاعدة:  على  اعتمـادًا  عالجه  وكيفية  العـارض،  للشـك  صورًا  الكدمي   ذكـر 
ذلك: من  أحواله،  من  لألغلب »  «الحكم 

الصالة: في  ـ  أ 
ألنه  يصلها؛  لم  أنه  يعلم  لم  الصالة  وقت  عليه  مضى  أو  صلى  قد  كان  «إذا 
أم  صالها  هو  هل  فيها،  شك  ثم  وقتها  حكم  وحان  الصالة  وقت  عليه  مضى  إذا 

يصلها....»(١). لم  أنه  يعلم  حتى  يصليها  أن  عليه  ليس  إنه  قيل:  فقد  يصلها  لم 
االغتسـال  بعد  صالها  هـل  طهـارة،  بدون  الصـالة  فـي  شـك  إذا  وكذلـك 

ال؟ أم  والوضوء 
أنه  كما  بغسـل،  إال  ال يصلي  أنه  العادة  أكثر  في  ال يخرج  أنه  «وعندي  قال: 
صلَّى  كان  إذا  أنه  والصالة،  الوضوء  معنى  عندي  فيخرج  بوضوء،  إال  ال يصلـي 
وقتها،  فات  قد  أو  وقتها  في  كان  وضوء،  بغير  أو  بوضوء  صالها  شك  ثم  صالة 
معي  ذلك  يشبه  مما  الحكم  معنى  في  عندي  فيخرج  صالها،  أنه  علم  قد  أنه  إال 
هل  فشـك  وقتها  فات  وإذا  وضوء،  بغير  صلى  أنه  يعلم  حتى  عليه  ال إعـادة  أنـه 
فيها  عليه  ال إعادة  أنه  الحكم  معنى  على  عندي  خرج  يصلها؟  لم  أم  صالها  هو 

يصلها»(٢). لم  أنه  يعلم  حتى 
الزكاة: في  ـ  ب 

من  وليس  وقتها  في  أدائهـا  على  معتادًا  كان  إذا  والثمـار:  النقديـن  زكاة  فـي 
من  األغلب  على  فيحكم  وقتها،  مرور  بعـد  الشـك  عليه  طرأ  ثم  تأجيلها،  عادته 

يؤديها. لم  أنه  يتيقن  حتى  وال يعيدها  أداها،  أنه  ظنه  عليه  غلب  بما  حاله 
نفسـه  يعرف  كان  إذا  أقرب  عندي  «والزكاة  المعنى:  هذا  في  الكدمي   يقـول 
سواء  الوِرق  من  الزكاة  من  أداؤه  عليه  يجب  مما  كان  إذا  عام،  كل  في  يزكي  بأنه 

.٣٢١/٤ - ٣٢٢ المصنف،  عبد اهللا:  أحمد بن  الكندي  ـ   .٧٨/٤ المعتبر،  الكدمي:   (١)
نفسه. المصدر  الكندي:  ـ  نفسه.  المصدر  الكدمي:   (٢)
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وقتها،  في  الزكاة  ال يتـرك  وأنه  الثمار،  في  وكذلك  فضـة،  أو  ذهبـًا  ذلـك  كان 
أكثر  في  وكان  وقته،  انقضاء  بعد  ذلك  في  شك  ثم  بهذا  نفسه  يعرف  كان  فإذا 
خرج  ومقاديرها،  مواعيدهـا  في  الـزكاة  أداء  باسـتمرار  عنده  يطرد  أنه  عاداتـه 
يعلم  حتى  عليه  شيء  ال  أنه  االطمئنان  معنى  في  ذلك  أن  الحكم  معنى  عندي 

يترك...»(١). لم  أنه 
سواء  ماله،  من  الزكاة  أخرج  أنه  المزكي  عن  ثبت  إذا  أنه  الكدمي   ويؤكد 
في  عنده  وثبـت  المال،  بيت  جبـاة  منه  أخذها  أم  للمحتاجيـن  بنفسـه  أداهـا 
يبني  بل  ذلـك  في  فال يتردد  الشـك  عليه  طرأ  ثم  منـه،  خرجت  أنـه  الحكـم 
يعتقده  «وفيمـا  فيقول:  ظنـه،  على  غلب  وما  عادتـه  حسـب  أو  اليقين  علـى 
بعد  كله  ذلك  أداء  فـي  فشـك  الحكم،  في  عليه  ثبت  ما قد  نفسـه  بـه  ويلـزم 
تجب  التي  الزكاة  مثـل  النوع  هذا  من  عندي  ذلك  كان  أدائه،  وقـت  انقضـاء 
له في معنى االطمئنان  انقضاء وقتها، ويعجبني أن يكون  فيها بعد  عليه فشك 
الحكم  ذلك  في  يأخـذه  أو  يؤده  لم  أنه  يعلـم  حتى  لذلك،  مؤديـًا  يكـون  أن 
حكمهم،  عليه  يجب  الذين  العدل  أهل  أحكام  في  أداؤه  عليه  يوجـب  الـذي 

منه»(٢). الخروج  وال يسعه 

الصوم: في  ـ  ج 
لم  أم  صام  هـل  الصائم  وشـك  الشـهر  مضى  إذا  رمضان  شـهر  صوم  وفـي 
ما دام  صامه  بأنه  الظن  غلبة  فيرجح  اإلفطار؟  لـه  يبيح  عذر  له  يكن  ولم  يصـم، 
رمضان  شـهر  صوم  «وكذلك  المعنى:  هذا  في  الكدمي   يقول  ذلك.  على  معتادًا 
سـالمًا  فيه  ويكون  صومه،  عن  عذر  له  وال كان  مريض  غيـر  مقيمـًا  فيـه  كان  إذا 
كان  حالة  فكل  يصمه،  لم  أم  صامه  قد  كان  سـواء  وقته،  انقضاء  بعد  من  فشـك 

.٣٢٤/٤ نفسه،  الكندي،  ـ   .٧٩/٤ - ٨٠ نفسه،  الكدمي   (١)
.٨٢/٤ نفسه،  الكدمي:   (٢)
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له  صومه  معنى  عندي  خرج  فيه،  يعذر  لعذر  صومه  يترك  أن  معه  ال يخرج  فيها 
االرتياب؛ ألن وجوب  يغلب عليه حكم  أن  إال  الصالة،  بمنزلة  الحكم  معنى  في 

لعذر»(١). إال  تركه  ال يسعه  وقته  في  رمضان  شهر  صوم 

الحج: في  ـ  د 
أنه  والغالب  أحواله،  مـن  األغلب  على  المكلف  يعتمد  الحج  فـي  وكذلـك 
ألن  عام؛  كل  فـي  ال يحجون  أنهم  الناس  عنـد  فالغالب  عام،  كل  فـي  ال يحـج 
فيرجح  وعدمه  أدائـه  في  وشـك  عليه  وجب  فإذا  العمر،  فـي  مرة  يجـب  الحـج 
والزكاة  الحج  في  «ويخرج ذلك عندي  الشأن:  في هذا  الكدمي   يقول  أدائه.  عدم 
أو  أداه  أنه  شـك  ثم  عليه  وجب  إذا  أنه  ذلك،  أثبت  الحج  وفي  اهللا،  حقوق  من 
يحج،  عام  كل  أنـه  العادة  به  تجري  مما  ليـس  وألنه  واحد؛  وقت  فـي  يـؤده  لـم 

ذلك...»(٢). عامه  في  حج  إال  الحج  عليه  ال يجب  وأنه 

:á«dÉªdG  äÓeÉ©ªdG  »a  :kÉ«fÉK

المال: ملكية  في  الشك  ـ   ١
ما يشاء، ويملكه من وجوهه  المال  يحوز من  أن  للمسلم  الحكيم  الشارع  أباح 
في  شـك  البعض  على  يطرأ  وقد  والميراث،  والهبة  والعمل  كالتجارة  المشـروعة، 

حرام؟ أو  حالل  هو  وهل  إليه؟  وصل  وكيف  اكتسبه؟  أين  من  المال،  هذا  أصل 
الناس،  عليه  ما تعارف  على  يعتمد  أن  عليه  الفقهاء :  يقول  الحالة  هذه  ففـي 
وله  مشـروعة،  طرق  من  إليه  وصل  ملكـه  المال  ذلك  أن  ظنـه  على  غلـب  ومـا 
والوساوس  الشكوك  تلك  نفسه  ويبعد عن  بوجه مشروع،  فيه  التصرف  في  الحق 

بها. وال يعبأ 

.٣٢٤/٤ المصنف،  الكندي:  ـ   .٨١/٤ المعتبر،  الكدمي:   (١)
.٣٢٣/٤ نفسه،  المصدر  الكندي:  ـ   .٧٩/٤ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (٢)
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القاعدة:  عـن  حديثه  معـرض  فـي  األمر  هـذا  توضيـح  فـي  الكدمـي   يقـول 
والحوز  والتسليم،  لها  الحوز  في  األموال  وكذلك  اإلباحة ،  األشياء  في  «األصل 
سـبب  أو  ميراث،  طرف  من  يد  غيـر  من  أو  غيره،  علـى  وحوزة  غلبـة  غيـر  مـن 
واحد...»(١). معناه  ذلك  فكل  يده،  وال في  له  ذلك  قبل  يكن  ولم  أصله،  ال يعلم 
األموال  من  والحقوق  األحكام  جميع  من  منزلته  ونزل  ما أشبهه  «وكذلك 
لم  أن  بعد  وأصابها  اكتسبها  أين  من  معرفتها  إلى  نفسه  نصب  إذا  يده،  في  التي 
محجور  األصل  حكم  معنى  وفي  ذلك؟  كان  أيـن  من  يعرف  لم  يده  فـي  تكـن 
في  أثبت  هذا  مثـل  في  التعارف  في  األغلـب  وكان  بحلـه،  إال  ذلـك  كل  عليـه 
وال يعرف  فيها،  دخل  أنه  يعرف  التي  البيوع  ترك  عليه  وكذلك  القضاء،  حكـم 
إنما  أنه  ويعرف  بها،  ويأكل  ويتمتع  الفروع  بهـا  يطأ  وهو  حرامها،  من  حاللهـا 
في  قبله  لغيـره  كانت  أنها  ويعرف  النـاس،  أيدي  من  والشـراء  بالبيـع  اكتسـبها 
إليه،  صارت  كيف  وال يعرف  التملك،  وجه  على  إليه  حازها  ثم  الحكم،  معنى 
في  وكان  الغصب؟  أو  الهدية،  أو  الهبة،  أو  العطية،  أو  بالبيع،  ذلـك  كان  وهـل 
لم  ولو  االطمئنان،  معنى  على  نفسه  عن  التملك  بمعنى  يحوزه  أنه  واعتقد  يده 
لغيره  كان  أنه  الحكم  في  علم  أن  بعد  ذلك  إليه  صار  أين  مِن  الحكم  في  يعلم 
ونسـي  ثابت،  غير  بمعنى  إليه  صار  قد  األصل  في  كان  ولو  الحكم،  من  أولى 
من  ذلك  كان  ولو  األصل،  نسـي  قد  كان  إذا  ذلك  يضره  لم  عنه،  وغاب  ذلك 

الغصب»(٢). من  أو  الربا 

الغير: مال  في  االشتباه  حالة  في  ـ   ٢
أمره،  في  ويشتبه  البيت،  خارج  من  جلبه  طعامًا  لوالدته  الولد  ما ُيقّدم  كثيرا 
أو  عطية،  أنه  أسـاس  على  الطعام  ذلك  منه  تأخذ  هل  حكمه،  الوالدة  فال تدري 

.٨٥/٤ - ٨٦ نفسه،  الكدمي:   (١)
.٣٢٦/٤ - ٣٢٧ المصنف،  الكندي:  ـ   .٨٤/٤ المعتبر،  الكدمي:   (٢)
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في  تشـك  أم  به  وتنتفع  منـه  فتأكل  غيـره،  من  لـه  قدمـت  ضيافـة  أو  هديـة، 
يحدث  قد  ذلك  ومثل  عليه؟  فترده  مغتصب  أو  مسـروق،  مال  لعله  مصدره 

وسيده. الخادم  مع 
به  االنتفاع  أباح  من  فمنهم  المسـألة،  هذه  حكم  في  اإلباضية   فقهاء  اختلف 
من  ال يقترب  عادته  ومن  ذلك،  منه  تعارف  قد  ما دام  مصدره،  عن  البحث  دون 
إلى  بعضهم  وذهب  حاله»،  من  لألغلب   «الحكم  بالقاعدة:  عمالً  الحرام،  المال 

حاله. من  يتأكد  حتى  ذلك  منع 
طعام  فيها  بآنية  إليـك  وصل  إذا  العبد  «وأما  المعنى:  هـذا  في  الكدمي   قـال 
العطية،  وجه  على  منه  ذلك  أخذ  لك  يجوز  من  عند  مـن  ذلك  أن  قلبك  يطمئـن 
أو  السبيل  هذا  على  ذلك  إلى  قلبك  واطمأن  الرسالة،  أو  الضيافة،  أو  الهدية،  أو 
أقّر  كبيرًا  أو  صغيـرًا  العبد  كان  لذلـك،  بأخذك  عندي  فال بأس  منـه،  شـيء  إلى 
أنه  قلبك  ما يطمئن  على  إليك  التسليم  وجه  على  وسلمه  يقر،  لم  أو  العبد  بذلك 
شـاء  إن  سـواء  عندي  ذلك  كل  يجوز،  مما  غيرها  أو  الوجوه  هذه  أحد  من  لك 
إن حملوا  الناس تجري على االطمئنانة، وتطبق عليهم األحكام  أمور  اهللا، وأكثر 
تشغله  تسأله  أن  لك  فال أُحب  تسأله،  لم  أم  سأَلْته  عندي  وسواء  عليها،  أنفسهم 
إباحة  سـيده  مال  في  لك  يجوز  ذلك  يكون  أن  إال  أحواله،  من  حال  عـن  بذلـك 

األحوال...»(١). من  بحال  أو  بإذن،  أو  بإدالل 
ما دام  الخادم  به  ما يأتي  أخذ  جواز  إلى  يميل  أنه  الكدمي   عبارة  من  وُيفهم 
ضيافة،  أو  هدية،  أو  عطية،  إال  يكون  أال  به  يأتي  وإنما  ال يسرق،  أنه  عليه  يغلب 
عناء  نفسـه  يكلف  أن  وال يريد  الصالح،  جانب  فيه  فرجح  غيره،  من  رسـالة  أو 
الناس  أغلب  عليه  ما تعارف  وهو  ذلك،  منه  ألَِف  ألنه  ذلك؛  مصدر  عن  السؤال 

مجتمعهم. في 

.٢١٤/٢ المفيد،  الجامع  الكدمي:   (١)
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الزوجية: العالقة  في  الشك  ـ   ١
وأمه  كأخته  محارمـه  من  امرأة  يعاشـر  رجالً  وجدوا  إذا  أنهم  النـاس  اعتـاد 
األزواج  معاشرة  امرأة  يعاشـر  ُوِجد  من  وكذلك  فيه،  فال يرتابون  وخالته  وعمته 
بعض  على  تطرأ  قـد  ولكن  العالقة،  هـذه  صحة  في  فال يشـكون  معها  ويسـكن 
وأزواجهم،  محارمهم  مع  عالقتهم  في  ون  يُشـكُّ فتجعلهم  األحوال  بعض  الناس 
االحتكام  إلى  هؤالء  يرشـدون  فالفقهاء   العالقة،  هذه  ت  تمَّ كيـف  وال يتذكـرون 
بالعقد  إال  ال تتـم  الحـاالت  هذه  أغلـب  ألن  النـاس؛  في  الجاريـة  العـادة  إلـى 
األزواج،  معاشرة  امرأة  يعاشر  أن  لشخص  يسمح  أن  ُعْرفًا  وال يمكن  الشـرعي، 
يستنكر  المجتمع  وألن  شرعي؛  بعقد  بها  يرتبط  أن  دون  مسكن  في  بها  ويختلي 

للشرع. مخالفة  العالقة  ما دامت  ذلك 
«العادة  قاعدتي:  فروع  عن  حديثه  سياق  في  الحقيقة  هذه  الكدمي   أكد  وقد 
في  تخرج  «وقـد  فيقول:  الشـاذ »  ال النادر  الشـائع  للغالب  «والعبـرة  محكمـة » 
الحكم  معنى  يشـبه  وما  العادات،  به  تجـري  وما  والتعارف،  االطمئنـان  معنـى 
ما يشـبه  معنى  في  والتعـارف  العـادات  بذلك  فتصبـح  األحـوال،  فـي  الثابـت 
من  األغلب  ذلك  مثلها  معنى  يزيـل  أن  يحدث  ربما  وكذلك  الثابتـة،  األحـكام 
امرأة  وبين  رجـل  بين  ثبت  أنه  فلـو  ذلك،  من  األصول  أثبتتـه  حكـم  األحـوال 
بين  يقوم  الـذي  التزويج  معنـى  ما يشـبه  وبينها  بينـه  وكان  ومسـاكنة،  معاشـرة 
المسـاكنة،  تلك  يسـاكن  أن  ال يجـوز  أنه  يعـرف  نفسـه  وهو  وزوجـه،  المـرء 
يجوز  من  إال  منه،  كثير  وال في  ذلك  من  قليل  في  المعاشـرة  تلك  وال يعاشـر 
فعارضه  رضاع،  أو  صهر،  أو  نسب،  أو  رحم،  أو  بزوجة،  ومعاشرة،  مساكنة  له 
تلك  وبين  بينه  ما كان  أن  ذلك  حين  يعرف  ولم  الزوجية،  هذه  حكم  في  الشك 
أيِّ  وال من  التزويج،  كان  كيف  منه  بعلم  الزوجية  معنى  فيه  الحكم  في  المرأة 

تم؟ الوجوه  من  وجه 
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بما  تزوجه  كان  كيـف  أيضًا  يعـرف  ولم  بها،  جـه  زوَّ الـذي  مـن  يعـرف  وال 
على  شـهادته  تجوز  من  معه  عليها  شـهد  من  وال َعِلم  ال يجـوز،  بمـا  أو  يجـوز 
الرضاع،  من  أخته  هذه  تكون  كأن  التزويج،  لهذا  عارض  يقوم  كان  بأنه  الرضاع، 
من  ذلك  غير  أو  صهـر،  أو  نسـب  أو  رحم  بسـبب  محارمه  ذوات  سـائر  كذلـك 
وإن  معتبر،  غير  عارض  شـك  يعتبر  كله  هذا  أن  الكدمي   فيرى  المحـارم،  أنـواع 
في  النسـاء  هؤالء  باعتزال  عليـه  محكوم  األصـل  في  ألنـه  حكـم؛  موضـع  كان 
ذلك،  له  ما يجوز  منهن  ويصح  يثبت  حتى  والجماع،  والمساكنة  لهم  المعاشـرة 
يصح  حتى  الرجال  على  حرمة  ألنهن  األصل؛  في  كلهن  محجـورات  فهـن  وإال 
والتعارف  األغلب   حكـم  فكان  غيرها،  أو  زوجـة  مثل  منهن،  شـيء  به  ما يحـل 
والجائز  األغلب  هو  هذا  ألن  ذلك؛  الناس  عامة  أمور  به  تجري  فيما  واالطمئنان 

هذا...». مثل  في  عليهم  األحكام  ثبوت  دون  به،  والمعمول 
بعض  في  الناس  بعـض  ينتاب  فقد  العـارض،  الشـك  هذا  من  نتعجـب  وال 
التعرض  عند  أو  للذاكـرة،  فقـدان  أو  العقل،  فـي  كاختالل  المرضيـة  الحـاالت 
عالقته  ض  ُيعـرِّ أن  ذلك  بمثل  للمصـاب  فال ينبغي  الحـادة،  النفسـية  لألزمـات 
ينفي  والواقع  العرف  دام  مـا  األصل  على  يبقى  بل  واالرتياب،  للشـك  الزوجيـة 

زوجته. مع  عالقته  سالمة  ويؤكد  الشكوك،  هذه 

الطالق: في  الشك  ـ   ٢
فينسـى  العهد  به  يطول  ثم  عصمته،  مـن  وتخرج  زوجته  البعـض  يطلِّق  قـد 
يرشدون  فالفقهاء   ال؟  أم  حقيقة  ذلك  تم  هل  طالقه،  في  فيشك  الطالق،  أسباب 
عن  المرأة  فتخرج  ثبتت،  أنها  الطالق  حاالت  من  الناس  ما تعارفه  إلى  هذا  مثل 
بهذا  وال عبرة  السـابقة،  الزوجية  العالقات  كل  وتنقطع  معه،  وال تعيش  الرجـل 

يكذبه. الواقع  ألن  العارض؛  الشك 
منه  له  يثبت  الذي  األصل  علم  لو  «وكذلك  المعنـى:  هذا  في  الكدمي   يقـول 
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ثم  جائز،  حالل  األصل  ذلـك  أن  له  وتأكد  زْوَجه،  عليه  تزوج  الـذي  الحكـم  أن 
مما  البينونة  حاالت  من  حال  أي  وعلى  الوجوه،  من  وجه  بـأي  زوجه  عنه  بانـت 
به  طال  فلما  وفارقها،  تركها  أْن  وقت  من  عليه،  تحرم  أنها  األصل  في  عنده  ثبت 
بانت  الذي  السبب  ذلك  أمر  تعقب  فإن  زوجته،  مدة  عنده  ما طالت  كنحو  ذلك، 
يكن ذلك  لم  السبب وغاب عنه،  يعرف ذلك  فلم  الوجوه،  أيِّ وجه من  معه على 
بانت  الذي  األصل  يعلـم  لم  إذا  له  يجيزها  والمحجور  الجائـز  حكم  فـي  عنـدي 
التزويج،  حقيقة  علم  فيها  األمر  تعقب  إذا  كان  ولو  المدة،  لطول  لها  ويتركه  منه، 
من  وجه  أي  على  منه  بانت  الذي  السبب  معنى  في  وهو  الفرقة،  حقيقة  يعلم  ولم 
عليه،  يحرمها  ذلك  أن  ما معه  سـبيل  على  منه  وبانت  تركها  قد  كان  إذا  الوجوه، 
األولى  ومن  هنا  األفضل  من  ولكن  منه،  ينفيها  ذلك  يكن  لم  األصل  في  كان  ولو 

القضاء...»(١). حكم  من  اعتبارًا  أكثر  االسترابة  حكم  يكون  أن  الحالة  هذه  في 
الُفرقة  هـذه  في  الشـك  جانب  الحالة  هذه  في  غلَّـب  الكدمـي   أن  ويالحـظ 
أن  رغم  الفرقة،  إلى  به  أدت  التي  األسباب  يجهل  ما دام  زوجته،  مع  ت  تمَّ التي 
ويعتبرها  زوجته،  مع  العالقة  إعادة  إلى  يميل  ولعله  بالطالق،  عليه  حكم  القضاء 
في  يقول  تعترضه،  التي  الشـكوك  إلى  وال ينظر  األصل،  في  كانت  كمـا  زوجتـه 
فيه  عليه  يدخل  مما  سـبب  أو  كالم  بينهما  وقع  إنما  كان  إن  «وأما  الصـدد:  هـذا 
يظهر  كما  األمر  ذلك  وال حقيقة  القول،  هذا  أصل  في  الحكم  يعلم  ولم  الريب، 
عليه،  به  ما تحرم  وجه  علـى  تركها  قد  يكن  ولم  تعقبه،  إذا  حقيقتـه  وصف  مـن 
ذلك  بقية  ِعْلم  فغاب  نفسـه،  من  ذلك  معرفة  التمس  ثم  األمر  ذلـك  وقع  وإنمـا 
زوجته  كانت  وقد  فعل،  أو  قـول  من  ذلك  ضرورة  معنى  على  فال يقـف  فنسـيه، 
زوجته  في  األصل  في  االطمئنان  معنى  من  فيه  ما ال َيُشـك  أو  الحكم  معنى  في 
معنى  على  له  ويجوز  ما يسـعه،  معنى  في  عليه  كانت  الذي  األصل  معنـى  علـى 
ذلك  كان  ولـو  األصل،  فـي  عيه  ما كانت  علـى  العالقـة  يثبـت  أن  ذلـك  حكـم 

.٨٤/٤ - ٨٥ المعتبر،  الكدمي:   (١)
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أو  فعله  في  المعارضة  تلك  كانـت  سـواء  عارضه،  الذي  هو  األصل  في  المعنـى 
في  واألصل  علمه،  عنه  وغاب  ذلك  نسي  إذا  عليه،  يحرمها  مما  قوله  في  كانت 
أو  فعله  من  تمت  قد  كانت  التي  المعارضة،  من  يسعه  فيما  به  أولى  المعنى  هذا 
وإنما  اسـترابة،  حكُم  به  يثبت  لم  بما  وكذلك  قضاء،  حكُم  به  يثبت  لم  بما  قوله 

األصل»(١). حكم  في  لها  والترك  بها،  العمل  ثبوت  حكمها  معنى  يثبت 

الرضاع: في  ـ   ٣
بالنصوص  ثبت  كما  السـنتْين،  حدود  في  الرضيع  يفطمـوا  أن  الناس  اعتـاد 
أكثر  أو  أقل  أو  شهور،  أربعة  إلى  المدة  هذه  البعض  يتجاوز  قد  ولكن  الشرعية، 
ما تعارف  وهذا  بالطعـام،  عنه  واسـتغنائهم  الرضاع  إلى  الصبيان  حاجـة  حسـب 
في  الفقهاء   رأي  فما  الصبيان(٢).  أحوال  في  العمل  به  وجرى  الناس  أغلب  عليه 

المسألة؟ هذه 
عن  بالطعام  يكتف  لم  إن  الصبي  إن  بعضهم:  قول  عن  السـالمي   سـئل 
إلى  وقيل:  الرضاع،  حكـم  في  فهو  أشـهر  أربعة  إلى  الحولين  بعد  الرضـاع 
سـنين،  أربعة  إلى  وقيل:  سـنين  ثالث  إلى  وقيل:  الحولين،  بعد  أشـهر  سـتة 
 ¡ ~ے   }  |  {  z﴿ تعالـى:  قولـه  مـع  ما وجههـا 
فما  رضاع  السنتين  أن  على  دالة  اآلية  فإن  (البقرة: ٢٣٣) ،   ﴾¥  ¤  £  ¢

الزيادة؟ وجه 
تسـتغن  لم  متى  وأنها  البنية،  قوام  الرضاع  من  الغرض  أن  «اعتَبروا  فأجاب: 
أحكام  فـرأوا  نظروا  أنهـم  وذلك  الرضـاع،  حكم  فـي  فهي  الرضـاع  عـن  البنيـة 
بدونه  ال يقوم  ألنـه  الرضاع؛  حكـم  في  فهي  سـنتين  قبل  للصبي  ثابتـة  الرضـاع 
العلة فيما فوق السنتين، فمنهم من اطردها إلى أربعة أشهر، اعتبارًا  فاطَّردوا هذه 

.٨٥/٤ نفسه،  المصدر  الكدمي:   (١)
.٥٥/٣ البسيوي،  الحسن  أبي  جامع  البسيوي:   (٢)
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بالطعام،  يسـتغني  إال  الحد  هذا  يبلغ  من  قّل  فإنه  الصبيان،  أحـوال  من  للغالـب 
اآلية  كلهم  هؤالء  وحمل  للنادر،  اعتبـارًا  ذلك،  ما فوق  إلى  اطردها  من  ومنهـم 
تتم  وبذلك  سنتين،  إلى  الرضاع  في  العادة  فإن  الناس،  بين  المعتاد  األغلب  على 
الجمهور؛  عنـد  ويفيد  عندهم،  تقييـدًا  ذلك  فال يفيد  عندهـم،  المعروفـة  المـدة 
التحديد لمدة الرضاع،  المعنى، وإنما حملوها على  ألنهم لم يحملوها على هذا 
في  الرضاعة  تكـون  أن  الحتمـال  ال غيـر؛  المدة  تلـك  فـي  ثابتـة  أحكامـه  وأن 

بعدهما»(١). فيما  تكن  لم  خصوصية  السنتين 
عن  فيتسـاءل  الفصال  حد  في  الفقهاء   أقوال  بعضهم  ينقل  آخر  موضع  وفي 
على  اعتمادًا  االجتهـاد  من  أم  النصوص؟  مـن  هو  هل  لآلية،  التخصيـص  دليـل 

الفقهية؟ القواعد 
بزيادة  الطفل  رضـاع  في  ما قيل  وجه  عـن  سـؤال:  الثمين»  «العقد  فـي  ورَد 
الرضاع  يستغن عن  لم  إن  (اإلباضية )  الحولين، عند األصحاب  فوق  أشهر  أربعة 
ذكرهما  منهم،  آخرين  قول  في  سنين  وأربع  قوم،  قول  في  أشهر  وستة  بالطعام، 
 }  |  {  z ﴿ يقول:  تعالى  واهللا  «جامعه»(٢)  في  أبو الحسـن  
بعـد  رضـاع  «ال  ولقولـه ملسو هيلع هللا ىلص :  (البقـرة: ٢٣٣) ،   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے 
 .  -  , ﴿ بقوله:  الفصال  علـى  نصَّ  تعالى  اهللا  أن  فصـال»(٣).  ثـم 

.١١٦/٢ - ١١٧ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
السابق. المصدر  البسيوي:   (٢)

الكبرى،  في  والبيهقي  رقم ١٧٦٧،  عبد اهللا،  جابر بن  عن  األفراد  المسـند،  في  الطيالسـي  رواه   (٣)
في  والطبراني  جابـر،  عن  رقـم ١٤٦٥٧،  النكاح،  قبل  الطـالق  باب  والطالق،  الخلـع  كتـاب 
وعبد الرزاق  طالـب،  أبي  علي بـن  عن  رقـم ٩٥٢،  محمد،  اسـمه  من  الميـم،  بـاب  الصغيـر، 
على  موقوف  وهـو  رقم ١١٤٥٠.  الـزواج،  قبل  الطالق  بـاب  الطالق،  كتاب  المصنـف،  فـي 
الثوري،  سـند  في  سـويد  بأيوب بن  السـند  معلول  أو  الثوري،  على  أو  علي،  إسـناد  في  جويبر 
ابن  عن  محفوظًا  وورد   .٢١١/٣ الراية،  نصـب  الزيلعي:  جابر.  سـند  في  عثمان  بحرام بـن  أو 

.١٤٦/٩ الباري،  فتح  حجر:  ابن  الحولين.  في  ما كان  إال  ال رضاع  موقوفًا:  عباس 
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فيبقى  أشـهر،  سـتة  الحمل  أقل  اآلية  من  العلماء  فاسـتنبط  (األحقاف: ١٥) ،   ﴾ /
أربعة وعشرين شهرًا، فذلك الحوالن وهما حد الفصال، فأين الدليل المخصص 
عند  بالقياس  تخصيصـًا  فيكـون  االجتهاد،  محـض  إال  يكن  لـم  ولعلـه  لذلـك؟ 

به. التخصيص  ز  مجوِّ
الفقهاء :  بعض  «قـال  ما نصه:  الدعائم  على  شـرحه  في  وصاف(١)   ابن  قـال 
قد  يكون  أن  إال  بذلـك  ونأخذ  رضاع،  فهـو  الحولين  بعد  أشـهر  أربعـة  وزيـادة 
أنـه  صـح  وإذا  برضـاع.  فليـس  الحوليـن  بعـد  بالطعـام  الرضـاع  عـن  اكتفـى 
أبو الحسن   الذين ذكرهما  القولين  ال مخصص لذلك إال محض االجتهاد فكان 
الحولين؛  بعد  أشـهر  أربعة  بزيادة  أصحابنا   قول  من  بأْوهـن  ليسـا  مخالفينا  عن 
عن  بالطعام  ُيسـتغنى  إال  بكونه  التقييـد  ذلك  فـي  عندهم  العلة  كانـت  إن  ألنـه 
الستة األشهر وفيما فوقهن  التقييد يمكن في  إن هذا  يقال:  الحولين  بعد  الرضاع 
أن  يقال  أن  إال  ُهـمَّ  اللَّ عقالً،  بمسـتحيل  أيضًا  هو  وليس  ذلك،  مـن  ال مانـع  إذ 
بالطعام  مسـتغن  وهو  إال  الحولين  فوق  أشـهر  أربعة  ال يجاوز  العادة  في  الطفل 

الرضاع»(٢). عن 
على  اعتمادًا  شافية  كافية  بإجابة  المفصل  السـؤال  هذا  عن  السـالمي   أجاب 
األقوال  «تلك  فقال:  الشاذ »  ال النادر  الشائع  بالغالب  «العبرة  المشهورة:  القاعدة 
يحملون  بها  القائلين  وكأّن  الصبيـان،  عادة  في  األحوال  اعتبار  علـى  مبنية  كلهـا 
إذ  وال حصرًا،  عندهم  تقييدًا  فال يفيدان  أحوالهم،  من  األغلب  بيان  على  اآليتين 
بعد  الفصـال  جواز  ما فيهـا  غاية  بـل  السـنتين،  بعد  الرضـاع  بنفـي  يصرحـا  لـم 
مؤديْين  والداه  يكـون  أي  رضاعه،  تمَّ  فقد  المدة  تلـك  رضع  مـن  وأن  السـنتين، 

تمامًا»(٣). لحقه 

ترجمته. على  نقف  لم   (١)
.١١٧/٣ - ١١٨ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

.٥٥/٣ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٣)
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القول: مجمل 
األقرب  هو  الحولين  على  شـهرين  بزيادة  الفقهاء   بعض  إليه  ما ذهب  ولعلَّ 
به  وجرى  الناس،  تعارفه  مما  األغلب  هو  ألنه  األقوال؛  من  واألعدل  للصواب، 
ما دام  األقـوال  بقية  تخطئة  ال يمكـن  ذلك  ومع  البلـدان،  من  كثيـر  فـي  العمـل 

نادرًا. ولكن  بها  يعمل 
بالرضاع؟ يحرم  مما  بالطعام  اللبن  اختالط  هل  ـ 

«الحكم  قاعدة:  على  اعتمادًا  حكمه  وبين  السؤال،  هذا  عن  البسيوي   أجاب 
وأكله  شراب،  أو  طعام  في  أو  قِْدر  في  المرأة  لبن  من  قطر  «وما  فقال:  لألغلب » 
وأذهبه،  للبن  غالبـًا  الطعام  ذلك  كان  إذا  برضـاع  ذلك  فليس  شـربه،  أو  الصبـي 
الذي  الشيء  على  الغالب  هو  اللبن  كان  إذا  أما  الغالب،  هو  والطعام  الماء  فكان 

رضاعًا...»(١). يكون  فإنه  شربه  أو  الصبي  أكله  ثم  فيه،  وظاهر  فيه 
أكله  ثم  اللبن،  على  والماء  الطعام  غلـب  إذا  أنه  البسـيوي   عبارة  من  ويفهم 
على  اللبن  غلب  إذا  أما  الحرمة،  به  وال تنشأ  رضاعًا  فال يعتبر  شربه،  أو  الصبي 

الحرمة. به  وتثبت  رضاع  فهو  الصبي،  فاستهلكه  والماء  الطعام 
البلوغ: سن  أقصى  تحديد  ـ   ٤

هو  ألنه  الغالب؛  في  سنة  عشرة  خمسة  بلغ  من  بالبلوغ  يحكم  أيضًا:  ومنها 
الثامنة  أو  عشر،  السابعة  في  إال  ال يبلغ  البعض  كان  وإن  للبلوغ،  الشـائع  السـن 
الغالم  ق  «ويصدَّ ما نصه:  «البصيرة»  فـي  جاء  إليه(٢).  ال ينظر  نادر  أنه  إال  عشـر، 
فإذا  بالبلـوغ،  يقر  لم  وإذا  سـنة،  عشـرة  خمسـة  له  صار  إذا  بالبلـوغ  دعـواه  فـي 
تسـعة  إلى  الجارية  في  وقول  بالبلـوغ،  عليه  حكم  سـنة  عشـرة  ثماني  صار ابـن 
يحتلم  ولم  سنة  عشرين  والجارية  الغالم  بلغ  فإذا  سنة،  عشرين  إلى  سنة،  عشرة 

.٥٥/٣ الجامع،  البسيوي:   (١)
ج ٧٨/٢٨. الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (٢)
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يلزمهما  بلغا،  قد  الفقهاء   عند  فهما  إنزالهما،  وبلغ  الجارية،  تحض  ولم  الغالم، 
كانا  إذا  منهم  ما يجوز  وعليهما  لهما  ويجوز  والنساء،  الرجال  من  البالغ  ما يلزم 

العقل»(١). صحيحي 
الصبي  عند  البلـوغ  لسـن  مدة  أقصى  في  يتفقوا  لـم  الفقهـاء   أن  والمالحـظ 
الغالب  السـن  هو  ألنه  للبلوغ؛  حّدًا  عشـر  الخامسـة  سـن  جعلوا  ولكن  والفتاة، 

عليه. وال يقاس  النادر  فهو  ذلك  على  زاد  وما  للبلوغ،  الناس  تعارفه  الذي 

الحضانة: سن  تحديد  في  ـ   ٥
لحضانة  وتسـع  الصبي،  حضانة  لمدة  سـنين  بسـبع  الحكم  أن  أيضًا:  ومنها 
عمره  من  السـابعة  بلغ  إذا  الصبي  أن  من  المتعـارف  الشـائع  على  مبني  البنـت، 
عمرها  صار  إذا  والبنت  مثالً،  واستنجائه  وأكله  لباسـه  في  له  معين  عن  يسـتغني 
أن  إلى   5 بيـوض   الشـيخ  وذهب  الغالب،  في  مشـتهاة  تصبح  سـنوات  تسـع 
أعوام،  خمسـة  الطفل  بلغ  إذا  أنه  عندهم  به  والمعمول  اإلباضية   عند  المشـهور 

السادسة. سن  البكري   ورجح 
بتأثير  ونقصًا  زيـادة  البعض  فـي  النمو  «اختالف  بـأّن:  بعضهم  ذلـك  وعلَّـل 
للبنت،  والتسع  للصبي  سـنوات  السـبع  المعتبر  بل  له،  ال عبرة  واألقاليم  التربية 

الغالب»(٢). الشائع  ألنه 
النبوية  ـنَّة  السُّ وال في  القرآن  في  َيِرد  «لم  ما نصه:  البكري »  «فتاوى  فـي  جـاء 
المتقدمين  الفقهاء   أن  غير  عنده،  تنتهي  الـذي  وال للوقت  الحضانة،  لمدة  حصـر 
أن  ويقدر  النساء،  خدمة  عن  مستغنيًا  يصبح  عندما  للغالم  بالنسبة  تنتهي  أنها  رأوا 
لذلك  يَقّدروا  ولم  الحضانة،  شرعت  أجلها  من  التي  األولية  بحاجاته  بنفسه  يقوم 

.٤٠/٢ - ٤١ البصرة،  األصم:  عثمان   (١)
البكري،  إبراهيم: فتاوى الشيخ اإلمام الشيخ بيوض، ٤٤٤/٢. ـ بكلي عبد الرحمٰن: فتاوى  بيوض   (٢)

.٨٠/٤ - ٨١ /٢٠٠٣م،  ١٤٢٤هـ  الجزائر،  غرداية  العربية  المطبعة  بورقيبة،  داود  تحقيق  ط ٢، 
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االنضباط  تمام  منضبط  غير  أمرًا  ذلك  رأوا  المتأخرين  الفقهاء   إن  ثم  معينة،  سنين 
من  عاينوه  وبمـا  اجتهادهم  بحسـب  فرأوا  واللُّبس  التـردد  يدفع  لتقديـر  محتـاج 
يزول  والصبية  سـنين،  سـبع  ببلوغه  العجز  عنه  يزول  الصبـي  أن  زمانهـم،  صبيـة 
وبتسع  الغالم،  في  بسبع  الحضانة  سن  فحددوا  سنين،  تسع  ببلوغها  العجز  عنها 
الجارية  حضانة  وال تمتـد  سـبع،  من  أكثر  الغالم  حضانة  فال تمتد  الجاريـة،  فـي 
العامل  وكان  الطويلـة،  األحقاب  الحنفي   المذهب  فتـرى  هذا  على  التسـع،  بعـد 
الشرعية. لبنان   في محاكم  والعمل  الفتوى  الشرعية، وعليه  في محاكم مصر   عليه 

ت  تمَّ إذا  للغالم  بالنسـبة  تنتهي  النسـاء  حضانة  فإن  اإلباضية ،  علماء  عند  أما 
بلغت  ولو  نكاحها،  لألنثى  وبالنسبة  السادسة،  السنة  دخل  أي  سـنين،  خمس  له 
بإبقاء  األب  يجبر  أي  «وبإبقائه،  ما نصه:  النيل  صاحب  قال  األم.  تسترب  لم  إن 
حتى  واألنثى  يديه،  وغسل  ثيابه  َلبس  كر  الذَّ يطيق  حتى  صغره  في  عندها  الصبي 
يتم  حتى  «وقيـل:  شـارحه:  وقال  األم.  أي  تسـترب»،  لم  إن  بلغت  ولـو  تنكـح، 

سنين»(١). خمس 
في  العمل  جرى  هذا  «وعلى  والقطب :  الثميني   قول  على  معقبًا  البكري :  قال 
بالنسبة  النساء  حضانة  انتهاء  من  أصحابنا   إليه  ذهب  فما  وعليه  يومنا،  إلى  ميزاب  
المعقول  القـول  هو  السادسـة  السـنة  بدخوله  أي  الخامسـة،  السـنة  تمام  للطفل 

الحضانة...»(٢). تشريع  لحكمة  المطابق 
منها: بأدلة  إليه  ما ذهب  صحة  على  البكري   واستدل 

المتفق عليه لدى جمهرة فقهاء اإلسالم أن الحضانة مشروعة لتكميل  أن  ـ  أ 
وملبس  أكل  من  األولية  نفسه  بحاجات  القيام  عن  عاجز  ألنه  المحضون؛  نقص 

عليه. انبنى  الذي  الوجوب  زال  السبب  وزال  استغنى  فإن  ونظافة، 

.٤١٤/٧ ط ٢،  للثميني  العليل  وشفاء  النيل  شرح  أطفيش:  القطب   (١)
.٨٠/٤ - ٨١ ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م،  ط ٢،  البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  البكري   (٢)
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وافتقر  جديدة،  مرحلة  اسـتقبلته  السادسـة  السـنة  المحضون  دخل  إذا  ـ  ب 
والمعرفة،  العلم  بأسـباب  واألخذ  بآدابهم،  والتـأدب  الرجال،  بأخالق  للتحلـي 

به. إليه  فيعهد  هذا،  على  األم  من  أقدر  فاألب 
في  أبوابها  تفتح  وأممه  العالم  دول  سائر  في  التعليم  معاهد  نجد  كذلك  ـ  ج 

السادسة(١). السنة  بلغ  متى  الطفل  وجه 
نهاية  سن  هي  وجعلها  السادسة  السنة  رجح  القوية  األدلة  هذه  عرض  وبعد 
ما دام  وأعدله  تقدير  أنسب  السادسة  السنة  كانت  «ولذا  فقال:  للولد  األم  حضانة 

االجتهاد»(٢). إلى  التقدير  في  موكوالً  األمر 

القول: مجمل 
الولد يترجح عندنا ما ذهب  الفقهاء  في مسألة سن حضانة  التأمل في آراء  بعد 
رأي  فلعل  البنت  أما  لألغلب »،  «الحكم  لقاعدة:  ومناسبة  حجته  لقوة  البكري   إليه 
تنسـجم  األنثى  ألن  للفتاة؛  أنسـب  الحضانة  سـن  تحديد  بعدم  القائل  المتقدميـن 
في  األساسية  بوظيفتها  للقيام  وُتعدها  األمومة،  صفات  منها  وتأخذ  أمها،  مع  أكثر 
لها  المناسـب  فمن  الزوجية،  بيت  إلى  وتنتقل  تتزوج  حتى  األمومة،  وهـي  الحيـاة 

والقطب . الثميني   اختيار  وهو  تتزوج،  حتى  أمها  مع  حضانتها  تستمر  أن 

:á«Yô°ûdG  á°SÉ«°ùdG  »a  :kÉ©HGQ
تنفيذ  في  العـدل  مراعاة  إلـى  والقاضي  والوالي  الحاكـم  الفقهـاء   أرشـد 
يجب  فهنا  سخطهم،  أو  والخاصة  العامة  رضى  ذلك  عن  ينتج  وقد  األحكام، 
راضية  الرعية  أغلب  كان  فـإذا  الناس،  أحوال  من  األغلب  يراعـوا  أن  عليهـم 
والعكس  الحكـم،  اسـتقرار  على  محافظة  للشـاذ  فال عبرة  سـاخط  والبعض 

.٨٠/٤ - ٨١ البكري،  فتاوى  البكري:   (١)
.٨٢/٤ نفسه،  المرجع  البكري:   (٢)



٥٣٣ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

رأي  دائمـًا  يراعى  سـاخطة  واألغلبيـة  راضيـة  األقليـة  كانـت  وإن  صحيـح، 
تجاوز  دون  والمسـاواة  للعدل  وتطبيقًا  األمـة،  وحدة  على  حفاظـًا  األغلبيـة، 

الشرعية. الحدود 
القضاة  به  يؤمر  عمـا  كالمه  معرض  في  الكنـدي   إبراهيم  محمد بـن  يقـول 
في  وأعّمها  الحق  في  أوسـطها  إليك  األمور  أحب  ليكن  ومنها:   ...» والحكام: 
وسـخط  الخاصة،  بِرَضى  يحجُب  العامة  سـخط  فإّن  للرعية،  وأجمعهـا  العـدل 
أن  معناه  أن  وأحسـب  ويحسـن،  يجب  هكذا  العامة،  رضى  مع  يفقـد  الخاصـة 
من  نـادرًا  والسـخط  الرعية،  فـي  عاّمـًا  الرضـى  كان  فـإذا  لألغلـب »،  «الحكـم 
والنظر  بالعدل  ذلك  كل  على  الجمهور  واسـتقامة  األمور  سـالمة  رجا  بعضهم، 

الفضل»(١). في 

.٧٨٠/٢٨ الشرع،  بيان  إبراهيم:  محمد بن  الكندي   (١)
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شرطاً . كالمشروط  عرفًا  المعروف  قاعدة:  ـ   ١
بالنص . كالتعيين  بالعرف  التعيين  قاعدة:  ـ   ٢

بينهم . كالمشروط  التجار  بين  المعروف  قاعدة:  ـ   ٣
«العادة  الكبـرى  الكليـة  القاعـدة  تحـت  تنـدرج  الثـالث  القواعـد  هـذه 
إنشاء  في  وأثره  العملي  العرف  تعبر عن سلطان  عنها؛ ألنها  وتتفرع  محكمة » 
توزيع  على  ا  منصبًّ الناس  ُعرف  يكون  عندما  أنه  ذلك  وااللتزامات،  الحقوق 
وعاداتهم  المدنية،  المعامالت  بعض  في  الطرفين  بين  وااللتزامات  الحقـوق 
تشـريعًا  نّصًا  تصادم  أن  دون  الشـرعية  األدلة  أفادتها  التـي  لألحكام  موافقـة 
الحقوق  إثبات  في  واعتبارها  العادات،  هذه  احترام  الطبيعي  من  يكون  آمرًا، 
كما  وااللتزام(١)،  للحق  المنشئة  العبارة  قوة  في  تكون  عندئذ  ألنها  وانتفائها؛ 
ما شرط  بخالف  الدعوى  ال تسـمع  فكما  الصريح،  االشـتراط  بمنزلة  تعتبر 
به  العمل  واعتيد  ما تعورف  بخالف  الدعوى  ال تسمع  ُتعورف،  مما  صريحًا 

شرط(٢). بدون 
العباد  أفعال  نطاق  في  العملي  للعرف  أن  يرى  الفقهاء   في نصوص  فالناظر  ـ 
فرض  في  تأميـن  وسـيادة  سـلطانًا،  الحقوقية  ومعامالتهـم  العاديـة  وتصرفاتهـم 
األحكام، وتقييد آثار العقود، وتحديد االلتزامات على وفق المتعارف والمعمول 

الفقهاء،  رأي  في  والعادة  العرف  أبو ستة:  ـ   .٨٦٣/٢ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (١)
ص ٤٥٠ - ٤٥١. الفقهية،  القواعد  السدالن:  ـ  ص ٦١. 

