قواعد النشر
أوالً  :شروط النشر

- 1أن يكون البحث متسماً باألصالة واالبتكار ،واملنهجية العلمية ،وسالمة االجتاه ،وصحة اللغة ،وجودة األسلوب.
- 2أال يكون البحث قد سبق نشره ،أو قدم للنشر جلهة أخرى.
- 3مجيع البحوث املقدمة للنشر يف اجمللة خاضعة للتحكيم.

ثانياً :تعليمات النشر

- 1يرسل الباحث حبثه إلكرتونياً على املوقع التفاعلي للمجلة ./http://journals.qu.edu.sa
- 2يطبع البحث بواسطة احلاسب اآللي بربنامج ( )Microsoft Wordو ) (pdfمتوافق مع ( )IBMوعلى وجه واحد
فقط ،ويكون على ورقة مقاس ( )A4مع ترك ( 3سم) لكل هاام  ،ومرقماة ترقيمااً متسلساالً ،مباا يف ذلا األشاكا
واجلداو .
 - 3يقاادم الباحااث مل لاًا للبحااث باااللغتو العربيااة وا لي يااة ،حبيااث ال ت يااد كلماتااه عا ( )200كلمااة أو صاافحة
واحدة.
- 4تك ااون الكتاب ااة با ااخلط املش ااهور [ ]Traditional Arabicالعن اااوي حبج اام ( )20أس ااود ،وامل اان حبج اام ( )16ع اااد ،
واحلواشي حبجم ( )14عاد .
 - 5تكتب اآليات القرآنية برسم ملحف املدينة.
- 6ال ت يد صفحات البحث ع مخسو صفحة.
- 7يكتب الباحث عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه ،ولقبه العلمي ،واجلهة اليت يعمل بها باللغتو.
- 8يتم التوثيق م امللادر واملراجع وفق ما يلي:
أ ) الكتااب :ذكاار امللاادر أو املرجااع يف احلاشااية ،فيضااع الباحااث رقمااً للحاشااية يف املكااان املناسااب ،ثاام يضااع احلاشااية
أسفل اللفحة.
ب ) الدوريات :يتم توثيقها يف احلاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية ،ورقم اجمللد والعدد واللفحة.
- 9توضع حواشي كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم احلواشي متسلسالً م أو البحث إىل نهايته.
- 10يف فهرس امللادر واملراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كامالً ،ثم مؤلفه ،وسانة الوفااة ،ودار النشار ،وسانة الطباع ،وكاذا
يف الدوريات يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 11عند ورود األعاالم يف مان البحاث أو الدراساة ،تاذكر سانة الوفااة بالتااري اهلجار إذا كاان العلام متاوفى مثاا ( :ت
260ها) ،وإذا كانت األعالم أجنبية فإنها تكتب حبروف عربياة ،وباو قوساو حباروف التينياة ،وياذكر االسام كاامالً
عند وروده ألو مرة.
- 12ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أ مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي م رئيس التحرير.
- 13يعطى الباحث نس تو م اجمللة ،وسبع مستالت م حبثه املنشور .
- 14يلت م الباحث بإجراء التعديالت املنلوص عليها يف تقارير احملكمو ،مع تعليل مامل يعد .
- 15تعرب املواد املنشورة يف اجمللة ع آراء أصحابها فقط.

عناوي املراسلة

اجمللة العلمية جلامعة القليم (العلوم الشرعية)
مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس حترير اجمللة:
املوقع ا لكرتونيhttp://journals.qu.edu.sa :
الربيد ا لكرتونيqu.mgllah@gmail.com :
هاتف اجمللة00966163800050 :
حتويلة رئيس التحرير 8598 :حتويلة أمو اجمللة8597 :
جوا اجمللة00966593220358 :

ب

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص ص ( .338-1يناير2011م/حمرم 1432هـ)
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المجلد ( – )9العدد ()2

مجلة

ربيع ثاني 1437هـ  -يناير 2016م

النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .عبدالعزيز بن حممد الربيش
األستاذ الدكتور بقسم الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

األعضاء
أ .د .إبراهيم بن صاحل احلميضي
األستاذ الدكتور بقسم القرآن وعلومه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .عبداهلل بن عبدالعزيز الغصن
األستاذ الدكتور بقسم السنة وعلومها ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .عبدالعزيز بن حممد العويد
األستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه ،كلية الشريعة والدارسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .علي حسني شطناوي
األستاذ الدكتور بقسم األنظمة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

د .يوسف بن على الطريف
األستاذ املشارك بقسم العقيدة اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

د .حممد بن عبد الرمحن الدخيل
األستاذ املشارك بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أمني اجمللة
د .حممد فوزي عبد اهلل احلادر
أستاذ الفقه املشارك ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

رقم اإليداع 1429 / 2028 :
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ه

مقدمة


احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن
تبعهمبإحسانإىليومالدين...أمابعد ،
يسرهيئةحتريرجملةجامعةالقصيمالعلمية"العلومالشرعية"أنتضعبنييدي
قرائهااجمللدالتاسع،العدداألول .
وقد حوى مجلة من البحوث املتميزة واملتخصصة يف جماالت علوم الشريعة
والدراساتاإلسالمية،باإلضافةإىلتقريرعنرسالةعلميةمتتمناقشتها .
وهيعلىالنحواآلتي :
أوالً :البحوث


أثرالغرريفعقوداملشتقاتاملالية"تقديرفقهياقتصاديإسالمي" .

يهدف البحث غلى التعرف على مفهوم الغرر وأحكامه وأثره يف عقود
املشتقات املالية  ،حنو عقود اخليارات واملستقبليات  ،األمر الذي حييل عقود الغرر
الفاحشإىلعقدمقامرة .



هـ

مقدمة

و


احلقوقاخلاصةللمرأةالعاملةيفنظامالعملالسعودي"دراسةمقارنةبني

الشريعةوالقانون" .
تناولالبحثعملاملرأةيفالشريعةاإلسالميةونظامالعملالسعوديوقانون
العمل األردني ،وبعض التشريعات العربية  ،مع اإلشارة إىل معايري العمل الدولية
والعربيةوإبرازاألهميةيفاملقارنةبنيالقواننيالوضعيةوالشريعةاإلسالمية .


الشركاخلفي"حتديداملفهوموأهماملظاهر" .

تناولالباحث موضوعالتحقيقيفأقوالالعلماءواليتحتدثوافيهاعنالشرك
اخلفيحملاولةحتديدمفهومهوقاعدتهاليتميكنمنخالهلاأنتقاسأعمالالعبادوإن
كانتداخلةحتتمسمىالشركاخلفيأمال .


الصحابةالذينحكيعنهماخلالفيفرباالفضل"مجعاودراسة" .

تتبع البحث مسألة من املسائل املتعلقة بأحد نوعي الربا – ربا الفضل –
والصحابةالذينحكيعنهماخلالفيفرباالفضلبنياجلوازوعدمه،ومنرجع
عنقولهومنمليرجع .


املضاربةالشرعيةيفاجملاالتالصناعيةودورهايفالتنميةاالقتصادية .

تتلخصفكرةالباحثيفبيانمفهوماملضاربةوشروطهاوحقيقةاملضاربةيف
املصارفاإلسالميةوكيفيةتطبيقهاوبعضاألفكاراملتعلقةبتطبيقاملضاربةيفاملصارف
اإلسالمية .


الكفارةبثمنالرقبةعندتعذرها .

بيّن الباحث أن كثرياً من الكفارات هلا ارتباط بعتق الرقاب  ،ما جعل هذه
املسألةيفهذهاحلالمننوازلالعصر،وتتأكدالنازلةيفالكفاراتاملبنيةعلىالرتتيب
ككفارةالقتلوالظهارواجلماعيفنهاررمضانفإذاملكمنوجبتعليهالكفارةماالً

مقدمة

ز

يكفيلشراءالرقبةمعتعذروجودهافهلينتقلإىلبدهلاويكونيفحكممنملجيد
الرقبةوالمثنهاأمأنهيفحكمالواجدهلا؟ 


التفسريالبيانيلسورة"تبتيداأبيهلب" .

تناولالباحثتفسريسورة"تبتيداأبيهلب"تفسرياًحتليلياًبيانياًيفحماولة
الستجالءبالغةالنصالقرآني،والكشفعنخصوصيتهوأبعادهاجلماليةاملتمثلةيف
فصاحةألفاظهودقةمعانيه،معالعناية مبايربزذلكمنبيانوجوهاإلعرابوسبب
النزولووجوهاملناسباتبنياآليات .


توقفوجوبالقضاءعلىدليلجديد"دراسةأصوليةفقهية"قضاءالصالة

املرتوكةعمداً"أمنوذجاً" .
تناولالبحثمسالةالقولالراجحيفحكمقضاءالصالةاملرتوكةعمداً،بعد
حبثأصلهااألصوليالذيبنيتعليه،الذيكانلهكبرياألثريفالرتجيحفيها،
وأعينبهتوقفوجوبالقضاءعلىدليلجديدأوعدمتوقفهعليه .
اثنياً :تقرير عن رسالة علمية


رسالةبعنوان(درراحلكاميفشرحغرراألحكاممنكتاباحلجإىلنهاية

كتاب قطع الطريق حمليي الدين السيواسي احلنفي) متت مناقشتها يف كلية الشريعة
والدراساتاإلسالميةجبامعةالقصيمبتاريخ1437/1/12هـ.
ويف النهاية ندعوا اهلل أن نكون قد وفقنا لتقديم ما هو مفيد خلدمة العلم
والعلماءوطالبالعلم،وآخردعواناأناحلمدهللربالعاملني،وصلىاهللوسلم
علىنبيناحممدوعلىآلهوصحبهأمجعني .
رئيس حترير جملة جامعة القصيم العلمية " العلوم الشرعية "
أ.د .عبدالعزيز بن حممد الربيش

ح
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سورة
الت فسير الب ياني ل ر
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د .حممد رضا احلوري

األستاذ املساعد يف قسم أصول الدين ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك
تفسري سـور (تبـ يـدا أيب هلـ)) تفسـريا حتليليـا بيانيـا يف حماولـة سسـتءال
ملخص البحث .يتناول هذا البحث ر
بالغة النص القرآين ،والكشف عن خصوصيته ،وأبعـاد امااليـة املتاثلـة يف فصـاةة ألفاظـه ،ودقـة معانيـه ،وتناسـ
عباراته ،وبالغة تراكيبه ،وتواف قرا اته .وذلك ابلوقوف مع آايت السور الكرمية آية آية وإبراز ما فيها مـن عناصـر
اماال والتأثري ،وبيان ما تشتال عليه من ألوان اإلعءاز .مع العناية مبا يربز ذلـك مـن بيـان وجـو اإلعـرا  ،وذكـر
سب) النزول ووجو املناسبات بني اآلايت.

467

حماد رضا احلوري

468

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ,الذي أنزل الكتاب الكريم والقرآن العظيم؛ هداية للناس
وإرشاداً هلم إىل الطريق القويم واملنهج السليم .والصالة والسالم على خري اخللق
وحبيب احلق حممد  -صلى اهلل عليه وسلم -أسوة األنام يف عمل اخلري كله إىل يوم
الدين ,وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إىل يوم الدين.
وبعد ,فإن أفضل ما تقضى به األعمار ,وتنفق فيه األوقات ,هو التدبر يف
هذا الكتاب الكريم ,واستخراج أحكامه وحكمه ,والوقوف على أسراره ودرره,
والتلذذ جبمال أسلوبه ,وفصاحة لفظه ,ودقة معانيه ,وتناسق عباراته ,وبالغة
تراكيبه ,وإعجاز نظمه ,وتوافق قراءاته.
وإن الذي يعني على هذا كله ,ويساعد على الوقوف عليه ,هو أن حيلل املتدبر
النص القرآني حتليالً يقف فيه مع اللفظ تارة ومع الرتكيب تارة ,ومع اآلية تارة
أخرى ,ثم النظر إىل السورة وحدة واحدة .بعد أن يكون املتدبر قد حتلى بعدة متكنه
من النظر يف هذه األمور كلها يف حماولة للكشف عن مراد اهلل – سبحانه وتعاىل.
وحماولة مين يف الوقوف على بع

تل األسرار ,قمت بدراسة سورة املسد

دراسة حتليلية بيانية للوقوف على جوانب اجلمال يف ألفاظ هذه السورة وعباراتها
ونظمها ,مع بيان وجوه اإلعراب والقراءات فيها ,مع العناية بذكر سبب النزول
ووجوه املناسبات بني اآليات ثم استخراج بع

الدروس واحلكم والعظات والقيم من

هذه السورة الكرمية.
وأما عن س ّر اختياري لسورة املسد موضعًا للدراسة؛ فذل ألمور منها:
 - 1إنين مل أقف – يف حدود اطالعي  -على من أفرد سورة املسد بدراسة
مستقلة تعنى مبثل هذا اجلانب.