ص ٢٣٧. ١٤١٤هـ/١٩٩٣م،  ط ٣،  دمشق،  القلم  دار  الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (٢)
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يلتزم  ذلك  عند  فالعرف  شـرعّيًا،  نّصًا  العرف  ذلك  يصادم  ما لم  الناس،  عند  به 
سواه(١). ال دليل  حيث  عليها،  شرعّيًا  ودليالً  لألحكام،  مرجعًا  ويعتبر  به، 

الكتب  في  شـرطاً »(٢)  كالمشـروط  عرفًا  «المعـروف  قاعدة:  جـاءت  وقـد 
بعضهم  عنها  فعّبـر  المعنى،  هـذا  حول  تـدور  كلها  أخـرى  بعبـارات  الفقهيـة 
بالعرف  «المعروف  وقاعـدة:  شـرعاً »(٣).  كالمشـروط  عرفًا  «المعروف  بقولـه: 

باللفظ »(٤). كالمشروط 
«الثابت  منها  قريبة  وبصيـغ  بالنص »(٥).  كالتعيين  بالعرف  «التعييـن  وقاعـدة: 

شرعي »(٧). بدليل  كالثابت  بالعرف  و«الثابت  بالنص »(٦).  كالثابت  بالعرف 
يرجع  اللغة  وال في  فيه  له  وال ضابط  مطلقًا  الشرع  به  ما ورد  «كل  وقاعدة: 

العرف »(٨). إلى 
معناها  اتحاد  رغم  للقاعدة  المختلفة  الصيغ  أن  ما تقدم  خالل  من  والظاهر 
ت بعمليات صقل وتهذيب حتى استقرت بهذه الصيغة المختصرة  وتقاربها قد مرَّ

المركزة.

ص ٣٠٦. الوجيز،  البورنو:   (١)
شرح  األتاسي:  ـ  ص ٩٩.  والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن  ـ  ص ٩٢.  والنظائر،  األشباه  السيوطي:   (٢)
ص ٢٣٧.  الفقهيـة،  القواعد  شـرح  أحمـد:  الزرقـا  ـ   .١٠٠/١  ،٤٣ المـادة  العدليـة،  المجلـة 
القواعد  معجم  هرمـوش:   .١٠٠٩/١  ،٤٣/٨١ الفقـرة  الفقهي،  المدخـل  مصطفـى:  ـ الزرقـا 

ص ٥٣٨. اإلباضية،  الفقهية 
ص ٤٥١. الفقهية،  القواعد  صالح:  السدالن   (٣)

.٤٦/١  ،٤٥ المادة،  العدلية  األحكام  مجلة  شرح  حيدر:  علي   (٤)
الفقهية،  القواعد  أحمد: شرح  الزرقا  ـ  فقرة ٨١، ١٠٠٩/١.  الفقهي،  المدخل  الزرقا مصطفى:   (٥)

.١٠٢/١ المجلة،  شرح  األتاسي:  ـ   .٤٦/١ المجلة،  شرح  حيدر:  علي  ـ  ص ٢٤١. 
ص ٤٥١. الفقهية،  القواعد  صالح:  السدالن  ـ   .١٧١/١٥ - ١٧٢ المبسوط،  السرخسي:   (٦)

ص ٤٤. الفقهية،  القواعد  سرحان:  هالل  محي  ـ   .١٤/١٣ نفسه،  المصدر  السرخسي:   (٧)
محمد  شـبير  ـ  ص ٤٥١.  الفقهية،  القواعد  السـدالن:  ـ   .٤٠/٧ الفتاوى،  مجموع  تيميـة:  ابـن   (٨)

ص ٢٥٠. الكلية،  القواعد  عثمان: 
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لهذه  ذِكر  فيها  َيـِرد  لم  اإلباضية   المصادر  أن  المقـام  هذا  فـي  والمالحـظ 
والمسائل  الفقهية  الفروع  تتبع  عند  تلميحًا، ولكن  أو  تصريحًا  الثالث  القواعد 
ينص  لم  وإن  عباراتهـم  من  تفهم  الفروع،  تلـك  في  مجسـدة  نجدها  الجزئيـة 
مثل  العملي  بالعـرف  عملهم  ألن  إليهـا؛  الوصـول  ويسـهل  صراحـة،  عليهـم 
سـبق  التي  العرف  شـروط  خالل  من  واضح  وهذا  القولـي،  بالعـرف  عملهـم 
بدراسة  للمهتم  نبين  ننص عليها صراحة حتى  أن  ارتأينا  إليها، ولذلك  اإلشارة 
ذكرها  غياب  رغم  بها  وعملوا  بها،  اهتموا  أنهم  اإلباضية  عند  الفقهية  القواعد 

مصنفاتهم. في  صراحة 
في معرض كالمه  القاعدة  إلى هذه  الكندي   إبراهيم  أشار محمد بن  وقد 
يشـترطوا  أن  السـفينة  في  للركاب  أن  كالمه:  وملخص  البحـر،  أسـباب  عن 
على صاحب السفينة أن يِجدَّ في السير، وال يتحول في السير إلى السواحل، 
أن  إال  مقصدهم  بـالغ  عن  ويعوقهم  حوائجهم،  قضـاء  عن  ال يقطعهم  كـي 
فيها  ال يحتاج  ذلـك  في  مشـهورة  معروفة  ُسـنَّة  المركب  ألصحـاب  تكـون 

شرط(١). إلى  الراكب 
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عرفـًا  «المعـروف  وهمـا:  الثـالث  القواعـد  هـذه  مـن  األوليـان  القاعدتـان 
تَعّبران عن العرف العملي. كالمشروط شرطاً » و«التعيين بالعرف كالتعيين بالنص » 
والمشروط  ومعامالتهم،  عاداتهم  في  الناس  عليه  ما تعارف  هو  فالمعروف 

العقد(٢). في  ليلتزم  كالهما  أو  المتعاقدين  أحد  ما يشترطه 

المصنف،  عبـد اهللا:  أحمد بن  الكندي  ـ   .١٠٥/٦ الشـرع،  بيـان  إبراهيم:  محمد بـن  الكنـدي   (١)
ج ٦٩/٢٥.

ص ٣٠٦. الكلية،  الفقهية  القواعد  إيضاح  في  الوجيز  البورنو:   (٢)
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عليه  كالمنصوص  فهو  العـرف  نه  ما عيَّ كل  أن  معناه:  بالعـرف  والتعييـن 
العقد(١). في 

العقد   في  منصوص  كأنـه  بالعرف  «الثابت  رسـائله:  في  عابدين (٢)  ابـن  قـال 
االنتفاع  كيفية  العقد  فـي  يبين  لم  التي  والمسـتعارة  المؤجرة  باألعيان  كاالنتفـاع 

بالعرف»(٣). يتعين  ذلك  فإن  بها، 

للقاعدتين: اإلجمالي  المعنى 
ال يحتاج  به  التعامل  ما اعتادوا  أو  معامالتهم،  في  الناس  عليه  ما تعارف  أن 
إذا  والتقييد،  االلتـزام  في  الشـرط  مقام  يقوم  وهـو  العقد،  في  صريح  ذكـر  إلـى 
مخالفًا  يكـون  أال  بشـرط  ذكرها،  المتقدم  العـرف  اعتبـار  شـروط  فيه  توافـرت 

الشرعية. للنصوص 
الناس  كتعـارف  العـرف،  ذلك  فال يعتبـر  بخصوصـه  نّصـًا  خالـف  إذا  أمـا 
بدون  المأجورة  أو  المسـتعارة  العين  من  ما تلف  والمسـتأجر  المسـتعير  تضمين 

شرعّيًا. نّصًا  لمصادمته  وال يراعى  العرف  ذلك  فال يعتبر  وال تقصير،  منه  تعدٍّ 
شرعًا  الثابت  كالشرط  العرفي  الشرط  يعتبرون  الفقهاء   أن  هذا:  من  ونخلص 
وقواعدها  الشـريعة  نصوص  معارضتـه  عدم  بشـرط  العقد؛  في  بـه  وكالمصـرح 
غير  ألن  متعارفًا؛  شـرطًا  يكون  بأن  أيضًا  مقيد  هو  ثـم  العامة،  ومبادئهـا  الكليـة، 
المبيع  جنس  كاشـتراطه  العقد،  يقتضيـه  شـرطًا  كان  إذا  إال  ال يعتبـر  المتعـارف 

ص ٤٥٩. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (١)
(١٢٣٨ - ١٣٠٧هـ/  عابديـن:  بابـن  كأسـالفه  المشـهور  عمـر  عبد الغني بـن  أحمد بـن   (٢)
الصغيرة  المدن  بعض  في  اإلفتاء  تولى  دمشق.  في  ومات  ولد  حنفي،  فقيه  ١٨٢٣ - ١٨٨٩م): 
منها  ورسـالة،  كتابًا   ٢٠ نحو  له  دمشـق.  مفتي  حمزة  محمود  السـيد  مع  للفتوى  أمينًا  عين  ثم 
العقيدة  و«شرح  واالتحاد»  بالحلول  القول  من  إليه  نسـب  مما  األكبر  الشـيخ  «تبرئة  في  رسـالة 

خ». ـ  المكي  حجر  البن  المولد  قصة  و«شرح  للحمزاوي،  اإلسالمية» 
.١١٤/٢ - ١١٥ الرسائل،  عابدين:  ابن   (٣)
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معلوم،  رهن  أو  حاضر  كفيل  كاشـتراط  العقد،  يالئم  شـرطًا  أو  الثمن  السـتفاء 
بصدده(١). ما نحن  غير  وهو 

به؟ ويعمل  معتبرًا  العرفي  الشرط  يكون  متى  ـ 
فيه  للناس  فيمـا  إال  ال يكون  الفقهاء   مـن  به  يعتد  من  عنـد  العرفـي  الشـرط 
مع  ـ  جوازه  ألن  فيه؛  التعامل  النـاس  عادات  تجري  لم  فيما  فال يجـوز  تعامـل، 
عليه:  وبناء  تعامل،  فيه  لهم  بما  فيختص  الناس،  بتعامل  ثبت  ـ  يأبـاه  القيـاس  أن 
النطق  مقام  تقـوم  معامالتهم  في  النـاس  بين  تجري  التـي  والعـادات  فاألعـراف 
غ  تسـوِّ قرينة  أيضًا  وتكون  منه،  المنع  أو  الشـيء  في  اإلذن  على  الدالة  باأللفاظ 
مقام  يقوم  ذلك  وكل  يفتي،  أن  وللمفتي  يقضي،  أن  والقاضي  يشهد،  أن  للشاهد 

المقصود(٢). عن  التعبير  في  اللفظ 
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األوليتين  القاعدتين  أن  إال  عنهما  ال تفترق  سابقتيها  معنى  في  القاعدة  هذه 
فهي  والحرف؛  الصنائع  وأرباب  التجار،  بُعرف  خاصة  وهذه  العرف،  مطلق  في 
بشـأن  اهتمامًا  األعم،  بعد  األخص  ذكر  قبيل  من  ذِكرها  ولكن  تحتهمـا،  داخلـة 
بين  أو  التجاريـة،  المعامالت  مـن  التجار  بيـن  يقع  فمـا  التجاريـة،  المعامـالت 
نوع  من  هي  التي  والتصرفات  العقـود  من  والحرف  الصنائع  أرباب  من  غيرهـم 
مخالف،  شرط  يوجد  ما لم  والعادة،  العرف  إلى  اإلطالق  عند  ينصرف  التجارة 
العام،  كالعرف  حاكمًا  سـلطانًا  لها  القاعدة  وهذه  يقيده،  أو  يعارضه  نص  ثمة  أو 

الفقهيـة،  القواعـد  السـدالن:  ـ  ص ٢٣٧ - ٢٣٨.  الفقهيـة،  القواعـد  شـرح  أحمـد:  الزرقـا   (١)
محمد  شـبير  ـ  ص ٣٠٦.  الكلية،  الفقه  قواعد  إيضاح  فـي  الوجيـز  البورنـو:  ص ٤٥١ - ٤٥٢. 

ص ٢٥١. الكلية،  القواعد  عثمان: 
 ،١٩٧٩ بمصر،  العالميـة  المطبعة  اإلسـالمي،  التشـريع  في  العرف  أثر  صالح:  السـيد  عـوض   (٢)

ص ١٢٦.
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بصياغة  القاعدة  هذه  تصاغ  أن  ويمكن  سـواهم.  دون  متعارفيه  على  يقتصر  لكنه 
وهذه  بينهم ».  كالمشـروط  طائفة  كل  أهـل  بين  «المعروف  وهـي:  دقيقة  أخـرى 
اإلباضية ،  الفقهية  المصنفـات  في  صراحة  ذِكرها  يـرد  لم  أهميتها  رغم  القاعـدة 
في  بها  العمل  تؤكـد  عليها،  تخرجـت  فقهية  فروعًا  لهـا  نجد  كسـابقتيها  ولكـن 

المالية. والمعامالت  التجارة  مجال 
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البيوع: في  ـ   ١
العقد،  في  باشتراطها  المشتري  يصرح  لم  التي  المعروفة  المبيع  توابع  في  ـ 

ذلك: من  بينهم  التعامل  بها  ويجري  الناس  عليها  تعارف  قد 
الصقر :  عزان بن  معاوية  أبي  التعارف»عن  «كتاب  في  بركة   ابـن  ما ذكـره  ـ  أ 
فيأخذ  البيوت،  إلى  تشترى  التي  الزعفران واألشياء  العطار  يشتري من  الرجل  أن 
من  العطار  إليه  يدفعه  ومما  عليه،  البيع  وقع  مما  العطار  إليه  ما يدفع  المشـتري 
األدهان،  بها  يصلـح  التي  األشـجار  من  اليسـير  والشـيء  والقراطيس،  الخيـوط 
ذلك،  عن  العطار  وال يسـأل  البائع)،  من  يطلبـه  لم  (أي  اشـتراه  عما  زائد  وهـو 
صاحبه  قلب  يطّيب  ذلك  بأن  لعلمه  عليه  وال يرّده  منه،  شـيء  من  وال يسـتحله 
المعروف  ألن  علم؛  غير  من  فدفعه  نفسه  على  غلط  صاحبه  أن  قلبه  ينكره  ما لم 

شرطاً (١). كالمشروط  عرفًا 
يسـده  ثم  ما باعه،  إليه  فيدفع  الكتان  صاحب  من  ما يشـتريه  «وكذلك  ـ  ب 
ينزع  أنه  المشتري  فيعلم  فيها،  له  وال يقول  إليه،  يدفعها  أو  عنده،  من  كتان  بدون 

إليه»(٢). ويدفعه  بها  إليه 

ص ١٩. التعارف،  كتاب  بركة:  ابن   (١)
ص ١٩ - ٢٠. نفسه،  المرجع  بركة:  ابن   (٢)
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بالخيوط  ُتَشـد  التـي  واألشـياء  األرز  مـن  اإلنسـان  ما يشـتريه  «وكذلـك  ـ  ج 
إذا  الدابة  كحبل  أخذه،  جائز  ذلـك  كل  واألغالل،  النواسـم  في  وتحمل  والحبـال، 
ولو  يطلبه،  صاحبه  يرجع  لم  المجرى  هذا  جرى  وما  العبد،  وإزار  كالخطام،  بيعت 
بذلك  ال تطيب  البائـع  نفس  ألن  المشـتري؛  لعلم  يجز  لـم  المقدار  هذا  عـن  كثـر 
قلبه»(١)، وكل هذه األمور تدخل تحت قاعدة: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً ».

قشورها: في  الثمار  بيع  ـ   ٢
اعتاد التجار أن يبيعوا بعض الثمار في قشورها كالفول السوداني  والفاصوليا 
تعارف  وقد  وعنـت،  مشـقة  من  فيه  لما  تقشـيرها  أنفسـهم  فال يكلفوا  والرمـان، 
يسـير  ولكنه  جهالة،  فيه  ألن  الغبـن؛  من  نوعـًا  فيه  كان  ولـو  ذلك  علـى  النـاس 
الثمار،  تلك  سـالمة  من  يطمئن  أن  المشـتري  أراد  لو  فمثالً:  عادة،  فيه  يتسـامح 
فإن  سـالمتها،  من  ليتأكد  البائع  أمـام  الرمان  أو  اللـوز  من  حبة  يفتـح  أن  فعليـه 
ألن  ردها؛  له  فال يجوز  فسـادًا  فيها  ووجد  داره  في  فتحها  ثم  المحل  من  خرج 
كالمشـروط  عرفًا  «المعروف  الفقهية  بالقاعدة  عمالً  ما بداخلها،  ال يعرف  البائع 

بينهم ». كالمشروط  التجار  بين  و«المعروف  شرطاً »، 
مجهول؛  وهو  بيعه  يجوز  مما  إنه  «وقيل  ما نصه:  جعفر   ابن  جامع  في  جـاء 
فإذا  هذا،  نحو  على  يكون  وما  والنارجيل  والرمان  واللوز  الجوز  مثل  غائب  ألنه 
مما  ألنه  يفترقا؛  أن  بعد  رده  له  فليس  فاسدًا،  فوجده  كسره  ثم  المشتري  به  ذهب 
يفترقا  أن  قبـل  من  حينه  مـن  كسـره  وإذا  المشـتري،  يد  في  الفسـاد  فيه  يحـدث 

البائع...»(٢). على  مردود  فهو  فاسدًا،  فوجده 
والنارجيل،  والرمان  اللـوز  «بيع  جعفر :  ابن  كالم  على  معلقـًا  المحقق  قـال 
عِمل  فالعرف  الحبـة،  ما بداخل  لخفاء  الغرر،  بيـوع  من  وال يعتبر  جائـز  فذلـك 

ص ٢٠. نفسه،  المرجع  بركة:  ابن   (١)
.٢٧٣/٥ الجامع  جعفر:  ابن   (٢)
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عليها  تعارف  البيوع  وهذه  الشرع،  مع  يتعارض  ما لم  شرع  والعرف  البيع،  بهذا 
بينهم »  كالمشـروط  التجـار  بيـن  «المعـروف  تقـول:  الفقهيـة  والقاعـدة  القـوم، 

شرطاً »(١). كالمشروط  عرفًا  «المعروف 
ببعض  مختلطـًا  التمـر  بيـع  الفقهـاء   بعـض  أجـاز  نفسـه  السـياق  وفـي 
بالقاعدة:  عمـالً  رده  وال يجوز  النـاس،  تعارف  حسـب  وذلك  الحشـف(٢)، 
قد  وعسر  مشـقة  بالحبة  فرزه  في  ألن  شـرطاً »؛  كالمشـروط  عرفًا  «المعروف 
اليسـير  الغبن  من  وألنه  فيها  فتجاوزوا  ذلك  فعل  من  التجـار  كل  ال يتمكـن 

فيه. المرخص 
كان  ولو  المبيع  بها  يرد  التي  العيوب  من  ذلك  أن  إلى  الفقهاء   بعض  وذهب 
رده  له  أجازوا  ولذلك  مخلوط،  غير  خالصًا  تمرًا  اشترى  األصل  في  ألنه  قليالً؛ 

حشفًا. فيه  وجد  إن 
فيه شيئًا  تمرًا فوجد  اشترى من رجل  ابن جعفر : «وعن رجل  جاء في جامع 
الفساد،  بكثرة  التعارف  من  ذلك خارجًا  يكون  أن  إال  رده  له  فليس  الحشف،  من 

رده». له  ثم 
ولو  رده  له  أن  قيـل  إنه  «معي  المعنى:  هـذا  مؤكدًا  الكدمـي   أبو سـعيد  قـال 
لي  وال يبين  العيـب،  معنى  في  سـواء  وكثيره  العيب  قليل  ألن  واحـدة؛  بحشـفة 
نحو  يخرج  فإنـه  عندي  فيما  قومنـا  قول  في  وأما  أصحابنـا ،  قول  فـي  هـذا  غيـر 

الحكم». معنى  ال في  التعارف  معنى  في  ذلك  ويعجبني  ما ذكر، 
ثابت»(٣). والبيع  بالحشف،  أحمد:  «يبدله  الحسن بن  أبو علي  وقال 

.٢٧٤/٥ الهامش،  جعفر،  البن  الجامع  كتاب  محقق  جبر،  محمود  الفضيالت   (١)
والواحدة  لحـم،  له  فال يكون  وال إدراك،  نضـج  بغيـر  يجف  الذي  وهـو  التمـر  الحشـف:   (٢)
جبر  للمحقق  جعفـر  البـن  الجامع  هامـش  ينظـر:  يبسـت،  أي  النخلـة  وحشـفت  حشـفة، 

.٥٥/٥ الفضيالت، 
.٥٥/٥ - ٥٦ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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الحاصل:
أقوال: ثالثة  المسألة  هذه  في  للفقهاء  إن 

به  يرّد  سـواء،  وكثيره  العيـب  قليـل  أن  اإلباضيـة :  لجمهـور  األول  القـول  ـ 
أو  قليالً  حشفًا  فيه  فوجد  تمرًا  اشـترى  إذا  مثل:  البيع،  فسـخ  إلى  ويؤدي  المبيع 

إتمامه. أو  المبيع  رد  في  بالخيار  فالمشتري  كثيرًا، 
إذا  الكثير  دون  العيـب  قليل  بجواز  يقولون  اإلباضيـة :  لغير  الثانـي  القـول  ـ 
الحشـف  قليل  مثل:  المبيع،  به  فال يرد  عندهم،  العمل  به  وجرى  الناس  تعارفـه 
القول  هذا  اإلباضية  من  الكدمي   أبو سـعيد  واختار  عرفًا،  فيه  يتسـامح  التمر  مع 

شرطاً ». كالمشروط  عرفًا  «المعروف  بالقاعدة:  عمًال 
البائع  يطالب  أن  للمشتري  فيجوز  المبيع،  في  عيبًا  وجد  إذا  الثالث:  القول  ـ 
إلى  الحشف  يرد  أن  مثل:  ثابت،  البيع  ويبقى  بغيرها،  الفاسدة  البضاعة  باستبدال 

العقد. فسخ  دون  بالتمر  ويستبدله  البائع 

المختار: القول  ـ 
ويترجح  النفس  إليه  ما تميل  هو  الثاني  القول  نجد  األقوال  هذه  في  وبالنظر 
الناس  ألعراف  مراعاة  وفيه  والتسـامح،  الحرج  ورفع  اليسـر  من  فيه  لما  عندنا، 
المعامالت  تسهيل  في  يساعد  اليسير  والغبن  العيب  في  التسامح  ألن  وعاداتهم؛ 

بينهم. والخصومات  النزاعات  من  ويخفف  الناس،  بين  التجارية 

الدالل: أو  السمسار  أجرة  ـ   ٣
بين  الوسـاطة  بدور  ليقوما  والدالل  بالسمسـار(١)  يسـتعينوا  أن  الناس  اعتاد 
بأنفسـهم،  ذلك  مباشـرة  عليهم  يتعذر  فقد  بيوعهم،  لتسـهيل  والمشـتري  البائـع 

البيع  متولي  في  اشتهر  ثم  والحافظ،  باألمر  القيم  األصل  في  وهو  مهملتين،  بسينين  السمسار:   (١)
فأجازه  والمعاونة،  النصيحة  بـاب  من  البخاري  فجعله  أجرة  بغير  أما  باألجرة،  لغيـره  والشـراء 

.٨١٨/٣ السالم،  سبل  الصنعاني،  ينظر:  العلماء. 
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إلى  ذلك  يترك  وقد  بأنفسـهم،  يحددونها  معينة  أجرة  خدماتهم  مقابل  ويأخذون 
الناس. عليه  ما تعارف 

أو  السمسـار  أو  الـدالل  عن  معروفًا  كان  أنـه  اإلباضيـة   فقهـاء  بعـض  ذكـر 
يكن  ولم  له  شـيء  ببيع  الناس  من  أحـد  فيأمره  بأجـر،  إال  ال يعمـل  النخـاس(١) 
الدالل  أن  فالحكم  بأجر،  إال  ال يعمل  هذا  أن  يعلـم  واآلمِر  لألجر،  ذِكر  بينهمـا 
تبرعًا  العمل  ذلك  وال يعدُّ  يشـترطاه،  لم  ولو  المثل  بقدر  أجرة  له  السمسـار  أو 
عرفًا  و«المعروف  بأجر،  إال  ال يعملـون  هؤالء  أن  على  جرى  العـرف  ألن  منـه؛ 

شرطاً »(٢). كالمشروط 
سـواء  بأجرة  إال  ال يعمل  السمسـار  أن  ما يؤكد  جعفر   ابن  جامع  فـي  جـاء 
المتاع،  (لـه)  يشـتري  السمسـار  بيع  عن  سـئل  «فقد  للعرف:  تركهـا  أو  حددهـا 
يومًا  أجرة  يشترط  أن  إال  ذلك،  الفقهاء   كره  قال:  وكذا  كذا  ألف  كل  في  ويشترط 

كثير»(٣). أو  قليل  من  يرضيه  أو  يكافئه  ثم  شرط  بغير  له  يشتري  أو  شهرًا،  أو 

المضاربة: في  ـ   ٤
العمل  صاحب  إلى  ماله  رأس  المال  صاحب  تقديم  على  المضاربة  تعتمد 
ال يسـافر  أن  المال  صاحب  يشـترط  وقد  الربح،  بينهما  ويقتسـمان  فيه  ليتاجر 
حرية  له  يترك  وقد  معينة،  تجارة  في  إال  ال يتاجر  أو  بلده،  من  بماله  المضارب 
عادته  من  المضارب  أن  علـم  فإذا  المصلحة،  يحقـق  بما  المال  فـي  التصـرف 
على  وأقره  المفقودة،  السـلع  لجلب  البلدان  عبر  به  واالنتقال  بالمال  التحرك 
سـلعة  في  يتاجر  كان  إذا  خاصـة  ذلـك،  بعد  يمنعـه  أن  لـه  فال يجـوز  ذلـك، 
وهذا  واألثاث،  البناء  ومواد  والثياب،  األسماك  من  كأنواع  بلده،  في  ال يجدها 

النخاسين. سوق  في  والدواب  واإلماء  العبيد  يبيع  من  النخاس:   (١)
.٢٠٥/٨ اإليمان،  قواعد  تمهيد  كتاب  (المحقق)،  الخليلي   (٢)

.١٠٣/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٣)
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تكن  لم  المسألة  وهذه  شـرطاً »،  كالمشـروط  عرفًا  «المعروف  بالقاعدة:  عمالً 
الفقهاء . بين  اتفاق  محل 

الخروج  في  أصحابنا   «واختلف  فقال:  المسـألة  في  الخالف  بركة   ابن  نقل 
ما لم  له  بعضهم  ذلك  فأجاز  مضرة،  من  البحر  فيها  يقـع  بلدان  إلى  بالمضاربـة 
رب  بأمر  إال  البحر  إلـى  الخروج  له  ليس  آخر:  وقـال  يمنعه،  شـرط  عليه  يكـن 
المال  بذلك  المقصودة  والمضاربة  المضارب  أن  عندي  يوجب  والنظر  المـال، 
أماكن  إلـى  بالمضاربات  معروفـًا  المضـارب  كان  فـإن  فيهمـا،  الحـال  يراعـى 
وكذلك  عادته،  على  فهو  وبحر،  بّر  في  التجارة  في  منه  العادة  وجرت  معروفة، 
الخروج  له  كان  فيـه،  هو  الذي  بالمصدر  ال تعرف  تجـارة  المـال  بهـذا  أراد  إذا 
وليس  شـرط،  يمنعـه  ما لـم  المـال  وبذلـك  التجـارة  تلـك  تكـون  حيـث  إلـى 
وشـراء  والنخيل،  األشـجار  وغرس  الزراعات،  بالمال  يسـتعمل  أن  للمضارب 
تجارًا،  به  وال يسـّمون  الناس،  متاجـر  في  كله  ال يعرف  ذلـك  ألن  العقـارات؛ 
الصالح  رأى  إذا  متعديًا  يـروه  ولم  ذلك  (اإلباضية )  أصحابنا   بعـض  أجاز  وقـد 

المال(١). ولرب  لنفسه  ذلك  في 

القول: مجمل 
المناسـب  الرأي  هو  الفقهاء   مـن  معه  ومـن  بركة   ابن  إليـه  ما ذهـب  ولعـلَّ 
بالمال  السفر  كعدم  معينة،  بشروط  مقيدة  غير  مطلقة  المضاربة  كانت  إذا  عندنا، 
تعارف  فيما  يتاجر  أن  بشـرط  معينة،  مجاالت  في  التجارة  حصر  أو  البحار،  عبر 
المال  اسـتثمار  أو  المحرمات،  بعض  كبيع  الشـرع،  به  وال يخالف  الناس،  عليه 
على  تقوم  وغيرهم  اإلباضية   عند  المعروفة  التجارة  ألن  الصناعة؛  أو  الزراعة  في 
عمالً  بالقيمة،  أو  بالمثـل  والبضائع  السـلع  مبادلة  وهي  والشـراء،  البيع  أسـاس 

بينهم ». كالمشروط  التجار  بين  «المعروف  المشهورة  بالقاعدة 

.٣٦٩/٢ - ٣٧٠ الجامع،  بركة:  ابن   (١)
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الوكالة: في  ـ   ٥
المطلقة: الوكالة  في  ـ  أ 

للوكيل  فإن  ماله،  في  لوكيله  الوكالة  أطلق  إذا  المَوكل  أن  اإلباضية   يرى 
بيع  من  شـرعًا  نفسـه  مال  في  إتيانه  له  ما يجوز  كل  موكله  مال  في  يأتي  أن 
يقيد  ما لـم  إطالقه  علـى  يجري  «المْطلـق  ألن  ذلـك؛  وغيـر  وهبـة  وشـراء 
العامة  الوكالة  إن  قولهـم:  أكثـر  في  قالوا  لكنهم  األصـل،  هو  هـذا  بنـص »، 
في  الصالح  معنى  على  هـذا  من  يخرج  وما  والحفظ،  القبض  علـى  تقتصـر 
وما  العبيد،  في  والتزويج  واإلتالف  األصول  بيع  وتتناول  والغالل،  األموال 
فعل  فإذا  وكيله،  إلى  ضه  وُيفوِّ الموكل  يحده  أن  إال  وعتق،  كطالق  مثله  كان 
لحجره  فيها  ال ذِكر  مطلقـة  الوكالة  كانت  ولو  بطـل،  هذا  من  شـيئًا  الوكيـل 
عن مباشرة مثل هذا؛ ألن العرف جرى بذلك، و«المعروف عرفًا كالمشروط 

شرطاً »(١).

األوقاف: وكيل  وفي  ـ  ب 
لألوقاف  قبضه  على  للوكيل  ُيجعل  لم  إذا  أنه  اإلباضية   فقهاء  بعض  ذكر 
تعارفوا  ألنهم  المثل؛  ال أجر  القول  أكثر  على  الُعشـر  فله  ُمعّينًا  أجرًا  وريِعها 
كالمشـروط  عرفًا  و«المعروف  آثارهم،  جاءت  وبهذا  له،  الُعشـر  صرف  على 

شرطاً ».
«هل  السـالمي :  سـئل  فقد  المعنى  هذا  إلى  ما يشـير  الثمين»  «العقد  في  جاء 
الثقاة،  نجد  لم  إن  الثقاة  أم  العامة  له  ويفرض  الثُّمن؟  أو  الُعشـر  للوكيل  يفرض 

ال؟». أم  يجزيه  فالعامة 
الثقاة  له  جعل  فإن  فال يتركه،  المعـروف  فعل  على  قدر  «إن  فأجـاب: 

.٢٤٣/٧ التمهيد،  سعيد:  الخليلي   (١)
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فجماعـة  الثقـاة  عـدم  وإن  يأخذهـا،  أن  فلـه  المسـجد  مـال  مـن  أجـرة 
المسجد»(١).

العرف  سـلطان  عن  تعّبر  التـي  الثالث  القواعـد  أحـكام  أهم  هـي  تلـك 
«العادة  الكبرى  الكليـة  القاعدة  عن  والمنبثقة  عليـه  األحكام  وبناء  العملـي، 

محكمة ».

.٢٥٦/٤ - ٢٥٧ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)



العادة ». بداللة  تترك  «الحقيقة  قاعدة:  ـ   ١
كالخطاب ». «الكتاب  قاعدة:  ـ   ٢

باللسان ». كالبيان  األخرس  من  المعهودة  «اإلشارة  قاعدة:  ـ   ٣
وتتعلق  محكمة »  «العـادة  الكلية:  القاعـدة  عن  تتفرع  الثـالث  القواعد  هـذه 
التعبير،  في  ُعرفًا  مقامه  يقوم  وما  األحكام،  على  وسلطانه  اللفظي  العرف  باعتبار 
باأللفاظ  إال  ال تنضبط  النفس  في  التي  المعاني  أن  فال ريب  واإلشارة،  كالكتابة 
فاللسـان  الصدر،  في  ما يجيش  وإظهـار  القلب،  ما فـي  إلبانة  جعلت  قـد  التـي 
وهي  األشـياء،  على  الداللة  في  األصل  هي  والعبارات  الجنان،  عن  رًا  معبِّ ُخلق 

وااللتزامات(١). العقود  وإنشاء  التصرفات،  عن  التعبير  في  األول  العماد 
في  إلزامه  ذلك  على  ويترتب  وعرفـه،  لغته  على  كالمه  ُيحمل  متكلـم  وكل 
وواجبات،  حقوق  من  القوليـة  تصرفاته  وسـائر  وطالقه،  وحلفه  وإقراره  عقـوده 
كما  اإلرادة،  عـن  معبرة  دامت  ما  الناس  لغـات  من  لغة  أية  تكـون  أن  وال يضـر 
باللغة  كان  ولو  حتى  التخاطب  من  الخاص  ُعرفه  مكان  كل  في  يعّبر  أن  ال يضر 
مقام  يقوم  وقد  بينهم،  المتعارف  معناه  على  فيها  الناس  كالم  يحمل  إذ  العاميـة؛ 
واإلشـارة  والكتابة،  كالرسـالة  اإلرادة،  عن  للتعبير  أخرى  خارجية  مظاهر  اللفظ 

الرضا(٢). على  يدل  مما  ذلك  وغير  والسكوت،  األخرس،  من 

الشـريعة  في  العقـد  ونظريـة  الملكيـة  أبو زهـرة:  ـ  ج ٦/٢٩.  الفتـاوى،  مجمـوع  تيميـة:  ابـن   (١)
بتصرف. ص ٢٣٤ - ٢٣٧.  اإلسالمية، 

.٩٩/١ اإلسالمي،  الفقه  في  الحق  مصادر  السنهوري:  ـ   .٨٥٢/٢ العام،  الفقهي  المدخل  الزرقا:   (٢)
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مقام  اإلشـارة  وتقوم  الحاجة،  عنـد  العبارة  مقام  فـي  الكتابة  تقوم  قـد  نعـم 
المتكلم  مـراد  عرف  «فمن  الجوزيـة :  قيم  ابن  يقـول  عنها،  العجـز  عنـد  العبـارة 
أدلة  هي  وإنما  لذواتها  تقصد  لم  واأللفاظ  مراده،  اتباع  وجب  األدلة  مـن  بدليـل 
بمقتضاه،  عمل  كان  طريق  أي  ووضـح  مراده  ظهر  فإذا  مراده،  على  بهـا  يسـتدل 
له  عادة  أو  حالية  قرينـة  أو  عقلية  داللة  أو  إيمـاء  أو  كتابة  أو  بإشـارة  كان  سـواء 

بها»(١). ال يخل  مطردة 
ولكن  المعاني،  على  للداللة  األصل  هي  اللغـوي  الوضع  حقيقة  كان  فلئـن 
األصل  هو  باللسان  النطق  كان  ولئن  وعرفهم،  الناس  عادة  إلى  يصار  تعذرت  إن 
عنه  ويعبر  الرضا  على  ما يدل  مقامـه  يقوم  فقد  والرضا،  اإلرادة  عن  التعبيـر  فـي 

كافيًا. تعبيرًا 
والكتابة  الرسـالة  باللسـان:  النطق  مقـام  يقوم  أن  الفقهـاء   قـرر  هـذا  وعلـى 
منها:  عدة  قواعـد  لذلك  وصاغوا  الرضـا،  على  يـدل  موقـف  أي  أو  واإلشـارة، 
المعهودة  و«اإلشـارة  كالخطـاب »،  و«الكتـاب  العـادة »،  بداللة  تتـرك  «الحقيقـة 
على  القواعد  هذه  عـن  يأتي  فيما  نتحدث  وسـوف  باللسـان »،  كالبيان  لألخرس 
األنظار  تعويل  اإلرادة، ومدى  التعبير عن  مبينًا أحكامها ودورها في مجال  حدة، 

للتعبير. وسيلة  الفقهية 

:z IOÉ©dG  ád’óH  ∑ôàJ  á≤«≤ëdG{  :IóYÉb  :∫hC’G  ´ôØdG
مع  اللغة  تعارض  مسـألة  تحت  وتدخل  القولي  بالعرف  تتعلق  القاعدة  هذه 
مخالفًا  كان  وإن  عرفـه،  علـى  لفظه  يحمل  إنمـا  متكلـم  كل  إن  حيـث  العـرف، 

اللغوي. للمعنى 

.٢١٨/١ العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعالم  الجوزية:  قيم  ابن   (١)
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القاعدة: معنى  ـ   ١
المستعملة  الكلمة  بها  سـميت  ثبت،  إذا  الشـيء  حّق  من  اللغة:  في  الحقيقة 
التجّوز  سبيل  على  فاعل  بمعنى  فعيلة  فهي  موضعها،  في  لثبوتها  له  وضعت  فيما 

إليها(١). الحقيقة  إسناد  في 
أو  عرفًا  أو  لغة  له  وضع  فيما  المسـتعمل  اللفظ  هي  االصطالح:  في  والحقيقة 
له(٤)؛  ما وضع  به  ما أريد  هو  أو  له(٣).  وضع  فيما  استعمل  لفظ  كل  هو  أو  شرعًا(٢). 
اللغة،  واضع  جهة  من  التعيين  كان  سـواء  قرينة،  بغير  عليه  يدل  بحيث  له  تعين  أي 
بالمستعمل  فخرج  شـرعية(٥).  أم  عرفية  حقيقة  فيكون  غيره  أم  لغوية،  حقيقة  فيكون 
فيما  بالمسـتعمل  وخرج  وال مجازًا،  حقيقة  ال يسـمى  فإنه  االسـتعمال،  قبل  اللفظ 

بقرينة(٦). لعالقة  له  ما وضع  غير  في  مستعمل  فإنه  المجاز،  له  وضع 

الحقيقة: أنواع  ـ   ٢
شرعية. وإما  عرفية  وإما  لغوية  إما  الحقيقة 

العرب ،  له  ما وضعته  أصل  في  المسـتعمل  اللفظ  هي  اللغوية:  الحقيقـة  ـ  أ 
ما يدب  لكل  والدابة  آدم،  البن  اإلنسان  ولفظ  المفترس،  للحيوان  األسد  كلفظ 

المعروف(٧). للجماد  والحجر  األرض،  على 

.١٩٣/١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)

.١٩٤/١ نفسه،  المصدر  السالمي:   (٢)
الجربي  الخيري  على  سعيد بن  ـ   .٣٩/١ الخالف،  أصول  في  واإلنصاف  العدل  الوارجالني:   (٣)
ط ١،  بوكراع،  صالح  محمد  تحقيق:  سعيد،  عمي  الشيخ  جوابات  من  (ت: ٩٢٧هـ/١٥٢١م): 

ص ١٣. ١٤٢٧هـ/٢٠٠٧م، 
ص ٣٩٩. باجو،  اإلباضية،  عند  االجتهاد  منهج  كتاب  عن  نقالً  ٣ظ،  األدلة،  الملشوطي:   (٤)

ص ٢٩٩. الوجيز،  البورنو:   (٥)
.١٩٤/١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٦)

كتاب  (١٣٩٢هـ/١٩٧٢م):  السـيابي  جميل  خلفان بـن  ص ١٣.  الجوابـات،  الجربي:  سـعيد   (٧)
ُعمان  مؤسسـة  مطابع  ثاني،  آل  سـعيد  سـالم بن  سـليم بن  وتحقيق  دراسـة  األصول،  فصول 

ص ١٨٧. ط ١٤٢٦/٢هـ/٢٠٠٥م.  واإلعالن،  والنشر  واألنباء  للصحافة 
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مسـماه  غير  في  اسـتعماله  غلب  الذي  اللفظ  هـي  العرفيـة:  والحقيقـة  ـ  ب 
غير  في  األلفاظ  من  شيئًا  العربية  أهل  يستعمل  كأن  وذلك  عامة،  وهي  اللغوي، 
المتبادل عند اإلطالق،  يكون هو  عليه حتى  استعماله  يغلب  ثم  لغة،  له  ما وضع 
قوله  في  كما  األرض،  علـى  ما يدب  لكل  الوضع  أصل  فـي  فإنها  الدابـة  كلفـظ 
عليهـا  غلـب  ثـم  (هـود: ٦ )،   ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالـى: 
بعض  في  الفرس  أو  خاصة،  الحمار  على  أو  األربع،  ذوات  في  العامة  استعمال 
إلى  العرف  نقله  ثم  المنخفض  للمكان  األصل  في  فإنه  الغائط  ولفظ  البلـدان... 
إذا  الوادي  حاض  يقال  فائض  لكل  األصل  في  فإنه  وكالحائض  مخصوص.  زبل 

المخصوص. الدم  فيض  إلى  نقل  ثم  فاض، 
خاّصًا،  عرفًا  اصطالحًا  فيسمى  آخرين،  دون  بقوم  خاّصًا  العرف  يكون  وقد 
والفاعل  الفعل  كلفـظ  لهم،  كاصطالح  النـاس  من  طائفة  عليه  ما تواضـع  وهـو 

المناطقة (١). عند  والَعَرض  والجوهر  النحاة،  عند  والمفعول 
عليه،  معنى خاص وغلب  في  الشارع  استعمله  لفظ  هي  الشرعية:  الحقيقة  ـ  ج 
معنى  له  يكن  لم  أو  ثان،  معنى  إلى  عنه  فنقله  الوضع  أصل  في  معنى  له  كان  سواء 
ثم  مطلقًا،  للنظافـة  هو  إنما  وضعـه  أصل  في  فإنـه  كالوضوء  وذلـك  األصـل،  فـي 
المخصوص،  الوجـه  علـى  المخصوصـة  األعضـاء  غسـل  فـي  الشـارع  اسـتعمله 
العبادة المشتملة  وكالصالة فإنها في أصل وضعها للدعاء، ثم استعملها الشارع في 
والحج  والصيام  الزكاة  وكذلك  المخصـوص،  الوجه  على  واألفعال  األذكار  علـى 
كان  وإن  شرعية،  حقيقة  يسمى  الدينية  المعاني  هذه  في  اللفظ  فاسـتعمال  وغيرها، 
الشـريعة  فغلبت  اللغة،  علـى  طـارئ  والشـرع  الوضع،  أصل  فـي  آخر  معنـى  لهـا 

الشرع(٢). حددها  كما  األلفاظ  تلك  معاني  إلى  العدول  ووجب  اللسان، 

.١٢٣/٢ الفقهي،  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (١)
عن  نقالً  ص ٢١٨  األبدالني،  جواب  الوارجالني:   .١٩٤/١ - ١٩٥ الشمس،  طلعة  السـالمي:   (٢)
مقارنة  األصولي  وفكره  الوارجالني  أبو يعقوب  باجو:  ـ  اإلباضية.  عند  االجتهاد  منهج  =باجو، 
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السـالمي   ونقل  الحقيقة،  هذه  الفقهاء   بعـض  وأضاف  الدينيـة:  الحقيقـة  ـ  د 
لمرتكب  اسـم  عندنا  فإنه  كالفاسـق  الدينية،  الحقيقـة  قـوم  «وزاد  فقـال:  رأيهـم 
كل  عند  حقيقة  فهو  الشـرك،  غير  كبيرة  لمرتكب  المعتزلة   وعند  مطلقًا،  الكبيـرة 
حقيقة  فإنه  المؤمن  وكذلك  لـه،  جعلوه  الذي  المعنى  في  الطائفتين  مـن  واحـدة 
ولكن  وهكـذا...».  دينـًا  عليه  بالواجبـات  أوفـى  فمـن  المعتزلـة ،  وعنـد  عندنـا 
العرفية  الحقيقـة  ضمن  داخلـة  الحقيقة  هـذه  أن  اعتبـر  التحقيـق  بعـد  السـالمي  
خاصة  معان  على  لتدل  العقيدة  أهل  عليها  اصطلح  ألفاظ  على  تعتمد  ما  دامـت 
إلى  القسـم  هذا  يرجع  التحقيـق  «وعنـد  فقـال:  الوضع  أصـل  في  مرادهـا  غيـر 

منها»(١). نوع  فإنه  العرفية  الحقيقة 

للقاعدة: اإلجمالي  المعنى  ـ   ٣
إن داللة اللفظ الحقيقية ُتترك وال تعتبر إذا دل العرف والعادة على استعمال 
الذي  المعنى  على  الحكم  ويبنى  الحقيقي،  لمعناها  مغايرًا  استعماالً  اللفظة  هذه 

والعادة(٢). العرف  عليه  دل 
الحقيقة  منها  فالمقـدم  اللغوية  الحقيقة  مع  العرفيـة  الحقيقة  تعارضت  فـإذا 
كل  استعمال  الواجب  كان  الحقيقة،  الكالم  في  األصل  كان  لما  وذلك  العرفية، 
فيكون  عادة  أو  عرفًا  الحقيقي  المعنى  يهجر  قد  ولكن  الحقيقي،  معناه  فـي  لفـظ 
للمصطلح  كان  إذا  أنـه  ذلـك:  وبيـان  كالمتعذر،  أو  متعـذرًا  ذلـك  فـي  الحكـم 
ويحمل  يترك،  الحقيقـي  المعنى  فإن  عرفـي،  واآلخر  حقيقي  أحدهمـا  معنيـان، 
العمال  إجارة  عرف  في  فاليوم  المتعاقدين،  عند  العرفي  المعنى  على  المصطلح 

سـلطنة  والثقافة،  القومي  التـراث  وزارة  نشـر  ١٤١٥هـ/١٩٩٥م،  ط ١  الغزالـي،  حامـد  بأبـي 
ص ٣٠٠. الوجيز،  البورنو:  ـ   .٣٣١ ُعمان، 

.١٩٦/١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
نفسه. المرجع  البورنو:   (٢)

=
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المعنى  إلـى  فيرجع  ذلك  مـن  أكثر  الحقيقي  ومعنـاه  سـبع،  أو  سـاعات  ثمانـي 
الحقيقي(١). المعنى  ويترك  العرفي 

وُتِرك  المجازي،  بالمعنى  العمل  على  الدالة  القرينة  بمعنى  هنا  العادة  فتعتبر 
عن  اللفظ  تصرف  قرينة  المجاز  شـرط  «إن  السـالمي :  قال  كما  الحقيقي  المعنى 
معناه  إلى  هادية  القرينة  تكن  لم  لو  ألنه  المجازي...؛  المعنى  إلى  الحقيقي  معناه 

وهي: له»(٢).  وضع  الذي  أصله  عن  ُصرف  لما  به  المراد 
 ¢  ¡ ے   ~﴿ تعالـى:  قولـه  فـي  كمـا  عقليـة:  قرينـة  إمـا  ـ  أ 
العقل يمنع من حمل هذا األمر على حقيقته، ويصرف  (اإلسراء: ٦٤).  فإن   ﴾£

بالفساد. ال يأمر  تعالى  الحكيم  فإن  والتهديد،  له  األقدار  بيان  إلى 
رأيت  نحو:  لفظية  إمـا  وهي  الحس،  إلى  لها  نِسـبة  حسـية:  قرينة  وإمـا  ـ  ب 
الحقيقي؛  معناه  عـن  األسـد  للفظ  صارفة  لفظية  قرينة  الرمي  فإن  يرمـي،  األسـد 
وإما  األسد،  اسم  له  وضع  الذي  المخصوص  الحيوان  من  ال يصدر  الرمي  ألن 
من  يمنع  اللمس  هو  الذي  الحس  فإن  النخلة،  هذه  من  ال آكل  نحو  لفظية،  غير 

تمرها. إلى  اللفظ  هذا  ويصرف  النخلة  أصل  أكل 
ج ـ وإما قرينـة عادية: ومثَّل لـه بعضهم بيميـن الفور، وهي مـا إذا حلف رجل 
على امرأته وقد أرادت الخروج، فقال: إن خرجت فأنت طالق، قالوا: إن هذا اليمين 
يحمل على الفور القتضاء العادة ذلك، فال تطلق إن خرجت بعد ذلك الوقت عنده.

اللفظ  لصرف  مقتضيًا  المتكلـم  حال  يكون  أن  وهي  حالية:  قرينـة  وإمـا  ـ  د 
صروف  وغيرهم  الدهر  أشـابني  المسـلم:  قول  في  كما  مجازه،  إلى  حقيقته  عن 
إذ  حقيقته  عن  اللفظ  هذا  بصرف  يقضي  المسـلم  حال  فإن  ذلك،  ونحو  األيام، 

تعالى(٣). اهللا  هو  ذلك  فاعل  أن  يوجب  اعتقاده 

ص ٣٥٣. الكلية،  القواعد  شبير:  ـ  ص ٣٠٠.  الوجيز،  البورنو:  ـ   .١٩٥/١ الطلعة،  السالمي:   (١)
.٢٠٤  ،١٩٩/١ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)

.٢٠٤/١ - ٢٠٥ الطلعة،  السالمي:   (٣)
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المعنى  لصـرف  القرينة  اشـتراط  مـن  السـالمي   إليـه  ما ذهـب  أن  والظاهـر 
ذكر  فقد  األصول ،  علماء  ما عليه  هو  المجازي،  المعنى  إلى  اللفظ  عن  األصلي 
إرادة  تمنع  قرينـة  من  للمجـاز  بد  «ال  ما نصـه:  التوضيح  شـرح  فـي  التفتازانـي  

شرعًا»(١). أو  عادة  أو  ِحّسًا  أو  عقالً  الحقيقة 
الواقف  لفـظ  أن  «التحقيق  المعنـى:  هـذا  توضيح  في  عابديـن   ابـن  ويقـول 
ولغته  خطابه  في  عادتـه  على  يحمل  عاقد،  وكل  والناذر،  والحالـف  والموَصـى 

ال»(٢). أو  الشارع  ولغة  العرب   لغة  وافقت  بها  يتكلم  التي 

الحاصل:
مهجورًا  أصبـح  لكونه  أو  لتعـذره  مسـتعمل  غير  الحقيقـي  المعنـى  كان  إذا 
األكل  وكان  الشجرة،  هذه  من  ال يأكل  أن  شخص  حلف  لو  كما  عادة،  أو  شرعًا 
ثمار  على  فيحمل  المجازي،  المعنى  إلى  يصار  فإنه  متعذرًا،  الشـجرة  نفس  من 
الشجرة  نفس  من  أكل  ولو  فال،  وإال  يمينه،  في  حنث  ثمارها  أكل  فإن  الشجرة، 
فيحمل  مثمرة  غير  كانت  إذا  أما  مستثمرة،  الشجرة  كانت  إن  هذا  أوراقها،  من  أو 

بثمنها. االنتفاع  على  األكل 
أو مساوية،  - المجازي  أكثر من  بصورة  الحقيقي مستعمالً  المعنى  كان  إذا  أما 

باتفاق(٣). الحقيقي  المعنى  إلى  يصار  فإنه 
تكلمين  يوم  لزوجته:  قال  إذا  المَطّلق  عن  حديثه  معرض  في  السـالمي   ذكر 
في  مدلوله  يرجـح  أو  اليوم  وهذا  اللفـظ،  بظاهر  يعمل  هـل  طالق،  فأنـت  فالنـًا 

الساعة؟ وهو  العرف 

.٩٢/١ التوضيح،  شرح  سعد،  التفتازاني   (١)
.١٣٣/٢ العرف،  نشر  رسالة  عابدين:  ابن   (٢)

القواعد  عثمـان:  شـبير  ـ  ص ٣٠٠.  الوجيـز،  البورنـو:  ـ   .٢٠٤/١ - ٢٠٥ الطلعـة،  السـالمي:   (٣)
ص ٢٥٤. الكلية، 
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العامة،  أدهان  في  المتبادر  بالعرف  أخذًا  الساعة  اليوم على  يحمل  «أن  فقال: 
فمنهم  الخالف،  فيها  خـرج  لفظة  في  واللغة  العرف  اختلف  إذ  قواعدهـم  ومـن 
الخالف  هذا  يكون  أن  الواجب  فكان  العرف،  يعتبر  من  ومنهم  اللغة،  يعتبر  من 
قوم  لـكل  إذ  أرجـح  عنـدي  العـرف  واعتبـار  منـه،  ال بـد  إذ  هنـا،  هـا  خارجـًا 
يقتضيه  بما  فريـق  كل  على  ويحكم  تختلـف،  اللغات  وإن  عليـه،  ما اصطلحـوا 
من  ذلك  وغير  وشـراء،  وبيع  وتطليق  وتزويج  وعطية  ووصية  إقرار  من  لسـانهم 
األذهان  في  يتبادر  لم  إذ  العـرف  فكذلك  القرينة،  فيها  يشـترط  لم  التي  المعانـي 
ذلك،  ال يحضرهم  العـوام  فـإن  وجوه،  إلى  توجهه  العلمـاء  كانـت  وإن  غيـره، 

العلماء»(١). ال توجيه  العامة  كالم  عليه  والمحكوم 

القاعدة: تطبيقات  ـ   ٤
والحلف: اليمين  في  ـ  أ 

والحلف،  اليمين  بـاب  في  القاعدة  لهـذه  كثيرة  أمثلة  اإلباضيـة   فقهـاء  ذكـر 
جريانه  وال يمكن  شـيء  على  اليمين  أطلق  فـإذا  حكمها،  في  العـرف  وحكمـوا 
كفارة،  وعليه  حنـث،  ذلك  فعل  فإن  العرفي،  المعنـى  إلى  يصرف  فإنـه  حقيقـة، 

ذلك: ومن 
قال  منه،  جـزء  ألنه  حنث؛  الشـحم،  وأكل  اللحم  ال يـأكل  حلـف  مـن  ـ   ١
قال:  أنه   5 والـدي  عن  أبو صفـرة (٢)  أخبرنا  محبـوب   محمد بـن  أبو عبـد اهللا  

.١٧٩/٣ - ١٨٠ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
عبد الملك بن صفرة، أبو صفرة (ت: أوائل ق٣هـ)، عالم فقيه، وحافظ ثقة من علماء اإلباضية   (٢)
حبيب  الربيع بن  عن  العلم  أخذ  الثالث.  القرن  وأوائل  الثاني  القرن  أواخر  في  عاش  بالعراق، 
اإلمام  عاصر  الرحيل.  محبوب بن  عن  وأخبار  روايـات  له  كانت  كما  عنه،  كثيرة  روايات  ولـه 
آخر  في  ُعمان  إلـى  انتقل  ولعله  كثيرة.  ومراسـالت  أجوبة  بينهما  وكانت  محبـوب  محمد بـن 
جابر،  عن  ضمام  عـن  حبيب  الربيع بن  عن  الهيثم  عـن  صفرة  أبي  روايات  آثاره:  مـن  حياتـه. 

والسير. الفقه  كتب  في  منثورة  وآراء  وروايات 
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الشحم  فإنه يحنث؛ ألن  فأكل من شحمها،  الشاة،  وحلف ال يأكل من لحم هذه 
اللحم. من  يخرج  إنما 

اللحم ال يجيء  فيأكل من لحمها؛ ألن  ـ وإن حلف ال يأكل من شحمها،   ٢
الشـحم،  من  أكل  اللحم  ال يأكل  حلف  من  الفقهـاء :  بعض  وقال  الشـحم،  مـن 
ينفرد  معروفًا  اسمًا  منها  واحد  لكل  اللحم؛ ألن  أكل  الشحم  ومن حلف ال يأكل 

هذا(١). مثل  ما كان  وكذلك  به، 
عند  الذي  ألن  السـمك؛  من  الطري  أكل  اللحم،  ال يـأكل  حلف  ومـن  ـ   ٣
والسـمك  السـلحفاة  ولحم  الطير  لحم  أما  األنعام،  لحـم  هو  اللحـم  أن  العامـة 

يمينه(٢). في  بعينه  إليه  يعقد  أن  إال  للناس  فال يتبادر 
فيطؤها  وتد،  على  يطأها  لم  إن  زوجته  على  حلف  «فيمـن  أيضًا:  وعنـه  ـ   ٤
أن  إال  (النبأ: ٧) .   ﴾ :  9 ﴿ قال:  تعالى  اهللا  ألن  عليه؛  فال حنث  جبل،  على 

نية. للحالف  يكون 
بساط،  يطأها على  فوطئها على األرض ولم  بساط  يطأها على  لم  إن  وإن حلف 
زوجته  يطأ  أن  ما يمكـن  وهـي  العامة،  مع  معروفـة  البسـط  ألن  يحنث؛  إنـه  فقيـل: 
اهللا  سمى  وقد  منها،  شيء  على  زوجته  يطأ  أن  أحد  ال يمكن  واألوتاد  والوتد  عليها، 
 X ﴿ تعالى:  قـال  وكذلك  منها،  واحد  علـى  وطئ  إن  وال يحنـث  أوتـادًا،  الجبـال 

هذا»(٣). في  أعلمتك  لما  يختلف  المعنى  أن  إال  (نوح: ١٩) .   ﴾ \  [  Z  Y

أسمائها: بأقبح  العورة  ذِْكر  الوضوء  نواقض  من  ـ  ب 
إذا  وعادتهم،  الناس  لعرف  يخضع  قد  األشياء  تقبيح  أن  اإلباضية   فقهاء  يرى 
أسمائها،  بأقبح  العورات  ذِْكر  اعتبر  بعضهم  أن  الشارع، ومن ذلك  ينص عليها  لم 

.٤٦٣  ،٤٥٩/٣ - ٤٦٠ الجامع،  جعفر:  ابن   (١)
.٤٥٨/٣ نفسه،  جعفر:  ابن   (٢)

.٤٦١/٣ السابق،  المصدر  جعفر:  ابن   (٣)
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على  مجيبًا  المعنى  هذا  في  السـالمي   قال  الوضوء.  نواقض  من  بها  أحد  شـتم  أو 
والقْبح  قـال:  بها،  أحـد  وشـتم  أسـمائها،  بأقبح  والعورة  الفـرج  «وذِْكـر  سـؤال: 
فال نقض  آخرين،  دون  قوم  عند  اسـم  يقبح  فقد  موضع،  كل  أهل  عرف  بحسـب 
بها أحدًا»(١). فيه. وقيل: ال نقض إال إن شتم  به ممن ال قبح عندهم  إال لمن نطق 

الربا: تحريم  في  ـ  ج 
أم  خاصة،  أصنافًا  به  يراد  هل  الطعـام،  في  الربا  تحريم  في  الفقهاء   اختلـف 

الربا؟ فيه  يحرم  الطعام  عليه  ما يطلق  كل 
وعليه  العام،  اللفظ  ال يخصص  والعادة  العـرف  أن  إلى  الجمهور  فذهـب  ـ 
على  يشمل  النص  فإن  الطعام  في  الربا  تحريم  على  ما يدل  الشارع  من  ورد  فإذا 
أصناف  على  وال يقتصـر  معيشـتهم،  في  الناس  عليه  يعتمـد  مطعـوم  ما هـو  كل 

والتمر. والذرة  واألرز  والشعير  كالقمح  الطعام،  من  معينة 
يراد  فالطعام  النص،  عموم  تخصص  والعرف  العادة  أن  إلى  بعضهم  وذهب  ـ 
الحبوب؛  من  غيرها  دون  مثالً  األرز  أو  كالقمح  أكلهم،  في  قوم  كل  ما اعتـاده  بـه 
حسب  خاصة،  القمح  به  يراد  مثالً،  الطعام  أُطلق  فإذا  وعليه  طعامهم،  غالب  ألنه 

فقط. القمح  في  الربا  ال يجوز  ولذلك  معيشتهم،  في  الناس  ما اعتاده 
وحججهم  الفقهاء   أقوال  فيها  وذكر  المسـألة  هذه  إلى  السـالمي   تعرض  وقد 
دليل عام؟ والعادة عند ورود  بالعرف  يكون  التخصيص، هل  في سياق حديثه عن 

إذا  أي  تخصص،  إنها  قوم  وقال  (العام)،  ال تخصص  العـادة  «كذلك  فقـال: 
يقول  أن  مثاله:  المخاطبين،  بعادة  تخصيصه  فال يصح  عاّمًا  الشرعي  الدليل  ورد 
مثالً،  الُبـّر  تنـاول  المخاطبيـن  عـادة  وكان  الطعـام،  فـي  الربـا  حرمـت  الشـارع 
ما يسمى  لكل  شامالً  يكون  بل  خاصة،  الُبّر  على  محموالً  العام  ذلك  فال يكون 
واألشعرية ...». المعتزلة   من  الجمهور  ومذهب  (اإلباضية )  مذهبنا  فهذا  طعامًا، 

.٢٤٤/٢ - ٢٤٥ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
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في  الربا  أن  فزعمـوا  بذلك،  التخصيص  يصح  أنـه  إلى  الحنفيـة   «وذهـب  ـ 
الطعام  لفظ  تناوله  الـذي  ألنه  خاصة؛  الُبّر  فـي  يحرم  إنما  السـابق  المثال  نحـو 

عادتهم. ألجل 
لم  وإن  حينئذ،  فال عموم  البر  في  حقيقة  الطعام  لفظ  صار  إن  بأنه  وأجيب  ـ 
قال  لو  قالوا:  أكله،  باعتيادهم  فال يخصص  غيره،  مع  بل  وحده  فيه  حقيقة  يصر 

سواه. يفهم  لم  الضأن  لحم  تناول  والعادة  لحمًا  اشتر  لعبده 
العموم...»(١). هو  إنما  كالمنا  المطلق،  في  قرينة  الحالة  تلك  بأن  وأجيب  ـ 
العموم  مخصصات  من  والعادة  العرف  أن  السالمي   يؤكد  آخر  موضع  وفي 
بمثال  لذلك  ومثَّـل  العرفي،  والمجاز  الحقيقـي  المعنى  بين  عالقـة  وجـدت  إذا 
األربع  ذوات  من  ما يدب  كل  علـى  الدابة  كإطالق  عرفي  «مجاز  فقـال:  الدابـة، 
وعلى  عليها  فإطالقه  األربع،  بـذوات  الدابة  اسـم  خصص  العرف  فإن  وغيرها، 
العرف  ما نقله  جميع  في  وهكذا  عرفًا،  له  ما وضع  غير  في  له  اسـتعمال  غيرها 

لعالقة...»(٢). الشيء  ذلك  في  استعمل  ثم  مخصوص،  شيء  إلى 

الديون: من  اإلبراء  ـ  د 
قد  بعبارة  فأجابه  عليه،  الذي  الدين  من  إبراؤه  الدائن  من  المديـن  طلـب  إذا 
عنه  سقط  ذلك،  على  للداللة  استعمالها  عادته  من  كان  فإن  الموافقة،  منها  يفهم 
من  اإلبراء  منهـا  وال يفهم  عـادة  ال يسـتعملها  العبارة  هـذه  كانـت  وإن  الديـن، 
الغالب  فالعرف والعادة  بالتنازل عنه،  له  باق في ذمته حتى يصرح  ْين  فالدَّ الّدْين، 

الكدمي . عبارة  إليه  ما تشير  وهذا  الحاالت،  هذه  مثل  في  م  المحكَّ هو  عليه 
هل  إيه،  فقـال:  مالك،  من  الِحـّل  في  أنا  لرجـل:  قال  رجل  عن  سـئل  فقـد 

ِحّالً؟ ذلك  يكون 

.١٥٩/١ - ١٦٠ الشمس،  طلعة  السالمي:   (١)
.٢١٠/١ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)
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من  اسـتباحة  أو  الحل  فيه  لـه  يثبت  شـيء  من  اسـتحله  إذا  أنه  «معـي  قـال: 
لفظ  من  ما يعرف  معنى  على  عندي  خرج  الجواب،  بهذا  اإلباحة  له  ثبتت  شيء، 
لغته،  وتلك  الحكم،  معنى  على  يخرج  كان  فإن  منه،  الكالم  تعارف  في  المجيب 
األغلب  على  ال يخرج  كان  وإن  ذلك،  تغيير  وله  لغته،  حال  كل  على  عندي  كان 
فهو  الكالم  معاني  من  يفهم  ولم  بذلك،  اإليماء  معنى  على  هو  وإنما  لغتـه،  مـن 

الحكم»(١). ال في  االطمئنانة  معنى  عندي  يخرج 

والطالق: الزواج  في  ـ  هـ 
تعارف  فإذا  وعقودهـم  معامالتهم  في  عليهـا  اصطلحوا  عبارات  قـوم  لـكل 
ما دامت  ذلك  فلهم  والطالق  الزواج  في  يستعملونها  معينة  ألفاظ  على  بلد  أهل 
اللغة  ال يفهمـون  أعاجـم  كانوا  إذا  خاصـة  الطـالق،  أو  الـزواج  معنـى  تحمـل 
العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني » ويتضح  «العبرة في  العربية، ألن 

التالية: األمثلة  خالل  من  هذا 
فإنهـم  وطالقهـم،  األعاجـم  تزويـج  فـي  القـول  «مـا  السـالمي :  سـئل  ـ   ١
َعرف  لَما  زوجتـك  ألحدهم:  قائل  قـال  فلو  وال يفهمونها،  العربيـة  ال يعرفـون 
يتناكحون  أنت طالق وهم  لزوجته:  القائل  قول  معنى  معنى ذلك، وكذا ال يعرف 
ال؟  أم  ثابت  منهم  الطالق  وهـذا  النكاح  هذا  فهل  عندهم،  معروفة  ألفـاظ  علـى 

ال؟». أم  بالعربية  ذلك  يتعلموا  أن  يلزمهم  فهل  ثابتين،  غير  كان  فإن 
هؤالء  ُسّنة  انطبقت  وإذا  عليه،  ما اصطلحوا  قوم  لكل  «إن  السـالمي :  قال 
للطالق  بعضها  وضع  وعلى  للتزويج،  الكلمـات  بعض  وضع  على  األعاجـم 
الوضع،  حصول  ذلـك  في  المشـروط  ألن  وطالقهم؛  تزويجهم  بذلـك  صـح 
أكثر  لهلك  وإال  عربّيًا،  الوضع  ذلك  كون  في  وال يشترط  هنا،  ها  حصل  وقد 
الدين  لسعة  ومخالف  السهلة،  الحنفية   لمقتضى  منافٍ  بهالكهم  والقول  األمة، 

.٢١٥/٢ المفيد،  الجامع  الكدمي:   (١)
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باللفظ  ذلك  ألفاظ  تعلُّم  فال يلزمهم  حرج،  من  فيه  علينـا  اهللا  ما جعل  الـذي 
ألننا  الطالق؛  به  ما نوى  لـكل  بالطالق  القول  هذا  على  وال يلزمنا  العربـي، 
وإن  لذلك،  وضعوهـا  التي  األلفـاظ  بغير  وطالقهم  األعاجـم  تزويـج  نمنـع 
واحد،  عجميتهـم  وفي  عربيتنـا  فـي  فالحكم  والطـالق،  التزويـج  بهـا  نـووا 

عليك»(١). فال تشكل 
في  انحازوا  قد  العرب   من  طائفة  كان  إذا  «أرأيت  أيضًا:  السالمي   وسئل  ـ   ٢
النكاح داللة حقيقية  دالة على  بألفاظ  بينهم  فيما  الجهات، وقد اختصوا  جهة من 
األلفاظ،  بهذه  يتناكحوا  أن  لهـم  فهل  العقد،  ثبوت  إال  منها  ال يفهمـون  عندهـم 

ال؟ أم  األعاجم  من  ذكرت  من  حكم  ذلك  في  حكمهم  ويكون 
األلفاظ  بتلـك  يتزوجوا  أن  ولهـم  عنـدي،  فيما  واحـد  ُحكمهم  نعـم  قـال: 

العرب »(٢). جميع  بين  عاّمًا  الوضع  يكون  أن  وال يلزم  فيها،  الوضع  لحصول 
باصطالح  وتعارفوا  لغتهم،  أصل  العرب   تركت  إذا  «أرأيت  أيضًا:  وسـئل  ـ 
أن  لهم  هـل  أصالً،  العربية  مدلـوالت  ال يفهمون  وصـاروا  بينهم،  فيمـا  جديـد 

ال؟. أم  الجديد  اصطالحهم  في  التزويج  على  الدالة  باأللفاظ  يتناكحوا 
العقد»(٣). صحة  في  المشروع  الوضع  لحصول  ذلك  لهم  نعم  قال: 

دوام  متنقالً  الفوالنية  البلدة  ال يسكن  زوجته  بطالق  حلف  رجل  وعن  ـ   ٣
حلف  التي  البلـدة  تلك  مـن  وهي  زوجته  عليـه  (رغبت)  طمحـت  فلمـا  األبـد، 
ترى  فهل  ليلتين،  أو  ليلة  قدر  فيها  ومكث  البلدة،  تلك  إلى  زوجته  فطلب  عليها، 

ال؟. أم  عليه  تطلق  زوجته 
السـكون  البلدة  تلك  ال يسـكن  أنه  هذا  بيمينـه  أراد  «إذا  السـالمي :  فأجـاب 
عندي  فال تطلق  والمكـث،  اإلقامة  طول  وهـو  الزمان،  أهل  عند  بـه  المتعـارف 

.١٥٣/٣ - ١٥٤ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
.١٥٥/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

نفسه. المرجع  السالمي:   (٣)
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زوجته بمبيت ليلة أو ليلتين، إذا كان إنما يأتِ وهو غير ناوٍ لإلقامة وال المكث 
قالوا  أنهم  فأحسب  ذلك  ينوِ  لم  وإن  الزمن،  أهل  عند  سكن  أنه  ُيتعارف  الذي 
على  أيضًا  بطالقهـا  قول  مـن  األولى  الصـورة  في  وال تخلو  زوجتـه،  بطـالق 

قواعدهم»(١). ما في 
اإلباضية   بعض  عن  الثمين»  «العقد  في  جاء  أيضًا  بالطالق  الحالف  وفي  ـ   ٤
النهار  أول  فـي  وطئها  ثـم  طالق،  فأنت  فالنـًا  تكّلمين  يـوم  قـال  «فـإن  ما نصـه: 

حرامًا». كان  ذلك  وطأه  ألن  أبدًا؛  عليه  تحرم  أنها  آخره،  في  وكّلمته 
يوم  قوله  يحمل  أن  يصـح  أفال  تحريمها؟  بعدم  قيـل  هالّ  السـائل:  قال 
إال  ال قوَل  أم  كذلك؟  العامة  ُعرف  كان  إذا  تكلمين،  سـاعة  بمعنى  تكلمين 
في  القول  كيف  أم  اللفظ؟  ظاهر  ما اقتضاه  إال  ُعرف  هنا  وال ينفع  بتحريمها 

ذلك؟
ثانيًا،  قـوالً  يقبل  فإنه  التخريج  وأمـا  فال،  نحفظه  قـوٌل  «أما  السـالمي :  قـال 
العامة،  أذهان  فـي  المتبادر  بالعرف  أخـذًا  السـاعة  على  اليوم  تحمل  أن  وذلـك 
فمنهم  الخالف،  فيها  خرج  لفظة  فـي  واللغة  العرف  اختلف  إذا  قواعدهم  ومـن 
الخالف  هذا  يكون  أن  الواجب  فكان  العرف،  يعتبر  من  ومنهم  اللغة،  يعتبر  من 
قوم  لـكل  إذ  أرجـح  عنـدي  العـرف  واعتبـار  منـه،  ال بـد  إذ  هنـا،  هـا  خارجـًا 
يقتضيه  بما  فريـق  كل  على  ويحكم  تختلـف،  اللغات  وأن  عليـه،  ما اصطلحـوا 
ذلك  وغير  وشـراء،  وبيع  وتطليق،  وتزويج،  وعطية  ووصية،  إقرار،  مِن  لسـانهم 
في  يتبادر  لـم  إذا  العـرف  فكذلك  العربيـة،  فيها  يشـترط  لم  التـي  المعانـي  مـن 
ال يحضرهم  العوام  فـإن  وجوه،  إلى  توجهه  العلماء  كانت  وإن  غيـره،  األذهـان 

العلماء»(٢). ال توجيه  العامة  كالم  عليه  والمحكم  ذلك، 

.١٥٩/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)
.١٧٩/٣ - ١٨٠ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)
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الوصية: في  ـ  و 
كانت  أو  له  ُوضعت  فيمـا  إعمالها  تعّذر  التي  األلفـاظ  أن  سـبق  فيما  ذكرنـا 
ذلك:  ومن  إليه،  ونحتكم  العرف  في  اسـتعمالها  إلى  نلجأ  فإننا  مهجورة  معانيها 
ذلك  في  الناس  عليه  ما تعارف  فُينظر  مطلقة،  أو  عامة  كانت  إذا  الوصايـا  ألفـاظ 
المعنى  به  يراد  هل  الوصية،  فـي  المال  لفظ  إطالق  مثل:  به،  وُيعمـل  الموضـوع 

خاص؟ مدلول  له  أم  العام  الحقيقي 
الفالني  البلد  من  بمالي  أوصيُت  قال  «عّمن  سـؤال  الثمين»  «العقد  في  جاء 

فقط؟». النخل  أم  والماء  النخل  الوصية  في  أيدخل  الفالني،  للمسجد 
الفقه،  ُبنَي  عليهما  أصالن  المسـألة  هذه  «يتجاذب  قائالً:  السـالمي   أجاب 
إطالق  خصصنـا  قد  فإنا  ُعمـا ن ،  أهـل  معشـر  بَِنا  الخـاص  العـرف  أحدهمـا: 
حقنا،  في  عرفية  حقيقـة  فهو  أفهامنا  في  المتبـادر  وهو  النخيل  علـى  المـال(١) 
جميع  علـى  لغة  يطلق  المـال  اسـم  فـإن  اللغـوي،  الوضـع  اعتبـار  وثانيهمـا: 
ترجيح  في  اختلفوا  الفقهاء   أن  فاعلم  األصلين،  هذيـن  عرفَت  فإذا  ما يملـك، 
أن  إلى  نظـرًا  عليه  وعـّول  العرف  رجـح  فبعضهم  صاحبـه،  علـى  منهمـا  كل 
األحكام  غالب  لسقط  وإال  العربية،  اللغة  على  مقصورة  غير  الشرعية  األحكام 

األعاجم. عن 
بين  مهجورة  غير  العربية  اللغة  أن  إلى  نظرًا  اللغوي  االعتبار  رجح  وبعضهم 
هؤالء المتخاطبين، فهم يفهمونها في مثل هذا الخطاب، وأن األعاجم يخالفوننا 
يفارقوننا  فبهذا  العربية صارت عندهم مهجورة وال يفهمونها،  في نحو هذا؛ ألن 
الفقه،  أبواب  من  فـروع  عدة  األصلين  هذين  على  بنوا  وقـد  األحكام،  هذه  فـي 

الخالف»(٢). هذا  فيها  يخرج  هذه  ومسألتك  وجودهما،  عند  يختلفون  فتراهم 

يتبادر  المال  أطلق  فإذا  وماعز،  أغنام  من  الماشية  على  الجزائر  في  البدو  أهل  عند  المال  يطلق   (١)
عندهم. المعروف  المعنى  هذا  أذهانهم  في 

.٤١١/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)
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سـلطان  عن  تعّبر  ألنها  محكمـة »  «العادة  قاعـدة:  عن  تتفـرع  القاعـدة  هـذه 
القصد:  التعبير عن  في  اللفظ  مقام  يقوم  وأثره في األحكام، ومما  اللفظي  العرف 
به،  المتعارف  الوجه  علـى  بالكتاب  ويعمل  الحاجة،  عنـد  إليها  فيصار  الكتابـة، 

وتطبيقاتها. القاعدة  لمعنى  بيان  يلي  وفيما  حّرره،  من  على  حجة  ويعّد 
القاعدة: معنى  أوالً: 

الخط(١). وهي  الكتابة،  واالسم  كتابًا،  يكتب  كتب  مِن  لغة:  الكتاب 
من  والخطاب  هجائـه»(٢).  بحروف  اللفظ  «تصوير  بأنـه:  الجرجاني   وعرفـه 

وسامع(٣). متكلم  بين  الكالم  وهو  وخطابًا،  مخاطبة  خاطبه 
للقاعدة: اإلجمالي  والمعنى  ـ 

به  المتعارف  الوجه  على  تحرر  الشفهية،  كالمخاطبات  الكتابية  العبارات  أن 
بين الناس، وتكون حجة على كاتبها، كالنطق باللسان، فما يترتب على المكالمة 
والكتابة  اللسانين،  أحد  القلم  قيل:  فكما  الكتابية،  المكالمة  على  يترتب  الشفهية 
بتبليغ  مأمورًا  كان  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ترى  أال  دنا،  ممن  الخطاب  بمنزلـة  تأتي  ممـن 
أصل  والقرآن  بالخطاب،  ومرة  بالكتاب،  مرة  وَبّلغهم  كافة،  الناس  إلى  الرسـالة 

بالحجة(٤). ثبت  أن  بعد  بالكتاب  إلينا  وصل  قد  الدين 
بيع  من  العقود  بـه  تعقد  الحاضر،  من  كالخطاب  الغائـب  مـن  الكتـاب  وإن 
كما جاز  الكتابة،  بطريق  بينهما  ذلك  يعقدا  أن  فللعاقدين  وكتابة وغيرها،  وإجارة 
فال بد  بها  ويعتد  بها  معمول  الكتابة  تكون  وحتى  المشـافهة،  بطريق  العقد  لهما 

سيأتي: فيما  سنبين  كما  معينة  شروط  وفق  تكون  أن 

ص ٧١٩. المنير،  المصباح  الفيومي:   (١)
ص ١٣٣. التعريفات،  الجرجاني:   (٢)

ص ٢٣٦. المنير،  المصباح  الفيومي:   (٣)
ص ٣٦٨. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:  ـ   .٣٠١ الوجيز،  البورنو:   (٤)
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المقبولة: الكتابة  شروط  ثانيًا: 
الكتابة: مراتب  ـ  أ 

مراتب: على  الكتابة 
الرسـالة  وجـه  علـى  ما كانـت  وهـي  المرسـومة:  المسـتبينة  الكتابـة  ـ   ١
وواضحة  بّينة  تكون  بأن  وذلك  المعتـادة،  والتقاليد  للمراسـم  وِفقًا  والخطاب 
به  ما جرت  علـى  فالن  إلى  فالن  من  بالعنـوان  مصـّدرة  تكـون  أي  وُمَعْنَونـة، 
الثميني   ذلك  إلـى  أشـار  وقد  كالنطق،  بهذا  فتعبر  الكتـاب،  تسـيير  في  العـادة 
َقبِل  وقد  المتراسـلين،  عنـد  عْدل  يـد  علـى  مختومـًا  الكتـاب  كان  «إن  فقـال: 
يختم  لم  وإن  الحاكم،  عند  معروفًا  الخط  كان  أو  به،  وعملوا  ذلك  المسلمون 