التَّـ ْف ِسري البرـير ِاينُّ لِسورِ
ر

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ
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 - 2اشتمال سورة املسد على ألوان من اإلعجاز القرآني تؤكد أن هذا القرآن
هو املعجزة الظاهرة واحلجة القاطعة على نبوة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم ,وأنّ
مصدر هذا الكتاب الكريم هو اهلل –ع ّز وجل.
 - 3طبيعة املوضوع الذي تعاجله هذه السورة الكرمية ,واملتمثل يف جعل رابطة
الدين فوق كل رابطة.
اآليت:

وجاءت هذه الدراسة مشتملة على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة على النحو
املبحث األول :مداخل إىل السورة الكرمية ،وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :أمساء السورة
املطلب الثاني :مكية السورة
املطلب الثالث :عدد آياتها
املطلب الرابع :موضوع السورة ومقاصدها.
املطلب اخلامس :مناسبة السورة ملا قبلها وملا بعدها.
املطلب السادس :سبب نزول السورة.
املبحث الثان :التفسي التحليلي البيان آلايت السورة الكرمية ،وفيه مخسة

مطالب:

املطلب األول :اآلية األوىل:قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
املطلب الثاني :اآلية الثانية :قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ
املطلب الثالث :اآلية الثالثة ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ
املطلب الرابع :اآلية الرابعة :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ
املطلب اخلامس :اآلية اخلامسة :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ
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املبحث الثالث :من ألوان اإلعجاز يف السورة الكرمية .وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :اإلعجاز البياني
املطلب الثاني :اإلعجاز الصوتي
املطلب الثالث :اإلعجاز باإلخبار عن الغيب
اخلامتة :وفيها عرض ألهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة
املبحث األول :مداخل إىل السورة الكرمية

املطلب األول :أمساء السورة

ذكر هلذه السورة الكرمية ثالثة أمساء:
( - 1تبت يدا أبي هلب) وهو أول مجلة فيها .يدل على ذل

مجلةٌ من

اآلثار ,منها ما جاء عن ابن عباس – رضي اهلل عنهما  -أنه قال(:ملا نزلت تبت يدا
أبي هلب جاءت امرأة أبي هلب )1()...احلديث
 - 2املسد

() 2

وهو من أكثر األمساء شهرة إ ن مل يكن أشهرها على

اإلطالق؛ ولعل السورة مسيت بهذا االسم لتفردها بذكر هذه اللفظة دون سائر
سور القرآن

() 3

( )1أخرجـه أخرجـه البرـاري يف بيـان سـب) نـزول السـور الكرميــة فقـد جـا يف الروايـة (فنزلـ  :تبّـ يـدا أيب هلــ))
البراري ،كتا التفسري ،ةديث رقم( ،)4971وي ّدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن ةبـان يف صـحيحه،
يف كتا املعءزات ،ةديث رقم ( ،)6511ج ،14ص.440
( )2الســيوجال جــالل الــدين ،اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،حتقي ـ  :مركــز الدراســات القرآنيــة ،نشــر اــع امللــك فهــد
لطباعة املصحف الشريف ،ا ملدينة املنور  ،املالكة العربية السعودية1426 ،هـ ،ج ،2ص.367
( )3اهلنائال ،عبد هللا ،أمسا سور القرآن الكرمي ،مطبعة عاان ومكتبتها احملدود  ،مسقط ،ط2005 ،1م ،ص 191
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 - 3سورة أبي هلب أو (اللهب)( ,)4ولعلها مسيت بهذا االسم؛ لتفرد
السورة بذكر قصته دون سائر سور القرآن األخرى

()5

املطلب الثان :مكية السورة
اتفق العلماء على مكية هذه السورة(.)6ومما يدل على مكية هذه السورة ما جاء
يف سبب نزوهلا ,الذي سأذكره فيما بعد .وما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال:
()7

أنزلت تبت يدا أبي هلب وتبّ مبكة

وممااا ياادل علااى مكيتهااا أيض ااً أن أبااا هلااب وخصااومته للاان – صاالى اهلل عليااه
وسلم  -ووفاته إمنا كانت يف (أم القرى) مكة.
املطلب الثالث :عدد آايهتا
قال أبو عمر الداني :سورة املسد ,مكية .كلمها ثالث وعشرون كلمة ,ككلم
الفيل والفلق وحروفها سبعة وسبعون حرفاً كحروف النصر .وآياتها مخس يف مجيع
العدد ,ليس فيها اختالف

()8

( )4ق ال ا ن عا ور :وعنو ا ا و حي ان يف تفس يه (س ورة الله ب وه أره ل يه .ينظــر :ابــن عاحمــور حماــد
الط ــاهر ،التحريـ ــر والتنـ ــوير ،مؤسسـ ــة الت ــاري العـ ــريب ،ب ــريوت ،ط2000 ،1م ،ج ،30ص.526وينظـ ــر:
الفــريوزآابدي حماــد بــن يعقــو  :بصــائر ذوي التاييــز يف لطــائف الكتــا العزيــز ،حتقيـ  :حماــد النءــار ،دار
الكت) العلاية ،بريوت ،ط ،1ج ،1ص.552
( )5املرجع الساب  ،ص .192
( )6ينظــر :ال ـرازي فرــر الــدين ،التفســري الكبــري (مفــاتيا البيــ)) ،دار الكتــ) العلايــة ،بــريوت ،ط 2000 ،1م،
ج ،32ص 153
( )7ينظر :السيوجال جالل الدين ،الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،دار الفكر ،بريوت 1993 ،ج ،8ص665
( )8أبو عارو الداين :البيان يف ع ّد آي القرآن ،حتقي  :غامن قدوري احلاد ،ص.295
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املطلب الرا ع :موضوع السورة ومقاصدها
سأعرض يف هذا املطلب للمحور الذي تقوم عليه السورة ,وأبني املقصد الذي
جاءت تعاجله؛ وذل ملا للوقوف على موضوع السورة ومقاصدها من أثر بالغ يف فهم
آياتها ,وإبراز الصحيح من معانيها.
قال الشيخ حممد عبده(:وقد أنزل اهلل فيه – (أبي هلب)  -ويف زوجته هذه
السورة ليكون مثالً يعترب ملن يعادي ما أنزل اهلل على نبيه مطاوعة هلواه وإيثاراً ملا ألفه
من العقائد والعوائد واألعمال ,واعتزازاً مبا عنده من األموال ,ومبا له من الصولة أو
من املنزلة يف قلوب الرجال).

()9

فموضوع السورة هو معاداة أبي هلب –عمِّ الن

 -وزوجه للن –صلى اهلل

عليه وسلم – وللدعوة اإلسالمية ,ولبيان انتقام اهلل سبحانه وتعاىل منه ومن زوجه,
وأن قرابته من رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم  -مل تغن عنه شيئاً.
(يف هذه السورة تأكيد للقيمة اإلسالمية الرافضة للقرابة إذا كانت منفصلة عن
االنتماء اإلسالمي حتى لو كانت متصلة بالن بأوثق الصالت؛ فان أبا هلب الكافر
املشرك مل حيصل من قرابته للن على أيّ امتياز ,بعد أن كان عدواً هلل ورسوله ,بل
كانت املسألة ضد االمتياز ,فقد ذكره القرآن الكريم بالذم والتحقري ,ومل يذكر أحداً
من املشركني غريه ,تأ كيداً للرف

اإلسالمي له باملستوى الذي يفوق رفضه لآلخرين

من املشركني؛ ألن النسب قد أضاف إىل جرميته جرمية باعتباره األعرف بالرسول؛
فكيف يتنكر له ولرسالته)

()10

عم ،دار مكتبة اهلالل ،بريوت ،ط1985 ،5م ،ص.178
( )9حماد عبد  ،تفسري جز ّ
( )10حماد ةسني فضل هللا ،من وةال القرآن ،دار املالك ،ط1998 ،2م ،ج ،24ص.475
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املطلب اخلامس :مناسبة السورة ملا قبلها وملا عدها
ملّا كان القرآن الكريم كالكلمة الواحدة يف ترابطه ومتاسكه ,وقوة نسجه ومتانة
سبكه؛ استخرج العلماء من هذا علماً شريفاً يعدُّ مظهراً من مظاهر إعجاز هذا الكتاب
الكريم ذلكم هو (علم املناسبات) الذي يبحث عن علل الرتابط ووجوهه بني السور
واآليات؛ مصداقاً لقوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ النساء82 :
وملا كان علم املناسبات بهذه األهمية؛ فإنين سأعرض يف هذا املطلب ألوجه
التناسب بني سورة املسد والسورة اليت قبلها وهي سورة النصر ,وبني سورة املسد
والسورة اليت بعدها وهي سورة اإلخالص جتلية ألوجه االتصال بينها.
قال البقاعي(:ملا قدّم سبحانه وتعاىل يف سورة النصر القطع بتحقيق النصر
ألهل هذا الدين بعد ما كانوا فيه من الذلة ,واألمر احلتم بتكثريهم بعد الذي مرَّ عليهم
مع الذلة من الق ّلة وختمها بأنه تواب ,وكان أبو هلب ....باحملل الذي ال جيهل ,بل شاع
واشتهر ,وأحرق األكباد وصهر؛ كان حبيث يسأل عن حاله إذ ذاك هل يثبت عليه أو
ل هذا السؤال ,وأزيل مبا يكون له من النكال؛ وليكون ذل عليه بعد
يذل ,فشفى غُ َّ
وقوع الفتح ونزول الظفر والنصر....
قال أبو جعفر الزبري :هذه السورة وإن نزلت على سبب خاص ويف قصة
معلومة ,فهي مع ما تقدمها واتصل بها يف قوة أن لو قيل :قد انقضى عمرك يا حممد,
وانتهى ما قلدته من عظيم أمانة الرسالة أمرك ,وأدّيْت ما حتمله وحان أجل  ,وأمارة
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ذل دخول الناس يف دين اهلل أفواجاً ...والويل ملن عاندك وعدل عن متابعت  ,وإن
كان أقرب الناس الي

()11

وقال الرازي :اعلم أنه تعاىل قال :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ

الذاريات 56 :ثم بني يف سورة (قل يا أيها الكافرون) أن حممداً عليه الصالة والسالم
أطاع ربه وصرح بنفي عبادة الشركاء واألضداد ,وأنّ الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة
األضداد واألنداد فكأنه قيل :إهلنا ما ثواب املطيع ,وما عقاب العاصي؛ فقال :ثواب
املطيع حصول النصر والفتح واالستيالء يف الدنيا والثواب اجلزيل يف العقبى كما دلت
عليه سورة (إذا جاء نصر اهلل والفتح) .وأما عقاب العاصي فهو اخلسار يف الدنيا,
()12

والعقاب العظيم يف العقبى؛ كما دلت عليه سورة تبت

وقال األلوسي :وملا ذكر سبحانه فيما قبل دخول الناس يف ملة اإلسالم َع ّقَبه
سبحانه بذكر هالك بع

ممن مل يدخل فيها وخسرانه على نفسهَ .فلَْيبْ ِ َمن ضَاعَ

عُمُرُه وليس له فيها نصيبٌ وال سهمُ...
ثم ذكر ما أورده الرازي بعبارة أخرى فهو من اتصال الوعيد بالوعد .ويف كل
مسرّةٌ له عليه السالم ...وإمنا قدم الوعد ليكون متصالً بقوله (ويل دين)وأخَّر الوعيد
ليكون راجعاً إىل (لكم دينكم...

()13

( )11البق ــاعال ،بره ــان ال ــدين ،نظ ــم ال ــدرر يف تناس ــ) اآلايت والس ــور ،حتقي ـ  :عب ــد ال ــرزا غال ــ) امله ــدي ،دار
الكت) العلاية ،بريوت ،ط1995 ،1م ج ،8ص.568-567
( )12الرازي ،التفسري الكبري (مفاتيا البي)) ج ،32ص.152
( )13األلوسال ،حمها الدين حماود ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،دار إةيـا الـاا العـريب
– بريوت ،ج ،30ص.259
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وأما مناسبة السورة ملا عدها:
فقد ذكر علماء املناسبات وجوها من املناسبة بني سورتي (املسد واإلخالص)
ومن كالمهم على ذل :
- 1أنه ملا تقدم يف سورة (تبت) عداوة أقرب الناس لرسول اهلل –صلى اهلل
عليه وسلم –وهو عمُّه أبو هلب ,وما كان يقاسي من عُّباد األصنام الذين اختذوا مع
اهلل آهلة أخرى؛ جاءت هذه السورة مصرحةً بالتوحيد ,رادةً على عباد األوثان
والقائلني بالثنوية والتثليث .أفاده أبو حيان يف البحر حمليط

()14

- 2أنها جاءت بعدها للمشاكلة اللفظية .يف نهاية املسد حرف الدال ,ونهاية
سورة اإلخالص ,كذل

(املسد) (أحد) (الصمد) .ذكره السيوطي يف تناسق

الدرر يف تناسب اآليات والسور

()15

وقال الدكتور مساعد الطيار:
ويف النفس من هذين شيء ,وأحسُّ أن املناسبة يف غريهما ,وهو حيتاج إىل
تأمل ,ويظهر أنه من املواطن الصعبة يف املناسبات بني السور...
وقد تأملت سورة اإلخالص ,فوجدتها تقوم على مقصود واضح ,وهو بيان
غنى اهلل عن سواه ,وكمال سؤدده ,ثم نظرت إىل سورة املسد ,فإذا فيها أمران:
األول :حاجة اإلنسان إىل غريه ,وبذل يكون كماله ,فهو حيتاج إىل الزوجة
واملال والولد ,وال يتحقق كماله إال بهذا ,وهذا الكمال نوع من الفقر إىل الغري ,إذ
اإلنسان ال ميكن أن يقوم بذاته ,فهو حمتاج إىل غريه كائنا من كان.