وبالدنا»(١). عرفنا  في  الكتاب  على 
منها،  الفراغ  بعد  بقاء  لها  ما كان  وهي  مرسـومة:  غير  المسـتبينة  الكتابة  ـ   ٢
األلواح  على  أو  األشـجار،  وأوراق  الجـدران  علـى  كالكتابة  قراءتهـا،  ويمكـن 
في  ال ُعرف  ألنه  لغوًا؛  يكون  هذا  فإن  الرسم،  وجه  ال على  المعروفة  واألوراق 
كالنية  إليه،  آخر  شـيء  بانضمام  إال  حجة  فال تكون  الطريق،  بهـذا  األمر  إظهـار 
للتجربة  تكون  قد  الكتابة  ألن  يكتبه؛  حتى  الغير  على  واإلمالء  عليه،  واإلشـهاد 
إشـهاد  غير  من  اإلمالء  وقيل  الجهـة،  تتعين  األشـياء  وبهذه  للتحقيـق،  وتكـون 

أظهر(٢). واألول  حجة،  ال يكون 
ويستثنى  بها،  فال ُيعمل  وُمَعْنَونة  مرسـومة  غير  الكتابة  كانت  فإن  عليه  وبناء 
دفاترهم،  في  ما عليهم  يكتبون  فإنهم  والصراف،  والبياع  السمسار  حق  ذلك  من 

ُمَعْنَونًا(٣). يكن  لم  وإن  به  فُيعمل 

ص ٢٦٦. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
.٤٥٠/٣ نجيم،  البن  والنظائر  األشباه  شرح  البصائر  عيون  غمز  الحموي:   (٢)

القواعد  معجم  هرموش:  ـ  ص ٤٦٧.  الفقهية،  القواعد  السدالن:  ـ  ص ٣٠٢.  الوجيز،  البورنو:   (٣)
.١٩١/١  ،(٦٩) المادة  العدلية،  المجلة  شرح  واألتاسي:  ـ  ص ٣٦٨.  اإلباضية،  الفقهية 
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كالكتابة  منها،  االنتهاء  بعد  بقاء  لها  ما ليس  وهي  المستبينة:  غير  الكتابة  ـ   ٣
تكتب  التي  والتعبيرات  وال فهمها،  قراءتها  ال يستطاع  إذ  الهواء؛  وفي  الماء  على 
كالم  بمنزلة  ألنها  العدم؛  حكم  فـي  واعتبارها  إغفالها  يجب  الصورة  هذه  علـى 

نوى(١). وإن  األحكام  من  شيء  به  فال يثبت  مسموع،  غير 
على  أو  الماء  على  كتب  بأن  مستبينة  غير  كتابة  َكتب  «وإن  الكاسـائي :  يقول 
الهواء، فذلك ليس بشيء، حتى أنه ال يقع به الطالق وإن نوى؛ ألن ما ال يستبين 

بالعدم»(٢). ملحقًا  فكان  كتابة،  ال يسمى  الحروف  به 

القاعدة: هذه  في  بالكتابة  المراد  ـ  ب 
عبارة  فيه  تكتب  الذي  الخطاب  فهو:  القاعـدة  هذه  في  بالكتابة  المراد  وأمـا 
يكتب  أن  ذلك:  اآلخر، وصورة  إلى  العاقدين  أحد  والقبول موجهة من  اإليجاب 
قبلُت،  قد  البائع  إليه  فيكتب  بكذا،  كذا  منك  اشتريت  إني  البائع:  إلى  المشـتري 
لو  كما  هذا  فيكـون  ذلك،  ونحو  الثمـن  من  ذكرت  بما  ما طلبـت  بعتـك  قـد  أو 

مطلقًا. والقبول  اإليجاب  تشافها 
كانت  لغة  بأي  الناس  بين  المعامالت  في  معّبرة  الكتابة  أن  الفقهاء   بّين  وقد 
االجتماعية  والتقاليد  األعراف  تقرها  دامت  ما  أّي شيء  مفهومة، وعلى  دامت  ما 
الكتابة  كوسـائل  كافيًا،  تعبيرًا  الجازمة  اإلرادة  عـن  تعبر  أن  ويمكـن  والرسـمية، 
عليها،  المصطلـح  والشـفرة  والفاكـس،  والتلغـراف،  التلكـس،  مثـل  العصريـة 

زماننا(٣). في  اشتهر  مما  وغيرها  اإللكترونية،  والرسالة 

بالكتابة: المنعقدة  والتصرفات  المعامالت  أحكام  ـ  ج 
على  ما يدل  صدور  هو  وتحققه  العقد  وجود  مدار  أن  على  الشرائع  اتفقت 

السابقة. المراجع  ينظر:   (١)
.١٠٩/٣ الصنائع،  بدائع  الكاساني:   (٢)

ص ٤٦٧. نفسه،  المرجع  السدالن:  ـ   .٣٢٧  ،٣٢٦/١ العام،  الفقهي  المدخل  الزرقا:   (٣)
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الفقهاء   عند  ما يعرف  هو  وهذا  بينهما،  التزام  بإنشـاء  الجانبين  كال  من  التراضي 
التزامًا  العقد  كان  إن  وقبول  إيجاب  من  بها  يقوم  التي  صورته  أي  العقد،  بصيغة 
عند  ما يسـمى  فهو  واحد  جانب  من  التزامًا  كان  إن  فقط  إيجابًا  أو  طرفيـن،  بيـن 

اإلرادة»(١). عن  «بالتعبير  القانونيين  
اعتبار  فـي  بينهم  اتفاق  علـى  ليسـوا  الفقهاء   أن  إليـه  اإلشـارة  ينبغـي  وممـا 
بها  التعاقد  وأجاز  للفظ  نِّدا  اعتبرها  َمن  فمنهم  التراضي،  بها  يحصل  أداة  الكتابة 
أو  طرفين  بيـن  تتم  التـي  التعاقدية  التعبيـرات  بيـن  ذلك  فـي  وال فـرق  مطلقـًا، 
المناط  على  حصـل  إذا  الكتابي  بالتعبير  يعتـد  كليهما  ففي  الفرديـة،  التصرفـات 
البعض  اعتبر  بينما  التزوير،  شبهة  من  سالمًا  مرسومًا  مستبينًا  كونه  من  بيناه  الذي 

بقدرها»(٢) . تقدر  «والضرورة  الضرورة  عند  إليها  يلجأ  احتياطية  وسيلة  الكتابة 
تصرفات  إلى  بالكتابة  تتم  التي  والعقود  التصرفات  الفقهاء   بعض  قسم  وقد 

فردية(٣). غير  وتصرفات  فردية، 

الفردية: غير  التصرفات  األول:  القسم 
واآلخر  باإليجاب،  إرادته  عـن  يعّبر  أحدهما  طرفين،  بين  تكون  التي  وهـي 
بين غائبين، أو أحدهما  أو  بالمكاتبة،  بين حاضرين  فيها  التعاقد  يتم  بالقبول، فقد 
واإلجارة  والهبـة  كالبيع  العقـود،  جميع  ذلـك  ويشـمل  غائب،  واآلخر  حاضـر 
والتصرفات  العقـود  سـائر  بين  من  يسـتثنى  فإنه  النـكاح  عقد  عـدا  مـا  وغيرهـا، 
الفقهاء(٤)   أجمع  حيث  حاضرين  بيـن  بالكتابة  فيه  التعاقد  ال يصح  فإنه  الماليـة، 

وهبة  ـ  ص ١٦ - ١٨.  والقانـون،  الشـريعة  فـي  الممنوعـة  البيـوع  أصـول  إمـام:  عبد السـميع   (١)
.٣٤٨/٤ وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  الزحيلي: 

ص ٤٦٨. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (٢)
ص ٢٠٩. بتصرف،  اإلرادة،  عن  التعبير  سوار:  الدين  وحيد   (٣)

الشرح  الدردير:  ـ   .٢٣١/٢ الصنائع،  بدائع  الكاساني:  ـ   .٨٦/١٥ الطالبين،  منهج  الشـقصي:   (٤)
الخطيب:  الشـربيني  ـ   .٣٥٠/٢ ـ ،  ١٣٩٣ه بمصر،  المعارف  دار  ط  خليل،  متن  على  =الصغير 
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باسـتعمال  ـ  مقامهما  يقوم  من  أو  ـ  النطق  على  القادرين  المتناكحين  إلزام  على 
كالم  وسـماعهم  الشـهود  حضـور  الصحيـح  الـزواج  شـروط  مـن  ألن  اللفـظ؛ 
التعبير  في  األصل  هو  اللفظ  وألن  الكتابة؛  حالة  في  ممكن  غير  وهذا  العاقدين، 

هنا(١). وال ضرورة  الضرورة،  عند  إال  إليه  وال يلجأ  اإلرادة  عن 
فإن  العقد  مجلس  في  حاضرين  بين  التعاقد  كان  فـإذا  الزواج  غير  في  أمـا  ـ 
المتعاقدين، ولو كانا حاضرين  بين  بالكتابة  الفقهاء  هو االعتداد  الراجح من قول 

النطق(٢). عن  عاجزين  أو  ناطقين، 

المختار: الرأي  ـ 
القول  هو  حاضرْين  العاقدان  كان  إذا  الكتابة  صحة  يعتبروا  لم  الذين  ولعـل 
بخالف  بغيره،  العقد  فال ينعقد  النطـق،  على  قادرْين  ألنهما  للصواب؛  األقـرب 

غائبيْن(٣). كانا  إذا 
الفقهاء (٤)  عن  المنقول  الراجح  فإن  بالمكاتبة،  غائبين  بين  التعاقد  كان  فإذا  ـ 
المشـرق   في  رجل  كان  لو  كمـا  الجانبين،  مـن  كانت  سـواء  بها  التعاقـد  جـواز 
وذكر  غيرها،  أو  الجزائر   في  الكائنة  داري  بعتك  المغـرب :  في  أخيه  إلى  فكتـب 

البهوتي  ـ   .١٤١/٣ ـ ،  ١٣٧٧ه مصر،  الحلبي،  مصطفى  مطابع  المنهاج،  شرح  المحتاج  مغني 
.٣٩/٥ ـ ،  ط ١ - ١٣٩٤ه اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف  منصور، 

صحة  النكاح  أرشـوم:  مصطفى  ـ   .٤٥/٧  .١٠٤/٤ وأدلته،  اإلسـالمي  الفقه  الزحيلـي:  وهبـة   (١)
.٥٩ - ٦٠ ص ٥٣،  اإلباضي،  المذهب  في  وآثارًا  وفسادًا 

المختار،  الدر  علـى  المحتار  رد  الحاشـية  عابدين:  ابن  ـ   .٣٥٠/٢ الصغير،  الشـرح  الدرديـر:   (٢)
ص ٤٦٩. الفقهية،  القواعد  السدالن:   .٢٠٦/٩

وشـركاه،  الحلبي  عيسـى  ط  الشـافعي،  اإلمام  فقه  في  المهذب  آبادي:  الفيروز  الشـيرازي   (٣)
السـعيدية،  مؤسسـة  ط ٢،  المنتهى،  غاية  الحنبلي:  يوسـف  مرعي بـن  ـ   .٢٥٧/١ مصـر، 

.٤/٢ الرياض، 
التعبير  سـوار:  الدين  وحيد  ـ   ٨/٣ المحتاج،  نهاية  الرملي:  ـ   .١٥/٥ المبسـوط،  السرخسـي:   (٤)

ص ٢٠٩. اإلرادة،  عن 

=
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منك  اشتريت  اآلخر:  إليه  فكتب  له،  سيبيعها  الذي  والمبلغ  وحدودها،  أوصافها 
بالمشافهة. البيع  بينهما  وينعقد  المذكورة،  الدار 

إليه  المكتوب  كان  لـو  كما  واحد،  جانـب  من  الكتابة  كانت  لـو  وكذلـك  ـ 
هاتفّيًا،  بذلك  خاطبـه  أو  قبلت،  أو  اشـتريت  المجلس،  في  الكتاب  قـراءة  حـال 
إجارة  أو  حوالـة  أو  كفالـة  مِن  والعقـود،  المالية  التصرفـات  سـائر  هـذا  وعلـى 

وغيرها.
بل  العبارة،  كتابـة  منذ  ال يبدأ  الكتابـة  حكم  أن  يالحظ  أن  يجـب  أنـه  علـى 
حينئذ  فيعتبر  مفهومهـا،  العبـارة  تأخذ  فعندئذ  وقراءتـه،  الكتـاب  وصول  عقـب 
عن  ال تتوقف  التـي  التصرفات  بخـالف  العقود  فـي  وهذا  والقبـول،  اإليجـاب 

الكتابة(١). فور  حكمها  تأخذ  فإنها  واإلعتاق  كالطالق  ورضاه،  اآلخر  الطرف 
بين  النكاح  عقد  في  بالكتابة  التعاقد  ال يصح  أنه  إلى  الفقهاء   بعض  وذهـب 
فيه  فال تكفي  القبول  أما  فقط،  اإليجاب  وهو  العقد،  شطري  أحد  في  إال  غائبْين 
الموافقة  ويعلـن  الكتـاب،  إليه  المكتـوب  يقـرأ  أن  ال بـد  بـل  وحدهـا،  الكتابـة 
النكاح  ال ينعقد  فقالـوا  الجمهور  أمـا  الحنفية (٢).  رأي  وهـذا  الشـهود،  بمحضر 

وحضور(٣). غيبة  في  بكتابة 

االنفرادية: التصرفات  في  الكتابة  الثاني:  القسم 
واحد  طرف  يتوالها  التـي  التصرفات  أي  االنفرادية:  بالتصرفـات  المقصـود 
واإلقرار  واإلعتاق  كالطالق  ورضاه  اآلخر  الطـرف  علم  على  وال تتوقف  فقـط، 

التصرفات. من  وغيرها  واإلبراء 

.٣٢٧/١ العام،  الفقهي  المدخل  الزرقا:   (١)
.٢٣١/٢ الصنائع،  بدائع  الكاساني:   (٢)

كشاف  البهوتي:  ـ   .١٤١/٣ المحتاج،  مغني  الشـربيني:  ـ   .٢٣٥/٢ الصغير،  الشـرح  الدردير:   (٣)
.٣٩/٥ القناع، 
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هذه  في  للتعبير  كأداة  الكتابة  صحة  في  بينهم  فيما  اتفاق  على  ليسوا  الفقهاء   لكن 
حيث  اإلباضية (١)،  ومنهـم  الكتابة  فـي  االعتداد  في  توسـعوا  فالجمهـور  التصرفـات، 
المنفردة. وللشافعية وجهان في ذلك(٢). المنفردة وغير  التصرفات  بين  أنهم لم يفرقوا 

بالقول  تقع  التي  المنفردة  التصرفات  من  ُيعّد  فإنه  بالطالق  بعضهم  واحتـج 
ما حدثت  ألمتي  تجاوز  اهللا  «إن  قوله ملسو هيلع هللا ىلص :  بدليل  عمل(٣)  فقد  كتب  فإذا  والفعل، 

يكلموا»(٤).  أو  به  يعملوا  ما لم  أنفسها  به 
اإلباضية   من  العلماء  بعض  عن  نقًال  النصوص  بعض  نورد  ذلك  ولتوضيـح 

ذكره. ما تقدم  لتأكيد  وغيرهم 
بما  بالكتابة  الطالق  ـ عن حكم  اهللا  ـ حفظه  الخليلي   أحمد  الشيخ  سئل  ـ   ١

واقع؟». طالقه  فهل  بالكتابة  زوجته  طلق  فيمن  قولكم  «ما  نصه: 
هل  به  يتلفظ  أن  دون  امرأته  طالق  يكتـب  الذي  في  العلماء  «اختلف  فقـال: 
ألن  بالقول؛  يقع  كما  بالكتابة  يقع  الطالق  أن  والراجح  الطالق؟  حكم  له  يكون 
ما يفهم  عنه  ويفهم  اللسـان،  عنه  ما يعبر  كل  عن  يعبر  وهو  اللسـانين،  أحد  القلم 
يقول  ذلك  القائلين بخالف  واحتجاج  الطالق،  وقوع  فال مناص عن  اللسان،  عن 
(آل عمـران: ٤١) ،   ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ تعالـى:  اهللا 
ص ٣١٤. الثاني،  الكتاب  النكاح،  فتاوى  أحمد:  الخليلي  ـ   .١٥٨/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (١)

اإلتحاد  دار  مطابـع  طلبة،  زيـدان  حسـن  تصحيح  المحلي،  شـرح  باآلثار  المحلى  حـزم:  ابـن   (٢)
ترتيب  في  الصنائع  بدائع  الحنفي:  الكاساني  ـ   .٥١٥/١١ ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م،  مصر،  العربي، 

.٥٦٨/٢ الصغير،  الشرح  الدردير:  ـ   .٢٣١/٣ الشرائع، 
إحياء  دار  (دت)  ط  المعيـن،  فتح  ألفـاظ  حل  على  الطالبين  إعانـة  الدمياطـي:  السـيد  البكـري   (٣)

.١٦/٤ لبنان،  بيروت  العربي  التراث 
الرسالة،  مؤسسـة  الزخار،  البحر  جواهر  من  المختار  في  المنار  على  الحاشـية  المقبلي:  صالح 
إدارة  العامة  الرئاسة  وتوزيع  نشر  فتاوى،  مجموع  اإلسالم،  شيخ  تيمية  ابن  ـ   .٥١٥/١ لبنان، 

.٢٩/٩ السعودية،  واإلرشاد،  والدعوة  واإلفتاء  العلمية  البحوث 
ومسـلم،  رقم ٤٩٦٨،  إغالق،  في  الطـالق  باب  الطالق،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٤)

هريرة. أبي  عن  رقم ١٢٧،  النفس،  حديث  عند  اهللا  تجاوز  باب  اإليمان،  كتاب 
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أن  على  دليل  االسـتثناء  فإن  خالفه  على  منها  الطالق  على  أدل  اآلية  بأن  مردود 
بالكتابة  فكيف  الرمز  مطلق  في  ذلك  كان  وإذا  منه،  المستثنى  جنس  من  المستثنى 

معنى»(١). وأبين  داللة  أكثر  هي  التي 
طلقت  نـواه  فإن  الطـالق  كتب  «إذا  «المغنـي»:  فـي  قدامـة   ابـن  وقـال  ـ   ٢
وفهم  بالطالق،  فيها  أتـى  فإذا  الطالق،  منها  ُيفهم  حـروف  الكتابة  ألن  زوجتـه؛ 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الكاتب؛ بداللة  تقوم مقام قول  الكتابة  منها ونواه وقع كاللفظ؛ ألن 
بالقول، وفي حق آخرين  البعض  بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق  كان مأمورًا 

األطراف»(٢). ملوك  إلى  بالكتابة 
ممن  كالخطاب  نأى  ممـن  «الكتاب  «المبسـوط»:  في  السرخسـي   وقال  ـ   ٣
دنا ، فإن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم، فهو بمنزلة الخطاب 

الحاضر»(٣). من 
أما  رجل  يكتب  أن  فهـو  الكتاب  «وأما  «البدائع»:  فـي  الكاسـاني   وقـال  ـ   ٤
اشتريُت؛  مجلسه  في  فقال  الكتاب  فبلغه  بكذا،  منك  فالنًا  عبدي  بِعُت  فقد  بعد: 
وقبِل  باإليجـاب،  وخاطب  بنفسـه،  حضر  فكأنمـا  كتابـه،  الغائـب  خطـاب  ألن 

المجلس»(٤). في  اآلخر 

القول: ومجمل  ـ 
جمهور  عند  اإلرادة  عـن  التعبير  في  ذكر  فيما  النطق  مقـام  تقـوم  الكتابـة  إن 
العقود  من  وغيرها  واإلقرار  والطالق  والهبـة  والشـراء  البيع  بها  فيصح  الفقهاء ، 
ال يصح  فإنه  ـ  أسلفنا  كما  ـ  الزواج  كعقد  العقود،  من  ما استثني  إال  والفسوخ، 

تلفظ. غير  من  كان  إذا  بالكتابة 

ص ٣١٤. الثاني،  الكتاب  النكاح  فتاوى  حمد:  أحمد بن  الخليلي   (١)
.٢٤١/٧ - ٢٤٢ المغني،  المقدسي:  قدامة  ابن   (٢)

.١٦/٥ المبسوط،  السرخسي:   (٣)
.١٣٨/٥ الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  الكاساني:   (٤)
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القاعدة: تطبيقات  ثالثًا: 
واإلشهاد  منها،  واإلبراء  المالية  الحقوق  وأداء  والشراء  البيع  اإلباضية   أجاز 
عقد  إنشاء  جّوزوا  وكذلك  بالمراسلة،  والرهن  بالبيع  واإلقرار  والتوكيل  واليمين 
من  ذلك  ويظهر  والعـادة،  العرف  حسـب  كله  وذلك  بالكتابـة،  وإنهائـه  الـزواج 

التالية: األمثلة  خالل 

بالمراسلة: الديون  وسداد  الحقوق  أداء  جواز  ـ   ١
اإلبراء  ففي  بالكتابة،  حوائجهم  وقضـاء  الناس  بين  التراسـل  اإلباضية   أجاز 
غير  في  وكان  أحد  علـى  حق  له  «ومن  الثميني :  قـال  وااللتزامات  الحقـوق  مـن 
تسـليمه  له  جاز  بعالماته،  خطه  وعرف  فالن،  إلـى  يسـلمه  أن  إليه  فكتب  بلـده، 
في  وال يبرأ  طلبه،  في  إليه  يرجع  لم  إذا  صاحبه  وبين  بينه  فيما  منه  تبرأ  وقد  إليه، 
قبل  وقد  المتراسـلين  عنـد  عدل  يـد  علـى  مختـوم  الكتـاب  كان  إن  إال  الحكـم 
يختم  لم  وإن  الحاكم  عنـد  معروفًا  الخط  كان  أو  بـه،  وعملوا  ذلـك  المسـلمون 

وبالدنا»(١). عرفنا  في  الكتاب  على 

والرسالة: بالكتاب  الودائع  تسليم  ـ   ٢
بمثابة  والرسالة؛ ألنه  بالكتاب  الودائع  تسليم  يجوز  أنه  الثميني  كذلك  ويبيِّن 
رسـول  منه  فأتاه  وديعة  ألحد  عنده  «ومـن  فيقول:  باللسـان  النطـق  أو  الخطـاب 
فإن  التعارف،  إلى  ومرجعه  صـح  إذا  إليه  دفعها  فله  بتسـليمها  فيه  يأمره  بكتـاب 
ويقبض  له  يغرمها  أن  الدافع  فعلى  الكتـاب،  إليه  كتب  يكون  أن  بعد  ربهـا  أنكـر 
َمن أتاه بالكتاب فيها، وإن اعترف له بالكتابة، ولكن قال فيها ضعف، فال ينصت 

الرسول»(٢). على  رجوعه  وسقط  الدافع  وتَبّرأ  االعتراف،  بعد  الضعف  لدعواه 

ص ٢٦٦. البسام،  الورد  الثميني:   (١)
ص ٢٦٧. نفسه،  المرجع  الثميني:   (٢)
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الخارجية: التجارة  وفي  ـ   ٣
مع  التجاري  التبـادل  مجال  في  الناس  بين  التراسـل  أيضًا  الثمينـي   أجـاز 
العمل، وذلك  به  والعادة وما يجري  العرف  إلى  استنادًا  المتباعدة  البالد  تجار 
من  إليك  وجهُت  بأني  ميزاب   في  صاحبه  إلى  مصر   مـن  الرجل  «يكتـب  كأن 
ما ترى  على  وبعـه  وصلك  إذا  منه  فاقبضـه  فالن  يد  علـى  وكذا  كـذا  المتـاع 
الكتاب  بلغه  وإذا  ذلك،  فيفعل  إلي،  ووجهه  وكذا  كذا  المتاع  من  لي  واشـتِر 
جاز  فقد  ال حكمـًا،  وعادة  عرفًا  بـه  العمل  جاز  خطـه  إلى  النفـس  وسـكنت 
أتاه  ومن  إنكار،  أو  ريب  يقـع  ما لم  الصغيرة  بالرقعة  العظيمة  األمـوال  إنقـاذ 
إليه  حامله  وكان  إليه،  نفسـه  وسـكنت  أمواله  من  شـيء  ببيع  أحد  من  كتاب 
المكاتبة،  من  هذا  بمثل  تجري  تزل  لم  النـاس  أمور  ألن  بإجازته؛  فقيل  ثقـة، 
فحتى  (عقارًا)  أصالً  كان  وإن  عروضـًا،  المبيع  كان  إن  الثمن  للبائـع  ويدفـع 

حكمًا»(١). وكالته  تصح 

بالكتابة: اليمين  ثبوت  ـ   ٤
إليه  فكتب  صديقه،  ال ُيكلِّم  يمينًا  حلف  من  أن  اإلباضية   فقهاء  بعـض  يـرى 
يحنث  فإنه  فقرأه،  المكتوب  فوصله  حاجة،  في  يطلبه  أو  أحواله،  عن  يسأل  كتابًا 

كالخطاب ». «الكتاب  ألن  الكتاب؛  بذلك 
فالنًا،  ال يكلم  حلف  من  قيل  «كذلك  ما نصه:  جعفر »  ابن  «جامـع  في  جـاء 

حلف»(٢). فقد  عنه،  بكالم  رسوالً  إليه  أرسل  أو  إليه،  فكتب 
ليس  ال،  قال:  يحنث؟  هل  إليه،  فكتب  فالنًا،  ال يكلم  حلف  رجـل  وعـن  ـ 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ قـال:  اهللا 8  ألن  بكالم؛  الكتـاب 

(الشورى: ٥١).   ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

ص ٢٦٦ - ٢٦٧. نفسه،  المرجع  الثميني:   (١)
.٤٦٣/٣ الجامع،  جعفر:  ابن   (٢)



القواعد الفقهية عند اإلباضّية٥٧٢

ال يكلم  حلف  رجل  عن  محبوب  5  محمد بن  عبد اهللا  أبا  وسألت  قال:  ـ 
قد  أيكون  عليه،  قرئ  أو  وقرأه  الكتاب  ذلـك  إليه  فوصل  كتابًا  إليه  فكتب  فالنـًا 

ويحنث؟ كلمه 
 ½ ﴿ تعالى:  اهللا  قول  في  كالم  فهو  قرئ  إذا  الكتاب  أن  قيل  قد  نعم،  قال 

القرآن... يسمع  حتى  أي  اهللا،  كتاب  فهو  (التوبة: ٦) .   ﴾ Á  À  ¿  ¾
أو  وكذا،  كـذا  له  يقول  أن  رسـوالً  إليه  أرسـل  فإن  له:  «قلت  السـائل:  قـال 
إلى  كتابي  ال تدفع  وقـال:  الرسـول  إلى  رجع  ثم  الرسـول،  مع  كتابًا  إليه  كتـب 
أن  لك  قلته  مما  شـيئًا  له  ال تقل  له:  قال  أو  إليـه،  تدفعه  أن  أمرتك  الـذي  فـالن 
إليه  وبلغ  قرأه،  أو  الكتاب  ذلك  بعـد  إليه  فدفع  الرسـول  ذلك  فذهب  له؛  تقـول 

نعم»(١). قال:  أيحنث؟  الكالم،  ذلك 

بالكتابة: واإليصاء  التوكيل  في  ـ   ٥
عثمان   نقل  فقـد  بالكتابة،  والوصي  الوكيـل  تعيين  المعامـالت  صـور  ومـن 
كتب،  وصّيـًا  يقيم  أن  أحدهـم  أراد  «إذا  فقـال:  بالكتابـة  للوكالـة  مثـاالً  األصـم  
فالن ابن  جعل  قد  أنه  الكتاب،  هذا  وصيته  في  المذكور  فالن  فالن ابن  وأشهدنا 
وإنفاذ  ديونه،  واقتضاء  دينه  قضاء  في  وفاته،  بعد  ووصيـه  حياته  في  وكيله  فـالن 
وأنه  مقامه،  ذلك  جميع  في  يقوم  األمر  جائز  وفاته،  بعد  ماله  من  وصاياه  جميع 
الناس  من  ما شاء  على  الثمن  من  شـاء  بما  ماله  من  ما شـاء  يبيع  أن  له  جعل  قد 
حاكم،  من  حكم  غير  أو  حاكم  من  بحكم  بمساومة،  أو  بنداء  أو  بنسيئة،  أو  بنقد 
من  أحد  على  يحتـج  أن  له  وارث،  علـى  مشـورة  بغير  أو  وارث  علـى  بمشـورة 
قد  وأنه  وصيته،  وإنفاذ  دينه  قضاء  في  ووصيه  فيه  وكيله  ما جعله  بيع  فـي  ورثتـه 
يجيز  وأن  له،  يجعل  أن  له  ما يجوز  جميـع  والوصاية  الوكالة  هذه  في  لـه  جعـل 
على  تعالى  اهللا  يشـهد  وبذلك  كلهـا،  األشـياء  جميع  قيمة  واألوصيـاء  للـوكالء 

.٤٦٣/٣ - ٤٦٤ نفسه،  المصدر  جعفر:  ابن   (١)
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وكذا،  كذا  سنة  من  وكذا  كذا  شهر  في  الكتاب  هذا  في  المسلمين  والشهود  نفسه 
شهيدًا»(١). به  وكفى  اهللا  شهد 

بالرسالة: الزواج  عقد  ـ   ٦
وكذا،  كذا  قدره  مهر  على  تزوجتـك  فيه:  وقال  كتابًا  المرأة  رجـل  كتـب  إذا 
المهر  على  نكاحك  قبلُت  قالت:  إليها  الكتاب  وصل  فلما  الشهود،  عليه  وأشهد 
ُمَعْنَونًا  الكتاب  يكون  أن  وهي:  السـابقة،  بالشـروط  صحيح  العقد  فإن  المذكور، 
واضحًا  الخط  يكون  وأن  فالنة،  على  فالن  نكاح  عقد  رأسه  على  يكون  أن  مثل: 

الشهود(٢). بحضرة 
ُعمان :  في  الناس  عليها  تعارف  التـي  المكتوبة  الزواج  عقود  نماذج  ومـن 
عندنا  «أقر  نصه:  بما  الزوجة  وولي  الزوج  من  بتكليف  األصم   عثمـان   ما كتبـه 
نفسه  على  وأشـهدنا  كذا،  قرية  من  كذا  محلة  السـاكن  الفالني،  فالن  فالن بن 
فالن،  بنت  فالنـة  تزوج  قد  أنه  وفعلـه،  أمره  وجواز  وبدنـه،  عقله  صحـة  فـي 
وُسنَّة  المنزل،  اهللا  كتاب  حكم  على  تزوجها  كذا،  قرية  من  كذا  محلة  السـاكنة 
وعلى  بإحسان،  تسريح  أو  بمعروف  إمسـاك  وعلى  محمد ملسو هيلع هللا ىلص ،  المرسـل  نبيه 
ورفع  إليهـا،  اإلحسـان  وعلى  عندها،  الصحبـة  وجميل  لهـا،  العشـرة  حسـن 
وكذا  كذا  وهو  ذلك  من  فالعاجل  وآجل،  عاجل  صداق  وعلى  عنها،  اإلسـاءة 
بأمرها، وعلى صداق  مقامها  ذلك من  في  يقوم  َمن  إلى  أو  إليها  يؤدى  درهمًا، 
َتبِين  أن  إلى  عليه  لما  مؤجالً  حيًا  دْينًا  لها  آجالً  صداقًا  وكذا،  كذا  وهو  آجل، 
حّل  ما يوجب  بينهما  حـدث  فمتى  الفراق،  وجـوه  من  بوجه  أو  بطـالق،  منـه 
إليها  بتسـليمه  إال  منه  له  ال إبراء  عليه،  ثابت  ذلك  فجميع  عليه،  الصداق  هذا 
ورضيه،  التزويج  هـذا  قبِل  وقد  مقامها،  ذلك  فـي  يقوم  من  وإلى  وافيـًا،  تاّمـًا 

.١٤٠/٢ - ١٤١ نفسه،  المرجع  األصم:   (١)
ص ٣٦٩. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (٢)
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منه  العاجل  الصداق  هذا  بجميع  زوجة  قبِلها  قد  وأنه  نفسه،  على  وأثبته  وأتّمه 
أجاز  قد  وأنه  الكتاب،  هذا  في  َوُوصف  ما سـمي  بجميع  قبِلها  وأنه  واآلجل، 
جميع  نفسه  على  فالن  بنت  فالنة  لزوجته  أثبت  قد  وأنه  ورضيه،  التزويج  هذا 
وبذلك  نفسـه،  على  لها  أثبته  فقد  ثابت،  غير  أو  ثابتًا  كان  الكتاب،  هذا  ما في 
الكتاب،  هذا  في  المسـلمين  والشهود  والمالئكة  نفسـه  على  تعالى  اهللا  أشـهد 
فألزمه  فأقر بفهمه ومعرفته جميع ما فيه،  وذلك بعد أن قرأ عليه جميع ما فيه، 
كذا  سـنة  من  كذا  شـهر  في  وذلك  وال إكراه،  جبر  غير  من  راغبًا  طالبًا  نفسـه 

شهيدًا. به  وكفى  اهللا  شهد 
ما قرأته  جميع  وفهمَت  عرفَت  قد  أنت  وقاال  الشهود  على  الكتاب  قرأ  فإذا 
والجماعة  أنـا  عليـك  أشـهد  له  قال  نعـم؛  قال  فـإذا  الكتـاب،  هـذا  مـن  عليـك 
نفسـك،  على  وأثبته  وفهمته  عرفته  فقد  الكتاب  هـذا  ما في  بجميع  الحاضـرون 
فالن،  فالن ابن  الكتـاب  هـذا  ما في  جميع  عليـك  شـهد  كتب  نعم،  قـال:  فـإذا 
صكوك  باسـم  العقود  هـذه  اشـتهرت  وقد  النسـق»(١).  هـذا  علـى  بيـده  وكتـب 

ُعمان (٢). بالد  في  جاريًا  بها  العمل  زال  وما  التزويج، 

بالكتاب: الطالق  في  ـ   ٧
ونوى  امرأته  بطالق  خطابًا  المطلق  أرسـل  إذا  أنه  أيضًا  القاعدة  فروع  ومـن 
الطالق  أن  إلى  محبوب   محمد بن  وذهب  ُطلقت،  واضحًا  الخط  وكان  طالقهـا 

التطليق(٣). ينوِ  لم  ولو  يقع 
أن  بعد  طالق  فأنت  هذا  كتابي  وصلكِ  إذا  المرأته  كتب  عّمن  السالمي   سئل 
كان  بل  تطهر  حتى  زائرة  فارقته  أن  بعد  المرأة  تحض  فلم  حيضك،  من  تطهري 

.١٤٤  ،١٤٣/٢ البصيرة،  األصم:  عثمان   (١)
.٩٤/١٥ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (٢)

ص ١٥٨. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:  ـ   .٣٦٩/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٣)
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وهو  يجوز  الحامل  طالق  ألن  حامالً؛  صادفها  إذا  الطالق  يقع  فهل  حمـل،  بهـا 
الحيض،  بعد  الطهارة  أم ال يقع؛ ألنه معلق على شرط، وهو وجود  نَّة...  السُّ من 
الطالق؛  يقع  ثم  حملها،  تضع  أن  بعد  نفاسها  من  تطهر  أن  إلى  له  زوجته  وتبقى 

النفاس؟ من  طهرت  أن  بعد  وقع  ألنه 
ال؛  أم  ـنَّة  السُّ من  بكونه  هنا  ها  الحامل  طالق  لذكر  معنـى  «ال  فأجـاب: 
إليها،  كتابه  بمجـيء  عّلقه  وإنما  ـنَّة،  السُّ بطالق  ذلك  يعلق  لـم  المطلـق  ألن 
وقع  بعضهم  قول  يقتضيه  كما  حيضتك  من  تطهري  أن  بعد  قوله  ألغينـا  فـإذا 
من  تطهر  أن  بعـد  إال  يقع  لـم  اعتبرناه  إن  إليهـا،  الكتـاب  بمجـيء  الطـالق 
على  امرأته  فهي  وتطهر  تِحض  لم  فما  ذلك،  فافهم  نفاسـها،  ال من  حيضتها 

القول...»(١). هذا 
هل  مثالً  بزنجبار (٢)  وهو  طالقًا  لزوجته  كتب  ن  عمَّ أيضًا  السالمي   وسئل 
حين  من  تطلق  كانت  فإن  يصلها؟  حتى  ال تطلق  أم  ما كتب  حين  من  تطلق 

فقط؟ ما يصلها  ساعة  من  أم  الكتابة  يوم  أمِن  بالعدة  تبتدئ  فمتى  ما كتب 
به  يحرك  ولم  امرأته  طالق  كتب  مـن  محبوب   محمد بن  «قال  فأجـاب: 
وزاد  طالق،  امرأته  كتب  إذا  وذلك  كتب،  حين  طلقت  طالقًا  وال نوى  لسانه 
أبي  عـن  ورواه  طلقـت،  قـرأه  إذا  أبو الوضـاح(٣):   وقـال  محـاه،  ولـو  غيـره 

.١٧٨/٣ نفسه،  المصدر  السالمي:   (١)
حكم  تحت  سابقًا  وكانت  االتحادية  تنزانيا  لدولة  حاليا  وتابعة  إفريقيا  شرق  تقع  جزيرة  زنجبار   (٢)

الُعمانيين.
في  الكبار  العلمـاء  أحد  ٢٣٧هـ):  فـي:  (حـي  أبو الوضـاح  عقبـة،  الوضاح بـن  زياد بـن   (٣)
(حكم  جيفـر  المهنا بن  اإلمـام  عاصـر  عقبة.  بابـن  الُعمانـي  األثـر  فـي  ويعـرف  ُعمـان، 
من  كان  بصحار.  اإلمام  لوالـي  كبير)  موظف  أو  (ضابـط،  معديـًا  وكان  ٢٢٦ - ٢٣٧هـ)، 
في  والرأي  المشـورة  أهل  من  وكان  ـ ،  ٢٣٧ه سـنة  مالك  الصلت بـن  لإلمـام  المبايعيـن 
معجم   .١٦٠  ،١٥٦  ،١٢٧/١ األعيـان،  تحفـة  السـالمي:  ينظر:  الصلت.  اإلمـام  اختيـار 

.١٠٧/١ بالمشرق،  اإلباضية  أعالم 
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كتب  إذا  ومثل  كتب،  إذا  طلقت  أنها  األكثر  القول  أبو عبد اهللا :  قال  عثمان(١)  
إذا  ال تطلق  المؤثر :  أبي  عن  أبو الحواري   وقال  ُطّلقت،  طالق  فأنت  بعد:  أما 
أنت  ما كتب  حيـن  من  طلقت  الطالق  بـه  يريد  وهو  كتبـه  وإن  وقيـل  كتبـه، 

طالق...»(٢).
دون  رسالة  بواسطة  زوجته  طلق  ن  عمَّ أيضًا  الخليلي   أحمد  الشيخ  وسئل  ـ 

ال؟. أم  أيقع  منه،  تلفظ 
من  بطالقين  مسبوقًا  الطالق  هذا  يكن  لم  إن  الصحيح،  على  الطالق  فقال: 
إشـهاد  قبل  الرجعة  على  شـاهدين  بإشـهاد  وذلك  مراجعتها،  من  فال مانع  قبـل 

الزوج(٣). يواقعها  أن  قبل  بالرجعة،  ويخبرها  عدتها 
ثم  رسالة،  في  زوجته  طالق  كتب  رجل  في  ما قولكم  الخليلي   وسئل  ـ 
طالقه  يقع  فهل  زوجتـه  إلى  وصولها  قبل  الرسـالة  وتدارك  ذلك  علـى  نـدم 

ذلك؟ على 
وصلتها  سـواء  المرأة  فتطلق  كالنطق  والكتابة  اللسـانين،  أحد  «القلم  فقـال: 
العقود  مـن  الطالق  ألن  الصحيـح»(٤)؛  القـول  هـو  هذا  تصلهـا  لـم  أم  الرسـالة 

اآلخر. الطرف  رمز  ال يشترط  المنفردة 

كان  نزوى.  عقر  مـن  فقيه،  عالم  قاض  ١٩٢هـ)،  فـي:  (حي  أبو عثمـان،  عثمـان،  سـليمان بن   (١)
من  وكان  عبـد اهللا،  غسـان بن  لإلمام  قاضيا  ثم  الخروصـي،  كعب  الوارث بـن  لإلمـام  قاضيـًا 
من  مشـهورة.  فقهية  وآراء  مأثـورة  أحـكام  له  ١٩٢هـ.  سـنة  غسـان  لإلمـام  المبايعيـن  جملـة 
 .١٢٠/١ األعيـان،  تحفة  السـالمي:  ينظـر:  األزكوي.  جابـر  أبي  موسـى بن  الشـيخ  مشـايخه 
إتحاف  البطاشـي:   .٢٥  ،١١ السـيرة،  مداد،  ابن   .٦٢٩  ،٦٢١/١ الطالبيـن،  منهـج  الشـقصي: 

.٦٥/١ الشرع،  بيان  الكندي:   .٤٢٨/١ األعيان، 
.١٥٨/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)

ص ٣١٤. الثاني،  الكتاب  النكاح،  فتاوى  أحمد:  الخليلي   (٣)
السابق. المرجع  أحمد:  الخليلي   (٤)
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تعّبر  ألنها  محكمة )  (العادة  الكبرى  الكليـة  القاعدة  عن  تتفرع  القاعدة  هـذه 
مقام  تقوم  اإلشـارة  وأن  األحـكام،  بناء  في  وأثـره  اللفظي  العـرف  سـلطان  عـن 

السابقة. القاعدة  في  أشرنا  كما  اللفظ 
المحكمة،  الصيغة  بهذه  القاعدة  هذه  اإلباضية   الفقهية  المصادر  في  ترد  ولم 
األخرس  من  «اإلشارة  أّن  بعضهم  عنها  فعبر  منها،  قريبة  عباراتهم  جاءت  ولكن 
تلميحًا  نجـد  وقد  ككالمه (٢).  األبكـم  إشـارة  أو  اللسـان،  صاحب  من  كالـكالم 
دًا  مجسِّ نجده  معناها  ولكن  عباراتهم،  خالل  من  وتفهم  أخرى  مواضع  في  إليها 
إذا  فإنه  يتزوج  أن  أراد  إذا  األخرس  «وإنما  الشقصي :  قال  الفقهية».  فروعهم  في 

باإلشارة»(٣). وقبوله  تزويجه  كان  باإلشارة  يعقل  كان 

القاعدة: معنى  أوالً: 
إشـارة  ومنه  التعبيـر(٤)،  فـي  النطـق  مقـام  الحركـة  إقامـة  تعنـي  اإلشـارة:  ـ 
بآفة  أو  خلقة  الكالم  ُمنع  خرسًا  اإلنسان  خرس  من  مأخوذ  واألخرس  األخرس، 
من  األخرس  وقيـل  وخرسـان،  ُخرس  والجمع  خرسـاء  واألنثى  أخـرس،  فهـو 
الدائم  الكلي  العجز  من  أو  الكالم  عن  لسانه(٥)  فانعقد  خرس  فيه  كان  من  الناس 
األعجم،  الحيوان  ومنه  األعجم  على  األخرس  يطلق  وقد  لعاهة(٦)،  الكالم  عـن 

الحيوان(٧). والعجماء  األخرس  أي 

.(٧٠) مادة  العدلية  األحكام  مجلة   (١)
.٢٣٩/١٤ الطالبين،  منهج  الشقصي:   .٤٣/٤١ المصنف،  كتاب  عبد اهللا:  أحمد بن  الكندي   (٢)

.٣٠٦/١٥ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (٣)
ص ٦٨. الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي:  جي  قلعه   (٤)

ص ٢٢٧. المنير،  المصباح  الفيومي:   (٥)
ص ٥٠. نفسه،  المصدر  جي:  قلعه   (٦)

ص ٧٦. نفسه:  المرجع   (٧)
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الذي  الكالم  به  ويراد  المقصود،  عن  والكشف  والوضوح  اإلظهار  والبيان:  ـ 
إظهاره(١). المقصود  المعنى  عن  لكشفه  بيانًا  الكالم  وسمي  قلبه،  ما في  به  يبّين 

للقاعدة: اإلجمالي  والمعنى  ـ 
الناطق  كبيان  تعتبر  منها  مقاصده  المعروفة  أو  المعهودة  األخرس  إشـارة  أن 
تعتبر  لم  لو  ألنه  باللسـان؛  النطق  أو  الكالم  مقام  وتقوم  عليها،  األحكام  بناء  في 
ولكان  الشـديد،  الحرج  في  ولوقع  الناس  من  ألحد  معاملته  صحت  لما  إشـارته 
نيابة  مصالحه  له  يقضـي  أحدًا  يجد  لم  إن  وعريًا  وعطشـًا  جوعًا  للمـوت  ُعرضـة 
نيابته إذا لم تعتبر إشارته(٢). النائب في كل حال متعذر، وكيف تقبل  عنه، ووجود 
العين،  أو  الرأس  أو  الحاجب  أو  باليد  سـواء  ككالمه  األبكم  وإشـارة  هذا  ـ 
العبارة،  ثالثـة:  المتكلم  مـراد  علـى  الداللة  طـرق  أن  الفقهـاء   عنـد  تقـرر  وكمـا 
وقد  اإلشـارة،  ثم  الكتابة  ثـم  العبارة  العرف  أقـَوى  ولكـن  واإلشـارة،  والكتابـة، 
إشـارة  أن  مطلقة  القاعـدة  هذه  إيـراد  من  ويفهـم  الكتابـة،  علـى  اإلشـارة  تتقـدم 
بدرجة  الكتابة  ألن  عالم؛  غير  أو  بالكتابة  عالمًا  كان  سواء  معتبرة  تكون  األخرس 
المناط هو اإلفهام وكالهما مفهم(٤). المراد(٣)؛ ألن  الداللة على  واحدة من حيث 
على  مقدمة  فالكتابـة  والكتابة؛  اإلشـارة  بين  فرقًا  هنـاك  أن  الفقهـاء   ويذكـر 
على  مقدمة  اإلشارة  أما  عينًا،  الكاتب  ما يقصده  تتضمن  أنها  حيث  من  اإلشارة 
يسـتعين  اللذان  العضوان  وهما  واليدين،  بالـرأس  تكون  أنها  حيث  مـن  الكتابـة 

نفسه(٥). في  عما  لإلعراب  المتكلم  بهما 

القرآن،  غريـب  في  المفـردات  األصفهانـي:  الراغـب  ـ  ص ٩٧.  المنيـر،  المصبـاح  الفيومـي:   (١)
ص ٦٩.

ص ٢٥٦ - ٢٥٧. الكلية،  القواعد  شبير:  ـ  ص ٣٠٢.  الوجيز،  البورنو:   (٢)
ص ٣٠٢. الوجيز،  البورنو:  ـ  ص ٢١١.  اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:   (٣)

ص ٢١٥. اإلرادة،  عن  التعبير  سوار:  الدين  وحيد   (٤)
ص ٦٣.  ،(٧٠) المادة  العدلية،  األحكام  مجلة  شرح  حيدر:  علي   (٥)
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كان  إذا  فيما  التعبيرية  القوة  حيث  من  لإلشارة  بالنسبة  الكتابة  قيمة  وتبرز 
إال  تصرفاته  صحـة  عـدم  بعضهم  رجـح  ولذلـك  الكتابـة،  يعـرف  األخـرس 
هذه  في  فهي  اإلشـارة  أما  وجه،  كل  مـن  كالنطق  الداللة  في  ألنهـا  بالكتابـة؛ 
أن  فيرى  الجمهور  أما  الكتابة،  إمكان  مع  فال تقبل  داللة،  الكتابة  دون  الحالة 
على  منها  لواحـدة  ال مرجح  ألنـه  واإلشـارة؛  الكتابة  بين  بالخيـار  األخـرس 

األخرى(١).

الفقهاء : ُعرف  في  النطقية  اآلفة  مراتب  ثانيًا: 
ثالثة: مراتب  على  الفقهاء   ُعرف  في  النطقية  اآلفة 

الصمم  بين  يجمـع  الذي  وهـو  أخرس،  يكـون  أن  إمـا  صاحبهـا  األولـى:  ـ 
واعتبارها  األخرس  إشـارة  على  التعويل  على  الفقهاء   إجماع  وانعقد  والعجمـة، 
الشـرائع  بقية  ال تعطيه  قد  الذي  الوقت  في  إرادته  عن  التعبير  في  أصلية  وسـيلة 

المطلب(٢). هذا  األخرى 
أن  بعد  غيره  أو  لمـرض  لسـانه  اعتقل  الذي  وهو  ًتا)  (ُمصمَّ يكـون  الثانيـة:  ـ 

اللسان). (معتقل  ويسمى  يتكلم،  كان 
على  هذا  ويصـُدق  وال يتكلم  يسـمع  الذي  وهو  أعجمـًا،  يكـون  الثالثـة:  ـ 
األخرس،  أحـكام  ضمن  البعض  يدرجه  ولذلـك  الحيوانات،  مـن  العجمـاوات 

معتبرة(٣). وإشارته  األخرس  مثل  البعض  اعتبره  بينما 

الفقهية  القواعد  السـدالن:  ـ   .٣٢٨/١ لبنان،  الفكر  دار  ط،  الفقهي،  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (١)
ص ١١١. اإلباضية،  الفقهية  القواعد  معجم  هرموش:  ـ   .٤٧٦ ص ٤٧٥،  الكبرى، 

ص ٢١٥. اإلرادة،  عن  التعبير  الدين:  وحيد  سوار   (٢)
السـدالن:  ـ   ٥٣/٩ التمهيـد،  كتـاب  سـعيد،  الخليلـي  ـ   ٣٠٥/٢ المفيـد،  الجامـع  الكدمـي:   (٣)
منهج  الشقصي:  ـ  ص ٧٦  الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي،  جي  قلعة  ـ  ص ٤٧٨  الفقهية،  القواعد 

.٣٠٥/١٥ - ٣٠٧ الطالبين، 
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األخرس: إشارة  اعتبار  على  الشرعية  األدلة  ثالثًا: 
العزيز: الكتاب  من  ـ  أ 

 b  a  `_  ^  ]  \  [﴿  :  0 زكرياء  مخاطبًا  تعالى  اهللا  قال  ـ   ١
 ﴾p o n m l k ji h g f e d c

(آل عمران: ١٤) .
أن  دليل على  اآلية  «في هذه  اآلية:  مـن  الداللة  بيان وجه  في  القرطبـي   قـال 
اإلشـارات  وآكد  ـنَّة  السُّ من  كثير  في  موجود  وذلك  الكالم،  منزلة  تنزل  اإلشـارة 
برأسها  فأشارت  اهللا؟»  «أين  لها:  قال  حين  السوداء  أمر  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  به  ما حكم 

مؤمنة»(١) . فإنها  «أعتقها  فقال:  السماء  إلى 
والمال،  الـدم  يحرز  الذي  الديانة  أصـل  هو  الذي  باإلشـارة  اإلسـالم  فأجـاز 
يقول  من  بنطق  يحكم  كما  بإيمانها  وَحكم  النار  من  به  وينجي  الجنة،  به  وتستحق 
بذلك، فيجب أن تكون اإلشارة عاملة في سائر الديانة، وهو قول عامة الفقهاء »(٢).
 S  R  Q  P  ON  M ﴿ مريم 7  :  لسان  على  تعالى  وقال  ـ   ٢

(مريم: ٢٩) .  ﴾ W  V  U  T
ما يفهم  وتفهم  الكالم  بمنزلة  «اإلشارة  اآلية:  معنى  تفسير  في  القرطبي   قال 
(مريم: ٢٩ )،   ﴾ N  M ﴿ فقال  مريم  عن  تعالى  اهللا  أخبر  ال وقد  كيف  القول، 
 V  UT  S  R  Q   ﴿ فقالـوا:  ومقصودهـا  غرضهـا  القـوم  منهـا  وفهـم 
الفقه  أبواب  من  كثير  في  اإلشـارة  تكون  وقد  المهلب (٣):  قال  (مريم: ٢٩).   ﴾ W

الحكم. معاوية بن  عن  رقم ٥٣٧،  الصالة،  في  الكالم  تحريم  باب  المساجد،  كتاب  مسلم،  رواه   (١)
.٨٠/٤ - ٨١ القرآن،  ألحكام  الجامع  المالكي:  القرطبي   (٢)

سـعيد  أبا  المهلب  ويكنى  سـراق  ظالم بن  صفرة  أبي  وأسـم  العتكي  صفـرة  أبـي  المهلب بـن   (٣)
عبد اهللا بن  فيه  قال  جواد،  بطاش،  أمير،  البصـرة،  أهل  من  تابعـي  ٦٢٨ - ٧٠٢م)  (٧ - ٨٣هـ/ 
جندب  سـمرة بن  عن  روى  وقد  شـيئًا  عنه  يرو  ولم  عمر  أدرك  العراق.  أهل  سـيد  هذا  الزبير: 
 .٢٨٣/٦١ دمشـق،  تاريخ  عسـاكر:  ابن   .١٢٩/٧ الكبرى.  الطبقات  سـعد  ابن  ينظر:  وغيـره، 

.٣١٥/٧ األعالم،  الزركلي: 
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والساعة كهاتين»(١)  أنا  «بعثت  والسالم:  الصالة  عليه  قوله  مثل  الكالم؛  من  أقوى 
العقول  إجماع  وفي  السـبابة  على  الوسـطى  زيادة  بمقدار  ما بينهما  ُقرب   تعرف 
المواضع  بعض  في  تكون  قد  اإلشارة  أن  على  دليل  الخبر  من  أقوى  العيان  على 

الكالم»(٢). من  أقوى 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ  ب 
قال  قـال:   3 عمـر  ابـن  عـن  بسـنده  (سـننه)  فـي  أبـو داود   مـا رواه  ـ   ١
الشهر هكذا وهكذا وهكذا».  أّمية ال تكتب وال تحسب،  أمة  «إنا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

وثالثين(٣). وعشرين،  تسعًا  يعني  الثالثة  في  أصبعه  سليمان  وخنس 
مسـتدل  الحديث  «وفي  الحديث:  في  الداللة  وجـه  بيان  في  الخطابـي   قـال 
وأشار  طالق،  امرأتي  قال:  كمن  اإلماء  داللة  وإعمال  باإلشارة،  الحكم  رأى  لمن 

الحال(٤). من  الظاهر  على  تطليقات  ثالثة  يلزمه  فإنه  الثالثة»  بأصابعه 
معلقة  أحاديـث  من  صححيـه  في  البخـاري   مـا رواه  أيضـًا:  ـنَّة  السُّ ومـن  ـ   ٢
قال  قال:  ـ  ـ 3  عمر  ابن  عن  ما رواه  منها  وغيره...  الطالق  كتاب  في  وموصولة 

لسانه»(٥).  إلى  وأشار  بهذا،  يعذب  ولكن  العين،  بدمع  اهللا  يعذب  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
النصف(٦). خذ  أْن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إليَّ  أشار  مالك   كعب بن  وقال  ـ   ٣

كهاتين»،  والسـاعة  «ُبعثت  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  باب  الرقـاق،  كتاب  البخـاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (١)
أنس. عن  رقم ٢٩٥١،  الساعة،  قرب  باب  الساعة،  وأشراط  الفتن  كاب  ومسلم،  رقم ٦١٣٩، 

.١٠٤/١١ القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٢)
عمر.  ابن  عن  رقم ٢٣١٩،  وعشـرين،  تسـعًا  يكون  الشـهر  باب  الصيام،  كتاب  أبو داود،  رواه   (٣)

رقم(١٠٨٠). مسلم،  صحيح   .(١٩١٣) رقم:  البخاري،  صحيح  عليه.  متفق  والحديث 
.٣٦٠/١ السابق،  الحديث  شرح  السنن،  معالم  الخطابي:   (٤)

ومسـلم،  رقم ١٢٤٢،  المريض،  عند  البكاء  باب  الجنائز،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٥)
عمر. ابن  عن  رقم ٩٢٤،  المريض،  عند  البكاء  باب  الجنائز،  كتاب 

كتاب  ومسـلم،  رقم ٢٢٩٢،  المالزمة،  باب  الخصومات،  كتـاب  البخاري،  رواه  عليـه،  متفـق   (٦)
الشطر. مسلم:  وعبارة  كعب.  عن  رقم ١٥٥٨،  الدين،  من  الوضع  استحباب  باب  المساقاة، 
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ما شأن  لعائشـة:  فقلت  الكسـوف  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «صلَّى  أسـماء:  وقالت  ـ   ٤
تصّلي  وهي  برأسها  فأومأت  آية؟  فقلت:  الشمس،  إلى  برأسـها  فأومأت  الناس؟ 

الحديث(١). نعم...»  أي 
الجمهور  ذهب   :  5 بطال   أبو الحسن بن  «قال  العسقالني:  حجر  ابن  قال 
بعض  في  الحنفية   وخالفه  النطـق،  منزلة  تنزل  مفهمة  كانت  إذا  اإلشـارة  أن  إلـى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فيهـا  جعل  التـي  األحاديث  بهـذه  عليهـم  رد  البخـاري   ولعـل  ذلـك، 
الديانة  من  مختلفة  أحكام  في  اإلشـارة  جازت  وإذا  النطق،  مقام  قائمة  اإلشـارة 

أجوز»(٢). النطق  ال يمكنه  لِمن  فهي 

والعادة: العرف  من  ـ  ج 
ففي  الحاضر،  من  كالخطاب  الغائب  من  الكتاب  اعتبار  «فألن  العرف:  وأما 
على  يقدر  الغائـب  وألن  عـادة؛  وألزم  أظهـر  عجزه  ألن  أولـى؛  األخـرس  حـق 
إشارته  قبول  فكان  عادة،  والتعبير  الكالم  على  ال يقدر  واألخرس  غالبًا  الحضور 
الضرورة)  (استحسـان  باب  من  وهذا  العادة،  في  عليه  مـا دل  ُتعوِرف  إذا  أولـى 

إشارته»(٣). تعتبر  لم  لو  وحرج  ضرر  من  األخرس  يصيب  لما 

حياته: في  اللفظي  غير  االتصال  وأهمية  األخرس  إشارة  أنواع  رابعًا: 
وبصورة  البشـر،  حياة  فـي  واقعة  حقيقة  اللفظـي  وغيـر  الصامـت  االتصـال 
معهم  وعالقته  باآلخرين،  التصاله  مصدر  أهم  أنه  إذ  األخرس؛  حياة  في  خاصة 
اللفظي  غير  واالتصال  به،  المحيطة  والبيئة  للحياة  استيعابه  أو  تعّلمه  أثناء  خاصة 
كتعابير  مكتوبـة،  أو  منطوقة  كلمـات  بدون  اإلنسـاني  االتصال  أنـواع  كل  يـراد: 
أو  بالموافقة  الرأس  تحريك  أو  معين،  اتجاه  أو  مكان  إلى  باليد  واإلشارة  الوجه، 

.٤٣٥/٩ الباري،  فتح  العسقالني:  حجر  ابن   (١)
.٤٣٨/٩ نفسه،  المرجع  حجر:  ابن   (٢)

ص ٣٠٣. الوجيز،  البورنو:   (٣)
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تصرفـه  أو  تعاملـه  تصاحـب  التـي  والحـركات  اإليمـاءات  وجميـع  الرفـض، 
عليها(١). األحكام  بناء  في  الناطق  كبيان  تعتبر  الشخصي 

تصرفاته  عليها  وبنوا  األخرس  من  تصدر  التي  باإلشارات  الفقهاء   اهتم  وقد 
نوعين: على  وجعلوها  الشرعية، 

فهاتان  إنكار،  إشـارة  اإلشـارة  فهذه  طوالً،  رأسـه  األخرس  تحريك  األول: 
تعد  األعجم،  أو  األبكم  أو  لألخـرس  معروفتين  مفهومتين  كانتـا  إذا  اإلشـارتان 

إنكارًا. والثانية  إقرارًا  منه  صدرت  إذا  األولى 
له:  قائلين  الحاضرون  وخاطبـه  بحضوره  األخرس  وصية  ُكتبـت  لو  فمثـال: 
على  له  إشـارة  بأنها  المتعارفـة  الحركـة  رأسـه  بتحريـك  فأشـار  عليـك،  نشـهد 
الحركة  رأسـه  بتحريك  أشـار  ولو  الوصية،  ما فـي  أمضى  قـد  يكـون  الموافقـة، 

الوصية. ما في  أنكر  قد  يكون  الموافقة  عدم  على  له  إشارة  بأنها  المتعارفة 
إشـارة  ألن  األبكم؛  أو  باألخـرس  اإلشـارة  َقيَّدت  القاعـدة  أّن  والمالحـظ 
دنانير؟  كذا  عليك  لفـالن  هل  لناطق:  شـخص  قال  لو  كما  معتبرة،  غيـر  الناطـق 

بالدنانير(٢). إقرارًا  ذلك  فال يكون  رأسه،  فخفض 

األخرس: إشارة  لصحة  ما يشترط  خامسًا: 
واعتبارها  لصحتها  يشترط  بل  معتبرة،  األخرس  من  تصدر  إشـارة  كل  ليس 

وخاصة: عامة  الشروط:  من  نوعان 
من  كل  يفهمها  معهودة  مفهومة  اإلشارة  تكون  أن  وهي  العامة:  الشروط  ـ  أ 
باإلفهام،  ضابطًا  يحدد  لم  من  عند  الصريحـة)  (اإلشـارة  بها  ويراد  عليها،  وقف 

الجمهور. وهم 

الرابع  العدد  السعودية  األحساء،  للصم،  االبتدائي  األمل  معهد  األمل،  بشائر  حمزة:  عبد العزيز   (١)
ص ٣ - ٧.  ،٤٠١

ص ١١١. الفقهية،  القواعد  معجم  هرموش:  ـ  ص ٤٧٢ - ٤٧٣.  الفقهية،  القواعد  السدالن:   (٢)
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فهي  للجميع  مفهومة  كانت  فإذا  الناطق،  من  كالعبارة  األبكم  من  واإلشـارة 
الحالة  هذه  وفي  كالكناية،  فهـي  مفهومة  غير  كانت  وإذا  الناطق،  من  كالصريـح 
فالقاضي  منها(١)،  ماذا يقصد  أهله وأقاربه وجيرانه وأصحابه  بواسطة  يتحقق منها 
أن  ويشـترط  يعرفونه،  ممن  استفسـاره  يلزم  األخرس  إشـارة  يفهم  لـم  إذا  مثـالً 

كالمه(٢). ال يقبل  الفاسق  ألن  عدالً؛  المترجم  يكون 
قد  أنه  فمعنى  األعجم  «وأما  المعنى:  هذا  إلى  مشيرًا  الكدمي   أبو سـعد  قال 
باإليماء  منـه  يعقل  كان  إذا  األعمـال،  فـي  به  واالسـتعانة  اسـتعماله  يجوز  قيـل 
إذا  األجرة  من  والمعونة  االنتفاع  من  والمساعدة  والكراهة،  الرضى  به  ما يعرف 
ذلك،  في  والمساومة  الربح  من  االعتبار  معاني  منه  يفهم  وكان  البلد،  سعر  كان 
العمل  كان  عنه  ويعقل  ذلـك  وكان  ذلك،  منه  عرف  إذا  الرجال  من  كغيـره  فهـو 

بذلك»(٣). معرفته  على  استدل  إذا  سواء  ذلك  كل  سهم،  أو  بأجر 
مفهومة  اإلشارة  كانت  إذا  وشـراؤه  األخرس  بيع  «يجوز  الكاسـاني :  ويقول 
مفهومة  كانت  فإذا  كناية،  األخرس  إشارة  تكون  «ال  المالكية   وعند  ذلك»(٤).  في 
فإن  األخرس  «وأما  فيقول:  قدامة   ابن  ذلك  ويؤكد  َفَلْغٌو»(٥).  وإال  صريحة،  فهي 

منه»(٦). يصح  لم  إشارته  تفهم  لم  وإن  بها...  نكاحه  صح  إشارته  فهمت 
فقد  الشـافعية ،  وهـم  األخرس  إشـارة  في  لإلفهـام  ضابطا  حـدد  مـن  وأمـا 

قسمين: إلى  منقسمة  األخرس  إشارة  بأن  صرحوا 
من  كل  المقصود  منهـا  يفهم  التـي  وهي  النية:  عـن  مغنيـة  صريحـة  ـ   ١

عليها. وقف 

ص ١١١. السابق،  المرجع  هرموش:   (١)
ص ٣٠٣ - ٣٠٤. السابق،  المرجع  البورنو:   (٢)

.٢١٣/٢ المفيد،  الجامع  أبو سعيد:  الكدمي   (٣)
.١٣٥/٥ الصنائع،  بدائع  الكاساني:   (٤)

.١٠٤/٤ الرسالة،  متن  على  الزرقاني  شرح  الزرقاني:   (٥)
.٤٣/٧ المغني،  قدامة:  ابن   (٦)
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َذُووا  بها  المقصـود  بفهم  يختص  التـي  وهي  النية:  إلـى  مفتقـرة  كنائيـة  ـ   ٢
أخرى  بإشارة  ِكناية  إشارته  كانت  إذا  فيما  األخرس  نية  وتعرف  والذكاء،  الفطنة 

لغو(١). فهي  أحد  إشارته  يفهم  لم  إذا  أما  كتابية،  أو 
كانت  فـإذا  التعبير،  طبيعـة  حسـب  فتختلـف  الخاصـة:  الشـروط  وأمـا  ـ 
تعبيرًا صريحًا ومفهومًا  تكون  أن  النكاح وجب  تعاقدّيًا في عقد  تعبيرًا  اإلشارة 

الشاهدين. من 
واحد  كل  فهم  من  ال بد  شخصين  بين  عقد  النكاح  «وألن  قدامة :  ابن  يقول 
حتى  يصح  لم  معه  العاقد  صاحبـه  ذلك  فهم  ولو  صاحبه،  من  ما يصـدر  منهمـا 

ما ال يفهم»(٢). على  وال يصح  شرط  الشهادة  ألن  أيضًا؛  الشهود  يفهم 
مقرونة  تكـون  أن  وجب  الطـالق  إرادة  عـن  تعبيـرًا  اإلشـارة  كانـت  وإذا  ـ 
بها طالقه  يقع  التي  أن  الحموي : «وال يخفى  قال  المطّلق األخرس.  بصوت من 
لما  بيانًا  فكانـت  ذلك؛  فـي  منه  العـادة  ألن  منه؛  بتصويـت  المقرونـة  اإلشـارة 

األخرس»(٣). أجمله 

فيه: ال ُتقبل  وما  األخرس  إشارة  فيه  ما ُتقَبل  سادسًا: 
كالبيع  العقود،  وجميـع  ومعامالته  تصرفاته  كل  فـي  األخرس  إشـارة  تعتبر 
واإلقرار  والطـالق،  والنكاح  واإلبـراء،  والهبة،  والرهـن،  واإلجـارة،  والشـراء، 
من  ذلك  وغير  واإلسـالم،  والقذف،  واللعان،  والدعـوى،  والوصية،  والنكـول، 
َحّرك  فإذا  العبـادات،  في  األخرس  إشـارة  اعتبر  قد  الشـرع  أن  فكمـا  األحـكام، 

المعامالت. في  فكذلك  معتبرًا،  صحيحًا  كان  والتكبير  بالقراءة  لسانه 

نهاية  الرملي:  ـ   ١٦/٤ لبنـان،  التراث  إحياء  دار  ط  الطالبين،  إعانة  الدمياطـي:  السـيد  البكري   (١)
عن  التعبير  سـوار:  الدين  وحيـد  ـ   .٣٦٤ والنظائـر،  األشـباه  السـيوطي:  ـ   .١١/٣ المحتـاج، 

ص ٣١٦. اإلرادة، 
.٤٣/٧ المغني،  قدامة:  ابن   (٢)

.١٨٨/١ البصائر،  عيون  غمز  أحمد:  الحموي   (٣)
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ثبت  كما  المواضع  بعض  في  القادر  من  بيانًا  تكون  قد  اإلشارة  كانت  وإذا  ـ 
عدد  عن  باإلشارة  أخبرنا  وقد  ـ  والعجم  العرب   أفصح  وهو  ـ  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
أو  يومًا  وعشـرون  تسـعة  بيده  ويشـير  هكذا»  «الشـهر  قـال:  حينمـا  الشـهر  أيـام 

يريد(٢). لما  بيانًا  وتكون  إشارته  تقبل  أن  أَْولى  النطق  عن  فالعاجز  ثالثون(١).  
قبول إشارة األخرس بعض األحكام، كالشهادة  الفقهاء  في  واستثنى بعض  ـ 
بِحال،  إشارته  فيها  فال تقبل  تعالى،  هللا  الخالصة  والحدود  البعض،  عند  واليمين 
والقذف  كالقصاص  العبد،  وفيها حق  تعالى  ليست خالصة هللا  التي  العقوبات  أما 
الحدود  وجوب  قاعدة  علـى  بناء  البعض  يقبلها  فلم  الفقهاء،  بيـن  خالف  ففيهـا 
األخرس  ُيحدُّ  ولذلك  للعبـد،  حق  أنها  على  بناء  البعـض  واعتبرهـا  بالشـبهات، 
حّقًا  ليس  حـق  ألنه  القصاص؛  وكذلـك  المقذوف،  بإسـقاط  ويسـقط  بالقذف، 

المعاوضة(٣). معنى  وفيه  تعالى  هللا  خالصًا 

اللسان: معقل  أو  الُمصِمت  إشارة  في  سابعًا: 
أو  مرض  بسـبب  وذلـك  يتكلـم،  كان  أن  بعـد  لسـانه  اعتقـل  الـذي  وهـو 
معتقل  ويسمى  السـبب،  لهذا  عارضًا  بل  أصلّيًا  خرسـه  ال يعتبر  وهذا  غيره(٤)، 
معتقل  أّن  الجمهور  ومذهب  إشـارته،  حكم  في  الفقهاء   اختلف  وقد  اللسـان، 
مقام  المفهمة  إشارته  وتقوم  كاألخرس،  فهو  النطق  عن  عاجزًا  كان  إن  اللسان 
لِصحة  توافرهما  يجـب  اللذين  الشـرطين  أحد  مفهومة  إشـارته  فَكْون  العبارة، 

اللسان. معتقل  إشارة 

تخريجه. سبق   (١)
ص ٣١٢. والنظائر،  األشباه  السيوطي:  ـ   .١٦٥/١ القواعد،  في  المنثور  الزركشي:   (٢)

ـ   ١٩٣/١ المجلة،  شـرح  األتاسـي:  ـ   ٣٠٤ الوجيز،  البورنو:  ـ   ١٧١/٢ اإلفصاح،  هبيرة:  ابن   (٣)
.٦٣  ،٦٢/١ المجلة،  شرح  حيدر:  علي 

نتيجة  أو  النفسـية،  العقد  ألصحاب  أو  العنيفة،  النفسـية  الصدمات  نتيجة  ذلك  ما يحدث  كثيرا   (٤)
النطق. حاسة  عنده  فتتعطل  الجسمي  الشلل 
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الشرطان  هذا  تحقق  فإذا  الموت،  حتى  لسانه  عقلة  تدوم  أن  الثاني:  والشرط 
حين  إلى  موقوفة  إرادته،  عن  التعبير  في  اعتادها  التي  بإشـارته  تصرفاته  انعقدت 

صدورها. تاريخ  إلى  مستندة  نفذت  عقلته  على  مات  فإذا  وفاته، 
(نعم)،  أن  الوصية وأشار  قرئت عليه  أو  باإلشارة،  اللسان  معتقل  فلو أوصى 

الحنابلة (١). ألكثر  خالفًاً  الجمهور  عند  وصيته  صحت 
فقد  اللسان)  (معتِقل  المصمت  إشارة  قبول  على  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ورد  وقد 
جارية  على  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  في  يهودي  عـدا(٢)  قال:  أنه  أنس  3  عـن  صـح 
وهي  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أهلها  بها  فأتى  رأسـها،  ورضخ  عليها  كانت  أوضاحا  فأخذ 
لغير  ـ  فـالن؟  قتلك؟  «من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقال  أصمتت،  وقـد  رمق  آخـر  فـي 
قتلها،  الذي  غيـر  آخر  لرجل  فقال  قـال:  ال،  أن  برأسـها  فأشـارت  ـ  قتلها  الـذي 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  به  فأمر  نعم،  أن  فأشـارت  لِقاتِلها؟  ففالن  فقال:  ال،  أن  فأشـارت 

حجرين»(٣).  بين  رأسه  فرضخ 
وهو:  الثاني  الشـرط  شـدة  من  التحقيق  إلى  جنح  من  الفقهاء   مـن  أن  علـى 
تصرفات  بوقف  االكتفاء  إلـى  بعضهم  فذهب  الموت،  حتى  لسـانه  عقلة  امتـداد 
سنة  مدة  وقفها  إلى  بعضهم  وذهب  شفائه،  من  اليأس  وقوع  حين  إلى  المصمت 
المعهودة  إشـارته  حينئذ  فتقبـل  األصلـي،  كاألخرس  المصمـت  بعدهـا  يصبـح 

فوري. نفاذ  لها  ويكون 
إذا  هذا  وشـراؤه،  األخرس  بيع  «يجوز  ما نصه:  الصنائـع»  «بدائع  فـي  جـاء 

ابن  ـ  اإلرادة، ص ٢١٩.  التعبير عن  الدين سوار:  ـ وحيد  والنظائر، ص ٨٩.  السيوطي: األشباه   (١)
.٧/٦ ـ ،  ١٣٩١ه دمشق،  اإلسالمي،  المكتب  المقنع،  شرح  المبدع  مفلح: 

ومعنى  لفظًا.  نَفـس  رمق:  كسـر،  رضخ:  الصحاح.  الدراهم  من  حليًّـا  أوضاحا:  تعـّدى.  عـدا:   (٢)
عقلها. حضور  مع  لكن  النطق  تستطع  فلم  لسانها  اعتقل  أصمتت: 

باب  في   ،(٥٢٩٥) برقم  الطالق  كتاب  منها:  صحيحه  في  المواضع  من  عدد  في  البخاري  رواه   (٣)
واألمور. الطالق  في  اإلشارة 
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الخرس  عليه  طرأ  بأن  عارضًا  كان  إذا  فأما  أخرس،  ُولِد  بأن  أصلّيًا  الخرس  كان 
مفهومة،  اإلشـارة  وصـارت  كالمه،  من  اليـأس  وقـع  حتـى  بـه  دام  إن  إال  فـال، 

األصلي»(١). باألخرس  فيلحق 
ففيه  اللسـان  معتقل  كان  فإذا  األخـرس  غير  إشـارة  «وأما  ُنجي م:  ابـن  وقـال 
إقراره  يجـوز  الموت  وقت  إلى  العقلـة  دامت  إذا  أنـه  على  والفتـوى  اختـالف، 

ضعيف»(٢). وهو  بَسنة،  االمتداد  قّدر  من  ومنهم  عليه،  واإلشهاد  باإلشارة، 

القول: مجمل 
نفاذ  بعدها  يجوز  فقط  سـنة  المصمت  تصرفات  وْقف  بعضهم،  رجح  وقـد 
اسـتقرار  إلى  وأدعى  للحرج  أدفع  ذلـك  ألن  لسـانه؛  عقلة  امتـدت  إذا  تصرفاتـه 
تصرفات  تظل  بأن  والسماحة  باليسر  اهللا  خصها  شريعة  في  يقال  وكيف  التعامل، 

أمده(٣). يطول  قد  حين  إلى  لسانه  عقلة  دامت  ولو  حتى  موقوفة  المصمت 
المصمت  تصرفات  توّقف  مدة  تحديد  في  الفقهاء   بعض  إليه  ما ذهب  ولعل 
ألحوال  ومراعاة  للحرج،  ورفع  يسر  من  فيه  لما  أيضًا،  عندنا  ما يترجح  هو  سنة 

عنهم. للتخفيف  الناس 
وهكذا يمكن القول: إن لِمعتقل اللسان أن يمضي جميع العقود والتصرفات، 
فإن  ذكره،  ما سبق  كل  في  إشـارته  اعتبار  في  كاألخرس  المفهمة  إشـارته  وتعتبر 
كان  وإن  باإلشـارة،  تنعقد  كمـا  بها،  تصرفاته  انعقـدت  الكتابـة  علـى  يقـدر  كان 
باالتفاق، وتكون حينئذ  المعلومة  المفهمة  باإلشارة  تنفذ  فإنها  الكتابة  عاجزًا عن 

اإلرادة(٤). عن  للتعبير  المتعينة  الوسيلة 

.١٣٥/٥ الصنائع،  بدائع  الكاساني:   (١)
ص ٣٤٤. والنظائر،  األشباه  نجيم:  ابن   (٢)

بتصرف. ص ٢٢٠،  اإلرادة،  عن  التعبير  سوار:  الدين  وحيد   (٣)
.٤٦/٧ وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  الزحيلي:  وهبة   (٤)
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القاعدة: فروع  ثامنًا: 
المالية: والتصرفات  العقود  إبرام  في  األخرس  إشارة  حكم  ـ   ١

وإجارة،  بيع،  مـن  شـيء  كل  في  العبارة  مقام  قائمة  األخرس  مـن  اإلشـارة 
بإشـارته  لألخرس  يحق  والحاصل  وقصاص،  وإقرار،  وإبراء،  وطالق،  ورهـن، 
ويقر،  ويجيـز  أراد  عقـد  أي  فيعقـد  الناطقـون،  ما يأتيـه  كل  يأتـي  أن  المعهـودة 

أموره(١). بإدارة  ويوكل  اليمين،  حنث  عن  وينكل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ُروي  بما  ذلك  جواز  على  الكندي   عبد اهللا  أحمد بن  واستدل 
النطق  مقام  تقوم  بالقتل  اإلشـارة  أن  على  باإلشـارة»(٢).  «فدل  يقتل  «ال  قال:  أنه 
بالكالم»(٣). كامتثاله  باإلشارة  أمره  وامتثال  بالنطق،  كأمره  باإلشارة  أمره  ألن  به؛ 

تصرفات  حكم  عن  حديثه  معرض  في  المعنى  هذا  الخليلي   المحقق  ويؤكد 
بيعه  في  اختلفوا  قد  اإلباضية   فقهاء  أّن  ويبين  باألعمى،  قياسًا  واألخرس  األصم 

آخرون. وأجازها  البعض  فمنعها  وهبته،  وسلفه،  ورهنه،  وشرائه، 
المنع  على  عدله  في  ما دل   5 علي   أبي  قول  «في  أّن  نصه  في  جاء  ومما 
إال  وهبته  وشـرائه  بيعه  فـي  كذلك  عبـد اهللا  5  أبي  قـول  وفي  كلـه،  هـذا  مـن 
ذلك. في  له  ال يجوز  فإنه  األصول،  من  ال غيره  الهدايا  من  الناس  بين  ما يجوز 

أن  َقبل  من  ما أبصره  إال  هذا،  نحو  من  ما هو  المؤثر  5  أبي  قـول  وفـي  ـ 
لم يصرحا في سلفه بشيء  أنهما  إال  فإنه يجوز  يتحول عما كان عليه،  فلم  يعَمى 

فيه. يذكر 

.٦٣/١ المجلة،  شرح  حيدر:  علي   (١)
كتاب  أبـو داود،  رواه  السـرح،  أبي  سـعد بن  عبد اهللا بن  قتل  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  حديث  قصـد  لعلـه   (٢)
على  الحكم  الـدم،  تحريم  كتاب  المجتبـى،  في  والنسـائي  رقم ٢٦٨٣،  األسـير،  قتل  بـاب  الجهـاد، 
رآني  حين  هـذا  إلى  يقوم  رشـيد  رجل  فيكم  كان  أمـا  «قال  بلفظ:  سـعد،  عـن  رقـم ٤٠٦٧،  المرتـد، 
قال:  بعينك  إلينا  أومأت  نفسك هال  ما في  يا رسول اهللا  ما يدرينا  فقالوا:  فيقتله؟  بيعته  يدي عن  كففت 

.١٣٠/٣ الحبير،  تلخيص  صالح.  إسناده  حجر:  ابن  األعين».  خائنة  له  يكون  أن  لنبي  ال ينبغي  إنه 
.٤٣/٤١ المصنف،  عبد اهللا:  أحمد بن  الكندي   (٣)
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عداه  ال ما  بالعْين  ينظر  فيما  أولئك  ما قاله  مثل  الحواري  5  قـول  وفـي  ـ 
فال يمنع. ال يجوز  فإنه  حين،  في  بها  ال يبصر  شيء  من 

في  جوازه  عل  ما دل  منه  الشـراء  عن  سـأله  لمن  الحسـن ،  أبي  قول  وفي  ـ 
قوله  مجمل  في  خص  لما  أنه  إال  له،  يذكر  لم  فإنه  فوقه،  ال ما  الخفيف  الشـيء 
من  يره  ما لم  خيـر  في  ما ثُقل  معـه  يكون  أن  احتمـل  به  عرفـه  ما قـد  باإلجـازة 
طريق  مـن  يكون  أن  المنـع  فـي  وعسـى  فيه،  يرخـص  أن  مـن  فامتنـع  الجائـز، 

ال التحريم»(١). فيعطى  يهب  وال ما  يشتري  أو  ما يبيع  ال يرى  ألنه  الجهالة؛ 
ناقش  األعمى  تصرفات  في  اإلباضية   رأي  الخليلي   المحقق  ذكر  أن  وبعد 
تعارف  فيما  األعمـى  تصرفات  جواز  ورجح  المنـع،  علة  إلى  أشـار  أقوالهـم، 
يفهم  إشـارتهم  أو  عبارتهم  كانت  إذا  واألخرس  األصم  وكذلك  النـاس،  عليـه 

قصدهم. منها 
يرى  فإنـه  ال يسـمع  كان  وإن  األصـم،  مـن  بـه  ال بـأس  وإنـه  «أال  فيقـول: 
من  جوازه  في  ومختلف  أبدًا،  هذا  من  شيء  في  يجوز  أن  من  فال يمنع  ويتكلم، 
في  لبالهة  ال ُيغبن  من  بحال  تصرفه  في  كان  إن  إيمائه  من  عرفه  قد  لمن  األعمى 

شرائه. وال في  بيعه 
في  منه  ما به  لعدم  المسالمة ألني  في  يكون  أن  فعسى  يجيزه  رأي من  وعلى 
في  يسـتحب  قد  بعضًا  ولعـل  قوله،  من  لفظـًا  يوجبـه  كالم  مـن  وقبولـه  إيجابـه 

أوليائه. من  أحد  فيحضره  يكن  لم  فإن  وكيل،  عن  أمره  مع  تكون  أن  األصول 
أو  يباع  أن  جـاز  لما  الشـراء،  وال في  البيع  في  فال بد  يجزه  لـم  من  وعلـى 
فال يصح،  وإال  وكيله،  رأي  يكون عن  أن  من  ماله، حقيره وجليله  من  له  يشترى 
بلغ  لمن  به  االطمئنان  مـن  الواسـع  في  يديه  على  اإلجازة  من  أقربهمـا  أنـي  إال 
إليه،  به  يومئ  لمـا  هو  معرفته  في  يشـك  ولم  له،  به  ما يومئ  معرفـة  إلـى  فهمـه 
المنع  صحة  على  الحكم  غيـر  في  ما يدل  لعدم  هبته  من  ما يكون  بهمـا  فألحـق 

.٤٨/٩ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
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لوجود  فيمنع  يجـوز،  أن  فعسـى  تقدير  غير  في  يكون  أن  إال  هديته،  جـواز  مـن 
أو  يهبه  أو  يبيعـه  فيما  الحال  هـذا  على  األخرس  فـي  والقول  تدبيـر،  مـن  ما بـه 
اللسان،  ممنوع  فإنه  ُقربًا  يزيده  أن  فجاز  السمع،  في  خالفه  وإن  المال  من  يشتريه 
في  إًذا  فهما  كال  الحكـم،  في  يوجبه  لفظ  مـن  يجزم  ما لم  منه  ذلـك  فال يكـون 
أن  يجوز  قد  وإنه  أال  عليه،  زاد  ال ما  اإليماء  إلى  فيه  لرجوعهما  يشبهان  المعنى 
البيع  في  منه  اآلخر  ال يفهمها  لغة  على  ما كان  وجميع  عرفها،  إن  بكتابـة  يصـح 
اإلشـارة؛  من  ما يكون  إلى  العبارة  فْهمِ  لِغرة  فيه  نزال  إن  فكذلك  ما أشـبهه،  أو 