( )14أبو ةيان األندلسال ،البحر احمليط ،ج ،8ص529
( )15الســيوجال ،تناس ـ الــدرر يف تناســ) اآلايت والســور ،حتقي ـ  :عبــد القــادر أبــد عطــا ،دار الكتــ) العلايــة،
بريوت ،ط1986 ،1م ،ص146
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الثان :أن هذا الكمال الذي حيصل عليه ال يغين عنه شيئاً يف الوقت الذي هو
أحوج ما يكون إليه.
وإذا تقرر ذل أقول:
أوال :أنه ملا ذكر فقر اإلنسان حباجته إىل غريه ,وأن كماله ال يتحقق إال بهذا
الفقر ذكر يف الصمد كمال سؤدده وغناه عما سواه؛ ليبني ممايزته سبحانه عن اخللق يف
ذاته وصفاته.
اثنيا :أن كمال اإلنسان الذي ال حيصل إال بهذا االفتقار لغريه من الزوجة
والولد واملال الذي ال يغين عنه وقت حاجته إليه مما ال يعول عليه املسلم ,بل يلجأ إىل
صاحب الغنى املطلق والسؤدد الكامل الذي يصمد إليه مجيع اخللق.

()16

املطلب السادس :سبب نزول السورة
جاء يف كتب التفسري جمموعة من الروايات اليت تذكر سبب نزول سورة املسد.
وهذه الروايات منها الصحيح ,ومنها الغثّ الذي ال يقبل( .)17لذا سأقتصر هنا على ما
صح من هذه الروايات ,وكان داّلًا على سبب نزول السورة.
َّ
أخرج البخاري يف صحيحه بسنده إىل ابن عباس – رضي اهلل عنهما –قال ملا
نزلت( :وأنذر عشريت األقربني) ورهط منهم املخلصني ,خرج رسول اهلل –صلى
اهلل عليه وسلم –حتى صعد الصفا ,فهتف :يا صباحاه! فقالوا :من هذا؟ فاجتمعوا
صدقيَّ؟.
إليه ,فقال :أرأيتم إن أخربتكم أن خيالً خترج من سفح هذا اجلبل ,أكنتم مُ َ
()16مساعد الطيار ،مقاست يف علوم القرآن وأصول التفسري ،دار احملد  ،الرايض ،ص.290-289
( )17من ذلـك مـا ذكـر اإلمـام الـرازي-ربـه هللا -يف تفسـري (مفـاتيا البيـ)) مـن رواايت تبـني سـب) نـزول سـور
املسد .فهال رواايت منقولة من غري إسناد ،وليس فيها-كذلك -ما يبني أهنا سب) لنزول السـور لـذا فإهنـا
رواايت س تصا أن تكون سببا لنزول سور املسد.
ينظر :الرازي ،التفسري الكبري (مفاتيا البي)) ج ،32ص153
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فقالوا :ما جربنا علي كذباً .فقال :فإني نذير لكم بني يدي عذاب شديد .فقال أبو
هلب تباً ل  .ما مجعتنا إال هلذا ,ثم قام ,فنزلت(:تبت يدا أبي هلب وتب) وقد تب.
هكذا قرأها األعمش يومئذ

()18

وأما جميء (ورهطك منهم املخلصني مبا يشعر أنها من القرآن فيقول ابن حجر
رمحه اهلل( :ولعله كان أوالً (وأنذر عشيتك األقر ني) فجمع قريشاً فع ّم ثم خصّ كما
سيأتي ,ثم نزل ثانياً (ورهطك منهم املخلصني فخص بذل

بين هاشم

ونساءه()19واهلل أعلم.
وهذه الزيادة (ورهطك منهم املخلصني وصلها الطربي من وجه آخر عن عمرو
بن مرة أنه كان يقرؤها كذل .
قال القرط  :لعل هذه الزيادة كانت قرآناً فنسخت تالوتها ثم استشكل ذل
بأن املراد إنذار الكفار .واملخلص صفة املؤمن .واجلواب عن ذل أنه ال ميتنع عطف

( )18البراري ،امامع الصحيا ،رقاه :حماـد نـزار مـيم ،وهيـثم نـزار مـيم ،دار األرقـم ،بـريوت ،د.ط ،د.ت كتـا
التفسري ،ةديث رقم (.)4971
( )19يشــري ايــن ةءــر ربــه هللا هنــا إجل اماــع بــني روايــة اإلمــام البرــاري يف ســب) نــزول قوله(وأنــذر عش ـريتك
األقربني) وبني رواية الطـرباين سـب) نـزول هـذ اآليـة أيضـا .إذ تبـني روايـة البرـاري أن النـي -صـلى هللا عليـه
وسلم -عندما نزل اآلية مجع قريشا .ويف رواية الطرباين أن الني -صلى هللا عليه وسلم -عندما نزل اآليـة
مجع بين هاحمم ونسا وأهله.
قــال ابــن ةءــر :فهــذا إن ثبـ دل علــى تعــدد القصــة ألن القصــة األوجل وقعـ مبكــة لتصــر ه ــديث البــا نــه
صعد الصـفا و تكـن عائشـة وةفصـة وأم سـلاة عنـد مـن أزواجـه إس ابملدينـة فيءـوز أن تكـون متـأخر عـن
األوجل .ينظــر :ابــن ةء ـر العســقالين ،فــتا البــاري حمــرح صــحيا البرــاري ،دار الكتــ) العلايــة ،بــريوت،
ج ،8ص.643
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اخلاص على العام فقوله(:وأنذر عشريت ) عام فيمن آمن منهم ومن مل يؤمن ,ثم
عطف عليه املخلصني تنويهاً بهم وتأكيداً)

()20

املبحث الثان :التفسي التحليلي البيان آلايت السورة الكرمية
املطلب األول :اآلية األوىل :قوله تعاىل:ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ املسد١ :
يف اآلية مسائل عديدة نتناوهلا يف ما يأتي:
أوال :تبت ،ومادهتا الل وية ومعانيها
ذهبت أكثر كتب التفسري إىل أن (تبّ) مبعنى (خسر)(()21وهل ) وهذا تفسري
للفظ بأقرب األلفاظ إليه ,ال على أنه هو بعينه؛ إذ ال ترادف يف اللغة العربية عامّة ويف
القرآن على وجه اخلصوص ,كما عليه أهل التحقيق.
وعليه ميكن القول :إن التباب مأخوذ من (تبّ) أو (بتّ) .وتدور هذه املادة
على معنى القطع املؤدي يف أغلب أحواله إىل اهلالك؛ ألن من انقطع إىل األسباب
مُعرِضاً عن سببها كان يف أعظم تباب..

( )20ينظ ــر :اب ــن ةء ــر العس ــقالين ،ف ــتا الب ــاري حم ــرح ص ــحيا البر ــاري ،دار الكت ــ) العلاي ــة ،ب ــريوت ،ج،8
ص.644-643
( )21ينظر :الطربي حماد بن جرير ،جامع البيان عـن وويـل آي القـرآن ،حتقيـ  :عبـد هللا بـن عبـد احملسـن الاكـال،
ابلتعــاون مــع مركــز البحــو والدراســات العربيــة واإلســالمية بــدار هءــر ،القــاهر  ،ط2001 ،1م ،ج،24
ص .714والزخمشــري ،أبــو القاســم حماــود بــن عاــر ،الكشــاف عــن ةقــائ غـوامو التنزيــل وعيــون األقاويــل
يف وجــو التأويــل ،دار الكتــ) العلايــة ،بــريوت ط1995 ،1م ،ج ،4ص ،808والـرازي( ،مفــاتيا البيــ))
ج ،32ص.153
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والذي حيقق معاني (التب) ويظهر أنه يؤول إىل القطع مقلوبه وهو (البتّ)...
ت :الذي أتعب
ت الشيءَ َيبُُّته بَّتًا ,وأََبَّته ,قطعه قطعاً مستأصالً .ومنه :املُنَْب ّ
يقالَ :ب ّ
()22

دابَّتَه حتى عطب ظهره فبقي منقطعا به

ب
وقال الراغب يف مفرداته :التباب :االستمرار يف اخلسران ,يقال :تَّبًا له ,وتُ َّ
له ,...ولتضمن االستمرار قيل :استتب لفالن( .وتبت يدا أبي هلب) أي استمرت يف
خسرانه

()23

ويف القرآن ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ هود63 :ويف أخرى ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﭼ هود101 :
ومن هذا يظهر أن التباب ليس جمرد اخلسران ,ولكنه االستمرار باخلسران حتى
يصل املرء معها إىل مرحلة ال ميكن فيها الرجوع وهي مرحلة القطع واالستئصال .أي:
فكأنه مل يبق له وال عنده خري.ومن هنا كان سرّ إيثار التباب على اخلسران يف سياق
احلديث عن أبي هلب وامرأته.
وقال السمني احلل  :ويعرب به – أي التباب– عن اهلالك؛ ألن اهلال خاسرٌ
نفسَه ومالَه ,ويقال يف الدعاء عليه :تبا له ,وتبٌ (.)24
وإيثار التباب على اهلالك ملا روي وجاء يف سبب النزول من قول أبي هلب:
تباً ل  ,فجاء لفظ اآلية مناسباً وردًّا على مقولة أبي هلب

()25

( )22البقاعال ،نظم الدرر ،ج ،8ص.568
( )23الراغ) األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،دمش  ،ماد (الت)) ،ج ،1ص.140
( )24الســاني احللــي أبــد بــن يوســف ،عاــد احلفــاظ يف تفســبري أحمــرف األلفــاظ ،حتقي ـ  :حماــد ابســل عيــون
السود ،دار الكت) العلاية ،بريوت ،ط1996 ،1م ،ج ،1ص.254
( )25أبــو الســعود حماــد بــن حماــد العاــادي ،إرحمــاد العقــل الســليم إجل م ـزااي الكتــا الكــرمي ،دار إةيــا ال ـاا
العريب ،بريوت ،ج ،9ص.210
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اثنيا :اليد .إطالقاهتا يف الل ة ،وسر التعبي هبا ،أي ختصيصها ابلذكر
تطلق اليد يف اللغة على معان متعددة منها(:)26
 - 1الفعل ,كقوله :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ املسد1 :
 - 2اجلارحة .كقوله :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ املائدة38 :
ويذكر الراغب يف مفرداته :أن اليد اجلارحة ,أصلهَ ,يدْيٌ ,لقوهلم يف
مجعه أَيْ ٍد ,ويديٌّ .واستعري اليد للنعمة فقيلَ :يدَ ْيتُ إليه ,أي :أسديت إليه ,وجتمع
على أيادٍ.
وللحوز وا ِمل ْل مرّة يقال :هذا يف يدي فالن ,أي :يف حوزه وملكه

()27

وختصيص اليد بالذكر يف اآلية الكرمية؛ ألن أكثر العمل يكون بها.
قال البيضاوي :وقيل إمنا خصتا ألنه  -صلى اهلل عليه وسلم – ملا نزل عليه
ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ مجع أقاربه ...فقال أبو هلب:تبا ل  ,أهلذا دعوتنا؟
وأخذ حجراً لريميه به ,..وقيل املراد بها :دنياه وأخراه

()28

وقال الرازي :املراد من اليدين اجلملة كقوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

احلج ... 10 :وهذا التأويل متأكد بقوله( :وتب) ( )29وذكر الرازي وجوها بعيدة يف
بيان سر ختصيص اليد بالذكر(.)30
( )26ينظر :الدامباين احلسني بن حماد ،الوجو والنظائر أللفـاظ الكتـا العزيـز ،حتقيـ  :عـريب عبـد احلايـد علـال،
دار الكت) العلاية ،بريوت ،ص  .481وقد ذكر الدام ان إطالقني آخرين لليد يف االستعمال الق رآن،
ومل ا ك ان ه ذان اإلطالق ان ق ا ال يتفق ان م ع عقي دة الس لمح يف إثب ات الص فات و له ا ع ل م ا يلي

جبالل هللا –عز وجل -جتنبت ذكرمها.
( )27الراغ) األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،ماد (يدي) ج ،2ص.544
( )28البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،دار الفكر ،بريوت ،ج ،5ص .544
( )29الرازي ،التفسري الكبري(مفاتيا البي)) ،ج ،32ص 153
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اثلثا :إسناد التب إىل اليدين
معنى إسناد التب إىل اليدين هو أن ذل من باب إطالق البع
كما يف قوله تعاىل ﭽ ﯧ ﯨ ﭼ العلق 16 :مع أن الكاذب هو صاحبها

وإرادة الكل
()31

فإسناد التب لليدين هو من باب اجملاز املرسل وعالقته اجلزئية .قال
الزخمشري ...:أي :جعلت يداه هالكتني ,واملراد هالك مجلته