ما أراه»(١). صح  إن  واحدة  بمثابة  المعنى  في  واألخرس  إليه،  باإلضافة  ألنه 

والحاصل:
إن  واألصم  األخرس  تصرفات  جواز  يرجح  أنه  الخليلي   عبارة  من  يسـتنتج 
عن  اإلفصاح  لهما  فيجوز  الكتابة،  يعرفان  كانا  إن  أما  مفهومة،  إشارة  لهما  كانت 
ما  دامت  والعادة  العرف  األمور حسب  بها في جميع  بها، ويلزم األخذ  قصدهما 
إلى جواز ذلك في األمور  بينما يذهب بعض اإلباضية   إشارتها وكتابتها مفهومة، 

هبتها. أو  شرائها  أو  العقارات  كبيع  غيرها،  دون  البسيطة 

وطالقهما: واألعجم  األخرس  زواج  ـ   ٢
والجمهور  وطالقهما،  واألعجم  األخرس  زواج  حكم  في  اإلباضية   اختلف 
لم  فإن  ذلك،  ويعقالن  مفهومة  إشـارة  لهما  كانت  إذا  ووقوعه  ذلك  جواز  على 

ذلك. في  عنهما  ينوب  الولي  فإن  كذلك  يكن 
إذا  فإنه  يتزوج،  أن  أراد  إذا  األخـرس  «وأما  الشـأن:  هذا  في  الشـقصي   قـال 
في  فيختلف  األعجم  وأمـا  باإلشـارة،  وقبوله  تزويجه  كان  باإلشـارة  يعقـل  كان 

اإليماء. منه  يعقل  كان  إن  تزويجه 

.٤٩/٩ - ٥٠ نفسه،  المرجع  الخليلي:   (١)
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أجاز  من  أجـاز  فقد  بالرضى،  اإليمـاء  منها  يفهـم  كانـت  إذا  العجمـاء  وأمـا  ـ 
لم  وإن  وليها،  إلى  أمرها  بعض:  وقال  بعض،  ويفسده  كرهه،  من  وكرهه  تزويجها 
على  العجماء  تزويج  ال يجوز  بعض:  قال  أمرها،  في  فيختلف  ولي،  للعجماء  يكن 
يعرف  بما  تزويجها  يجوز  وقول   ، 5 محبوب   محمد بن  عن  ذلك  ويوجد  حال، 
جاز  كما  إيماءها،  مـن  ذلك  يفهمون  الذيـن  عنها  يعقل  بما  ذلـك  في  رضاهـا  مـن 
فإن  لها،  أوليائها  بنظر  إال  ذلك  ال يجوز  وقول  مالها،  من  األصول  دون  فيما  بيعها 
سـألوا  إذا  الحاكم،  برأي  منه  األصول  مالها  بيع  في  بالقسـط  لها  القيـام  ذلـك  رأوا 
لها،  التزويج  ولزوم  التزويج،  علـى  رضاها  أمر  اختالف  في  كله  هذا  وإنمـا  ذلـك، 
بالقسط»(١). ذلك  في  الناطقون  وهم  له،  ال ولي  من  ولي  السلطان  بعد  والمسلمون 

ثم  بأعجم،  امـرأة  تزوجـت  «وإن  نفسـه:  السـياق  في  الشـقصي   ويضيـف 
طالق،  منه  ذلك  أن  وعرفت  باإليماء،  الطالق  منه  وفهمـت  طلقها،  إنه  قالـت: 
أي  عنها،  الوقوف  حالهـا  من  ما يكون  فإنه  الوالية،  أهل  مـن  وهي  وتزوجـت 
بها  ال يعني  إشـارته  تكـون  فقد  شـبهة،  تصرفهـا  فـي  ألن  منهـا،  البـراءة  عـدم 
الحكم  تأّولت ذلك، فاألولى عدم  أو  الطالق  منه  المرأة فهمت  الطالق، ولكن 

بالبراءة...»(٢). عليها 

وشراؤه: األعجم  بيع  حكم  ـ   ٣
جواز  في  مختلف  «واألعجـم(٣)  ما نصه:  للخليلـي   التمهيد  كتاب  فـي  جـاء 

إيمائه...». من  يعرف  به  بما  رضاه  على  دل  إذا  وشرائه  بيعه 

.٣٠٦/١٥ الطالبين،  منهج  الشقصي:   (١)
.٣٠٧/١٥ نفسه،  المرجع  الشقصي:   (٢)

واألعجم  ومسـتعجم،  أعجم  فهو  أصالً  الـكالم  على  ال يقدر  من  كل  األعجـم:  الـرازي:  قـال   (٣)
الذي  أيضًا  واألعجم  عجماء،  والمرأة  العرب،  من  كان  وإن  كالمـه،  وال يبين  ال يفصح  الـذي 
إيضاح  الرازي:  ينظـر:  ال تتكلم...  البهيمة  والعجماء  بالعجمـة،  أفصح  وإن  عجمة  لسـانه  فـي 

ص ٢٧١. الصحاح،  مختار 
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أنه  النظر  وفـي  ماالً  بنصيبه  أعجـم  له  وِألخ  له  مـاالً  باع  «فيمن  عنـه  ونقـل 
كان  إذا  له  بايعه  أو  المال،  منه  اشترى  ولمن  له  ذلك  يجوز  هل  لألعجم،  صالح 

أخوه؟». فعله  بما  بالرضى  أشار  عليه  أشير  ولما  باإليماء،  يعرف  األعجم  هذا 
َيعرف  العقـل  وسـالم  الحلم  بالغ  األعجـم  هـذا  كان  «فـإن  الخليلـي :  قـال 
عرف  إذا  السالمي   قول  في  ذلك  جاز  به  هو  ما يومئ  منه  ويفهم  إليه،  به  ما يومأ 

باإليماء»(١). عليه  فاستدل  منه،  الرضى  منه 
األعجم  أو  األخرس  من  ظهر  فإذا  العقود،  صحة  في  األسـاس  هو  فالرضا 
ُقبِل  غيره  إشارة  ويفهم  فعله،  يعقل  وهو  مفهومة،  منه  بإشارة  رضاه  على  ما يدل 

نافذًا. واعتبِر  تصرفه 

.٥٣/٩ التمهيد،  كتاب  سعيد:  الخليلي   (١)
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للشريعة اإلسالمية  القواعد األساسية  بها، ومن  المقطوع  العامة  من األصول 
دنياهم  فـي  سـعادتهم  ما فيه  كل  متضمنـة  العبـاد  بمصالـح  وافيـة  جـاءت  أنهـا 
والعـادة  الصحيـح  العـرف  مراعـاة  المصالـح  هـذه  يحفـظ  وممـا  وأخراهـم، 
فقد  األحـكام،  تغير  ال محالة  تسـتدعي  قد  المراعـاة  هـذه  ولكـن  المستحسـنة، 
ظروف  وتتبدل  أحـوال  وتِجّد  حاجات،  للنـاس  وتنشـأ  أعراف،  للناس  تحـدث 
على  تؤثر  ومفاسـد،  شـرور  مثار  المعينة  الواقعة  فـي  معها  الحكم  بقـاء  تجعـل 
الحكم والحال  بين  المناسبة  المصلحة، وتنخرم  تلك  فتتالشى  األولى  المصلحة 
وال تترتب  الحكم  هـذا  يالئمها  يعد  فلم  تشـريعه،  إلى  مفضية  عليه  كانت  التـي 
بحكم  تبديله  إلـى  الشـريعة  أصول  فتقضي  بقائه،  مع  منه  المقصـودة  المصلحـة 

المفاسد(١). تلك  لُِتدرأ  آخر 
لتغير  أّن  الشـريعة  فقه  في  المقرر  «من  فيقول:  الحقيقة  هذه  الزرقـاء   ويؤكـد 
األوضاع واألحوال الزمنية تأثيرًا كبيرًا في كثير من األحكام الشرعية االجتهادية، 
المصالح  وجلب  العدل  إقامة  إلى  يهدف  الشرع  أوجبه  تنظيم  األحكام  هذه  فإن 
وباألخالق  الزمنية  والوسائل  باألوضاع  وثيق  ارتباط  ذات  فهي  المفاسـد،  ودرء 
فأصبح  معين،  زمن  في  لبيئة  ناجعـًا  وعالجًا  تدبيرًا  كان  حكم  من  فَكـم  العامـة، 
عكسـه  إلى  يفضي  أصبح  أو  منه،  المقصود  إلى  ال يوصل  أجيـال  أو  جيـل  بعـد 

واألخالق»(٢). والوسائل  األوضاع  بتغير 

ص ٤٢٦ - ٤٢٧. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (١)
.٩٤١/١ العام،  الفقهي  المدخل  مصطفى:  الزرقا   (٢)

™HGôdG  Ö∏£ªdG
z ¿ÉeRC’G  ô«¨àH  ΩÉμMC’G  ô«¨J  ôμæj  ’{



٥٩٥ الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

أي  العصور  مختلف  في  المسـلمين  فقهاء  من  المحققون  يجد  لم  هنا  ومن 
واألمكنة  األزمنـة  بتغيـر  الفتـوى  تغيـر  وجوب  إعـالن  فـي  حـرج  أو  غضاضـة 
أن  وفهمهم  للعـرف  احترامهم  مقـدار  علـى  يدل  وهـذا  واألحـوال،  واألعـراف 
يجب  التي  معامالتهم  وضبـط  الناس  لمصلحة  إال  ما وضعت  الفقهيـة  القواعـد 
بحسـب  حوادث  من  ما يطرأ  أمام  الفقه  ال يجمـد  حتى  ألعرافهـم،  تخضـع  أن 

األزمان(١). وتغير  األحوال  اختالف 
تغير  بسبب  الفتوى  تغيير  جواز  تؤكد  العلماء  نصوص  بعض  نورد  بأس  وال 

وعاداتهم. الناس  وأخالق  الزمان 
في  «ثبت  الرضاع:  في  المرأة  شهادة  عن  حديثه  سياق  في  السالمي   يقول 
العدالة،  فيهـا  وال يشـترط  الرضاع  في  واحدة  امـرأة  شـهادة  تقبل  أنه  ـنَّة  السُّ
بشهادتهن،  النكاح  إفساد  إلى  يسعْين  النساء  فأصبحت  الزمان  تغير  لما  ولكن 
قال  شـهادتها،  ال ُتقبل  وإالّ  عْدلة  الشـاهدة  تكون  أن  الفقهاء   بعض  اشـترط 
النكاح  بعد  الرضاع  في  امرأة  قـول  الزمان  هذا  في  ال أقبل  علي :  موسـى بن 
أحضروا  النكاح  فساد  شـاؤوا  إذا  الناس  ألن  الفسـاد؛  من  ظهر  لما  عْدلة  إال 

بالرضاع»(٢). فشهدت  امرأة 
ثابتة  تكون  إمـا  الفقهية  المسـائل  «إن  المعنى:  هذا  في  عابدين   ابـن  ويقـول 
المجتهد  ما يبنيه  منها  وكثير  ورأي،  اجتهاد  بضرب  ثابتة  تكون  أن  وإما  بالنـص، 
بخالف  لقال  الحادث  العـرف  زمان  في  كان  لو  بحيث  زمانه،  في  مـا كان  علـى 
عادات  معرفة  من  فيه  ال بد  أنـه:  المجتهد  شـروط  في  قالوا  ولهذا  أّوالً،  ما قـال 
أهله ولحدوث  ُعرف  لتغير  الزمان؛  باختالف  تختلف  األحكام  من  فكثير  الناس؛ 
منه  للزم  عليه  ما كان  على  الحكم  بقي  لو  بحيث  الزمان،  أهل  فساد  أو  ضرورة 

ص ٤٢٧. نفسه،  المرجع  السدالن:   (١)
.١١٦/٣ الثمين،  العقد  السالمي:   (٢)
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على  المبنية  الشـريعة  قواعـد  ولخالـف  بالنـاس،  والضـرر  والمشـقة  الحـرج 
إحكام،  وأحسـن  نظام  أتّم  على  العالم  لبقاء  والفسـاد،  الضرر  ودفع  التيسـير 
كثيرة  مواضع  في  المجتهد  عليه  ما نص  خالفوا  المذهب  مشايخ  نرى  ولهذا 
أخذًا  به  قالوا  بما  َلقال  زمنهم  في  كان  لو  بأنه  لِعلمهم  زمنه؛  في  ما كان  على 

مذهبية»(١). قواعد  من 
تغّير  ينكـر  «ال  القائلة:  الفقهيـة  القاعـدة  اسـتثنيت  األسـاس  هذا  وعلـى 
الكبرى  الكلية  القاعدة  عن  تتفـرع  القاعدة  وهذه  األزم ان»(٢).  بتغّير  األحـكام 
بالقسـم  وتتعلق  ومتبدلة،  ثابتـة  إلى  تنقسـم  العـادات  ألن  محّكم ـة»  «العـادة 
العادات  لتغير  تبعـًا  األعراف  على  المبنية  األحـكام  تغيير  عن  وُتعّبـر  الثانـي، 

واألحوال. واألعراف 
فتبقى  فيها،  القاعدة  لهذه  فال مجال  الثابتة؛  العادات  وهو  األول:  القسم  أما 

الشرعية. بالنصوص  الثابتة  كاألحكام  وال تتبدل،  ال تتغير  ثابتة  أحكامها 
صيغة  أو  القاعدة  لهذه  صريحة  عبارة  على  اإلباضية   المصادر  في  نعثر  ولـم 
عظيمة  قاعدة  ألنها  الفقهية،  فروعهم  فـي  مجّسـدًا  أثرها  نجد  ولكن  منها،  قريبة 
أهميتها  على  ه  نبَّ وقـد  وال مجتهد،  وال فقيه  علم  طالب  عنهـا  ال يسـتغني  النفع 

العلماء(٣). من  كثير 
يقول الشاطبي : «إن العوائد تختلف باختالف األعصار واألمصار واألحوال، 

.١٢٥/٢ عابدين،  ابن  رسائل  العرف،  نشر  عابدين:  ابن   (١)
.(٣٩) المادة  العدلية،  األحكام  مجلة   (٢)

هذه  عن  القرافي  وتكلم   .٢٨٥/٢ الموافقات،  ينظـر:  القاعدة،  هذه  في  القول  الشـاطبي  فّصل   (٣)
عن  اإلجابة  في  األحكام  عن  الفتاوى  تمييز  في  اإلحكام  كتاب  مثل:  كتبه،  أغلب  فـي  القاعـدة 
القاعدة  لهذه  القيم  ابن  وتعرض   .١٧٦/١ الفروق،  وفي  ص ٢٣١،  والثالثين،  التاسع  السؤال 
واألمكنة  األزمنة  تغييـر  بحسـب  واختالفها  الفتوى  «تغيير  عنوان:  تحت  الموقعيـن  إعالم  فـي 

.٥٨٣/٣ والعوائد»،  والبيئات 
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فإنها  ولذا  آخر؛  إلى  وبلد  زمن،  إلى  زمن  مِن  تتغير  التي  األمور  من  ذلـك  وغيـر 
الجاري  العرف  موافقة  على  دليل  يقـوم  حتى  تقدم  َمن  على  البتة  بهـا  ال يقضـى 
ال بمجرد  الماضي  على  به  نقضي  جعلنا  الذي  هو  الدليل  فيكون  لسـابقه،  اليوم 
ألنها  السابق؛  العرف  أو  الماضية  بالعادة  ال يحكم  المستقبل  في  وكذلك  العادة، 
على  إال  بها  الحكم  ال يتأتى  مسـتقرة  غير  كانت  وحيث  ذاتها،  في  مسـتقرة  غير 

قيامه...»(١). وقت  الحادث  التصرف 
األحكام  تقرير  في  وأعرافهم  الناس  عادات  مراعاة  إلى  الفتوى  أهل  ويرشد 

عليها. الجمود  من  ويحذر  واألزمان  األحوال  تغير  حسب 
دارت  كيفما  معها  تدور  العوائد  على  المرتبة  «األحكام  القرافي :  يقـول 
في  األعراض  في  والعيوب  المعامالت  في  كالنقود  بطلت  إذا  معها  وتبطل 
على  المترتبة  األحكام  جميـع  تعتبر  القانون  وبهذا  ذلـك...  ونحو  البيئـات 
األيام...فمهما  طـول  على  الفتـاوى  تراعى  القانـون  هـذا  العوائد...وعلـى 
في  المسـطور  على  وال تجمد  أسـقطه،  سـقط  مهما  اعتبره،  العرف  تجـدد 
ال تجره  يستفتيك  إقليمك  غير  من  رجل  جاءك  إذا  بل  عمرك،  طول  الكتب 
بلدك،  عـرف  دون  به  وافتـه  بلـده،  عرف  عن  واسـأله  بلـدك،  عـرف  علـى 
المنقوالت  على  والجمـود  الواضح،  الحق  هـو  فهذا  كتبك،  فـي  والمقـرر 
الماضين،  الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف  أبدًا ضالل في 
الصرائـح  وصيـغ  الطـالق،  أْيمـان  جميـع  تتفـرع  القاعـدة  هـذه  وعلـى 

والكنايات...»(٢).
وأدلتها وعناصرها،  معناها  وأبيِّن  فيها،  القول  ل  القاعدة سأفصِّ وألهمية هذه 

الفقهية: الفروع  على  وتطبيقاتها 

.٢٢٠/٢ - ٢٢١ الموافقات،  الشاطبي:   (١)
.١٧٦/١ - ١٧٧ الفروق،  القرافي:   (٢)
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به  يعترف  ولـم  قلبه  يقبله  لم  إنـكارًا  وأنكره  الشـيء  نكر  مـن  لغـة:  النكـر  ـ 
االعتراف،  خالف  واإلنكار  ونهيتـه،  عبته  إذا  إنكارًا  فعله  عليه  وأنكـرت  لسـانه، 

القلب(١). إليها  يسكن  التي  المعرفة  خالف  اللغة  في  وأصله 
فتغير  عليه  كان  عمـا  أزلته  إذا  تغييرًا  الشـيء  غيرت  من  مأخـوذ  والتغييـر:  ـ 

شيئين(٢). اختالف  على  يدل  اللغة  في  وأصله  هو، 
المنع  اللغة  فـي  وأصله  القضاء،  اللغة:  فـي  وهو  ُحكم  جمـع  واألحـكام:  ـ 

والفصل(٣). واإلتقان 
وإدراك  سـلبًا(٤)،  أو  إيجابًا  آخر  إلى  األمر  إسـناد  االصطالح:  في  والحكم  ـ 

وقوعها(٥). عدم  أو  النسبة  وقوع 
المتعلق  تعالـى  اهللا  خطاب  هـو  الشـماخي :  عرفه  كما  الشـرعي  والحكـم  ـ 
التعريف الذي اصطلح  التخيير أو الوضع(٦)، وهو  بأفعال المكلفين باالقتضاء أو 

األصول (٧). أهل  عليه 
المكلفين  بأفعال  المتعلق  اهللا  خطاب  «أثر  بأنه:  تعريفه  السـالمي   اختار  بينما 

الوضع»(٨). أو  التخيير  أو  باالقتضاء 

ص ٨٥٨. المنير،  المصباح  الفيومي:  ـ   .٤٧٦/٥ اللغة،  مقاييس  معجم  فارس:  ابن   (١)
ص ٦٢٩. نفسه،  المرجع  الفيومي:  ـ   ٤٠٣/٤ نفسه،  المرجع  فارس:  ابن   (٢)

.٩٥١/٢ حكم،  مادة:  العرب،  لسان  منظور:  ابن  ـ  ص ٢٠٠  نفسه،  الفيومي:   (٣)
ص ١٢٣. التعريفات،  الجرجاني:   (٤)
.١٢/١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٥)

ص ٢٧٢. (مخ)  المختصر،  شرح  الشماخي:   (٦)
الناظر،  روضـة  قدامـة:  ابـن  ـ   ١٣٥/١ اإلحـكام،  اآلمـدي:  ـ   .٥٥/٢ المسـتصفى،  الغزالـي:   (٧)
ابـن  ـ  ص ٥.  الفحـول،  إرشـاد  الشـوكاني:  ـ   .٤٧/١ السـول،  نهايـة  األسـنوي:  ـ   .٩٠/١

.٥٤/١ الرحموت،  فواتح  عبد الشكور: 
.٢١٣/٢  ،١٢/١ الشمس،  طلعة  السالمي:   (٨)
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وبعبارة  وكثيـره،  الوقت  لقليل  اسـم  وهو  وزمن،  زمـان  جمـع  واألزمـان:  ـ 
وطويلها»(١). قصيرها  الوقت  من  «المدة  أخرى 

وعاداتهم  النـاس  أحـوال  تغييـر  القاعـدة  هـذه  فـي  الزمـان  بتغيـر  والمـراد 
عليهم(٢). األزمان  بتقلبات  وأعرافهم 

إذا  الواقع  فـي  الجزئيـة  األحـكام  أن  للقاعـدة:  اإلجمالـي  والمعنـى  ـ 
لتبدل  الوقائع  من  أمثالها  في  تتبدل  قـد  زمن  في  العرف  على  مبنيـة  كانـت 
األزمان،  بِتبـدل  تتبـدل  العـادات  فـإن  الزمـان،  هـذا  فـي  والعـادة  العـرف 
على  المبنية  األحكام  أما  لتبدلها،  تبعًا  أيضًا  تتبدل  عليها  المبنية  فاألحـكام 
األزمان  بتقلبـات  وال تتبـدل  فال تتغير  ثابتـة  أعـراف  أو  شـرعية  نصـوص 
على  بل  وعادة  عرف  على  ُيبَن  لم  العمد  القاتـل  من  كالقصاص  وتبدلهـا، 

فال يتغير(٣). شرعية  أدلة 
من  كثير  فـي  كبير  تأثيـر  له  الزمنيـة  واألحـوال  األوضـاع  تغيـر  فـإن  وعليـه 
عرف  على  مبنّيًا  الشرعية  األحكام  من  ما كان  ألن  االجتهادية؛  الشرعية  األحكام 
الزمن  عن  العادة  باختالف  الحكم  بمقتضى  العمل  كيفية  تتغير  وعاداتهم  النـاس 
خيار  الشـرع  أثبت  فمثالً:  فال يتغير.  بالنـص  الثابت  الحكـم  أصل  أمـا  السـابق، 
القائل:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بحديث  ثابت  وهذا  يره(٤)،  ولم  شـيئًا  اشـترى  لمن  الرؤية 

رآه»(٥).  إذا  الخيار  فله  يره  لم  شيئًا  اشترى  «من 

ص ٢٣٣. الفقهاء،  لغة  معجم  وقنيبي:  جي  قلعة   (١)
ص ٢٦٠. الكلية،  القواعد  عثمان:  محمد  شبير   (٢)

زيـدان  ـ  نفسـه.  المرجـع  عثمـان:  محمـد  شـبير  ـ   .٩٩/١ المجلـة،  شـرح  القاضـي:  سـليم   (٣)
ص ١٠٢. اإلسالمية،  الشريعة  لدراسة  المدخل  عبد الكريم: 

.١٣٧/٥ الجامع،  جعفر:  ابن   (٤)
سنده  وفي  والبيهقي  مصنفه،  في  شيبة  وابن  الدارقطني  أخرجه  ومرسالً،  مسندًا  روي  الحديث   (٥)
نصب  كتاب  ـ ،  ت: ٧٦٢ه يوسـف  عبد اهللا بن  أبو محمـد  الدين  جمال  الزيلعي  ينظـر:  مقـال، 

.٩/٤ الهداية،  ألحاديث  الراية 
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بناء  عصرهم  في  الناس  اعتياد  المتقدمون  رأى  وقد  الحديث  هذا  على  فبِناء 
الدار  بيت واحد من  إن رؤية  فقالوا:  بيوتها  بين  الدور على نسق واحد ال تفاوت 

الخيار. إسقاط  في  الجميع  رؤية  عن  ُيغني 
يختلف  الـدور  وصارت  وهندسـتها  اإلنشـاءات  طرق  اختلفت  لمـا  ولكـن 
رؤية  من  ال بد  بأنـه  المتأخرون  أفتى  عاداتهم  بحسـب  بعض  عن  بيوتهـا  بعـض 
وكذلك  وزمان،  عصر  اختالف  بل  وبرهان،  حجة  اختالف  ليس  فهذا  جميعهـا، 
تقبض  لم  بأنها  الدخول  بعد  الزوجة  تصديق  بعدم  الفقهاء   من  المتأخـرون  أفتـى 
للمنكر  القول  إن  والقاعدة  للقبض،  منكرة  أنها  مع  المهر،  من  تعجيله  المشروط 

قبضه(١). قبل  نفسها  ال تسلِّم  العادة  في  لكنها  يمينه،  مع 
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الصحابة  واإلجماع  وآثار  نَّة  والسُّ القرآن  من  كثيرة  بأدلة  القاعدة  لهذه  يستدل 

األدلة: لتلك  بيان  يلي  وفيما  والمعقول، 

الكريم: القرآن  من  ـ  أ 
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O﴿ تعالى:  قوله  ـ   ١
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y

(األنفال: ٦٥).   ﴾ j  i  h  g  f

باآلية: االستالل  وجه 
 V ﴿ نزلت  «لما  قال:  عباس  ^  ابن  عن  اآلية  هذه  تفسير  في  البخاري   روى 
المسلمين  على  ذلك  شـّق  (األنفال: ٦٥ )،   ﴾\  [  Z  Y  X  W

 p  o  n  m  l ﴿ التخفيف:  فجاء  عشرة  من  أحد  يفر  أال  فرض  حين 

.١٠٢ اإلسالمية،  الشريعة  لدراسة  المدخل  زيدان:  عبد الكريم  ـ  ص ٣١٠.  الوجيز،  البورنو:   (١)
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قـال:  (األنفـال: ٦٦) .   ﴾ {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q

عنهم»(١). ما خفف  بقدر  الصبر  من  نّقص  الِعدة  من  عنهم  اهللا  خفف  فلما 
رفع  «وهو  بعضهم  زعمه  الذي  األصولي  النسخ  على  ال تدل  الرواية  وهذه 
اآلية  إن  بل  األبـد»،  على  به  العمل  وانتهاء  األولـى  اآلية  تضمنته  الـذي  الحكـم 
الضعف(٢)،  بحال  مفيـدة  رخصة  والثانية  القـوة،  بحال  مفيدة  أو  عزيمـة  األولـى 
لها  جاءت  التي  الحالـة  غير  معينة  لحالـة  ُشـرعت  الثانية  اآلية  فإن  عليـه،  وبنـاء 
يعمل  القوة  حـال  ففي  الحال،  بحسـب  يكون  الحكـم  وتغيير  األولـى(٣)،  اآليـة 

الثانية(٤). باآلية  يعمل  الضعف  حال  وفي  األولى،  باآلية 

النبوية: نَّة  السُّ من  ـ  ب 
ودليالً  فيها،  أصـالً  التغيير  مـن  النوع  لهذا  يجد  النبويـة  ـنَّة  السُّ في  والناظـر 

ذلك: فمن  ومثال،  شاهد  من  أكثر  في  عليها 
ضّحى  «َمن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال:  األكوع   سلمة بن  عن  البخاري   ما رواه  ـ   ١
المقبل  العام  كان  شيء»(٥).  فلما  منه  بيته  في  ويبقى  ثالثة  بعد  فال يصبحنَّ  منكم 
وادخروا  وأطعموا  «كلوا  قال:  الماضي،  العام  فعلنا  كما  نفعل  رسول اهللا  يا  قالوا 
«إنما  رواية:  فيها»(٦).  وفـي  تعينوا  أن  فـأردت  جهد  بالناس  كان  العام  ذلـك  فـإن 

وتصدقوا»(٧).  وادخروا  فكلوا  دّفت،  التي  الدافة  أجل  من  نهيتكم 
حديث   ٧ بـاب  التفسـير  كتاب  البخاري،  صحيـح  شـرح  الباري  فتح  العسـقالني:  حجـر  ابـن   (١)
القرطبي:  ـ   .٣٢٤/٢ العظيـم،  القرآن  تفسـير  كثير:  ابن  أيضًا  ينظـر:  ـ   .٣١٢/٨ رقـم ٤٦٥٣، 

.٤٤/٨ القرآن،  ألحكام  الجامع 
الجامعة اإلسالمية  ـ ،  القرآن، ط، ١٤٠٤/١ه الجوزي: نواسخ  ابن  ـ  نفسه.  المرجع  ابن حجر:   (٢)

.٣٥٢/١ الميار،  محمد  ودراسة:  تحقيق  المنورة  بالمدينة 
ص ٤٢٢. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (٣)

ص ٢٦١. الكلية،  القواعد  عثمان:  شبير   (٤)
.١٥٦٣/٣ رقم (٢٣٤)  األضاحي،  كتاب  مسلم،  صحيح   (٥)

رقم (٥٥٦٩). األضاحي،  كتاب  البخاري،  صحيح   (٦)
.١٥٦١/٣ رقم (٢٨)  مسلم،  صحيح   (٧)
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بالحديث: االستدالل  وجه  ـ 
فقد نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ادخار لحوم األضاحي فوق ثالثة أيام وأمر بالتصدق 
ُيحَمل  األولى  ـنة  السَّ في  فالنهي  االدخار،  لهم  التالي  العام  في  أباح  ثم  بالباقي، 
المدينة وهم يحتاجون  على حالة معينة طارئة، وهي وجود ضيوف وافدين على 
لحم  من  األخوة  وسماحة  الضيافة  كرم  ما يوجبه  وهذا  والمواسـاة،  اإلكرام  إلى 
العلة،  تلك  وزالـت  العارض  الظرف  ذلـك  ارتفع  الثانية  السـنة  وفـي  الضحايـا، 
لها  وتبعًا  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  به  أفتى  الذي  الحكم  زال  فقد  باالدخار،   0 لهم  فأذن 
حالة  على  المبني  الحكـم  أن  على  يدل  مما  اإلباحة،  إلـى  المنع  من  فتـواه  غيَّـر 

الحالة(١). تلك  بتغير  يتغير  طارئة 
أبدا  بـه  ال يحكم  بالنسـخ  المرفوع  أن  «اعلـم  تفسـيره:  فـي  القرطبـي   قـال 
ناس  بلدة  أهل  على  قدم  فلو  العلة،  لعـود  الحكم  يعود  علته  الرتفاع  والمرفـوع 
بها  يسـدون  سـعة  البلدة  تلك  أهل  عند  يكن  ولم  األضحى  زمان  في  يحتاجون 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص »(٢). لتعيَّن عليهم أال ينحروها فوق ثالث كما فعل  فاَقتهم إال الضحايا 

هريرة  3  أبي  عـن  صحيحه  في  البخاري   مـا رواه  أيضـًا  ـنَّة  السُّ ومـن  ـ   ٢
ثم  قيل:  ورسـوله،  باهللا  إيمان  قال:  أفضـل؟  األعمال  أي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «سـئل  قـال: 
الجهاد  حج مبرور»(٣)  فجعل  قال:  ماذا؟  ثم  قيل:  الجهاد في سبيل اهللا  قال:  ماذا؟ 

اإليمان. بعد  األعمال  أفضل  اهللا،  سبيل  في 
سـأله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  عن  المؤمنين  #  أم  عائشـة   عن  أيضـًا  البخـاري   وروى  ـ 

الحج»(٤).  الجهاد  «نِْعم  فقال:  الجهاد  عن  نساؤه 

المقدمة  البحوث  من  حولها،  تثار  التي  والشبهات  اإلسالمية  الشريعة  تطبيق  وجوب  السدالن:   (١)
السعودية، ١٤٠٤،  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  بجامعة  المنعقد  الفقه اإلسالمي  لمؤتمر 

ص ٢٦١. الكلية،  القواعد  عثمان:  شبير  وينظر:  ـ  ص ١١٨ - ١١٩. 
.٤٨/٢ ـ ،  ١٣٨٧ه بالقاهرة  والنشر  للطباعة  العربي  الكتاب  دار  القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي:   (٢)

رقم (٢٦). العمل،  هو  اإليمان  إن  قال  من  باب  اإليمان،  كتاب  البخاري،  صحيح   (٣)
رقم (٢٨٧٦). النساء،  جهاد  باب  الجهاد،  كتاب  البخاري،  صحيح   (٤)
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النسـاء  أما  الرجال،  حق  فـي  فذلك  العمل،  أفضـل  مـن  كان  وإن  فالجهـاد 
أنه  هنا  ونجـد  السـابق،  الحديث  في  جاء  كمـا  مبرور  حج  لهـن  جهـاد  فأفضـل 
حمل  في  األصل  إذ  امرأة،  السائل  كان  لما  وجوابه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فتوى  تغيرت 

للرجال. يكون  أن  السالح 
الختالف  وذلك  مختلفة،  بأجوبة  الواحد  السؤال  عن  يجيب ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وهكذا 
أو  قصوره  ويعالـج  حاله،  يناسـب  بما  واحد  كل  يجيـب  فهـو  السـائلين؛  أحـوال 
أنه أشفى لمرضه، وأصلح ألمره(١). الدواء ما يرى  إنسان من  تقصيره، ويعطي كل 

عليهم: اهللا  رضوان  الصحابة   آثار  مِن  ـ  ج 
في  الناس  أفقـه  يجدهم   @ الراشـدين  وُسـنَّة  الصحابة   هْدي  فـي  والناظـر 

ومنها: مظانها  في  طلبها  من  يجدها  عديدة  أمثلة  ولذلك  القاعدة،  هذه  اختيار 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زمن  في  يكن  لم  فإنـه  الخمر،  شـارب  عقوبة  في  فتواهم  تغيـر  ـ   ١
حّد مقدر وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير، ولما انتهى األمر إلى أبي  بكر  3 

االعتصام(٢). في  الشاطبي   قال  كما  النظر  طريق  عن  أربعين  العقوبة  قرر 
الشرب  على  أبو بكر   «وجلد  فقال:  الحكم  هذا  في  أطفيش   القطب  وخالفه 
بكر   بأبي  عمر   واقتدى  أربعين،  عليه  جلد  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  أنه  مع  ثمانين 
منزلة  ذلك  علـى  إياه  الحاضرين  إقـرار  مع  ثمانين  َجلـده  فنزل  الثمانيـن  علـى 
بهالك  حكم  الربيع (٣)  أن  حتى  قبوله،  فوجب  الثمانين  إلى  رجع  بأنه ملسو هيلع هللا ىلص  خبـره 

الثمانين...»(٤). تارك 

ص ٤٤٤. الفقهية،  القواعد  السدالن:   (١)
.١١٨/٢ مصر،  بالقاهرة،  السعادة  مطبعة  ط  الموافقات،  الشاطبي:   (٢)

لَِوى  في  ودفن  ١٧٠هـ)  سـنة  (ت: حوالي  الُعماني  األزدي  أبو عمرو  حبيب  الربيع بـن  يقصـد   (٣)
ترجمته. سبقت  بُعمان. 

التراث  وزارة  نشر  ط ١٤٠٢هـ/١٩٨٤م،  والفرع،  األصل  شـامل  يوسـف:  أمحمد بن  أطفيش   (٤)
.١٢/١ ُعمان،  سلطنة  والثقافة  القومي 
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أّن  مِن  الشاطبي   إليه  ما ذهب  ترجح  السنن  كتب  في  وردت  التي  والروايات 
إلى مصدر  القطب   أربعين جلدة، ولم يشر  الخمر  كان يجلد شارب  أبا بكر 3 

حكمه. في  اعتمدها  التي  الرواية 
خالفة  في  كان  الشـراب  أن  عباس  ^  ابن  عن  سـننه  فـي  البيهقـي   وروى  ـ 
هذا،  لهم  فرضنـا  لو  أبو بكـر :  فقال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ؛  عهد  فـي  منهم  أكثـر  بكـر   أبـي 
أبو بكر 3  فكان  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ،   عهد  في  يضربون  كانوا  مما  نحـوًا  لهم  «فتوخـى 

.(١)«  5 توفي  حتى  أربعين  يجلدهم 
ضرب  بكر   أبا  أّن  الخدري   سـعيد  أبي  عن  مصنفه  في  عبد الرزاق   وروى  ـ 
في  الضرب  جنـس  من  ليس  بالنعليـن  «والضرب  أربعيـن  بالنعليـن  الخمـر   فـي 
جلد  في  الناس  شاور   3 الخطاب   عمر بن  عهد  كان  فلما  المقدرة...  الحدود 
إن  علي :  فقـال  عليها  واجتـرأوا  شـربوها  قد  الناس  إن  وقـال:  الخمـر،  شـارب 
حّد  فاجعله  األبريـاء)،  قذف  (أي  افتـرى  هذى  وإذا  هـذى،  سـكر  إذا  السـكران 

ثمانين»(٢).  الفرية  حد  عمر   فجعله  القذف)،  (أي  الفرية 
في  الخمر  شـرب  لمن  الضرب  على  النفي  زاد  أنـه  عمر 3  عـن  وجـاء  ـ 
شرب  بشـيخ  أُتَي  فقد  الكريم...  الشـهر  حرمة  انتهاك  من  ذلك  في  لما  رمضان، 
شـهر  أفي  للمنخرين)  اهللا  كّبـه  (أي  للمنخريـن  للمنخريـن  فقـال:  رمضـان  فـي 

الشام (٣).  إلى  سيَّره  ثم  ثمانين  فضربه  صيام؟  وولداننا  رمضان 
فالمالحظ أن حد الشرب كان مخففا في عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبي  بكر 3 ،  
عليهم  شـدد  الناس،  بها  وجاهـر  الخمر  شـرب  وانتشـر  البلوى  به  عّمـت  ولمـا 
العقوبة  أن  على  يدل  وهذا  جلدة،  ثمانين  وهو  القذف  حد  إلى   3 عمر  ورفعه 
وتكرر  بالفجـور،  واشـتهاره  ُعتـوه  ومقـدار  المجـرم،  حـال  باختـالف  تختلـف 

.٣٢٠/٨ الكبرى،  السنن  البيهقي:   (١)
.٣٧٩/٧ المصنف،  عبد الرزاق:  الصنعاني   (٢)

.٣٢١/٨ الكبرى،  السنن  البيهقي:   (٣)
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ُيشـّدد  األحوال  هذه  ألجل  بالعقوبة،  ارتداعه  وعدم  مرّة،  بعد  مرة  منـه  الجريمـة 
الحرمات. ينتهك  ولم  وال فجور،  بفسق  يشتهر  لم  من  بخالف  عليه، 

دامت  فما  أثره ،  إلى  أحوج  نظـره  إلى  الحاكم  أن  اإلباضية   بعـض  يـرى  ـ   ٢
كانت  لو  وحتى  بل  واجتهادهم،  األمـر  ألولي  متروكة  فهي  مقدرة  غيـر  العقوبـة 
يؤخر  الحاكم  تجعل  ظروف  وتطرأ  أحوال  تِجّد  فقد  قطعيا  الحكم  وكان  مقّدرة 

صاحبه. عن  أثره  ُيسقط  أو  الحكم،  تنفيذ 
ـ فقد روى ابن أبي شيبة  في مصنفه بسنده قال: «كتب عمر بن الخطاب   3 
لئال  الدرب؛  علـى  يطلع  حتى  بحـّد  أحدًا  وال سـرية  جيش  أميـر  ال يجلـدّن  أن 

بالكفار»(١).  يلحق  أن  الشيطان  حمية  تحمله 
الوليد بن  علـى  الحّد  يقام  أن  منـع  اليمان  3  حذيفة بـن  أن  ثبـت  وقـد  ـ 
عدوكم؛  مـن  دنوتم  وقـد  أميركم  أتحـّدون  وقـال  الغـزو،  في  أميـر  وهـو  عقبـة  

فيكم(٢).  فيطمعون 
وقد  محجن ،  أبي  على  الحد  يقم  لم   3 وقاص   أبي  سـعد بن  أن  وثبت  ـ 

القادسية (٣).  يوم  الخمر  شرب 
المؤلفة  يعِط  لـم  حين  عمر 3  فعله  «مـا  أيضًا  الباب  هـذا  فـي  ويدخـل  ـ 

المجاعة»(٥). عام  في  سرق  عّمن  الحد  أسقط  «وحين  الزكاة»(٤)،  من  قلوبهم 
االجتهادية  األحكام  في  الصحابة   اجتهادات  علـى  الجوزية   قيم  ابن  وعقـب 
الناس  على  اإلسـالمية  للشـريعة  العامة  األصول  مع  تغييرهـا  ال يتعـارض  التـي 

باب  الحـدود،  كتاب   ،١٠٣/١٠ واآلثـار،  األحاديـث  في  المصنـف  الكتاب  شـيبة:  أبـي  ابـن   (١)
رقم (٨٩١٠). حديث   ،١٥٢٣

ال تقام  زعم  من  بـاب  السـير،  كتاب   ،١٠٥/٩ الكبرى،  السـنن  بذيل  النقي  الجوهـر  البيهقـي:   (٢)
لبنان. المعرفة  دار  ط  الحرم،  أرض  في  الحدود 

.٥٦٢  ،٥٦٠/١٢ المصنف،  الكتاب  شيبة:  أبي  ابن   (٣)
.٤٥/٢ لبنان،  العربي  الكتاب  دار   ،١٩٧٤ ط ٢،  الصنائع،  بدائع  الكاساني:   (٤)

.٢٧٨/٨ الكبرى،  السنن  البيهقي:   (٥)
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الشـرع  قواعد  من  وال قاعدة  وال قياسـًا،  نّصًا  ما يخالف  هذا  في  «وليس  بقوله: 
في  قدامة   ابن  وقال  أصوب»(١).  كان  الصحابة  إجماع  أنه  عَي  ادُّ بل  وال إجماعًا، 

خالفه»(٢). يظهر  لم  اتفاق  «وهذا  نفسه:  المعنى 
الناس  حال  لتغير  بهـا؛  والتعريف  اإلبل  ضالَّة  التقاط   3 عثمـان   أمـر  ـ   ٣
ضوال  «كانت  قـال:  الزهري   شـهاب  ابن  عن  مالك   اإلمام  روى  فقد  زمنـه،  فـي 
كان  إذا  حتى  أحد،  ال يمسها  تناتج  مؤبلة  إبالً  الخطاب   عمر بن  زمان  في  اإلبل 
وهذا  ثمنها(٣).  أعطي  صاحبها  جـاء  فإذا  تباع،  ثم  بتعريفها  أمر  عفـان   عثمان بـن 
سـقاؤها  «معها  عنها:  سـئل  عندما  قال  فقد  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ما أمر  خالف  على 
العيش  على  قادرة  فهي  ربها»(٤)،   يلقاها  حتى  العشب  وتأكل  الماء  َتِرد  وحذاؤها، 
خالفًا  الذئب  اعتداء  من  عليها  وال يخاف  العشب  وتأكل  الماء  ترد  فهي  وحدها 
الديني  الوازع  بقـوة  وإخفاءها  لها،  الصحابة   أخذ  مـن  عليها  وال يخاف  للغنـم، 
الختالف  بالتقاطها  عثمان  أمر  الحال،  وتغير  الديني  الـوازع  خفَّ  فلما  عندهـم، 

.١٨/٣ العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعالم  الجوزية:  قّيم  ابن   (١)
.١٧٤/٣ ـ ،  ١٤١٠ه مصر،  القاهرة  هجر  مطابع  والحلو،  التركي  ابن  تحقيق:  المغني،  قدامة:  ابن   (٢)
القاهرة، ١٩٥١م،  الحلبي  الحوالك، للسيوطي، مطبعة مصطفى  تنوير  الموطأ مع  اإلمام مالك:   (٣)
شهاب  ابن  سمع  أنه   ،٧٥٩/٢ األقضية،  في  مالك  رواه  للموطأ،  أخرى  نسخة  وفي   ،١٢٩/٢
إذا  مؤبلة  «إبالً  األصـول:  جامع  في  األثير  ابن  قال  الحديـث».  اإلبل...  ضوال  «كانـت  يقـول: 

.٧١١/١٠ مهملة».  اإلبل  كانت 
ما يكره  رأى  إذا  والتعليـم  الموعظة  في  الغضب  بـاب   (٢٨) العلم،  كتاب  فـي  البخـاري  رواه   (٤)
النبي ملسو هيلع هللا ىلص سأله رجل عن ضالة اإلبل فغضب حتى احمرت  أن  الجهني  (٩١) عن زيد بن خالد 
حتى  فذرها  الشـجر،  وترعى  الماء  ترد  وحذاؤها،  سـقاؤها  معها  ولها؟  لك  «وما  فقال:  وجنتاه 
ابن  قال  اللقطة  في  رقم (١٧٢٢)  ومسلم  ـ   .(٢٤٣٦) اللقطة  في  ورواه   ،٣١/١ ربها».  يلقاها 
به  ما تطأ  وهو  حذاؤها  معهـا  بقوله:  اإلبل  ضالة  فـي  شـدد  «إنما  األصول»:  «جامع  في  األثيـر 
تقوى  أنها  أراد  (سقاؤها)  وقوله  األرض،  قطع  على  به  تقوى  أنها  أراد  ألنه  حقها،  من  األرض 
اإلبل  معنى  في  ما كان  وكذا  المفترسـة،  السـباع  من  واالمتناع  الشـجر  ورعي  الماء  ورود  على 

.٢٠٢/١٠ اهـ  والحمير».  والخيل  البقر  من 
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وامتدت  والذمم،  األخالق  فساد  إليهم  دّب  قد  الناس  أن  رأى  ألنه  ذلك  الحال؛ 
صاحبها  لحـق  وأحفظ  اإلبل  لضالـة  أصون  التدبير  فهـذا  الحـرام،  إلـى  أيديهـم 
خوفا مِن أْن تنالها يد سارق أو طامع، فهو بذلك ـ وإن خالف أمر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ذلك  موجب  علـى  العمل  بقي  لو  إذ  لمقصـوده،  موافق  هـو  إنما  ـ  الظاهـر  فـي 
في  والسـالم  الصالة  عليه  النبي  مـراد  عكس  إلى  آلل  الزمـان  فسـاد  بعد  األمـر 

ضررًا(١). نتيجته  وكانت  األموال،  صيانة 

اإلجماع: من  ـ  د 
بتغير  تتغير  المتغيرة  األعراف  على  المبنية  األحكام  أن  علـى  العلماء  أجمـع 
ـ  أنهم  ترى  «أال  يقول:  حيث  القرافي   اإلجماع  نقل  وممن  والعـادات،  األعـراف 
غالب  على  يحمل  الثمن  فيهـا  أطلق  إذا  المعامالت  أن  على  أجمعـوا  ـ  الفقهـاء  
إلى  العادة  انتقلت  فإذا  عليه،  اإلطالق  حملنا  معّينًا  نقدًا  العادة  كانت  فإذا  النقود، 
اإلطالق  وكذلك  منه،  العادة  النتقال  األول  وألغينا  إليه،  العادة  انتقلت  عْيًنا  غيره 
تغيرت  إذا  العوائد  على  المحمولة  الفقـه  أبواب  وجميع  واأليمان،  الوصايا  فـي 

األبواب»(٢). تلك  في  األحكام  تغيرت  العادة 

المعقول: من  ـ  هـ 
في  الناس  يوقع  متغيـرة  أعراف  على  المبنيـة  األحكام  علـى  الجمـود  وألن 
وصف  في  القيم   ابن  يقول  كما  إليه  ما ال سـبيل  وتكليف  ومشـقة،  شـديد  حرج 
والنيات  األزمنة واألمكنة واألحوال  تغير  الفتوى واختالفها بحسب  «تغير  فصل: 
على  عظيم  غلط  به  الجهل  بسـبب  وقع  جّدًا  النفع  عظيم  فصل  «هذا  والعوائد»: 

إخراج  اإلسـالمي،  الفقه  تاريـخ  عن  نقـالً   ،٩٥٠/١ - ٩٥١ العـام،  الفقهـي  المدخـل  الزرقـا:   (١)
الكلية،  القواعد  شـبير:  وينظر:  ـ  ص ٤٨.  الملوك،  وادي  مطبعة  ط،  األزهر  في  الشـريعة  كلية 

ص ٢٦١.
ص ٢٣٢. األحكام،  عن  الفتاوى  تمييز  في  اإلحكام  القرافي:   (٢)
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أن  ما يعلم  إليـه  ما ال سـبيل  وتكليف  والمشـقة،  الحـرج  من  أوجـب  الشـريعة 
مبناها  الشـريعة  فإن  بـه(١)،  ال تأتي  المصالـح  رتب  أعلى  فـي  الباهـرة  الشـريعة 
كلها،  عدل  وهي  والمعاد،  المعـاش  في  العباد  ومصالح  الِحَكم  علـى  وأساسـها 
إلى  العدل  من  خرجت  مسألة  فكل  كلها،  وحكمة  كلها،  ومصالح  كلها،  ورحمة 
الحكمة  وعن  المفسـدة،  إلى  المصلحة  وعن  ضدها،  إلى  الرحمة  وعن  الجور، 

بالتأويل...»(٢). فيها  أدخلت  وإن  الشريعة  من  فليست  العبث،  إلى 
في  ضالل  أبدًا  المنقوالت  على  «الجمـود  المعنى:  هذا  قي  القرافي   ويقـول 

الماضيين»(٣). والسلف  المسلمين  علماء  بمقاصد  وجهل  الدين، 
أن  لإلفتاء  يتصـدى  الذي  المفتي  فـي  واألصوليون   الفقهـاء   اشـترط  ولهـذا 
المفتي  أن  «والتحقيق  عابدين :  ابن  فقال  وعاداتهم،  النـاس  بأحوال  عارفًا  يكـون 
من  كثيرًا  ألن  الناس»(٤)؛  بأحوال  ومعرفة  اجتهاد،  ضرب  من  له  ال بد  الواقع  في 
وبأخالق  الزمنية،  والوسـائل  باألوضاع،  وثيق  ارتباط  ذات  االجتهادية  األحـكام 
فأصبح  معين،  زمن  في  لبيئة  ناجحًا  عالجًا  أو  تدبيرًا  كان  حكم  من  فكم  العامة، 
عكسـه  على  يفضي  أصبح  أو  منه،  المقصود  إلى  ال يوصل  أجيال  أو  جيـل  بعـد 

واألخالق. والوسائل  األوضاع  بتغير 
الزمنية  واألحـوال  األوضاع  لتغير  أن  الشـريعة  فقه  في  المقرر  مـن  أن  كمـا 
أوجبه  تنظيم  األحـكام  هذه  ألن  االجتهادية؛  األحكام  مـن  كثير  في  كبيـرًا  تأثيـرًا 

المفاسد. ودرء  المصالح،  وجلب  العدل،  إقامة  إلى  يهدف  الشرع، 
من  كثير  في  الفقهية  المذاهب  شتى  من  المتأخرون  الفقهاء   أفتى  هذا  وعلى 
هؤالء  وصرح  األولـون،  وفقهاؤها  مذاهبهـم  أئمة  به  ما أفتـى  بعكـس  المسـائل 

.٣/٣ الموقعين،  إعالم  الجوزية:  قيم  ابن   (١)
.٢٧/٣ الكردي،  زكي  اهللا  فرج  طبعة  نفسه،  المرجع  الجوزية:  قيم  ابن   (٢)

ص ٢٣٢. اإلحكام،  القرافي:   (٣)
.١١٧/٢ العرف،  على  األحكام  بناء  في  العرف  نشر  عابدين:  ابن   (٤)
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وفساد  الزمان،  اختالف  هو  سبقهم  عمن  فتواهم  اختالف  سبب  بأن  المتأخرون 
لو  بل  مذاهبهم،  فقهـاء  من  للسـابقين  مخالفين  الحقيقة  فـي  فليسـوا  األخـالق، 
واألخالق  الزمان  اختـالف  ورأوا  المتأخريـن،  عصر  في  األولـون  األئمة  ُوجـد 

المتأخرون(١). ما قال  إلى  لعدلوا 
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تخضع  التي  األحـكام  وهي  رئيسـية  عناصر  عدة  من  القاعـدة  هـذه  تتكـّون 
الزمان،  بتغير  تغير األحكام  الشرعي من  الزمان، والمقصد  تغير  للتغيير، وأسباب 

العناصر: لهذه  بيان  يلي  وفيما 
(الثابتة): التغيير  ال يدخلها  والتي  للتغيير  تخضع  التي  األحكام  ـ  أ 

نوعان: الشرعية  األحكام 
واإلجماع. نَّة  والسُّ القرآن  من  النص  صريح  مستنده  ما يكون  منها  ـ   ١

عادة،  أو  لعرف  قياس  أو  مصلحة،  من  االجتهاد  مستنده  ما يكون  ومنها  ـ   ٢
في  الشـرعية  األحكام  به  تنضبط  أن  ما يجـب  خالف  توهـم  التي  األمـور  ومـن 
القاعدة  تلك  على  بناء  محكمًا،  الناس  عرف  ما دام  أنه  هو  اإلسـالمية  الشـريعة 
أن  فال يلزم  األزمان  بتطور  متطورة  أعرافهم  دامت  وما  محكمة »  «العادة  العظيمة 
في  فالتغير  ظاهره،  فـي  عام  القاعدة  نص  ألن  كذلك؛  الشـرعية  األحكام  تكـون 
ألنه  مقصودًا،  ليـس  العموم  هذا  لكن  وغيرها،  النصيـة  لألحكام  شـامل  الظاهـر 
الناس  وأخالق  الزمان  بتبدل  تتبدل  التي  األحكام  أن  على  الفقهاء   كلمـة  اتفقـت 
التغير،  ال تقبل  ثابتة  النصية  فاألحكام  ذلك  وعلى  االجتهادية،  األحكام  هي  إنما 

القاعدة(٢). هذه  تحت  وال تدخل 
رسائله،  مجموعة  في  عابدين  البن  العرف»  «نشـر  من  نقالً   ،٩٤١/١ الفقهي،  المدخل  الزرقا:   (١)

بتصرف.  ،١٢٥/٢
ص ٤٢٩. الفقهية،  القواعد  السدالن:  ـ  ص ٣١١.  الوجيز،  البورنو:   (٢)
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فيه  يقع  الذي  الخطأ  إلى  ونّبـه  القاعدة،  هذه  معنى  الفقهاء   بعض  أكـد  وقـد 
تبدلت  مهما  ال يتبـدل  الشـرعي  الحكم  أن  هي  «والحقيقة  فقـال:  الناس  بعـض 
أتم  بعد  بابه  أغلق  وقد  النسخ،  طريق  عن  إال  ُهمَّ  اللَّ األعراف،  وتغيرت  األزمان 
من  وال سلطة  لمجتهد  فليس  الحنيف؛  الدين  هذا  بكمال  عباده  على  النعمة  اهللا 
ما بقيت  باقية  واألحكام  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وفاة  بعد  الشـريعة  من  شيء  نسـخ  السـلطات 
األحكام  بعض  أن  معناهـا  ليس  محكمة »  «العـادة  الفقهية  فالقاعـدة  إذن  الدنيـا، 

اللفظ. هذا  ظاهر  من  ُيفهم  كما  حقيقة  األزمان  بتبدل  تتبدل  الشرعية 
ظاهرها  كان  فلطالما  القاعدة؛  هذه  معنى  في  تحقيق  إلى  يحتاج  ذلك  وبيان 
هذه  كانت  ولـو  كيف  بها.  المـراد  المعنى  حقيقـة  عن  ومتاهـة  لألقـدام،  مزلقـًا 
رهًنا  كلهـا  األحكام  شـرعية  مصير  تكـون  أن  القتضت  ظاهرهـا  علـى  القاعـدة 

أحد»(١). به  يقول  أن  ما ال يمكن  وهو  وأعرافهم،  الناس  بعادات 
قالب  فـي  القاعدة  صياغـة  إعـادة  ضرورة  الفقهـاء   بعـض  يـرى  ولذلـك 
تعبير  هنا  «األحـكام»  بـ  التعبير  مجـرد  أن  إذ  عليـه،  هي  مما  وأجـود  أحسـن 
األحكام  تغييـر  ينكر  «ال  وهـي:  واضحة  بصيغـة  تصـاغ  أن  فاألولـى  موهـم، 
واألحوال  واألمكنة  األزمنة  بتغير  والعرف  المصلحة  على  المبنية  االجتهاديـة 

والعوائد »(٢). واألعراف 
عادات  على  بناء  األحكام  من  يتغير  فيما  القول  سـنفّصل  فإننا  ذلك  وألجل 
من  كثير  فيه  يقع  طالما  الذي  اللبس  نزيل  حتى  ال يتغير،  وما  وأعرافهـم،  النـاس 

األزمان ». بتغير  األحكام  تغير  ينكر  «ال  القاعدة:  تذكر  لما  الناس 
ُعرفًا  وأصبح  واعتادوه  الناس  عليـه  ما تعارف  الفقهاء   بعض  تتبع  وقد  هـذا 

صور: ثالث  في  فحصروه  لهم، 

الرسالة  مؤسسة  طبع  اإلسالمية،  الشريعة  في  المصلحة  ضوابط  رمضان:  سعيد  محمد  البوطي   (١)
ص ٢٨١. ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م،  ط ٥،  بيروت، 

ص ١٥٨. الفقهية،  القواعد  أحمد:  علي  الندوي   (٢)
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األولى: الصورة 
الشرع،  أوجده  بأن  شرعي،  حكم  بعينه  هو  الناس  عليه  ما تعارف  يكون  أن 

وأّكده. إليه  فدعا  فيهم  موجودًا  كان  أو 
وسـتر  الصالة،  إلى  القيام  عند  والحدث  النجـس  عن  الطهارة  ذلـك:  مثـال 
األجانب،  عن  زينتها  المرأة  وستر  الزوج،  على  الزوجة  نفقة  وثبوت  فيها،  العورة 
ذلك،  شابه  وما  والخمر،  والسـرقة  الزنا  في  والحدود  الجنايات،  في  والقصاص 
الوقت  نفس  فـي  وهي  وعاداتهم،  المسـلمين  أعراف  من  ُتعّد  أمـور  كلها  فهـذه 
ما كان  منهـا  سـواء  العقاب،  وتركها  الثـواب  فعلهـا  يسـتوجب  شـرعية  أحـكام 
كحكم  لـه،  ـنا  ومحسِّ مؤيِّدًا  الشـرعي  الحكـم  جاء  ثـم  اإلسـالم،  قبـل  متعارفـا 
القسامة، والدية، والطواف بالبيت، وما كان غير معروف قبل ذلك، وإنما أوجده 

ذلك. وغير  المرأة  وحجاب  الطهارة  كأحكام  نفسه،  اإلسالم 
مهما  التبديل،  أو  التغييـر  يد  تدخلها  أن  ال يجـوز  أبدًا  ثابتة  األحـكام  فهـذه 
ما بقيت  باقية  بأدلة  ثبتـت  ألنها  واألحوال؛  العادات  وتطـورت  األزمنة،  تبدلـت 
«العادة  الفقهـاء   قـول  فـي  بالعادة  المعنيـة  هـي  الصـورة  هـذه  وليسـت  الدنيـا، 

محكمة »(١).

الثانية: الصورة 
الحكم  به  يعلـق  ولكن  شـرعًا،  حكمًا  الناس  عليـه  ما تعـارف  ال يكـون  أن 

له). علة  (أي  له  مناطًا  كان  بأن  الشرعي 
والكالم،  الخطاب  وأسـاليب  التعبير،  وسـائل  من  الناس  ما يتعارفه  ومثاله: 
وما  واآلداب،  بالمـروءات  المخلة  والشـؤون  األعمال  من  عليه  يتواضعون  ومـا 
الصداق  قبض  كعادة  المعامالت،  شـؤون  من  فيه  شـرعّيًا  ال حكم  مما  يعتادونه 
توثيق  من وسائل  يجّد  وما  المبيعات،  قبض  يتم  بها  التي  والصورة  الدخول،  قبل 

ص ٤٣٠. الفقهية،  القواعد  السدالن:  ـ  ص ٢٨١ - ٢٨٢.  المصلحة،  ضوابط  البوطي:   (١)
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ال مدخل  مما  اإلنسان  في  والحياة  الخلق  ُسّنة  تفرضه  وما  والمعامالت،  العقود 
الحيض  وفترة  البلوغ  سـن  في  األقطار  عادات  كاختالف  به،  والتكليف  لـإلرادة 
التي  كاألمثلة  شـرعية  أحكامًا  ذاتهـا  بحّد  ليسـت  أمور  األمثلة  فهـذه  والنفـاس، 
وكالمهم  تعابيرهم  فـي  الناس  فاصطالحات  لهـا،  ومناط  متعلق  ولكنهـا  قبلهـا، 
والطالق  العقود  المتعلقة بصيغ  مناطات األحكام  أحكامًا شرعية، ولكنها  ليست 
للحكم  مناطًا  إال  ليست  بالمروءة  المخلة  األمور  من  عليه  تعارفوا  وما  واأليمان، 
قبض  وسـائل  من  بينهم  فيما  تعارفوه  وما  رفضها،  أو  الشـاهدين  شـهادة  بقبول 
من  الشـارع  عليه  رّتب  لمـا  أساسـًا  إال  ليس  الصداق  قبـض  ووقـت  المبيعـات 
«العادة  بقولهـم  الفقهاء   عناهـا  التي  هـي  العرف  مـن  الصورة  وهـذه  األحـكام، 
أحكام،  من  بها  عّلـق  لما  والمناط  األسـاس  هي  جعلها  الشـارع  ألن  محكمـة »؛ 
تتبدل  الطهارة  وسيلة  أن  ترى  أال  مناطه،  بتغير  تتغير  الحكم  صورة  أن  وال جرم 
الماء  استعمال  على  قدرته  من  المكلف  حالة  تبدل  حسب  والتراب  الماء  ما بين 

به. الطهارة  وجوب  مناط  هو  استعماله  على  قدرته  جعل  الشارع  ألن  وعدمها؛ 
هو  مناطاتها  مع  األحكام  هذه  مثـل  دوران  أن  ُيظن  أن  البّين  الخطـأ  ومـن  ـ 
الطهارة  أن حكم  كما  واحد،  الحاالت  في كل  الحكم  بل  لجوهرها،  وتغّير  تبدل 

واحد(١). أخرى  وبالتراب  تارة  بالماء  تؤدى  التي 
بتبدل  تتبدل  التـي  األحكام  أن  على  الفقهاء   كلمـة  اتفقت  ذلك  علـى  وبنـاء 
على  أو  المصلحة،  على  المبنية  االجتهادية  األحكام  هي  الناس،  وأخالق  الزمان 
العرف  علـى  أو  قبلنـا،  من  وشـرع  الصحابـة ،  وأقـوال  واالستحسـان،  القيـاس 
بالنص،  ثبتت  التي  االستحسان  وطرائق  االجتهاد،  مآخذ  من  ذلك  وغير  والعادة، 
باقية  شرعية  بأدلة  ثبتت  ألنها  أبدًا؛  التغيير  أو  التبديل  يد  تدخلها  أن  ال يجوز  فإنه 

الدنيا(٢). ما بقيت 

ص ٢٨٢ - ٢٨٣. ضوابط،  البوطي:   (١)
ص ٤٣١. القواعد،  السدالن:   ،٩٢٤/٢ - ٩٢٥ المدخل،  الزرقا:   (٢)
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العادتين،  هاتين  بين  الحاصل  الفرق  موافقاته  في  الشاطبي   أوضح  وقد  هذا 
ما ملخصه: فقال  عليه،  يترتب  وما 

ضربان: المستمرة  العوائد 
نفاها، ومعنى  أو  الشرعي  الدليل  أقرها  التي  الشرعية: وهي  العوائد  أحدهما: 
أو  تحريما،  أو  كراهة  عنها  نهى  أو  ندبًا،  أو  إيجابًا  بها  أمر  الشرع  يكون  أن  ذلك 

وتركًا. فعالً  فيها  أذن 
نفيه وال إثباته  في  ليس  بما  الخْلق  بين  الجارية  العوائد  الثاني: هي  والضرب 

شرعي. دليل 
العبد  سلب  في  قالوا  كما  الشرعية،  األمور  كسائر  أبدًا،  فثابت  األول:  وأما  ـ 
وسـتر  للمناجاة،  التأهب  وطهـارة  النجاسـة  بإزالة  األمـر  وفـي  الشـهادة،  أهليـة 
العوائد  من  ذلـك  أشـبه  وما  العري  على  بالبيت  الطواف  عن  والنهـي  العـورات 
األمور  جملة  مـن  فإنها  قبيحة،  أو  الشـارع  عند  حسـنة  إما  الناس،  فـي  الجاريـة 
فيها،  المكلفين  آراء  اختلفت  وإن  لهـا  فال تبديل  الشـرع،  أحكام  تحت  الداخلـة 
إن  مثالً:  يقال  حتى  حسـنًا،  وال القبيح  قبيحًا،  فيها  الحسـن  ينقلب  أن  فال يصح 
العورة  كشف  أن  أو  فلنجزه،  اآلن،  العادات  محاسـن  ال تأباه  العبد  شـهادة  قبول 
لكان  هذا  مثـل  صح  لو  إذ  ذلـك،  غير  أو  فلنجـزه،  وال قبيـح  بعيـب  ليـس  اآلن 
فرفع  باطل،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  موت  بعد  والنسـخ  المستمرة،  المستقرة  لألحكام  نسـخًا 

باطل. الشرعية  العوائد 
أسـباب  فهي  ذلك  ومع  تتبدل،  وقـد  ثابتة  العوائد  تكـون  فقد  الثانـي:  وأمـا 
والنظر  والوقاع  والشـراب  الطعام  شـهوة  كوجود  فالثابتة  عليها،  تترتب  ألحكام 
حكم  مسببات  من  أسـبابًا  كانت  وإذا  ذلك.  وأشـبه  والمشـي  والبطش  والكالم، 

دائمًا(١). وفقها  والحكم  عليها  والبناء  اعتبارها  في  فال إشكال  الشارع  بها 

.٢٨٣/٢ - ٢٨٤ الموافقات،  الشاطبي:   (١)
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في  متبدالً  ما يكـون  منها  «والمتبدلة  نفسـه:  السـياق  في  الشـاطبي   ويضيف 
بحسب  يختلف  فإنه  الرأس،  كشـف  مثل  وبالعكس،  قبح  إلى  حسـن  من  العادة 
في  قبيح  وغير  المشرقية ،  البالد  في  قبيح  المروءات  لذي  فهو  الواقع،  في  البقاع 
أهل  عند  فيكـون  ذلك،  باختـالف  يختلف  الشـرعي  فالحكـم  المغربيـة ،  البـالد 

قادح»(١). غير  المغرب   أهل  وعند  العدالة،  في  قادحًا  المشرق  

الثالثة: الصورة 
تنطبق  الصورة  فهـذه  شـرعي؛  لحكم  وال مناطًا  شـرعّيًا  حكمًا  ال يكـون  أن 
المختلفة،  حياتهم  مظاهـر  في  والتقاليد  العادات  مـن  الناس  ما يعتاده  كل  علـى 
ضمن  ويكون  شـرعي،  حكم  عليه  وال يتأسـس  شـرعّيًا  حكمًا  يصبح  لـم  وممـا 
وتقاليدهم  عاداتهم  يمارسـوا  أن  فللناس  الشـرعية،  والحريات  المباحات  حدود 
عاداتهم  يطـوروا  أن  ولهم  الثابتة،  الشـريعة  أمور  من  أمرًا  ال تعـارض  ما  دامـت 

الزمن(٢). مقتضيات  من  يرونه  حسبما  هذه  وتقاليدهم 
ويقول حسن الهضيبي  تحت عنوان َسنُّ القوانين ووضع النظم والتشريعات: 
إليه  ما تهدينا  حسب  ننظمها  دنيانا  أمور  من  كثير  لنا  ترك  قد  اهللا 8  أن  «والحق 
بتحقيقها، وبشرط  وأمرنا  لنا 4  إطار مقاصد عامة، وغايات حددها  في  عقولنا، 

حالالً»... تحرم  أو  حرامًا  ال تحّل  أن 
بالنصوص،  ثابت  والحـرام  الفرض  مع  الحكم  أّن  الهضيبـي   بّيـن  أن  وبعـد 
المباحات؛ فإن للمسلمين  ال يجوز تغييره وال الخروج عنه، أردف قائال: «...أما 
ـ  قانون  أو  الئحة  أو  قـرار  شـكل  تتخذ  قد  التي  ـ  األنظمة  مـن  فيهـا  يسـتووا  أن 
ومن  عامة،  مقاصد  تحقـق  بضرورة  وردت  لنصوص  تنفيـذًا  الحاجة  ما تقتضيـه 
 ﴾ p  o  n ﴿ بها:  تعالى  اهللا  أمر  التي  الشورى  تنظيم  قوانين  القبيل:  هذا 

(آل عمران: ١٥٩).  ﴾ ?  >  = ﴿ (الشورى: ٣٨) ، 

نفسه. المرجع  الشاطبي:   (١)
ص ٢٨٦. ضوابط،  البوطي:   (٢)
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الصحية،  الوقاية  وقوانين  العامة،  الشـوارع  في  المرور  تنظيم  قوانين  وأيضًا 
التعليم،  وقوانين  الري،  مياه  استعمال  وتنظيم  الزراعية،  اآلفات  مقاومة  وقوانين 
الشروط  وتحديد  والصيدلة،  والهندسة  كالطب  المختلفة،  المهن  تنظيم  وقوانين 
التي يجب أن تتوافر فيمن يزاولها، وقوانين تنظيم اإلدارات والمصالح، وتحديد 
يجب  التي  الشروط  وتحديد  الجيش،  وتنظيم  منها،  كل  وسـلطات  اختصاصاتها 
بناء  شـروط  وقوانين  ضباطـه،  وصف  ضباطـه  وفي  بـه،  يلتحق  فيمـن  توافرهـا 
المتعلقة  والقوانين  فيها،  الصحية  الشروط  وتوافر  سالمتها،  يحقق  بما  المساكن 
فيها،  العمل  طبيعة  حسب  كل  المختلفة،  المصانع  في  توافرها  الالزم  بالشـروط 

ذلك...»(١). ما ماثل  العامة...إلخ  المحال  تنظيم  وقوانين 
ما تقتضيه  حسـب  وتتغير  تتبدل  وقوانين  تشـريعات  «هذه  بأن  قوله:  ويختم 
سـّنها  في  الخطأ  من  معصومين  غير  ونحن  المواصالت،  وسـائل  بتغير  الحاجة 
النظام  وضع  نحسن  وقد  فيها،  علينا  واردان  والوهم  والخطأ  فيها،  اجتهادِنا  وفي 
بدالً  الناس  ببعض  اإلضرار  خطئنا  عـن  ينتج  وقد  المطلوب،  القصد  يحقق  بمـا 

والهالك...»(٢). الضرر  من  حمايتهم  من 
الناس عنها بحال من األحوال،  التي ال تخرج أعراف  الثالث  فهذه هي الصور 
األزمان »،  بتغير  األحكام  تغير  ينكر  «ال  القاعـدة:  هذه  معنى  نفهم  أن  ينبغي  وعليـه 
الناس  أعراف  من  ويتغير  يتبدل  قد  بما  أصلها  من  المرتبطة  األحكام  بها  والمقصود 
في  ذكرها  مـّر  التي  األمثلة  كتلـك  مبرم،  بحكم  فيهـا  يقض  لـم  التـي  ومصالحهـم 
لتأسيسـها  الشـريعة  جاءت  التي  األساسـية  األحكام  أما  والثالثة،  الثانية  الصورتين 

األزمان(٣). بتبدل  ال تتبدل  فهذه  الناهية  اآلمرة  األصلية  بنصوصها  وتوطيدها 

إلى  الدعوة  ومنهج  اإلسـالمية  العقيدة  في  أبحاث  ال قضاة،  دعاة  إسـماعيل:  حسـن  الهضيبي   (١)
ص ٩٦. ١٩٨٩م،  الجزائر،  داي  حسين  للنشر،  الصديقية  دار  ط  اهللا، 

ص ٩٧. نفسه،  المرجع  الهضيبي:   (٢)
ص ٤٣٣. القواعد،  السدالن:   (٣)
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الزمان): تغير  (أسباب  األحكام  تغير  في  المؤثرة  العوامل  ـ  ب 
وضرورياتهم  وعلومهـم  وأحوالهـم  النـاس  عـادات  يجمع  ظـرف  الزمـان 
لهم  تحقـق  التـي  واإلجـراءات  واإلداريـة  التنظيميـة  وأوضاعهـم  وحاجياتهـم، 
مكان  ومن  زمان،  إلى  زمان  من  تختلف  وهي  المضـار،  عنهم  وتدفع  المصالـح 
األحكام  لتبديل  الموجب  الزمان  تغيير  أسباب  إرجاع  يمكن  ولذلك  مكان،  إلى 

التالية: األسباب  إلى  االجتهادية  الفقهية 

األول: السبب 
وفقدان  الديني  الوازع  وضعف  الجادة،  عن  وانحرافهم  الناس  أخالق  فساد 
في  وتشدد  تبدل  ذلك  عن  ينشـأ  حيث  الزمان)  (فسـاد  سـبب  الذي  وهو  الورع، 

ذلك: أمثلة  ومن  األحكام،  بعض 
صـالة  لحضـور  للمسـاجد  يخرجـن  أن  للنسـاء  أبـاح  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  ـ   ١
قال:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  هريرة  3  أبي  عن  وغيره  البخاري   روى  فقد  الجماعة، 
عهده ملسو هيلع هللا ىلص  على  ذلـك  اهللا»(١).  واسـتمر  مسـاجد  ـ  النسـاء  ـ  اهللا  إمـاء  تمنعـوا  «ال 
إلى  الخروج  عـن  الخطاب  3  عمر بن  منعهـن  أن  إلى  بكـر 3  أبـي  وعهـد 
في  حدث  حيث  النساء،  حالة  وتبدل  أهله،  حال  وتغير  الزمان،  لفساد  المساجد؛ 
حتى  الصديق 3  بكـر  أبي  وعهد  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ،  عصر  فـي  يحدث  ما لـم  عهـده 
المسجد  لمنعهن  النساء  ما أحدث  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أدرك  «لو   :  # عائشـة   قالت 

إسرائيل»(٢).  بني  نساء  ُمنِعه  كما 
زماننا؛  في  الصالة  أوقات  غير  في  المساجد  أبواب  إغالق  جواز  ومنها  ـ   ٢

والسرقة. العبث  عن  للمسجد  صيانة  وذلك 

والترمذي  ر (٥٦٥، ٥٦٦)،  داود ح،  وأبو  ر (٤٤٢)،  ر (٩٠٠)، ومسلم ح،  البخاري، ح،  رواه   (١)
.١٩٧/١ الموطأ،  في  مالك  ورواه  ر(٥٧٠)،  ح، 

بالليل  المسـجد  إلى  النسـاء  خروج  باب  الصالة،  صفة  كتاب  ر(٨٦٩)،  ح،  البخاري،  صحيح   (٢)
له. واللفظ   (٥٦٩) ر  ح،  داود  وأبو  ر(٤٤٥)،  ح،  مسلم  ورواه  والغلس، 
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أن  مع  النـاس،  أحـوال  لتبـدل  بالفسـاد؛  السـاعي  تضميـن  أيضـًا:  ومنهـا  ـ   ٣
القاعدة: «الضمان على المباشر دون المتسبب»(١)،  وهذا من باب الزجر للمفسدين.

أمواله  في  تصرفاته  َتنُفذ  المدِين  المذاهب:  أصول  في  المقرر  أن  ومنها  ـ   ٤
كلها،  أمواله  مسـتغرقة  ديونه  كانت  ولو  التبرع،  وجوه  وسـائر  والوقوف،  بالهبـة 
التصرف،  فيها  فينفذ  حـرة  أمواله  أعيان  فتبقى  بذمتـه،  تتعلق  الديـون  أن  باعتبـار 
وكثر  الذمم،  وخربت  الزمان،  فسـد  لما  ولكن  القياسـية،  القواعد  مقتضى  وهذا 
وجه  من  أموالهم  تهريب  إلـى  يعمدون  المدينون  وأصبح  الـورع،  وقّل  الطمـع، 
أفتى  صديق،  أو  قريـب  من  به  يثقون  لمن  هبتها  أو  وقفهـا،  طريق  عـن  الدائنيـن 
مذهب  ظاهر  وهـو  عندهم،  وجٍه  في  والحنابلة   الحنفيـة   فقهاء  مـن  المتأخـرون 
وفاء  عن  يزيد  فيما  إال  المديـن  من  التصرفات  هذه  ونفاذ  جـواز  بعدم  المالكيـة  

أمواله..(٢). من  الدين 
بعلمه  يقضي  القاضي  أن  الفقهية  المذاهب  بعض  في  «أن األصل  ومنها:  ـ   ٥
أي  أثره» .  إلى  أحوج  نظره  إلى  «الحاكم  بعضهم:  قال  الحوادث،  في  الشـخصي 
إثبات  المدعي عن  فيها يصلح مستندًا لقضائه، ويغني  المتنازع  بالوقائع  إن علمه 
أقضية  ذلك  وفـي  البينة،  هو  الحال  بواقـع  القاضي  علم  فيكـون  بالبينـة،  مدعـاه 
قد  القضاة  أن  بعد  فيما  لوحظ  ولكن  وغيره،   3 الخطاب   عمر بن  عن  مأثورة 
ثقة  األوفر  للقضـاة  يختار  يعد  ولم  الرشـا،  وأخذ  والسـوء  الفسـاد  عليهم  غلب 
في  وإلحافًا  اسـترضائهم،  في  وسـعيًا  الوالة،  إلى  تزلفًا  األكثر  بل  وكفاية،  وعفة 

التوظيف. طلب 
في  الشخصي  بعلمه  القاضي  يقضي  أن  ال يصح  بأنه  المتأخرون  أفتى  لذلك 
حتى  القضاء،  مجلس  في  المثبتة  البينات  إلى  قضاؤه  يستند  أن  ال بد  بل  الوقائع، 

لبنان،  العربي،  التراث  إحياء  ط   ،(٩٠) المادة  العدلية،  المجلة  شرح  اللبناني:  باز  رسـتم  سـليم   (١)
ص ٥٩.

.٩٤٥/٢ المدخل،  الزرقا:  ـ   .١٤/١  ،١١ رقم القاعدة  القواعد،  رجب:  ابن   (٢)
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مجلس  خارج  اثنين  ما بيـن  واقعة  أو  قرضـًا  أو  عقدًا  بنفسـه  القاضي  شـاهد  لو 
يقضي  أن  للقاضـي  فليـس  اآلخر،  وجحدهـا  أحدهما  بهـا  ادعـى  ثـم  القضـاء، 
لزعموا  القضاة  من  كثير  ذمم  ما فسـدت  بعد  ذلك  سـاغ  لو  إذ  بينة،  بال  للمدعي 
وإن  المنع  فهذا  الخصمين،  مـن  وَسـْلُبه  األقوى  مع  وميالً  زورًا  بالوقائع  العلـم 

كثيرًا. باطالً  يدفع  اإلثبات،  لفقدان  الحقوق  بعض  أضاع 
أن  على  بعلمه  القاضي  قضاء  نفاذ  عدم  على  المتأخرين  عمل  استقر  وهكذا 
اإلدارية  والتدابير  الحسـبة  أمـور  من  القضاء  غير  فـي  علمه  يعتمـد  أن  للقاضـي 
أو  زوجها،  وبين  بينها  الخلطة  استمرار  مع  امرأة  بينونة  علم  لو  كما  االحتياطية، 
المال  يضـع  وأن  ومطلقتـه،  الرجـل  بين  يحـول  أن  لـه  فإّن  مـال  بغصـب  علـم 

اإلثبات»(١). حين  إلى  أمين  عند  المغصوب 

الثاني: السبب 
هذا  فإن  شرعي،  لحكم  مناطًا  المجتهد  جعلها  التي  واألعراف  العادات  تغير 

السبب: هذا  أمثلة  ومن  وتغيره،  الحكم  تبدل  يوجب  التغير 
ومؤجل. معجل  إلى  المهر  وتقسيم  الدخول  قبل  المهر  قبض  عادة  ـ   ١

في  العرف  لجريان  الـدار؛  غرف  من  غرفة  برؤيـة  الرؤية  خيـار  سـقوط  ـ   ٢
ُعرف  تغير  لما  ثم  واحد،  نمط  على  ومشـتمالتها  الدور  بناء  على  القديم  الزمن 
الرؤية  خيار  سـقوط  بعدم  الفقهاء   بعـض  أفتى  الدور  بناء  فـي  وعاداتهـم  النـاس 

الدار(٢). مشتمالت  جميع  رؤية  من  ال بد  بل  واحدة،  غرفة  برؤية 

والنظائر،  األشـباه  نجيم:  ابن  ـ   .٣٥٥  ،٣٤٥/٤ المختار،  الدر  شـرح  المحتار  رد  عابدين:  ابن   (١)
 ،٩٤٧/٢ المدخل،  الزرقـا،  ـ  ص ٢٧٧.  ١٤١٨هـ/١٩٩٨م،  لبنـان  العصريـة،  المكتبـة  ط ١، 
ذكرها  أثره»  إلى  منه  أحوج  نظره  إلى  «الحاكم  قولهم:  اإلباضية  فقهاء  بعض  عن  نقل  ـ   .٩٤٨

الحكم. بهذا  عالقة  المقولة  هذه  في  ولعل    .١٤٦/٣ الثمين،  العقد  في  السالمي 
ص ١٠٢. المدخل،  عبد الكريم:  زيدان   (٢)
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الثالث: السبب 
على  بنـي  الذي  الحكـم  تغيـر  تسـتدعي  جديـدة  علميـة  معطيـات  حـدوث 

ذلك: على  األمثلة  ومن  قديمة،  علمية  معطيات 
المرأة  تحمل  الزهري   فقال  الحمل،  مدة  أقصى  في  اختلفـوا  الفقهـاء   أن  ـ  أ 
الليث :  وقال  سنين،  خمس  العوام(١) :  عبادة بن  وقال  سـنين،  وسبع  سـنين  سـت 
عند  والمشـهور  والحنفية   اإلباضيـة   من  الفقهـاء  جمهور  وذهب  سـنين،  ثـالث 
أن  ال يجوز  أنه  إلى  حزم   ابن  وذهب  سنتان،  أنه  إلى  وأحمد   والشافعية   المالكية  

أشهر(٢). تسعة  من  أكثر  حمل  يكون 
األقوال:  أن أصح  المالحظة والتجربة  القائم على  الحديث  الطب  أثبت  وقد 
على  زيادة  شـهر  من  أكثر  الحمل  يتأخـر  أن  ال يمكن  وأنه  حـزم ،  ابن  قـول  هـو 
من  صريح  نص  على  مبنية  تكن  فلم  اآلخرين  الفقهاء   أقوال  أما  أشـهر،  التسـعة 
اختبار  وعلى  للحوامل،  النسـاء  مالحظة  على  مبنية  كانت  إنما  ـنَّة،  والسُّ الكتاب 

بها(٣). فال يعمل  عصرهم،  في  األطباء 
اإلباضية   عنـد  به  المعمول  الـرأي  معمر   يحيـى  علي  المحقق  نقـل  وقـد  هـذا 
وغيره  الجناوني   موقـف  على  تعليقا  فقال  المسـألة،  هذه  في  الفقهاء   مـن  وغيرهـم 
أنه  عنه  روى  فقد   5 حسـان (٤)  مجدول بن  يوسـف  أبي  الفقيه  من  اإلباضية   من 
«أبو  معمر :  قال  ذلك  له  يحمد  فلم  منها  ميراثه  فأخذ  سنتين  بعد  فماتت  امرأته  طلق 

اآلثار،  معانـي  شـرح  الطحاوي،  ينظر:  عنـه  وافية  ترجمـة  على  نقـف  لـم  الحديـث  رواة  مـن   (١)
.٥٧١/٦ المصنف،  شيبة،  أبي  ابن   .١٢٩/٣

ابن  ـ  ص ٣١٦.  الجناوني،  يحيى  زكرياء  ألبي  النكاح،  كتاب  على  الحاشية  معمر:  يحيى  علي   (٢)
الحصني:  ـ  ص ٢١٢  القرآن،  أقسـام  في  التبيان  الجوزية:  قيم  ابن  ـ   ٤٧٧/٧ المغنـي،  قدامـة: 
االتحاد  دار  المجلى،  شرح  المحلى  حزم:  ابن  ـ   ١٤٨/١ بيروت،  المعرفة  دار  األخيار،،  كفاية 

.٣١٦/١ ١٩٦٨م،  القاهرة  العربي، 
ص ٢٦٤. القواعد،  عثمان:  محمد  شبير  ـ  ص ٣١٦.  الحاشية،  معمر:  يحيى  علي   (٣)