()32

وذكر األلوسي أن اإلسناد لليدين قد يكون من باب الكناية عن الذات
والنفس؛ ملا بينهما من اللزوم يف اجلملة .وهو أحد الوجهني اللذين ذكرهما

()33

وذهب الشيخ اطفيش إىل أنّ اإلسناد من باب اجملاز العقلي من باب إسناد ما
للكل إىل اجلزء

()34

وذهب اإلمام النحاس :إىل أن (يدا) واإلسناد إليها قد يكون على احلقيقة ال
على اجملاز قال( :يدا :فيه قوالن .أحدهما :أنه جماز أي :تبَّ ,واآلخر أنه على
احلقيقة؛ كما يُروى أن أبا هلب أراد أن يرمي الن – صلى اهلل عليه وسلم – فمنعه
اهلل عز وجل من ذل )

()35

( )30املرجع الساب
( )31الشنقيطال حماـد األمـني ،أضـوا البيـان يف إيضـاح القـرآن ابلقـرآن ،حتقيـ  :مكتـ) البحـو والدراسـات .دار
الفكر للطباعة والنشر ،بريوت1995 ،م ج ،9ص.144
( )32الزخمشري ،الكشاف ،ج ،4ص.808
( )33األلوسال ،روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين ،ج ،30ص .259
( )34اجف ــيحم ،حما ــد ب ــن يوس ــف ،تيس ــري التفس ــري ،وزار ال ـاا الق ــومال و الثقاف ــة ،مس ــقط1981 ،م ،ج،15
ص.392
( )35النحــا  ،أبــو جعفــر ،إع ـرا القــرآن ،وضــع ةواحمــيه وعل ـ عليــه :عبــد املــنعم خليــل إب ـراهيم ،دار الكتــ)
العلاية ،بريوت ،ط1421 ،1هـ ،ج ،5ص.192
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والذي منيل إليه ونأخذ به هو أن جنعل إسناد التباب إىل اليدين من باب اجملاز
املرسل من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل؛ وذل لكي يكون العذاب متناوالً له كله,
وشامالً لكل جوانبه.
وكذل ميكن أن نقبل ما ذهب إليه األلوسي من جعله من باب الكناية عن
الذات ملا بينهما من اللزوم .وأما القول بأنه من باب اجملاز العقلي -كما قال اطفيش
–فأظنه بعيداً ومتكلفاً.
ويف مثل هذا األسلوب البد من زيادة االختصاص للجزء املنطوق يف املعنى
املراد ,فلما كان اهلالك واخلسران غالبا مبا تكسبه اجلوارح ,واليد أشد اختصاصاً يف
ذل أسند إليها التب

()36

را عا :أيب هلب
أبو هلب :هو عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم ,وهو عم رسول اهلل –
صلى اهلل عليه ويلم – وكان من أشد الناس عداوة له

()37

معىن اللهب:
اللهب :اضطرام النار ,قال :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ املرسالت( ,31 :سيصلى
انرا ذات هل)) ,واللهب من اشتعال النار .ويقال للدخان وللغبار هلب.
قال الراغب :وقوله :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ قال بع
يقصد بذل

املفسرين :إنه مل

مقصد كنيته اليت اشتهر بها ,وإمنا قصد إىل إثبات النار له ,وأنه من

أهلها ,ومساه بذل كما يسمى املشري للحرب واملباشر هلا أبا احلرب ,وأخا حرب

()38

( )36الشنقيطال ،أضوا البيان ،ج ،9ص.144
( )37ابن جزي الكلي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،حتقي  :الدكتور عبد هللا اخلالدي ،حمـركة دار األرقـم بـن أيب األرقـم،
بريوت ،ط1416 ،1هـ ج ،2ص.521
( )38الراغ) ،مفردات ألفاظ القرآن ،ماد (هل)) ج ،2ص.347
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واألب املصاحب للشيء واملالزم له كما يقال :أبو اخلري ,فهو يدل على كونه
جهنمياً .إ ّما ألنه يعترب يف األعالم معانيها األصلية ,وهو مالزمٌ اللهب احلقيقي,
فلوحظ هنا لينتقل منه إىل ملزومه وهو كونه جهنمياً .أو أنه ملا اشتهر بهذا االسم,
وبكونه جهنمياً د ّل امسه على كونه جهنمياً داللة حامت على أنه جواد؛ فإذا أطلق
وقصد به االنتقال إىل هذا املعنى يكون كناية عنه بال اعتبار ملعناه األصلي

()39

خامسا :سر التعبي ابلكنية دون االسم:
قال اإلمام القرط  :مسي باللهب حلسنه وإشراق وجهه .وإمنا كناه اهلل بأبي
هلب – عند العلماء ملعانٍ أربعة:
األول :أنه كان امسه عبد العزى ,والعُ ّزى :صنم ,ومل يضف اهلل يف كتابه
العبودية إىل صنم.
الثان :أنه كان بكنيته أشهر منه بامسه ,فصرح بها.
الثالث :أن االسم أشرف من الكنية؛ فحطّه اهلل -عز وجل  -عن األشرف
إىل األنقص .إذ مل يكن بد من اإلخبار عنه ,ولذل دعا اهلل تعاىل األنبياء بأمسائهم..
الرا ع :أن اهلل تعاىل أراد أن حيقق نسبته ,بأن يدخله النار؛ فيكون أبًا هلا,
حتقيقاً للنسب وإمضاء للفأل والطرية اليت اختارها لنفسه

()40

وزاد ابن جزي :أنه إمنا عرب بالكنية ليكون متناسباً مع قوله (ذات هلب)

()41

فهو من باب املشاكلة اللفظية .ولألسباب السابقة رأى اإلمام الرازي أن التكنية هنا
خاليةٌ من إفادة أيّ تعظيم

()42

( )39الشــها اخلفــاجال( ،عنايــة القاضــال وكفايــة الراضــال علــى تفســري البيضــاوي) املعروفــة احمــية الشــها  ،دار
الكت) العلاية ،ط ،1ج ،9ص590
( )40القرجي ،امامع ألةكام القرآن ،دار الكت) العلاية ،بريوت ،ط2000 ،1م ،ج ،20ص.161
( )41ابن جزي الكلي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.521
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تبت :فعل ماض ,ومعناه االستقبال؛ ألنه دعاء عليه .والتاء تاء التأنيث؛ ألن
اليد مؤنثة
يدا :رفع بفعلهما وعالمة الرفع األلف اليت قبل النون ,وذهبت النون لإلضافة
أبي :جر باإلضافة( ,وهلب) جر باإلضافة

()43

(وتب) :اختلف العلماء يف هذه الواو :ذهب األكثر من العلماء إىل أن الواو
هنا عاطفة ,عطفت (الدعاء) يف (وتب) على الدعاء يف (تبت) وذهب بعضهم منهم
األلوسي ,وابن عاشور إىل أن الواو قد تكون حالية

()44

سا عا :اآلية الكرمية ني اخلرب واإلنشاء
اختلف العلماء يف قوله تعاىل ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ هل هما خرب أو
إنشاء ؟
ذهب بعضهم إىل أن قوله (تبت) وقوله (وتب) كالهما خرب إال أن األوىل:
إخبار عن هالك عمله ,والثانية :إخبار عن هالك نفسه .وذهب آخرون إىل أن كال
اجلملتني دعاء باهلالك عليه ( )45واستظهره السمني احلل يف الدر املصون ( .)46وذهب
فريق ثالث إىل أن األول دعاء ,والثاني إخبار

()47

( )42الرازي ،التفسري الكبري (مفاتيا البي)) ج ،32ص.153
( )43ابن خالويه ،إعرا ثالثني سور من القرآن الكرمي ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت1985 ،م ،ص.221
( )44األلوسال ،روح املعاين ،ج ،15ص ،497وابن عاحمورحماد الطاهر ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.528
( )45أبو السعود ،إرحماد العقل السليم ،ج ،9ص.210
( )46الساني احللي ،الدر املصون يف علوم الكتا املكنون ،حتقي  :علال معوض وآخرون ،دار الكتـ) العلايـة،
بريوت ،ط1994 ،1م ،ج ،6ص.585
( )47أبو السعود ،إرحماد العقل السليم ،ج ،9ص 210بتصرف
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فإذا جعلنا اجلملتني دعائيتني فتكون الو او عاطفة دعاء على دعاء ,وتكون
إ عادة الدعاء على مجيعه ,إغالظ ا له يف الشتم والتقريع ,وتفيد بذل

تأكيداً

جلملة ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ ألنها مبعناها ,وإمنا اختلفتا بالكلية واجلزئية ,وذل
االختالف هو مقتضى عطفها ,وإال لكان التوكيد غريَ معطوف؛ ألن التوكيد
اللفظي ال يعطف بالواو.

()48

وإذا جعلنا اجلملة األوىل دعاء ,والثانية خرباً؛ فان الواو إما أن تكون عاطفة
على ما سبق ,وإما أن تكون حالية فتكون لتحقيق حصول ما ُد ِعيَ عليه به ( )49كقول
النابغة:
جزَائِه
جزَاهُ اللَّ ُه شَرَّ َ
جزَانِي َ
َ

ب الْعَاوِيَاتِ وَ َقدْ فَ َعلْ (.)50
ال ِ
جزَا َء الْك َ
َ

(فيكون الكالم قبله مستعمالً يف الذم والشماتة به أو لطلب االزدياد .ويؤيد هذا
الوجه قراءة عبداهلل بن مسعود (وقد تب) فيتمح
دون معنى حصول التباب له)

الكالم قبله ملعنى الذم والتحقري

()51

وإذا جعلنا اجلملة األوىل خرباً والثانية دعاء ,فإن الواو ال ميكن أن تكون إال
عاطفة وال تكون حالية( .)52ألن احلال ال تدخل على اإلنشاء .والتعبري باملضي يف
الفعلني لتحقيق الوقوع.

( )48ابن عاحمور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.528
( )49املرجع الساب
( )50الساني احللي ،الدر املصون يف علوم الكتا املكنون ،ج ،6ص.585
( )51ابن عاحمور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص 528
( )52املرجع الساب .
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وأما القراءات يف اآلية( :)53فقد قرأ العامة (َل َهب) بفتح اهلاء ,وابن كثري
بإسكانها (لَهْب) ,فقيل :لغتان مبعنى حنو :النَّهْر ,والنَّ َهر ,والشَّعْر ,والشَّ َعر..
وقال الزخمشري :هو من تغيري األعالم كقوله :شُمْس بن مال  ,يعنى أن
األصل شَمْس فغريت إىل الضم( .)54وقال أبو حيان :هو منقول من (شُمُس) اجلمع

()55

يقول الشيخ حممد عبده(:ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ تبت يدا فالن ,أي:
خسر أو هل  .واجلملة األوىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ دعاء عليه بأن خيسر أو
يهل  ,وملا كانت اليد هي آلةَ العمل والبطش ,فإذا هلكت وانقطعت أو خسرت,
كان الشخص كأنه معدوم هال ؛ َع َّد العربُ خسرانها كناية عن خسران الشخص
ي عليه خبسران يديه ,فقد دُعي عليه
نفسه ,وهالكها كناية عن هالكه ,فإذا دُ ِع َ
خبسرانه؛ ولذل قال بعد اجلملة الدعائية( :وتب) .أي :وهل أو خسر هو أي :أبو
هلب .أي :أن ما دعا به عليه مل يكن جملرد نكايته وإظهار مقته وشدة الغضب عليه,
كما جرت به سنة العرب يف كالمهم ,بل هذا دعاء فيه ما تعرفه العرب ,وفيه مع ذل
أنه بأمر واقع؛ فإن أبا هلب قد هل

أو خسر بالفعل .والواو يف قوله :ﭽ ﮌ ﭼ

لالستئناف .أي وهو قد تب) (.)56
وأرى أن القول بالعطف أرجح من القول باالستئناف.