ترجمته. تقدمت   (٤)
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أمه  بطن  في  يبقى  قد  الجنين  أن  يعتقد  جميعًا،  عصره  كأهل  كان  (مجدول)   يوسف 
الموضع اختالفًا كبيرًا، يرى بعضهم  الفقهاء في هذا  آراء  عدة سنين، وقدا اختلفت 
بعضهم سنتان  وقال  واحدة،  أمه سنة  بطن  في  الجنين  يبقى  أن  يمكن  مدة  أطول  أن 
سـنتان،  المذهب  في  به  المعمـول  والقول  محـدد،  وغير  وخمـس  سـنين  وثـالث 
فلما  السابقة،  التحديدات  حسب  العدة  في  فهي  حامل  أنها  تدعي  المرأة  فما  دامت 
يحمد  فلم  ميراثه،  منها  أخذ  منه  حامل  أنها  تدعي  وهي  يوسف   أبي  مطلقة  توفيت 

عنه...»(١). يتنزه  أن  منه  يحبون  وكانوا  هذا  موقفه  المشايخ  له 
الواقعية  عـن  بعيـدة  األقوال  تلـك  أن  معمـر   يحيـى  علـي  الشـيخ  ويبّيـن 
فيما  «أما  فقال:  الجديدة  والطبيـة  العلمية  معطيات  حسـب  العلمية،  والحقيقـة 
اليوم  الطب  أثبت  فقد  الحمل،  مدة  من  أكثر  أمه  بطن  في  الجنين  ببقـاء  يتعلـق 
اليوم أن تعرض مدعية الحمل  السهل  العلمية أن ذلك مستحيل، ومن  بوسائله 
بل  حامل،  غير  أو  حامالً  كانت  مـا إذا  فيقرر  الشـرعي،  الطب  على  مدته  بعـد 
حتى  العدة  خالل  أو  الطالق  بمجرد  نفسـها  تعرض  أن  األفضل  من  كان  ربما 
كل  تنتفي  حتى  حامل؟  غير  أو  حامل  هي  هل  العلم،  على  المبني  الطب  يؤكد 
جميع  يقطع  الشـرعي  الطب  علـى  نفسـها  المرأة  وعرض  والشـبه،  الشـكوك 

والمشاكل»(٢). والشكوك  الشبه 

الرابع: السبب 
األسـباب  تلك  على  المبنية  اإلدارية  والترتيبـات  التنظيمية  األوضـاع  تطـور 
األسـاليب  تلك  على  المبنية  األحـكام  تغير  يسـتدعي  مما  وغيرهـا،  االقتصاديـة 

دلك: على  األمثلة  ومن  واألوضاع، 
في  والمظاهر  واألنظمة  الوسائل  من  األمور  ووالة  الحكام  ما يتخذه  ـ   ١

ص ٣١٦. النكاح،  على  الحاشية  معمر:  يحيى  علي   (١)
نفسه. المرجع  معمر:  يحيى  علي   (٢)
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ُعرف  باختالف  يختلف  فإن ذلك  والنظام،  األمن  الُملك واإلمارة وحفظ  سياسة 
والشعوب. واألمم  البيئات  واختالف  واألمكنة  األزمة  بحسب  وعاداتهم  الناس 

ووجد  الشـام   الخطاب   عمر بن  قـدم  «لما  للقرافـي :  الفروق  فـي  جاء  فقـد 
وأرخى  الُحّجاب،  اتخذ  قد  ـ  الشـام   إقليم  على  عامله  ـ  سـفيان   أبي  معاوية بن 
ما يسـلكه  وسـلك  العلّية،  الهائلة  والثياب  النفيسـة  المراكب  واتخـذ  الحجـاب 
له:  فقال  لهذا،  محتاجون  فيهـا  نحن  بأرض  إنا  فقال:  ذلك،  عـن  فسـأله  الملوك 
فيكون  هذا،  إلى  محتاج  أنت  هل  بحالك،  أعلم  أنت  ومعناه  وال أنهاك،  ال آمرك 
أحوال  أّن  على  وغيره  عمر  من  ذلك  فدل  قبيحًا،  فيكون  محتاج  غير  أو  حسـنًا، 
فلذلك  واألحوال،  واألمصـار  اإلعصار  باختالف  تختلف  األمـور  ووالة  األئمـة 
في  وجبت  وربمـا  قديمًا،  تكـن  لم  وسياسـات  زخارف  تجديد  إلـى  يحتاجـون 

األحوال»(١). بعض 
الزوج والزوجة  المعروفة: من  النكاح بتحقيق أركانه  يتم  الماضي  كان في  ـ   ٢
إلى  حاجة  غير  من  النكاح  وإعالن  والقبول،  اإليجاب  وصيغة  والشـهود،  والولي 
لما  ولكن  المدنيـة،  الحالـة  في  الرسـمية  الجهات  فـي  للعقـد  توثيـق  أو  تسـجيل 
الشـرعية  المحاكم  أوجبـت  حياتهم  أسـاليب  وتطـورت  النـاس  أعـراف  تغيـرت 
توثيقه  ثم  المدنية،  الحالة  دار  في  أو  الموثق  أو  المأذون  لدى  النكاح  عقد  تسجيل 
الزوجان وثيقة رسمية بذلك. المحكمة، ويعطى  نائبه في  أو  القاضي  بعد ذلك من 

االقتصادية،  والتنمية  العلمية،  التقنيـة  ميدان  في  العالمـي  للتطـور  وكان  ـ   ٣
التجارية،  الغـرف  وقيام  التجـارة،  واتسـاع  والشـعوب،  الدول  بيـن  والعالقـات 
وضع  كله  ذلـك  اقتضى  الحيـاة،  ميادين  مـن  كثير  فـي  حديثة  أوضـاع  ووجـود 
تنظيمات إدارية متعددة، واستنباط أحكام جديدة تناسب أوضاع الناس، وتتمشى 

ذلك: ومن  حياتهم  نمط  مع 

.٢٠٣/٤ - ٢٠٤ الفروق،  القرافي:   (١)
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حدود  خارج  إلى  السفر  ال يستطيع  سفر  جواز  يحمل  بأن  واحد  كل  إلزام  ـ  أ 
الوطنية؛  الشخصية  التعريف  بطاقة  إلزامه بحمل  به، وكذلك  التي هو منها إال  البالد 

والمعنوية. المادية  حقوقه  أخذ  من  يتمكن  حتى  وطنه،  داخل  هويته  إلثبات 
دائرة  من  بالترخيص  أنواعها  اختـالف  على  السـيارات  أصحاب  إلـزام  ـ  ب 
شـامالً  تأمينًا  السـيارة  على  بالتأمين  إال  الترخيص  وال يتم  المرور،  أو  الترخيص 
السـيارات  على  التأمين  موضوع  في  يبحثون  العلمـاء  جعل  مما  الغيـر،  ضـد  أو 
التي  الحاالت  هي  وما  ال يجـوز؟  أم  يجوز  هل  الشـرعي،  حكمه  لبيان  وغيـره، 

التأمين؟(١). فيها  يجوز 
السـياقة،  رخصـة  لمنحهـم  الالزمـة  االختبـارات  السـائقين  إلـزام  وكذلـك 

لها(٢). بحملهم  إال  بها  لهم  فال يسمح 
ج ـ ومنها إنشاء المدارس، ومراحل التعليم المختلفة، والجامعات بأنواعها، 

المتخصصة. الوزارات  واتخاذ  المستشفيات،  وبناء 
والمفتين  القضاة  أحكام  وتحديد  مختلفة،  درجات  على  المحاكم  إنشاء  ـ  د 
لها  فيستنبطون  كتبهم،  في  ترد  ولم  بها،  للسلف  ال عهد  التي  الحوادث  على  بناء 
الحوادث  ما بقيت  الشريعة، وسيستمر هذا  بها  التي جاءت  القواعد  أحكامًا طبق 
وهذا  واإلفتاء،  القضاء  إلى  الناس  حاجة  ظلت  ومـا  متغيرة،  واألعراف  متجـددة 

عليها. ومن  األرض  اهللا  يرث  حتى  باق 
العلمية  النواحي  فـي  وسـماحة  مرونة  المجاالت  جميع  في  نجد  وهكـذا  ـ 
على  وبناء  واألهداف.  ال بالمبادئ  واألسـاليب،  بالطرق  يتصل  مما  والتطبيقيـة، 
التقدم والتطور فال مانع أن يأخذ بأحدث  ذلك، فالمجتمع المسلم مساير لركب 
توزيع  فـي  أو  المواصالت،  تنظيـم  أو  الجيـوش،  تعبئـة  في  والوسـائل  الطـرق 
في  أو  الزراعـة،  أو  الصناعـة  تحديث  فـي  أو  اإلنتـاج،  تحسـين  فـي  أو  البريـد، 

.٢٤٣  ،٢٢٧/١ ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م،  ط ١،  البكري،  فتاوى  عمر:  عبد الرحمٰن بن  بكلي   (١)
ص ٤٣٩ - ٤٤٠. القواعد،  السدالن:  ـ  ص ٩٢٥.  العرف،  نظرية  عبد العزيز:  الخياط   (٢)
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في  أو  األوبئة،  ومقاومـة  العامة  الصحـة  حفظ  في  أو  والمـدن،  القـرى  تخطيـط 
كل  من  ذلك  نحو  أو  اإلنسـان،  لمصلحة  العلم  بسـلطان  الكونية  القوى  تسـخير 
أن  بشـرط  العملي،  والتنظيـم  المـادي،  واإلبـداع  العلمـي،  بالجانـب  ما يتعلـق 

وقواعده(١). اإلسالم  بأحكام  ال يصطدم 

الخامس: السبب 
يسـتدعي  مما  المعاصرة  الحياة  تتطلبها  عامة  وحاجات  ضـرورات  حـدوث 
أخذ  بجواز  الفقهاء   مـن  المتأخرون  أفتى  ذلك  وألجـل  القديمة،  األحكام  تغيـر 
األجرة على تعليم القرآن واآلذان واإلقامة، وغيرها من الشعائر التعبدية، وكانت 

أجر. عليها  ال يتقاضى  البالد  بعض  في  زالت  وما  تطوعًا،  تؤدى  القديم  في 
تطوعًا  الواجبات  هذه  أداء  عن  هممهم  وفترت  الناس،  أحوال  تغيرت  ولما 
فأصبح  الواجبة،  العبادات  علـى  األجرة  أخذ  تحريم  وهو  السـابق،  الحكم  تغيـر 
القيام  إن  فقال:  ذلك  الفقهاء   بعض  علل  وقد  بأجرة،  إال  ال يؤدونها  بها  القائمون 
القرآن  وتعليم  الجمعة،  وخطبـة  كاإلمامة  الواجبة،  واألعمال  الدينيـة  بالعبـادات 
ألنه  مجانًا؛  بذلك  يقوم  أن  المقتدر  على  بل  عليه،  األجرة  أخذ  ال يجوز  والعلم 
هذه  عن  الهمـم  قعود  لحظـوا  الفقهـاء  مـن  المتأخريـن  أن  غيـر  دينـي،  واجـب 
إلى  اضطرهم  مما  العلمـاء،  عن  المال  بيت  من  الجرايات  وانقطـاع  الواجبـات، 
باألجر،  إال  مضمون  غيـر  الواجبات  بهذه  القيام  أصبح  حتى  الكسـب،  التمـاس 
تعليم  على  حرصًا  عليها،  األجور  أخذ  بجواز  الفقهاء  من  المتأخرون  أفتى  لذلك 

الناس(٢). بين  الدينية  الشعائر  وإقامة  العلم،  ونشر  القرآن، 

.١٩٤/١ القاهرة،  للطباعة،  غريب  دار  لإلسالم،  العامة  الخصائص  يوسف:  القرضاوي   (١)
جبر  للمحقـق  الحاشـية  مـع  الجامـع  جعفـر:  ابـن  ـ   .٢١٢/٦ - ٢٢٢ اإليضـاح،  الشـماخي:   (٢)
الزرقـا:  ـ   .١٢٥/٢ - ١٢٦ العـرف،  نشـر  عابديـن:  ابـن  ـ   .١٣٩/٥ - ١٤٠ الفضيـالت، 
اإلجارة  في  عليه  المعقود  شرائط  باب  الصنائع،  بدائع  الكاساني:  ـ   .٩٤٨/٢ - ٩٤٩ المدخل، 

.١٩١/٤ - ١٩٢
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بشـهادتهم  ُيقضى  الذين  الشـهود  أن  أيضًا:  الفقهي  المبدأ  هذا  فروع  ومن  ـ 
على  المحافظـون  وهـم  ثقـات،  أي  عـدوالً،  يكونـوا  أن  يجـب  الحـوادث  فـي 
اشـترطها  الشـهود  عدالة  وإن  واألمانة،  بالصدق  المعروفون  الدينية،  الواجبـات 

اإلسالم. فقهاء  عليها  وأجمع  نَّة،  السُّ وأيدتها  شهادتهم،  لقبول  القرآن 
الكاملة  العدالة  نـدرة  الحظوا  المذاهب  بعـض  فقهاء  من  المتأخريـن  أن  غيـر 
الديني،  الوازع  وفتور  الذمم،  وضعف  الزمن،  لفسـاد  النصوص،  بها  فسـرت  التي 
الحقوق  ضاعـت  الشـهود  في  الشـرعية  العدالة  نصاب  دائمًا  القضـاة  تطّلـب  فـإذا 
تقل  حيث  القـوم  من  فاألمثل  األمثـل  شـهادة  بقبول  أفتوا  فلقد  اإلثبـات،  المتنـاع 
بحل  العارفين  القضـاة  وجـود  ُعدم  أو  تعـذر  إذا  قالـوا  وكذلـك  الكاملـة.  العدالـة 
فاألمثل:  األمثل  ومعنى  فاألمثل(١)،  األمثـل  القضاء  يلي  أن  جاز  الشـرعية  األحكام 
العدالة  كامـل  غير  ذاته  فـي  كان  ولو  الموجودين،  بيـن  حـال  فاألحسـن  األحسـن 
بحدها الشرعي، أي أنهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية(٢).
بقبول  وللعيدين  رمضان  لصيام  األِهّلة  إثبات  في  المتأخرون  أفتى  وكذلك  ـ 
أو  ضباب  أو  غيم  من  الرؤيا  تمنع  علة  السماء  في  يكن  لم  ولو  شخصين،  رؤية 
صفاء  عند  الهالل  إهالل  ال يثبت  الحنفي   المذهب  أصل  في  كان  أن  بعد  غبار، 
اثنين  فانفراد  الرؤية،  يلتمسون  الناس  معظم  ألن  عظيم؛  جمع  برؤية  إال  السـماء 

الشبهة. أو  الغلط  مظنة  الرؤية  بادعاء 
التماس  عن  النـاس  همم  بقعود  االثنيـن  رؤية  قبول  المتأخـرون  علـل  وقـد 
شـهادتهما  في  يكن  لم  إذا  الغلط  مظنة  منهم  اثنين  رؤية  تبق  فلـم  الهالل،  رؤيـة 

والريبة(٣). الشك  إلى  تدعوا  تهمة  أو  شبهة 

ج ٧/ص ١٥١. السابق،  المرجع  أحمد:  الخليلي   (١)
 ،٢٢ الباب  الثاني،  القسم  ـ ،  (ت: ٨٤٤ه الحكام،  معين  خليل:  علي بن  الدين  عالء  الطرابلسي   (٢)

.٩٤٩/٢ المدخل،  الزرقا،  ـ  ص ١٤٥. 
.٩٤٩/٢ المدخل،  الزرقا:  ـ   .١١٢ ص ١١١،  والعادة،  العرف  أبو ستة:   (٣)
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القول: خالصة 
الفقهية  اآلراء  فيهـا  تغيرت  التـي  المسـائل  من  كثير  من  قليلة  نمـاذج  فهـذه 
ُبنيت  التي  الفقهية  والمبادئ  األنظار  في  ال الختالفٍ  القضاء،  وعمـل  والفتاوى 
كقعود  العامة،  األخالق  وفسـاد  الزمان  تغير  بسـبب  بل  األولى،  األحكام  عليها 
وضعف  الظلم،  وُفشـّو  المعامالت،  في  الذمم  وفسـاد  الهالل،  رصد  عن  الهمم 

بالباطل(١). الحقوق  أكل  عن  الديني  الوازع 
وتواكب  الزمن،  تطورات  العصور  كل  في  تساير  اإلسالمية  الشريعة  أن  كما 
الوقائع  جميع  مـع  وتنسـجم  وألوانها،  صورها  اختالف  على  الحياة  مقتضيـات 
وال تضيق  جامدة،  أمامها  وال تقف  ومكان،  زمان  كل  في  المتجددة  والحوادث 
مشـاكلهم  حـل  عـن  وال تعجـز  النـاس،  بحاجـات  العامـة  وأصولهـا  قواعدهـا 
وتبدلـت  األحـوال،  تغيـرت  مهمـا  الشـؤون،  ومختلـف  والفرديـة  االجتماعيـة 
الحياة  صور  وتعددت  الناس،  بين  المعامالت  وسائل  تطورت  ومهما  الظروف، 

مطالبها(٢). وتنوعت 

الزمان: تغّير  من  الشرعي  المقصود  ـ  ج 
إن المقصود الشرعي من تغير األحكام بتغير الزمان هو تحقيق المصالح 
 ~  }  |  {  z ﴿ تعالى:  قال  عنهم،  الحرج  ورفع  المفاسـد،  ودفع 
وأعرافهـم  النـاس  عـادات  بمراعـاة  الحـرج  ورفـع  (الحـج: ٧٨) ،   ﴾ ¡ ے 
األحكام  فـي  العادات  اعتبار  يقتضـي  المصالح  اعتبـار  وكذلـك  الصالحـة، 

الشرعية(٣).

.٩٥٠/٢ نفسه،  المرجع  الزرقا:   (١)
ص ١٠٢. التشريع،  في  العرف  أثر  السيد:  النجار   (٢)

.٢٦٥ ص ٢٤٧،  القواعد،  شبير:  ـ   ٢٨٨/٢ الموافقات،  الشاطبي:   (٣)
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ال تعد  كثيـرة  وتطبيقاتهـا  الفقـه،  أبـواب  مـن  بكثيـر  تتعلـق  القاعـدة  هـذه 
هذه  تجسد  عديدة  فقهية  فروعا  اإلباضية   المصادر  في  وردت  وقد  وال تحصى، 
التي  األحكام  عن  الحديث  عند  السابقة  المسائل  في  بعضها  إلى  أشرنا  القاعدة، 
أمثلة  نذكر  أن  وال بـأس  بتغيرها،  تسـبب  التي  والعوامل  األزمـان،  بتغيـر  تتغيـر 

ذلك: من  للقاعدة،  تطبيقا  أخرى 

العيدين: لصالة  النساء  خروج  حكم  في  ـ   ١
ُيحدثن  لما  العيدين  صالة  إلى  النسـاء  خروج  المتأخرين  العلماء  بعض  كره 
في  السـالمي   قال  وغيرها،  بالرجال  واالختالط  كالتبرج  عنها،  منهي  مفاسـد  من 
قول  تقدم  وقد  بالكراهة،  قـاض  التعليل  من  ما ذكروه  لكل  «قلـت:  الصدد  هـذا 
بعض  خروجهن  كره  وقد  األحوال،  باختالف  المسـاجد  من  منعهن  في  عائشـة  
إنما  الشـارع  أن  على  خروجهن،  من  المتولدة  المفاسـد  لخوف  أيضًا  المتأخرين 
ذلك  خالف  على  خروجهن  كان  وإذا  المصالح،  من  تقدم  لما  بالخروج  أمرهن 

حكم...»(١). نازلة  ولكل  تختلف،  واألحوال  المنع،  بل  الكراهة  اقتضى 
خروجهن  فـي  الشـرعية  باآلداب  النسـاء  والتزمت  الفتنـة،  أمنـت  إذا  أمـا 
األزمان  بتغير  تتغير  األحـكام  ألن  ذلك؛  من  فال مانع  المسـاجد،  وحضورهـن 
قد  العيد  فـي  المرأة  خروج  جـواز  أّن  إلى  السـالمي   وينّبه  العامـة،  واألخـالق 
مع  حليلها  بإذن  بذلة  ثياب  في  مشـتهاة  غير  تكون  بأن  المتأخرين  بعض  «قّيده 
الحلي  مـن  خاليات  ويكـّن  بالرجال،  ال يختلطـن  بـأن  المفسـدة،  مـن  األمـن 
في  أحدثن  ممـا  ونحوها  والتكشـف،  والتبختر  والشـموم،  والبخور  والحلـل، 

المفاسد»(٢). من  الزمان  هذا 

بعدها. وما   ٧٣/١١ اآلمال،  معارج  السالمي:   (١)
.٧٢/١١ - ٧٣ نفسه،  المرجع  السالمي:   (٢)
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الرضاع: في  الواحدة  المرأة  شهادة  في  ـ   ٢
بالنساء  الخاصة  األمور  في  تشـهد  أن  للمرأة  يجوز  أنه  الفقهاء   جمهور  يرى 
يوجد  لم  إن  واحدة  امرأة  شـهادة  على  االقتصار  ويمكن  واإلرضاع،  كالعورات 
لم  الزمان  بفسـاد  الناس  أخالق  تغيرت  لما  ولكن  للثقة،  أهـالً  دامت  ما  غيرهـا 
والشك  للريبة  مظنة  ألنها  الرضاع  في  واحدة  امرأة  بشهادة  الفقهاء  بعض  يعترف 

الزوجين. بين  واإلفساد 
أنه  ـنَّة  السُّ في  «ثبت  فقال:  المسـألة  هذه  في  اإلباضية   رأي  السـالمي   نقل 
لما  ولكن  العدالـة،  فيها  وال يشـترط  الرضاع  في  واحـدة  امرأة  شـهادة  يقبـل 
اشترط  بشـهادتهن  النكاح  إفسـاد  إلى  يسـَعْين  النسـاء  فأصبحت  الزمان  تغير 
موسى بن  قال  شهادتها،  ال تقبل  وإال  عدلة  الشاهدة  تكون  أن  الفقهاء   بعض 
إال  النكاح  عقـد  بعد  الرضاع  فـي  امرأة  قول  الزمـان  هذا  في  ال أقبـل  علـي : 
امرأة  أحضروا  النكاح  فساد  شاؤوا  إذا  الناس  ألن  الفساد؛  من  ظهر  لما  عْدلة، 

بالرضاع...»(١). فشهدت 

الشمسية: بالسنة  الزكاة  في  ـ   ٣
الشمسـية  بالسـنة  أمواله  زكاة  التاجر  يخرج  أن  اإلباضية   فقهاء  بعض  أجـاز 
لنفسـه  يحدد  أن  ال مانع  وقالوا  بينهما،  الفـارق  مراعاة  مـع  القمرية  السـنة  بـدل 

التجارية. ظروفه  حسب  له  ويقدر  قمرّيًا  شهرًا 

والعبيد ـ  اإلماء  شهادة  باب  الشهادات،  كتاب  ـ  وغيره  البخاري  رواه  الذي  الحديث  إلى  يشير   (١)
أمة  فجاءت  قال:  إهاب،  أبي  بنت  يحيى  أم  تزوج  «أنه  الحارث:  عقبة بن  عـن  حديـث:  ٢٥٣٧  
فتنحيت، فذكرت  قال:  فأعرض عني،  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،  قد أرضعتكما، فذكرت ذلك  فقالت:  سوداء، 
كتاب  في  عنه  رواية  وفي  عنهـا.  فنهاه  أرضعتكما»  قد  أن  زعمت  وقد  «وكيـف  قال:  لـه،  ذلـك 
فأعرض  كاذبة،  وهي  «...فقالت:  بلفظ  بزيادة  حديث:  ٤٨١٧   ـ  المرضعة  شهادة  باب  النكاح، 
أرضعتكما،  قد  أنها  زعمت  وقد  بها  «كيف  قال:  كاذبة،  إنها  قلت:  وجهه،  قبل  من  فأتيته  عني، 

.١١٦/٣ السابق،  المرجع  السالمي،  ـ  عنك»  دعها 
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السـنة  هي  الزكاة  في  المعتبر  أن  «بما  مفاده:  سـؤال  البكري   فتاوى  في  جاء 
القمرية؟». إلى  الشمسية  من  االنتقال  يمكن  فكيف  القمرية، 

فليتخذ  القمرية  السنة  إلى  الشمسـية  السـنة  من  زكاته  نقل  أراد  «من  فأجاب: 
السـنة  رأس  على  تقويمه  أجل  قبـل  محرم  أو  كرمضـان  معينًا،  قمرّيـًا  شـهرًا  لـه 
في  يزكي  وهكذا  سـبق،  تقويم  آخر  على  زكاته  إخراج  في  يعتمد  ثم  الشمسـية، 
على  الشمسـية  السـنة  في  له  تقويم  آخر  على  قمرية  سـنة  كل  من  المعين  شـهره 

المحققين. بعض  ما قرره 
قمرية  سـنة  كل  رأس  لـدى  إخراجها  الـزكاة  فـي  المعتبـر  أن  ذلـك:  وبيـان 
لدى كل سنة شمسية لإلجراءات  تقويمهم  يجرون  التجار  أن  ال شمسية، وحيث 
ذلك  وغير  وأجور،  ومحاسبات  مغارم  من  التجارية  باألحوال  تتعلق  التي  العامة 
التاجر  على  معه  يصعـب  الذي  األمر  االقتصاد،  عالـم  في  عاّمًا  عرفـًا  ما أصبـح 
يفرض  وهذا  زكاته،  على  المحافظة  عامل  عامالن:  فيتجاذبه  إطاره،  من  الخروج 
السـنة  ما تقتضيه  وهذا  العام،  التجارة  نظام  وعامل  القمرية،  السـنة  مراعاة  عليـه 
السـنة  رأس  على  تقويمـه  أجل  قبـل  عليـه  يتحتـم  بينهمـا  فللتوفيـق  الشمسـية، 
آخر  على  ويزكي  مثـالً،  كرمضان  معينًا  قمرّيـًا  شـهرًا  لزكاته  يتخـذ  أن  الشمسـية 

قمري. حول  كل  رأس  لدى  زكاته  تكون  وهكذا  سبق،  تقويم 
تبعًا  لزكاته  يحتـاط  أن  الشمسـية  بالسـنة  يزكي  كان  الذي  على  ويجب  هـذا 
في  كاملة  سنة  زكاة  يأكل  ألنه  قلته؛  أو  ماله  لكثرة  ونظرًا  قصرها،  أو  مدتها  لطول 

وعرضه»(١). لدينه  استبراء  فليحتط  سنة،  وثالثين  ثالث  كل 

إذنهم: دون  المجرمين  بيوت  دخول  في  ـ   ٤
كثرة  عند  الجرائم  أربـاب  لقمع  سياسـية  أحكام  إحداث  الفقهـاء   ز  جـوَّ
فعل  من  وأّول  أصحابهـا،  إذن  دون  الفسـاد  أوكار  كدخـول  الزمـان،  فسـاد 

.١٦٦/٢ ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م،  ط ٢،  البكري،  فتاوى  عبد الرحمٰن:  بكلي   (١)
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ما أحدثوا  بقدر  أقضية  للناس  «ستحدث  قال:  فإنه  عبد العزيز ،  عمر بن  ذلك 
الفجور»(١) . من 

على  الدخول  من  مقامه  قام  من  أو  باألمر  للقائم  المنع  األصل  أن  ذلـك  ومـن 
ممنوع  تجسس  ألنه  المنكر  تغيير  بغية  إذن؛  بال  ستورهم  وخرق  بيوتهم،  في  الناس 
مآرب  نيل  إلـى  سـبيالً  األمر  على  القائمين  بعـض  وجد  لربمـا  أبيـح  ولـو  شـرعًا، 
هذا  مسـتور،  غير  ظاهرًا  تغييره  المراد  المنكر  يكون  أن  اشـترطوا  ولذا  بهم،  خاصة 
المنع  أن  األزمان  من  زمن  في  تبين  إذا  قالوا:  العلماء،  بعض  لكن  هنا،  األصل  هو 
إلى  الحال  هذا  أفضى  حتى  الّسرِّ  في  المنكرات  ارتكاب  على  الناس  جّرأ  ذلك  من 
من  ال بد  الحالة  هذه  ففي  ذلك،  بدون  الفسـاد  مادة  قطع  وتعذر  المجتمع،  فسـاد 
المظالم  ودفـع  األذى  لِكـّف  المفسـدين؛  ومباغتـة  الفسـاد  بيـوت  اقتحـام  إباحـة 
البيت  أصحاب  ُشـرب  حالة  في  مثالً  ألنه  ما أمكن؛  وجهرها  سـرها  والمنكـرات، 
منهم حدوث  الشارع فال نأمن  إلى  ثم يخرجوا  السكر،  يبلغوا حّد  الخمَر سّرًا حتى 
وجب  إنذارهم  بعد  منهم  ذلك  تكرر  فإذا  واألعراض،  واألموال  األنفس  في  أضرار 
بخرق  إال  وال يكون  ممكنة،  وسـيلة  بأية  جذوره  من  واجتثاثه  الفسـاد  هذا  توقيف 
هذا  ولعل  بالجرم،  متلبسـين  وهم  عليهم  القبض  إللقاء  ِسـّرهم  وكشف  سـتورهم 

والمجتمع(٢). الفرد  على  خطرها  لشدة  الدعارة  بيوت  مع  أيضًا  ينطبق 

خارجه: إلى  ميزاب   وادي  من  المرأة  سفر  في  ـ   ٥
أباح اإلسالم للمرأة أن تسافر من بلدها إلى بلد آخر مع محارمها متسترة،  ـ 
ذلك  كان  ولو  ذلك  فال يجوز  للخطر  تعرضها  جديدة  ظـروف  طرأت  لو  ولكـن 
نفسها  على  فيها  ال تأمن  بلد  إلى  تسافر  أو  الحرب،  ظروف  مثل:  محرم،  ذي  مع 
هذا  ميزاب   وادي  فـي  اإلباضية   فقهاء  راعـى  وقد  األجنبية،  كالبلـدان  وشـرفها، 

ص ١٧٤. الفقهية،  القواعد  شرح  أحمد:  الزرقا   (١)
.٥٥/٧ التمهيد،  الخليلي:   (٢)
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خارجه،  إلى  السـفر  من  المرأة  بمنع  عليه  اتفقوا  عاّمًا  حكمًا  فأصـدروا  الجانـب 
سـالمة  على  المحافظة  ألجل  االسـتعمار  نير  تحت  يرزح  ميزاب   وادي  كان  لما 

المجتمع. ووحدة  المرأة 
قصور  سـبعة  عزابة  اجتمعت  وقـد  «هذا  بنصه:  القـرار  هذا  فـي  جـاء  وممـا 
أو  بنته  أو  زوجته  بإخراج  لميزابـي  ال نرضى  أننا  على...  واتفقـوا  ميـزاب   وادي 
مطلقًا  البلدان  سـائر  من  بلدة  إلى  ميزاب   وادي  من  مطلقـًا  إباضية   كانـت  حرمـة 
يسجن   بني  ـ  مليكة   ـ  غرداية   ـ  بريان   ـ  القرارة   أي  السبع،  القرى  من  واحدة  غير 
وسـّدًا  مرصوصًا  مشـيدًا  وحائطًا  محدودًا  حّدًا  ذلك  فجعلنا  العطـف ،  ـ  بنـورة   ـ 
المذهب، وعليه  السوء من  تعداها فقد تعدى حدود اهللا ولزمته دعوة  وثيقًا، فمن 

واآلخرة...». الدنيا  الحياة  في  والخزي  اللعنة 
الفرنسي   االسـتعمار  سـلطة  أمام  بضعفهم  الحكم  هذا  الفقهاء   هؤالء  وعلل 
ما دامت  السـفر  من  النسـاء  منع  في  لهم  وال قدرة  معارضها،  في  لهم  فال طاقة 
«معشـر  ما نصه:  بيانهم  في  وأضافوا  ذلك  تبيح  المسـتعمرة  الفرنسـية   الحكومة 
لمعارضتها،  وال طاقة  لنا  والحق  الجمهورية  إبطال  على  ال نقدر  إننا  اإلخـوان، 
ذلك  ال نجهل  فنحن  ذلك،  يفعل  أراد  (أو)(١)  ذلك  فعل  من  ال تمنع  الدولة  فإن 
خسـرانًا  ذلك  عقوبة  فإن  المسـلمون،  به  ما ال يرضى  وننذركم  نحّذركم  أننا  إال 
على  واهللا  سـيرتنا  في  وبدعة  وأعراضنا  وديننا  عقباه  تسـوؤنا  مما  هذا  ألن  مبينًا؛ 

وكيل»(٢). ما نقول 
جاء  الفترة  تلـك  في  المرأة  منـع  على  اإلباضية   فقهـاء  اتفـاق  أن  شـك  وال 

األزمان ». بتغير  األحكام  تغير  ينكر  «ال  الفقهية  للقاعدة  تطبيقا 

المعنى. ليستقيم  «من»  يقول:  أن  واَألْولى  األصل،  في  كذا  «أو»   (١)
ـ ١٩٢٨م،  ـ   بعمارة عيسى: من أرشيف ميزاب اتفاقيات المجالس العامة لميزاب (ط ١٤٠٥ه  (٢)
لـ ٢٨ مارس  الموافق  باتنة، وقع هذا االتفاق في ٠٦ جوان عام ١٣٤٦هـ  الشهاب  دار  طبعة 

١٩٢٨م).
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بعض  أباح  المسـلمين  إلى  الحكم  وعاد  فرنسـا   عن  الجزائر   اسـتقلت  ولما 
فقهاء اإلباضية  سفر المرأة إلى خارج ميزاب  مع شرط التقّيد بالضوابط الشرعية.
يسـافر  أن  للرجل  يجوز  «هل  مفاده:  بيـوض   الشـيخ  فتاوى  في  سـؤال  جاء 

أوربية ؟». بلد  إلى  بزوجته 
يصونهـا  أن  شـرط  شـاء  بلـد  أّي  إلـى  يسـافر  أن  للرجـل  «يجـوز  فأجـاب: 
يقيم  أن  يمكنه  كان  إذا  شـرعًا،  م  المحرَّ والسـفور  التبرج  من  ويمنعها  ويحفظها 
أن  ال يسـتطيع  كفر  بلد  إلى  يسـافر  أن  عليه  ويحرم  البلد،  ذلك  في  دينية  شـعائر 

دينه...»(١). شعائر  فيه  يؤدي 
من  المرأة  ومنع  اإلباضية   ميزاب   علماء  إجماع  بيوض  5  الشيخ  أّيد  وقد 
تضر  مفاسـد  من  إليه  تتعرض  قد  لما  ـ  محارمها  مع  ولو  ـ  ميزاب  خارج  السـفر 

وشرفها. بدينها 
من  المـرأة  خروج  حكـم  «ما  نصـه:  بما  عليـه  ورد  آخـر  سـؤال  فـي  وجـاء 

وطنها؟».
سـلفنا  لكن  شـرعًا،  بمحرم  فليس  وطنها  من  المـرأة  إخراج  «أمـا  فقـال: 
على  يترتب  ومـا  والشـرور،  المفاسـد  من  له  ما تتعـرض  رأوا  لمـا  بميـزاب 
على  للمحافظة  حماه  إلى  ولجؤوا  إليه  فروا  الذي  الوطن  خراب  من  الهجرة 
له  وأذعن  بذلك،  العمـل  فجرى  بالمرأة  الهجرة  تحجير  علـى  اتفقوا  دينهـم، 
رأوا  لما  مصداقًا  جاء  قد  الزمان  هو  وها  وصالحه،  بفائدته  القتناعهم  الناس 
صيانة  أمر  فيه  وعز  أسـبابه،  وسـهلت  أبوابه  وتفتحت  فيه،  الفسـاد  انتشـر  إذ 
عنه،  والدفاع  االتفاق  بذلك  العمل  فاألولى  ميزاب ،  غير  في  وحياطته  الحريم 
إذا  إال  الوسائل  بمختلف  ذلك  عن  وصدهم  بالمرأة  الهجرة  عن  الناس  ونهي 

.٧٠٩/٢ - ٧١٠ بيوض،  الشيخ  اإلمام  فتاوى  عمر:  إبراهيم بن  بيوض   (١)
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على  األبـواب  فتح  أبـدًا  وال يمكن  بقدرهـا »  تقـدر  فإنهـا  «ضـرورة  حدثـت 
محقق...»(١). فيه  الفساد  فإن  مصاريعها 

قاعدة:  إلى  المسألة  استند في حكم هذه  قد  بيوض  5  الشيخ  أن  وال شك 
وهي:  أخرى  قاعدة  إلى  أيضًا  إشارة  وفيه  األزمان »،  بتغير  األحكام  تغير  ينكر  «ال 

المصالح». جلب  من  أولى  المفاسد  «دفع 

.٧١١  ،٧١٠/٢ السابق،  المرجع  بيوض:   (١)



الفهـرس
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الرابع الفصل 
وال ضرار» ضرر  «ال  أو  يزال»  «الضرر  الرابعة:  الكبرى  الكلية  القاعدة 

عنها تفرع  وما 
القاعدة  .................................................................................................   ٧ حقيقة  األول:  المبحث 
٨  .................................................... اإلباضية  عند  ومكانتها  القاعدة  أهمية  األول:  المطلب 
١١  ....................................................................................... القاعدة  مدلول  الثاني:  المطلب 
١٧  ........ التيسير»  تجلب  «المشقة  بقاعدة:  يزال»  «الضرر  قاعدة:  عالقة  الثالث:  المطلب 
١٩  ......................................... الفقه  أبواب  من  القاعدة  هذه  على  ما يبنى  الرابع:  المطلب 

٢١  ...................................................................... يزال»  «الضرر  قاعدة:  تأصيل  الثاني:  المبحث 

٤١  ......................................................... إزالته  وطرق  ضوابطه  الضرر،  أنواع  الثالث:  المبحث 
٤١  ........................................................................................... الضرر  أنواع  األول:  المطلب 
الضرر ........................................................................................  ٤٧ ضوابط  الثاني:  المطلب 
٥٢  ................................................................................. الضرر  إزالة  طرق  الثالث:  المطلب 

٥٩  ............................................................................. القاعدة  وفروع  تطبيقات  الرابع:  المبحث 
٦٠  ........................................................................................... العبادات  في  األول:  المطلب 
٧١  ....................................................................................... المعامالت  في  الثاني:  المطلب 
الشخصية .........................................................................  ٩٩ األحوال  في  الثالث:  المطلب 
١٠٨  ................................................................................. الحقوق  باب  في  الرابع:  المطلب 
١١٧  .......................................................... والمظالم  الجنايات  باب  في  الخامس:  المطلب 
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١٢٣  ................................ يزال»  «الضرر  قاعدة:  تحت  المندرجة  القواعد  الخامـس:  المبحث 
١٢٤  .................................................. اإلمكان»  بقدر  يزال  «الضرر  قاعدة:  األول:  المطلب 
١٣٦  ................................................ منه»  بأعظم  أو  بمثله  ال يزال  «الضرر  الثاني:  المطلب 

األخف» بالضرر  يزال  األشد  «الضرر  الثالث:  المطلب 
١٤٨  .............................. الشرين»  أهون  أو  الضررين  أخف  «ارتكاب  أو 
٢٠١  .................................... العام»  الضرر  لدفع  الخاص  الضرر  «يتحمل  الرابع:  المطلب 
٢١٧  ........................ المصالح»  جلب  من  أولى  المفاسد  «درء  قاعدة:  الخامس:  المطلب 
المانع» ...................  ٢٥٠ يقدم  والمقتضي  المانع  تعارض  «إذا  قاعدة:  السادس:  المطلب 
قديمًا» ........................................................  ٢٥٧ ال يكون  «الضرر  قاعدة:  السابع:  المطلب 

الخامس الفصل 
عنها تفرع  وما  محكمة»  «العادة  الخامسة:  الكبرى  الفقهية  القاعدة 

٢٦٩  ............................................................................................ القاعدة  حقيقة  األول:  المبحث 
٢٧٠  ............................................... اإلباضية  عند  ومكانتها  القاعدة  أهمية  األول:  المطلب 
٢٧٣  ..................................................................................... القاعدة  مدلول  الثاني:  المطلب 

٢٨١  ............. الشرعية  األحكام  في  اعتبارهما  وشروط  والعادة  العرف  أنواع  الثاني:  المبحث 
٢٨٢  ........................................................................... والعادة  العرف  أنواع  األول:  المطلب 
٢٩٦  ................ الشرعية  األحكام  في  واعتبارهما  والعادة  العرف  شروط  الثاني:  المطلب 

٣٣٧  .......................................................................................... القاعدة  تأصيل  الثالث:  المبحث 
٣٣٨  ..................................................................... الكريم  القرآن  من  األدلة  األول:  المطلب 
٣٥١  .......................................  @ الصحابة  وآثار  النبوية  نَّة  السُّ من  األدلة  الثاني:  المطلب 
والقياس ...........................................................  ٣٧١ باإلجماع  االستدالل  الثالث:  المطلب 
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٣٧٥  ................ عليها  المتخرجة  وفروعها  مة»  ُمَحكَّ «العادة  قاعدة:  تطبيقات  الرابع:  المبحث 

العبادات ..................................................  ٣٧٦ في  والعادة  العرف  تحكيم  األول:  المطلب 

٤١٦  .............................................. المعامالت  في  والعادة  العرف  تحكيم  الثاني:  المطلب 

٤٦٨  ............................... الشخصية  األحوال  في  والعادة  العرف  تحكيم  الثالث:  المطلب 

العامة ........................  ٤٨٤ واآلداب  الحقوق  في  والعادة  العرف  تحكيم  الرابع:  المطلب 

والعقوبات .........................  ٤٩٨ الجنايات  في  والعادة  العرف  تحكيم  الخامس:  المطلب 

الكبرى الكلية  القاعدة  عن  المتفرعة  الفقهية  القواعد  الخامس:  المبحث 
٥٠٧  ..................................................................................... محكمة»  «العادة 

٥٠٩  ............. والعادة  العرف  شروط  بعض  عن  رة  المعبِّ الفرعية  القواعد  األول:  المطلب 

األحكام .......  ٥٣٤ في  العملي  العرف  تأثير  عن  المعبرة  الفقهية  القواعد  الثاني:  المطلب 

٥٤٧  ...... األحكام  في  القولي  العرف  تأثير  عن  المعّبرة  الفقهية  القواعد  الثالث:  المطلب 

٥٩٤  .............................................. األزمان»  بتغير  األحكام  تغير  ينكر  «ال  الرابع:  المطلب 