( )53ابــن امــزري ،النشــر يف الق ـرا ات العشــر ،حتقي ـ  :علــال حماــد الضــبا  ،املطبعــة التءاريــة الكــرب [تصــوير دار
الكتــ) العلايــة]ج ،2ص ،404وأبــو علــال الفارســال ،احلءــة للق ـرا الســبعة ،حتقي ـ  :بــدر الــدين قهــوجال،
بشري ةوجيايت ،دار املأمون للاا  ،دمش  ،بريوت ،ط1993 ،1م ،ج ،6ص451
( )54الزخمشري ،الكشاف ،ج ،4ص809
( )55ينظر :أبو ةيان ،البحر احمليط ،ج ،8ص ،527والساني احللي ،الدر املصون ،ج ،6ص.585
عم ،ص.178
( )56تفسري جز ّ
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وقد يسأل سائل :لِمَ َلمْ تُفَْتَتح (بقل) كأخواتها؟ وأجيب :ألن هذا أكثرُ أدباً,
وأدخلُ يف باب العذر ,وأوىل يف مراعاة ذوي الرحم ...,وأشدُّ يف انتصار اهلل سبحانه
وتعاىل له – صلى اهلل عليه وسلم – وأقربُ إىل التخويف وجتويزِ سرعة الوقوع

()57

وقال القمي النيسابوري :لئال يشافه عَ َّمه مبا يشتدُّ غضبه؛ رعاية للحرمة ,وإن
الكفار يف سورة (الكافرون) طعنوا يف حق اهلل ,فكلف الن باإلجابة ,وهنا طعن يف
حق حممد – صلى اهلل عليه وسلم – فتوىل اهلل اإلجابة عنه

()58

وما ذكره القمي يف بداية كالمه ال يتفق مع غضب أبي هلب عندما مسع
السورة.
املطلب الثان :اآلية الثانية :قوله تعاىل :ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ وفيها مسائل:
أوال :صلة اآلية مبا قبلها:

قال البقاعي( :وملا أوقع سبحانه اإلخبار بهالكه على هذا الوجه املؤكد ملا كان
لصاحب القصة ,وغريه من الكفار من التكذيب بلسان حاله وقاله ملا له من املال
والولد .وما فيه من القوة بالعَ َد ِد والعُ َد ِد ,زاد األمر حتققاً؛ إعالماً بأن األحوال الدنيوية
ال غناء هلا .فقال خمرباً أو مستفهماً منكرًا :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ)

()59

وقال األلوسي إن هذه اآلية (استئناف جواباً عمّا كان يقول :أنا أفتدي مبالي,
ويتوهم من صدقه .وفيه حتسري وتهكم مبا كان يفتخر به من املال والبنني)

()60

( )57البقاعال ،نظم الدرر ،ج ،8ص .568
( )58القاــال النيســابوري ،غرائــ) القــرآن ،ورغائــ) الفرقــان ،حتقي ـ  :زك ـراي عا ـريان ،دار الكتــ) العلايــة ،بــريوت،
ط1996 ،1م ،ج ،6ص.590
( )59البقاعال ،نظم الدرر ،ج ،8ص.571
( )60األلوسال ،روح املعاين ،ج ،15ص499
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وأكّد الشيخ حممد عبده ما قاله األلوسي بقوله(:ثم استأنف الكالم بغري حرف
لبيان أن ما كان يتعزّز به من املال واجلاه مل يكن مما يفديه وخيلصه من اخلسران؛ فقال:
ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ أي :مل يفده مالُه وال عملُه الذي كان يأتيه يف
معاداة الن –صلى اهلل عليه وسلم – طلباً للعلو والظهور)

()61

اثنيا :قوله :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

قال العلماء :جيوز يف (ما) أن تكون نافية .أي :مل يغنِ عنه ماله املوروث
عن آبائه..
وجيوز أن تكون (ما) استفهامية ,أي :أيُّ شيء يغين عنه ماله؟ على وجه
التقرير واإلنكار ,واملعنى ,أين الغنى الذي ملاله ولكسبه ؟()62وإذا جعلنا (ما)
استفهامية فإنها تكون منصوبة احملل مبا بعدها على أنها مفعول به أو مفعول مطلق
أي :إغناءً أو أيَّ شي ٍء ( )63وقُ ّدم؛ ألنّ له صدرَ الكالم.
ولعلماء الصوتيات وَقفة مع هذه اآلية الكرمية ,إذ يقولون :إن األداء الصوتي
هلذه اآلية الكرمية ينبغي أن خيتلف تبعاً لداللة (ما) يف اآلية الكرمية ويسمى هذا عندهم
بالتنغيم( ,)64فتنغيم االستفهام خيتلف عن تنغيم النفي يف األداء .وإن اسرتفاد التنغيم يف
( )61حماد عبد  ،تفسبري جز عم ،ص.178
( )62أبو ةيان ،البحر احمليط ،ج ،8ص.527
( )63الشها اخلفاجال ،ةاحمية الشها على البيضاوي ،ج ،9ص591-590
ةل الكثـري مـن إحمـكاليات الدسلـة اللبويـة املتعلقـة ابألصـوات .ولـه دسست
( )64التن يم :مصطلا صويت وظيفال ّ

متعــدد كــالنفال والتاــين والــتهكم واألمر...وهــذ الــدسست تستشــف مــن نــو النباــة وجبيعتهــا .وقــد ثب ـ
لــد علاــا الصــوتيات أن نــو التنبــيم ذو وثــري كبــري يف توجيــه دسست الااكيــ) اللبويــة يف القــرآن الكــرمي.
ويقــول علاــا الصــوتيات إن التنبــيم يقــوم مقــام عالمــات الاقــيم يف الكشــف عــن الــدسست ،ورفــع اللــبس
عنهــا .انظــر :الع ـزاوي مســري ،التنبــيم اللبــوي يف القــرآن الكــرمي ،رســالة ماجســتري يف اللبــة العربيــة ،جامعــة آل
البي  ،األردن1999 ،م ،ص.7

التَّـ ْف ِسري البرـير ِاينُّ لِسورِ
ر

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ

489

هذا الرتكيب سواء كان تنغيم استفهام أو تنغيم النفي؛ فإنه يؤذن بتعيُّن املعنى .ولكنّ
هذين املعنيني يف هذا السياق -مع افرتاقهما -يتضافران للداللة على نفي املعنى
الكلي :إما باالستفهام أو النفي ,وكالهما مف ٍ إىل املعنى املتعني ( )65ومثل هذا يدرك
بالتلقني واملشافهة
وأما مادة (أغىن فيقول الراغب :ال ين يقال على ضروب:
 - 1أحدها عدم احلاجات .وليس ذل

اال هلل كما قال تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ احلج64 :
 - 2قلة احلاجات كقوله :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ الضحى8 :
 - 3كثرة القِنَْيات ,حبسب ضروب الناس ,كقوله :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﭼ النساء 6:يقالَ :غَنيْتُ بكذا غِنْيانًا وغَِناء ,واستغنيت وتغنيت,
وتغانيت ...ويقال :أغناني كذا ,وأغنى عنه كذا إذا كفاه كقوله :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﭼ

()66

اثلثا :قوله( :وما كسب
(وما) هنا ذكر فيها أربعة أوجه

()67

األول :أن تكون موصولة مبعنى الذي ,والعائد حمذوف على معنى (مكسوبه)
أي :الذي يكسبه.
الثان :أن تكون مصدرية أي :وكسبه

( )65انظر :مهدي عرار ،انفتاح الدسلة يف النص القرآين ،لة إسالمية املعرفة2001 ،27 ،م ،ص.46
( )66الراغ) ،مفردات ألفاظ القرآن ،ماد (غين) ج ،2ص.162
( )67الشها اخلفاجال ،ةاحمية الشها على البيضاوي ،ج ،9ص591
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الثالث :أن تكون استفهامية ,يعين :وأيُّ شي ٍء كسب ,أي:مل يكسب شيئاً,
قاله أبو حيان( )68فجعل االستفهام مبعنى النفي.
الرا ع :أن تكون نافية .أي :ما كسب ما ينفعه(.)69
والوجهان الثالث والرابع ضعفهما السمني احلل قال بعد أن ذكر الرأيني (وهو
غري ظاهر)

()70

را عا :مادة (كسب
حظ
ٍّ
قال الراغب :الكسب :ما يتحرّاه اإلنسان مما فيه اجتالب نفع وحتصيل
ككسب املال .وقد يستعمل فيما يظن اإلنسان أنه جيلب منفعة ثم استجلب به مضرة.
والكسب يقال فيما أخذه لنفسه ولغريه ,وهلذا قد يتعدى ملفعولني ()71وسر التعبري
باملاضي يف (أغنى وكسب) لتحقيق الوقوع ولكونه آكد (.)72
وقارن اإلمام الرازي بني قوله يف هذه اآلية (ما أغنى) باملاضي وبني قوله يف
سورة الليل (وما يغين عنه ماله) فقال :الفرق هو أن التعبري بلفظ املاضي يكون آكد
كقوله :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ احلاقة 28 :وقوله ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

()73

النحل1 :

وفرق العلماء بني املال والكسب فقالوا :الفرق بينهما من وجوه

()74

- 1أن املال عنى به رأس املال ,واملكسوب هو الربح.
( )68البحر احمليط ،ج ،8ص.525
( )69الشها اخلفاجال ،ةاحمية الشها على البيضاوي ،ج ،9ص ،591والساني احللي ،الـدر املصـون ،ج،6
ص.586
( )70الساني احللي ،الدر املصون ،ج ،6ص.568
( )71الراغ) ،مفردات ألفاظ القرآن ،ماد (كس)) ج ،2ص.297
( )72القاال النيسابوري ،غرائ) القرآن ،ورغائ) الفرقان ،ج ،6ص.590
( )73الرازي ،التفسري الكبري (مفاتيا البي)) ،ج ،32ص.156
( )74القاال النيسابوري ،غرائ) القرآن ،ورغائ) الفرقان ،ج ،6ص591
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- 2أراد املاشية ,والذي كسبه من نسلها.
- 3أريد ماله :املوروث والذي كسبه :بنفسه.
وعن ابن عباس – رضي اهلل عنهما :أن كسبه :هم ولده

()75

وقال الشهاب اخلفاجي :إن إطالق املال -يكون مبعنى املواشي  -شائع عند
العرب ,واألرباح على أنه مبعناه املعروف ,وما بعده على العموم ( .)76وبيّن البقاعي
أن الكسب أعم من املال ,وبيان ذل  :أن املال قد يكسب منافع هي أعظم منه
ومن اجلاه وغريه .وأن اإلنسان قد يكون فائزاً وال مال له بأمور أَِث َلها بسعيه خارجة عن
املال

()77

والذي أراه أن يبقى اللفظان على عمومهما ,فاملراد مطلق املال مهما كان أو كثر,
واملراد من قوله ﭽﮒ ﮓﭼ ما هو أعم من املال كاجلاه والسلطان والعز والشرف,
ٍّ يف نفي ما ينفع؛ فنفى
وحذف املفعول ليبني أن كسبه مهما كان ال ينفعه ,فاآلية فيها ترق
ال نفع املال ثم ترقّى فنفى كل ما ميكن أن يتمس به من نفع من مال وغريه.
أوّ ً
ومن هذه اآلية الكرمية أنخذ القيمة التالية:
إن املال قد ميثل حاجة يستعني بها اإلنسان على تدبري األمور املادية يف حياته,
ولكنه ال حيقق له النجاح على املستوى الروحي واملعنوي واملصريي عند اهلل -عز
وجل  -عندما يقف الناس ليواجهوا النتائج السلبية يف أعماهلم .وهذا هو التأكيد
املستمر يف املفهوم اإلسالمي يف رف

املال كقيمة مميزة تنقذ اإلنسان من النتائج

الوخيمة اليت تصيبه يف احلياة؛ ألن املال ليس جزءًا من شخصيته لرتفع قيمتها بكثرته,

( )75الطربي ،جامع البيان ،ج ،24ص718-717
( )76الشها اخلفاجال ،ةاحمية الشها على البيضاوي ،ج ،9ص591
( )77البقاعال ،نظم الدرر ،ج ،8ص.571
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أو لتنخف

بقلته ,بل هو شيء خارج عن ذاته مضاف إليه باالحتواء الشخصي أو

باإلضافة القانونية.
بل القيمة ,كل القيمة يف ما حيسنه اإلنسان ويعمله(.)78
املطلب الثالث :اآلية الثالثة ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ املسد 3 :وفيها مسائل:
أوال :صلة اآلية مبا قبلها:
قال البقاعي :وملا أخرب سبحانه وتعاىل ,بوقوع هذا التبار األعظم به ,وكان ال
عذاب يداني عذاب اآلخرة َبّيَنه بقوله :ﭽ ﮕ ﭼ

()79

وقال اإلمام الرازي :ملا أخرب تعاىل عن حال أبي هلب يف املاضي بالتباب ,وبأنه
ما أغنى عنه ماله وكسبه؛ أخرب عن حاله يف املستقبل بأنه سيصلى ناراً

()80

وذكر األلوسي –رمحه اهلل  :-وهذه اجلملة تصوير للهالك مبا يظهر معه
عدم إغناء املال والولد وهو ظاهر على تفسري (ما كسب) بالولد .وقال بع
()81

األفاضل :األوىل إشارة هلالك نفسه
اثنيا :قوله :ﭽﮕ ﭼ

السني لتأكيد الوقوع ,وقيل :لتأكيد االستقبال .أي :هو واقع ال حمالة

()82

()83

وقيل :يفهم االستقبال من املضارع .وإمنا السني لتأكيد الوعيد وليست لالستقبال

( )78حماد ةسني فضل هللا ،من وةال القرآن ،ج ،24ص.477
( )79البقاعال ،نظم الدرر ،ج ،8ص.572
( )80الرازي ،التفسري الكبري (مفاتيا البي)) ،ج ،32ص.156
( )81األلوسال ،روح املعاين ،ج ،15ص499
( )82ابــن عءيبــة ،البحــر املديــد يف تفســري القــرآن اجمليــد ،حتقي ـ  :عاــر أبــد ال ـراوي ،دار الكتــ) العلايــة ،ط،1
2002م ،ج ،8ص .368بتصرف
( )83اجفيحم ،تيسري التفسري ،ج ،15ص.398-397
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ويصلى :فعل مستقبل ,واملصدر صَ َلي يَصْ َلى صُ ِلّيا فهو صالٍ .وأصاله اهلل
ص َليْت الشاة إذا
ل....وجيوز أن تقول صَ َليْتُه النار .ويقالَ :
يُصْليه إصْالء فهو مُصْ ٍ
شويتها ,فأنا صالٍ والشاة مصلية

()84

والقراءة با ﭽ ﮕ ﭼ هي قراءة العامة ( )85أي يصلى هو بنفسه.
ﭽ ﮖ ﭼ) مفعول بها ,والتنكري للتعظيم والتفخيم ,واملراد نار اآلخرة

()86

ﭽ ﮗ ﮘ ﭼ ذات نعت للنار ,و(هلب) جر باإلضافة.
وسر التعبري با(ذات) لبيان أن هذه النار ال تسكن وال ختمد أبدًا وهذا مأخوذ
من مدلول الصحبة املعرب عنها با (ذات) .ويف هذا بيان ألشد ما يكون من التنكيل به,
إذ إنه سيصلى ناراً شديدة احلرارة ال تهدأ أبداً .جزاء وفاقاً (.)87وتنكري ﭽ ﮘ ﭼ

للتفخيم والتعظيم أيضاً

()88

يقول حممد عبده :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ :هلب النار هو ما يسطع منها عند
اشتعاهلا وتوقدها ,وأراد بوصفها هذا أنها نار شديدة احلرارة .واملراد من هذه النار,

( )84ابن خالويه ،إعرا ثالثني سور من القرآن الكرمي ،ص.223
( )85ابــن امــزري ،النشــر يف الق ـرا ات العشــر ،ج ،2ص ،404وأبــو علــال الفارســال ،احلءــة للق ـرا الســبعة ،ج،6
ص .451وانظـ ــر :القرجي:امـ ــامع ألةكـ ــام القـ ــرآن ج ،20ص ،238وأبـ ــو ةيـ ــان ،البحـ ــر احملـ ــيط ،ج،8
ص.527
( )86اجفيحم ،حماد بن يوسف ،مهيان الزاد إجل دار املعاد1991 ،م ،ج ،15ص،398
( )87البقاعال ،نظم الدرر ،ج ،8ص 572
( )88الطباجبـ ــائال حماـ ــد بـ ــن حماـ ــد ،املي ـ ـزان يف تفسـ ــري القـ ــرآن ،مؤسسـ ــة األعلاـ ــال للاطبوعـ ــات ،بـ ــريوت ،ط،2
1974م ،ج ،20ص .385
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نار اآلخرة اليت ال يعلم حقيقتها إال اهلل .وسيعذب فيها أبو هلب جزاء ما كان يأتيه من
العناد واجملاحدة ,وسيصالها معه امرأته أمُّ مجيل

()89

وآثر استخدام كلمة (اللهب) هنا ليكون متناسبا مع كنيته اليت هي (أبو هلب)
فكأنه صاحبها املالزم هلا الذي ال ينف عنها حبال.
املطلب الرا ع :اآلية الرا عة :ﭽﮚ ﮛﮜﭼ املسد 4 :وفيها مسائل:
أوال :صلة اآلية مبا قبلها

قال البقاعي(:وملا أخرب -سبحانه وتعاىل  -عنه بكمال التباب الذي هو
نهاية اخلسران ,وكان أشق ما على اإلنسان هت ُ ما يصونه من حرميه حتى أنه يبذل
نفسه دون ذل ال سيما العرب؛ فإنه ال يدانيهم يف ذل أحد .زاده حتقرياً بذكر من
يصونها معرباً عنها مبا صدّرها بأزرأ صورة وأشنعها .فقال مشرياً إىل أن خلطة األشرار
غاية اخلسار ,فإن الطبع وإن كان جيّدا يسرق من الرديء ,فكيف إذا كان رديئاً ,وإن
أرضى الناس مبا يسخط اهلل أعظم اهلالك)

()90

وامرأته :أي امرأة أبي هلب وامسها أمُّ مجيل بنت حرب ,أخت أبي سفيان,
وعمة معاوية .وكانت شديدة العداوة للن – صلى اهلل عليه وسلم –

()91

اثنيا :القراءات يف اآلية وإعراهبا
ولقد جاء يف هذه اآلية الكرمية عدد من القراءات املتواترة ,نذكرها مع بيان
إعرابها:
(وامرأته) :قراءة العامة بالرفع .ويف رفعها وجهان:
عم ،ص.178
( )89حماد عبد  ،تفسري جز ّ
( )90البقاعال ،نظم الدرر ،ج ،8ص573
( )91اب ــن عطي ــة ،احمل ــرر ال ــوجري يف تفس ــري الكت ــا العزي ــز ،حتقي :عب ــد الس ــالم عب ــد الش ــايف حما ــد ،دار الكت ــ)
العلاية ،ط1993 ،1م ،ج ،5ص .353بتصرف
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الوجه األول :الرفع على االبتداء
الوجه الثاني :العطف على الضمري يف (سيصلى) وسوغه الفصل املفعول()92وصفته.
(محالة) :قرأ العامة (محالةُ) بالرفع ,وقرأ عاصم بالنصب (محالةَ) (.)93
ويف إعراهبا وجوه:
إن جعلنا (امرأته) معطوفاً على الضمري يف (سيصلى) يكون يف قوله (محالةُ)
بالرفع ,أوجه:
- 1نعت لا (امرأته) وجاز ذل ؛ ألن اإلضافة حقيقية ,إذ املراد املضيّ.
- 2أن تكون عطف بيان على أن (محالة احلطب) أصبح لقباً هلا
- 3أن تكون بدالً؛ ألنها قريبة من اجلوامد لتمح

إضافتها.

- 4خرب ملبتدأ حمذوف أي :هي محالة.
وأما من قرأ ( الة ابلنصب ,فهي منصوبة على الذم والشتم على معنى أشتم
محالةَ احلطب.
وإما أن تنصب على احلال من (امرأته) إذا جعلناها مرفوعة بالعطف على
الضمري

()94

وأرى أن نصبها على الذم أوىل من نصبها على احلال .ملناسبته للمقام ,وهو
أبلغ يف التقريع والذم والتحقري .قال حممد عبده:
(فامرأته معطوفة على ضمري أبي هلب ,ومحالةَ احلطب نصب على فعل
حمذوف قصد به التخصيص بالذم .أي :وامرأته تل النمامة الواشية اليت تؤجح النار
بني الناس بنميمتها ,كأنها حتمل احلطب لتحرق ما بينهم من الصالت)
( )92أبو ةيان ،البحر احمليط ،ج ،8ص.527
( )93انظر :ابن امزري ،النشر يف القرا ات العشر ،ج ،2ص.404
( )94الساني احللي ،الدر املصون ،ج ،6ص،586

()95
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اثلثا :س ير التعبي لفظ املرأة دون لفظ الزوجة
حتمل هاتان الكلمتان (املرأة ,الزوجة) من مسات اإلعجاز القرآني البياني ما
يدعو إىل الدهش وشدة اإلعجاب ,وبيان ذل :
أنه من خالل استقراء مواضع ورود الكلمتني يف القرآن الكريم يتبدّى لنا أن
القرآن يؤثر أن يطلق على زوجة الرجل كلمة (امرأة) يف حاالت منها (:)96
 - 1إذا اختلت عرى احلياة الزوجية ,أيّا كان نوع ذل االختالل كموت أحد
الزوجني كآية الكاللة.
 - 2حدوث نزاع بني الزوجني أدّى إىل الطالق أم مل يؤدّ كقوله تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ النساء128 :
 - 3الختالف الدين بني الزوجني كاقوله تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ التحريم10 :
 - 4أن تكون العالقة الزوجية قائمة على غري دين صحيح ,مثل ما جاء عن
أبي هلب وامرأته ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ

 - 5أو كانت احلياة الزوجية ال إجناب فيها كقوله تعاىل على لسان زكريا يف سورة
مريم :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ مريم 5 :فلمّا أجنبت حييى -عليه السالم -تغيّر التعبري
فقال يف سورة األنبياء :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼاألنبياء90-89 :

عم ،ص.179-178
( )95حماد عبد  ،تفسري جز ّ
( )96ينظر :املطعين ،عبد العظيم ،دراسات جديد يف إعءاز القرآن ،،مكتبة وهبه ،ط1996 ،1م166-160 ،
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وكذا احلال مع سيدنا إبراهيم  -عليه السالم  -وامرأته .فإنه ملا مل يكن بينهما
إجناب لعقم امرأته؛ عبّر باملرأة دون الزوجة وذل

يف قوله تعاىل :ﭽ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ هود 71 :وقال تعاىل :ﭽ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ الذاريات29 :
وبناء على ما ذكر سابقا فإن إيثار كلمة (املرأة) على (الزوجة) ملا يف ذل من
مزيد حتقري مستفاد من املقام .فلفظ الزوجيّة يشعر بالتكريم واملودة واحملبة ,وليس املقام
هنا مما يقتضي ذل  ,بل املقام يستدعي التحقري واإلهانة .إال أن ما ذهبت إليه هو ما قد
يفيده املقام.
كما أن العالقة الرابطة بني أبي هلب وامرأته ليست قائمة على أسس صحيحة
وال قواعد متينة ناشئة من دين صحيح.
وأما سر وصفها بهذا الوصف فمن حتقريها وختسيسها ( .)97ولتمتع
الوصف وميتع

بعلها وهما يف بيت العز والشرف

بهذا

()98

را عا :قوله ﭽﮛﮜ ﭼ

وأما قوله :ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ .فقد ذكر ابن اجلوزي يف زاد املسري أن يف
قولهﭽ ﮛ ﮜ ﭼ أربعة أقوال (:)99

( )97الطوس ــال ،التبي ــان ام ــامع لعل ــوم الق ــرآن ،حتقي ـ أبــد الع ــاملال ،دار إةي ــا ال ـاا الع ــريب ،ب ــريوت ،ج،14
ص.371
( )98أبو السعود ،إرحماد العقل السليم ،ج ،9ص.211
( )99ابن اموزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،املكت) اإلسالمال ،ط1984 ،3م ،ج ،9ص261-260
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األول :أنها كانت متشي بالنميمة ,قاله ابن عباس وجماهد والسدي والفراء.
وقال ابن قتيبة :فشبهوا النميمة باحلطب .والعداوةَ والشحناء بالنار؛ ألنهما يقعان
بالنميمة ,كما تلتهب النار باحلطب.
الثان :أنها كانت حتتطب الشوك؛ فتلقيه يف طريق رسول اهلل –صلى اهلل عليه
وسلم  -ليال ,وبه قال الضحاك وابن زيد.
الثالث :املراد باحلطب اخلطايا .قاله سعيد بن جري.
الرا ع :أنها كانت تعيّر رسول اهلل –صلى اهلل عليه ويلم – بالفقر ,وكانت
حتتطب ,فعُِّيرت بذل

-أي بأنها محالة احلطب  -قاله قتادة .وليس ابلقوي؛ ألن هللا

تعاىل وصفه ابملال.
أقول :وعلى ما سبق :يكون القول األول من باب اجملاز ,ويكون القول الثاني
على احلقيقة ,ويكون القول الثالث :استعارة.
قال ابن عطية :وقيل :إن قوله :ﭽ ﮛ ﮜﭼ استعارة لذنوبها اليت
حتطبها على نفسها آلخرتها( .فحمالة) على هذا نكرة يراد بها االستقبال .وقيل هي
استعارة لسعيها على الدين ,واملؤمنني ,كما تقول :فالن حيطب على فالن.
واالستعارة تبعية ()101كما قال القونوي يف حاشيته

()100

()102

( )100ابن عطية ،احملرر الوجيز ،ج ،5ص535
( )101تكــون اسســتعار تبعيّــة إذا كــان اللفــأ املســتعار فعــال أو اســم فعــل ،أو امســا مشــتقا ،أو امســا مبهاــا أو
ةرفــا .ينظــر ،اهلــا،ال أبــد ،ج ـواهر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبــديع ،ق ـرأ وضــبطه ،حماــد رض ـوان مهنــا،
مكتبة اإلميان ،املنصور  ،ط1999 ،1م ،ص.254
( )102عصــام الــدين احلنف ــال القون ــوي ،ةاحم ــية القونــوي عل ــى البيضــاوي ،دار الكتــ) العلايــة ،ط2001 ،1م،
ج ،20ص .486
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وقال الطربي –وتابعة ابن كثري – وأوىل القولني يف ذل بالصواب عندي قول من
قال :كانت حتمل الشوك ,فتطرحه يف طريق رسول اهلل؛ ألن ذل هو أظهر معنى

()103

وترجيح الطربي هلذا القول وهو احلمل على احلقيقة جيعل قوله ﭽ ﮛ

ﮜ ﭼ وصفاً ملا كانت تقوم به أم مجيل يف الدنيا .وعلى القول باجملاز يكون ذل
بياناً ملا هلا يف اآلخرة ,وبيان أن أفعاهلا ستؤول إىل جهنم.
املطلب اخلامس :اآلية اخلامسة :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ املسد 5 :وفيها مسائل:
أوال :صلة اآلية مبا قبلها:

هذه اآلية هي من متام وصف امرأة أبي هلب ,فكأنه وصفها بوصفني األول
قوله :محالة احلطب والثاني قوله :يف جيدها حبل من مسد.
اثنيا :يف معىن اجليد واملسد
اجلِيد :العنق :ومجعه أجياد ,وموضع مبكة يقال له أجياد ,مسي بذل
لعلوه ,واجلََيد بفتح الياء طول العنق( .)104املسد :ذكر الطربي للمسد مثانية معانٍ
وهي(:)105
- 1حبال تكون مبكة
- 2حبل من شجر ,وهو احلبل الذي كانت حتتطب به.
- 3العصا اليت تكون يف البَ َكرة .ويقال :قالدة من وَ َدع.
- 4حبال من شجر تنبت يف اليمن هلا مسد وكانت تفتل.
- 5حبل من نار يف رقبتها.
( )103الطربي ،جـامع البيـان ،ج ،24ص ،721وابـن كثـري ،تفسـري القـرآن العظـيم ،حتقيـ  :سـامال حماـد سـالمة،
دار جيبة للنشر والتوزيع ،ط1999 ،2م.ج ،8ص515
( )104ابن خالويه ،إعرا ثالثني سور من القرآن الكرمي ،ص227
( )105الطربي ،جامع البيان ،ج ،24ص726-722
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- 6املسد الليف

- 7سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا.
- 8احلديد الذي يكون يف البَكرة.
وقال الراغب :مسد :ليف يتخذ من جريد النخل أي من غصنه فيمسد أي:
يفتل

()106

وقاال الطاربي :وأوىل األقاوال يف ذلا عنادي بالصاواب :قااول مان قاال :هااو
حبل مجع من أنواع خمتلفة ,ولذل اختلف أهل التأويال يف تأويلاه علاى النحاو الاذي
ذكرناه ومما يدل على صحة ما قلنا يف ذل
قول الراجز:

ٍّ َزاهِ ِق
ب ِعَتاقٍ َذاتِ مُخ
صُهْ ٍ
َو َم َس ِد أُ ِّم َر ِمن أَيان ِق

()107

فجعل إمراره من شتى ,وكذل املسد الذي يف جيد امرأة أبي هلب أُ ِم ّر من
أشياء شتى من ليف وحديد وحلاء ,وجعل يف عنقها طوقاً كالقالدة من ودع

()108

ومن هنا يظهر سر التعبري بقوله( :من مسد) دون االكتفاء بقوله (حبل) :فما
جاء به القرآن يبني أن ما سيجعل يف رقبة أمّ مجيل حبل مميّز ال كاألحبال األخرى,
فهو حبل قد فتل من أشياء شتى كالليف واحلديد وحلاء الشجر ,وهذا شأن القالئد

( )106الراغ) ،مفردات ألفاظ القرآن ،ماد (مسد) ،ج ،2ص.376
( )107أعثر عليه ابلرواية اليت ذكرها اإلمام الطربي ربه هللا ،وإمنا وجدهتا على النحو اآليت:
ومسد أ ِمَّر من أاين  ...لسن نيا وس ةقائ  .ىف اللسان (مسد) قال :وأنشد األصاعى لعاار بن جار وقال
أبو عبيد  :لفقيه اهلءياال .والشطر الثاين مع آخريْن أيضا ىف اللسان (زه ) .ابن منظور حماد بن مكرم،
لسان العر  ،دار صادر بريوت ،ط.1
واألول أيضا ىف القرجي ،مع إحمارته إجل اختالف نقل هذا الرجز .القرجي ،امامع ألةكام القرآن ،ج،20
ص.241
( )108الطربي ،جامع البيان ،ج ،24ص.725
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اليت توضع يف أعناق البهائم .ويف هذا التعبري إظهار حلقارتها وخستها ما كان ليظهر لو
مل يذكر قوله (من مسد).
اثلثا :إعراب اآلية وتنكي (مسد وإيثار اجليد على العن
وأما إعراب اآلية ففيها أقوال متعددة:
قوله (يف جيدها) جيوز أن يكون خرباً ثانيًا لا (امرأته) .ويكون (حبل) مرتفع
على الفاعلية.
وجيوز أن يكون حاالً من (وامرأته) .و(حبل) كالسابق .وجيوز أن يكون خرباً
مقدماً(,وحبل) مبتدأ مؤخراً ,واجلملة حالية أو خرب ثان .من مسد :صفة لا
(حبل)

()109

وأما تنكري مسد فللتنويع .أي :مسد من أنواع املسد ,و(من) بيانية ,توضيحاً
وبياناً لنوع احلبل املذكور
ومل يقل سبحانه وتعاىل (يف عنقها) ,واملعروف أن يذكر العنق مع الغل وحنوه
مما فيه امتهان كما قال تعاىل( :يف أعناقهم) اغالالً ,واجليد مع احللي كقوله .أو أحسن
من جيد املليحة حليها.
ولو قال (يف عنقها) كان غثاً من الكالم ....,.واجلواب.
قال يف الروض األنف :ألنه تهكم حنو (فبشرهم عذاب أليم) أي ال جيد هلا
ح ّلى ,ولو كان لكانت حليته هذه(.)110والظاهر أن املراد باآليتني أنها ستتمثل يف النار
فيُ َ
النار اليت تصالها يوم القيامة يف هيئتها اليت كانت تتلبس بها يف الدنيا ,وهي أنها كانت

( )109الساني احللي ،الدر املصون ،ج ،6ص.587
( )110األلوســال ،روح املعــاين ،ج ،15ص ،501والســهيلال أبــو القاســم ،الــروض األنــف يف حمــرح الســري النبويــة
سبن هشام ،حتقي  :عار السالمال ،دار إةيا الاا العريب ،بريوت ،ط2000 ،1م ،ج ،3ص.185
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حتمل أغصان الشوك وغريها تطرحها بالليل يف طريق رسول اهلل –صلى اهلل عليه
وسلم – تؤذيه بذل فتعذب بالنار وهي حتمل احلطب ويف جيدها حبل من مسد

()111

ويف الكشاف :حيتمل أن يكون املعنى :أنها تكون يف نار جهنم على الصورة
اليت كانت عليها حني كانت حتمل حزمة الشوك؛ فال تزال على ظهرها حزمة من
حطب النار من شجرة الزقوم أو من الضريع ,ويف جيدها حبل من مسد من سالسل
النار كما يُ َع َّذب كل جمرم مبا جيانس حاله يف جرمه وعليه فاحلبل مستعار للسلسلة(.)112
ولعل املراد أنها تكون يف نار جهنم ذات قالدة من حديد ممسود بدل قالدتها
اليت كانت تقول فيها ألنفقَّنها على عداوة حممد – صلى اهلل عليه وسلم...
وتهجني أمر قالدتها لتأكيد ذمها بالبخل الدال عليه قوله تعاىل :ﭽ ﮛ
ﮜﭼ

وزعم أن الكالم حيتمل أن يكون دعاء عليها باخلنق باحلبل ...وضعفه األلوسي

()113

املبحث الثالث :من ألوان اإلعجاز يف السورة الكرمية
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :اإلعجاز البيان
قبل الشروع يف احلديث عن هذا املطلب ال بد من القول :إنّ الدراسة كلَّها
قائمة على جتلية هذا اللون من اإلعجاز؛ وذل أنه الوجه الذي ال ختلو منه سورة,

( )111الطباجبائال ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،20ص.385
( )112الزخمشري ،الكشاف ،ج ،4ص811
( )113األلوسال ،روح املعاين ،ج ،15ص ،501بتصرف وةذف يسري.
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وبه يظهر التمايز والتفاضل بني ما جاء يف القرآن الكريم ,وما جاء يف كالم بلغاء
العرب وفصحائها ,وهو الوجه الذي وقع به التحدّي.
وما أذكره يف هذا املطلب إمنا هو تأكيد ملا ورد يف ثنايا البحث ,وإبرازه بصورة
أخرى ,مع زيادات ادخرتها هلذا املطلب .لذا أقول :يتجلى هذا اللون من اإلعجاز يف
ح عدّة منها:
السورة الكرمية من نوا ٍ
 -١راعة االستهالل
يقول ا ن عا ور( :افتتاح السورة بالتباب مشعر بأنها نزلت لتوبيخ ووعياد ,فاذل
براعة استهالل مثل ما تفتتح أشعار اهلجاء مبا يؤذن بالذم والشتم ومنه قوله تعااىل{ :وَيْالٌ
لِلْمُطَفِّفِنيَ} إذ افتتحت السورة املشتملة على وعيد املطففني بلفظ الويل)

()114

 -2دقة اختيار املفردات
تشاارتك سااورة املسااد مااع سااائر سااور القاارآن يف هااذه اخلِصّيصااة؛ حيااث جاااءت
األلفاظ حمكمة يف مواضاعها ,ال جتاد فيهاا كلماة ناافرة وال نابياة ,وال جتاد يف غريهاا ماا
يسد مكانها ويؤدي رسالتها ,وهذا من أعظم مظاهر التفرد والتميز الذي جاء به القرآن
الكريم.
وماان األمثلااة الاايت تااد ّل علااى ذل ا –والاايت كناات قااد أشاارت إليه اا يف صاالب
الدراسة :-
إيثااار التباااب علااى اخلسااران ,والكنيااة علااى االساام ,,وامرأتااه علااى زوجتااه,
واجليد على العنق ,واملسد على احلبل.

( )114ابن عاحمور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.526
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 -3اإلجياز

واملقصود به تأدية املعنى الكثري باللفظ القليال مان غاري إخاالل بااملعنى املقصاود.
وهذا أمر مالزم للقرآن الكريم .وسورة املسد على قصر آياتهاا ,وقلاة عادد ألفاظهاا إال
أنها حوت من املعااني واألفكاار ماا حيتااج بساطه إىل أسافار .ولايس يف هاذا ضارب مان
املبالغة والتجاوز .وال أدلَّ على ذل من أنه لو أراد شخص أن يصوغ ما اشتملت علياه
هذه السورة من أفكار ومعانٍ ملاا اساتطاع أن خيتازل ذلا

-مهماا أوتاي مان الفصااحة

وحسن البيان -بأقلّ من صفحات ليست بالقليلة.
ا تماهلا عل ى ض روب م ن البالغ ة ،وأل وان م ن الفص احة والبي ان؛ ق ا يتص ل
ابللفظة والرتكيب والنظم ،منها:
أ) اجملاز املرسل يف قوله تعااىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ مان بااب إطاالق اجلازء
وإرادة الكل.
ب) التعبري بصايغة املاضاي يف قولاه تعااىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ داللاة علاى
حتقق الوقوع.
ج) اسااتخدام أساالوب الااتهكم والسااخرية يف قولااه تعاااىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﭼ فقد قصد تصويرها مبنتهى اخلسة والقماءة.
د) اجلناس بني قوله تعاىل( :أبي هلب) وقوله( :ناراً ذات هلاب) ,حياث األول
كنية ,والثاني وصف للنار.
ها) استعمال الكنية بادل االسام للاتحقري واإلهاناة والتصاغري ,ال لقصاد الرفعاة
والتكريم.
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و) اجملاااز يف قولااه تعاااىل( :محّالااة احلطااب) إذ ذهااب بعاا
املقصود بهذا التعبري :أنها كانت متشي بالنميمة

املفساارين إىل أن

()115

ز) تنكري قوله تعاىل( :ناراً) للتهويل والتعظيم.
ح) اسااااتخدام أساااالوب احلااااذف يف قولااااه :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ إذ
(محالةَ) منصوب بفعل حماذوف تقاديره :أذمّ ,أو أشاتم محّالاةَ احلطاب ,ويف هاذا ذ ّم
عظيم هلا.
 -4التكامل والتواف ني القراءات القرآنية املتواترة؛ إذ االختالف ينها هو
اختالف تنوع ال اختالف تضاد .وهذا التنوع يع يد من أعظم روافد اإلعجاز ومظاهره.
ويظهاار هااذا يف اخااتالف القارّاء يف قااراءة قولااه تعاااىل( :محَّالااة احلطااب) بااالرفع
والنصب؛ إذ اتفقت القراءتان على إظهار خسة وحقارة امرأة أبي هلب.
كما يوقفنا اختالف القرّاء يف قوله تعاىل( :أباي هلاب) بتحريا اهلااء وإساكانها
علااى التعاادد اللااهجي لاادى القبائاال العربيااة زماان تناازل القاارآن الكااريم؛ وعلي اه فااإن
القراءات تعدّ مصدراً موثوقاً هلذا التعدد اللهجي.
املطلب الثان :اإلعجاز الصويت
ويربز هذا اللون يف األداء التعبريي للسورة وتناسقها .وحيدثنا األستاذ سيد
قطب – رمحه اهلل – عن ذل فيقول:
(ويف األداء التعبريي للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوها,
نقتطف يف بيانه سطورا من كتاب :مشاهد القيامة يف القرآن .منهد بها لوقع هذه السورة
يف نفس أمّ مجيل اليت ذعرت هلا وجُ ّن جنونُها :أبو هلب .سيصلى ناراً ذات هلب..
( )115حماــد األمــني بــن عبــد هللا األرمــال اهلــرري الشــافعال ،ةــدائ الــروح والر ــان يف روايب علــوم القــرآن ،مراجعــة
هاحم ــم مهــدي ،دار ج ــو النء ــا  ،بــريوت ،ط2001 ،1م ،ج ،32ص  .432-431وانظ ــر :الص ــابوين،
حماد علال ،صفو التفاسري ،دار الفكر ،بريوت2001 ،م ،ج ،3ص.593
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وامرأته محالة احلطب ,ستصالها ويف عنقها حبل من مسد ..تناسق يف اللفظ .وتناسق
يف الصورة .فجهنم هنا نار ذات هلب ,يصالها أبو هلب ,وامرأته حتمل احلطب وتلقيه
يف طريق حممد اليذائه (مبعناه احلقيقي أو اجملازي) ...واحلطب مما يوقد به اللهب ,وهي
ل حببل من مسد ,ليتمَّ اجلزاء من
حتزم احلطب حببل .فعذابها يف النار ذات اللهب أن تُ َغ َّ
جنس العمل ,وتتم الصورة مبحتوايتها :...احلطب واحلبل والنار واللهب .يصلى به أبو
هلب وامرأته محالة احلطب.
وتناسق من لون آخر ,يف جرس الكلمات ,مع الصوت الذي حيدثه شد أمحال
احلطب ,وجذب العنق حببل من مسد .اقرأ :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ جتد فيها عنف
احلزم والشد الشبيه جبو اخلنق والتهديد الشائع يف السورة.
وهكذا يلتقي تناسق جرس الكلمات ,مع حركة العمل الصوتية بتناسق الصور
يف جزئياتها املتناسقة ,بتناسق اجلناس اللفظي ومراعاة النظري يف التعبري .ويتسق مع جو
السورة وسبب النزول ,ويتم هذا كله يف مخس فقرات قصار ,ويف سورة من أقصر
سور القرآن.
هذا التناسق القوي يف التعبري جعل أم مجيل حتسب أن الرسول –صلى اهلل
عليه وسلم

-قد هجاها بشعر ,وخباصة حني انتشرت هذه السورة وما حتمله من

تهديد و مذمّة وتصوير زري أل ّم مجيل خاصة ,تصوير يثري السخرية من امرأه معجبة
بنفسها ,مدّلة حبسبها ونسبها .ثم ترتسم هلا هذه الصورة ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ يف هذا األسلوب القوي الذي عند العرب.
قال ابن اسحاق :فذكر لي أن أمّ مجيل محالة احلطب حني مسعت ما نزل
فيها ويف زوجها من القرآن ,أتت رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم –وهو جالس يف
املسجد عند الكعبة ,ومعه أبو بكر الصديق .ويف يدها فِهْر (أي مبقدار ملء الكف) من
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حجارة ,فلما وقفت عليهما أخذ اهلل ببصرها عن رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم
– فال ترى إال أبا بكر ,فقالت :يا أبا بكر .أين صاحب ؟ قد بلغين أنه يهجوني .واهلل
لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه .أما واهلل إني لشاعرة ,ثم قالت :مذ َّم ًما عصينا.......
وأمره َأَبيَْنا .ثم انصرفت ,فقال أبو بكر :يا رسول اهلل ,أما تراها رأت ؟ فقال :ما
رأتين ,لقد أخذ اهلل ببصرها عين....
فهكذا بلغ فيها الغيظ واحلنق ,من سريورة هذا القول الذي حسبته شعراً (وكان
اهلجاء ال يكون إال شعرا)؛ مما نفاه هلا أبو بكر وهو صادق ,ولكن الصورة الزرية املثرية
للسخرية اليت شاعت يف آياتها ,قد سجلت يف الكتاب اخلالد ,وسجلتها صفحات الوجود
أيضا تنطق بغضب اهلل وحربه ألبي هلب وامرأته جزاء الكيد لدعوة اهلل ورسوله .والتباب
واهلالك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة اهلل يف الدنيا ,والنار يف اآلخرة جزاء
وفاقاً .والذُّل الذي يشري إليه احلبل يف الدنيا واآلخرة مجيعاً..

()116

ومما يؤكد تناسق جرس الكلمات ,مع الصوت الذي حيدثه شد أمحال
احلطب ,وجذب العنق حببل من مسد .مما يشبه عملية اخلنق ,مع ما يرافق ذل من
عنف وشدة .هو توظيف صفات احلروف مبا خيدم غرض السورة ؛ إذ يلحظ أن
احلروف اليت وضعت يف الفواصل هي(الباء والدال).ومن أبرز صفات هذين احلرفني
اجلهر والشدة ,ومعنى األول ,عدم جريان نفس ,ومعنى الثاني :عدم جريان
الصوت .وعدم جريان النفس والصوت هما أشبه بعملية االختناق ,كما أن وجود
هاتني الصفتني عند نطق احلرف فيه عسر وشدّة يؤدّيان إىل حدوث اضطراب واهتزاز
مف ٍ إىل حدوث انفجار وهو ما يسمّى بالقلقلة .وهو أشبه ما يكون باضطراب الذي
يقع يف ضيق وشدة.
( )116سيد قط) ،يف ظالل القرآن ،دار الشرو  ،ج ،6ص .4001-4000بتصرف يسري
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الشدّة والقسوة والعنف مبا
كما أن ظهور الشّدَّة يف قوله (وتَبَّ) يزيد من صورة ِّ
يتالءم مع جو السورة القائم على التهديد والوعيد.
قال الشيخ الشعراوي مؤكداً ما سبق ذكره...( :فكلّ شدة على حطب سيكون
جزاؤها أيضا شدة حببل يف جيدها وهذا تبشيع للصورة ,وأيضا لينسجم اإليقاع
التصويري .هذا اإليقاع من قوّة أبي هلب ,وامسه عبد العزى...والكنية تصادف
العذاب.
وجتد أيضاً يف معنى كلمة (وتبَّ) التشديد ,فمعناها :القطع بشدة وإحكام,
واحلبل من مسد :الذي يُشدّ ,فيه شدة وإحكام .إذن فكل العبارات لكل ألفاظ
السورة ,وكل مجل السورة مجل منسجمة التوقيع مع أدائها للمعاني)

()117

املطلب الثالث :اإلعجاز ابإلخبار عن ال يب
قال العلماء يف هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ
نزل قوله تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ املسد 5 - 3 :فأخرب عنهما بالشقاء وعدم اإلميان ,مل يقي
هلما أن يؤمنا ,وال واحد منهما ال باطناً وال ظاهراً ال مُسرًّا وال مُعلِناً ,فكان هذا من
أقوى األدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة

()118

ويظهر هذا اللون من اإلعجاز يف ثالثة وجوه:
األول :اإلخبار عن أبي هلب باخلسران والتباب ,وبوقوع ذل

فعالً ﭽ ﮈ

ﮉﮊﮋﭼ

عم ،دار الراية للنشر والتوزيع2008 ،م ،ص.653-652
( )117الشعراوي حماد متويل ،تفسري جز ّ
( )118ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،8ص517
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الثان :اإلخبار عن عدم انتفاع أبي هلب مباله وولده ووقوع ذل

فعالً ﭽ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ.

الثالث :اإلخبار عنه بأنه من أهل النار -وقد كان ذل

-ألنه قد مات على

الكفر.
وقد استنبط بع

علماء أصول الفقه من قوله تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﭼ جواز التكليف مبا ال يطاق؛ ألن أبا هلب مكلف بأن يؤمن مبحمد -صلى اهلل
عليه وسلم  -ومكلّف أن يؤمن بهذه السورة وصحتها .فكأنه كُلِّف أن يؤمن وأن
يؤمن بأنه ال يؤمن.
قال األصوليون :ومتى ورد تكليف ما ال يطاق فهي أمارة من اهلل تعاىل أنه قد
حتم عليه العذاب .أي :عذاب ذل املكلف لقصة أبي هلب (.)119
اخلامتة
وفيها عرض ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
أوال :علااى الاارغم ماان قصاار سااورة املسااد إال أ ّن مظاااهر اإلعجاااز تتجلااى يف
ألفاظها ومعانيها؛ لذا فإن السورة الكرمية من أقوى األدلة البااهرة علاى نباوة حمماد -
صلى اهلل عليه وسلم -
ل أن تتاوافر يف
اثنيا  :اشتملت ساورة املساد علاى ألاوان مان اإلعجااز القرآناي قا ّ
نظرياتها من السور الكرمية.

( )119التفس ــري املوض ــوعال لس ــور الق ــرآن الك ــرمي ،تب ــة م ــن علا ــا التفس ــري وعل ــوم الق ــرآن ،م ــن إص ــدارات كلي ــة
الدراسات العليا ،جامعة الشارقة ،ط2010 ،1م ،ج ،9ص.444

حماد رضا احلوري

510

اثلث ا :إن القرآن يستعمل مفردات اللغة استعماالً أمثل ال جناد لاه نظارياً يف كاالم
البشر مهما عال حظهم من البالغة والفصاحة ونصاعة البيان.
را ع ا :تعادّ الدراسااات التحليلياة التطبيقيااة علااى النصااوص عامااة وعلااى القاارآن
الكريم خاصة من أهمّ الدراسات اليت تكشف عن نواحي اجلمال والتميّاز والتاأثري باني
النصوص.
خامس ا :تظهر من هذه السورة عظمة الدين ,ومن مظاهر عظمته أن هذا الادين
يرتفع بأتباعه عن كل رابطاة ال تقاربهم مان اهلل ,فاال اعتباار عناده اال لربااع العقيادة,
وكاال رابطااة أخاارى إن مل تكاان منبثقااة ماان رابطااة اإلمياان والعقياادة فاإٍن هااذا الاادين ال
حيسب هلا حساباً وال يقيم هلا وزناً.
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Dr. Mohammad Reza Houri
Assistant Professor, Faculty of Sharia and Islamic Studies, Yarmouk University

Abstract. The current study addressed the explanation of (Tabat Yada Abi Lahab Surat), an analytical
rhetoric explanation in an attempt to infer the rhetoric aspects in the Quaranic text, identify its accuracy
in general, to clarify its aesthetic domains represented in the strong vocabulary, the accuracy of
manning's, the consistency in phrases, the rhetoric combinations in the different sentences used. the study
addressed the verses of the Surat one by one, clarifying the aesthetic elements and the influence of each,
clarify the different miraculous variations, with special consideration to the what requires Irab in each,
mentioning the reasons of connections between the different events for each verse.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)9العدد ( ،)2ص ص ( ،581-517ربيع اثين 1437هـ/يناير 2016م)

"الشـ ــرك اخلفـ ــي"
حتديد املفهوم وأهم املظاهر
د .عالء صاحل هيالت

أستاذ مساعد يف العقيدة ومقارنة األداين
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
جامعة قطر
ملخص البحث .يتناول هذا البحـ موضـو التحقيـيف يف أقـوال العل ـايت الـ حتـدووا فياـا عـل الشـرف احملاـل اولـة
حتديد مااومه وقاعدته ال ميكـل مـل هلال ـا أن تقـام أع ـال العبـاد تن كانـ داهللـة حتـ مسـ ف الشـرف احملاـل
أم ال ،نظرا تىل غياب البح يف هذا املوضـو ابحملصـوص مـل الناةيـة املااهي يـة ونظـرا تىل اهلـتال العل ـايت ةـول
مااومـه بســبا اهلــتالفام ةــول األايت واألةاديـ النبويــة الـ حتــدو عــل بعـ مظــاهر الشــرف احملاــل و تب ـ
مااومه ابلتحديد ،ولكثرة أفعال العباد املؤدية تليه أةبب أن اكتا يف هذا املوضو تصحيحا لعالقة قلوب العبـاد
برب العباد ،وتصحيحا للاكرة القائلة أبن الشرف احملال ليس له وصف منضبط يف املااهيم الدينية اإلسالمية.
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املـقــدمــة
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل محداً واسعاً يليق جبالله وعظيم قدرته
وسلطانه ،والصالة والسالم على أشرف خلقه ومرسليه سيدنا حممد – صلى اهلل عليه
وسلم – وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين أمجعني.
أما بعد
فإن الشرك أنواع كثرية تعود كلها إىل أصول كربى للشرك معروفة لدى العلماء
حسب ما ذكره القرآن الكريم وأشارت إليه السنة املطهرة ،وأن من أهم هذه األنواع
اليت وجدت العلماء مل يذكروا عنها إ ا اليسري من القول أو القلي من الفسسري هو
الشرك اخلسي مع شدة أهميفه  انفشاره الواسع بني الناس وكونه طريقًا إما أن يؤدي إىل
شرك أصغر أو إىل شرك أكرب يف كثري من األحيان ،وارتباط هذا الشرك مبظاهر وصور
هلا عالقة قوية بإرادات قلوب العباد اليت هي أص وباعث ألعماهلم وتوجهاتهم.
هلذه األسباب و اخفالف العلماء يف حتديد مسهوم الشرك اخلسي أو قاعدته اليت
يقاس عليها عم العبد إن كان من الشرك اخلسي أم  ا ولفعدد اآلراء املبنية على تعدد
النصوص اليت تشري إىل الشرك اخلسي أحببت أن أكفب يف هذا املوضوع املهم يف حياة
العباد ويف حياة قلوبهم ويف مصداقية أعماهلم املفوجهة هلل تعاىل.
ثم إنين مل أجد أي كفاب أو حبث علمي يفحدث عن هذا املوضوع و ا حفى
يشري إليه مبا يشسي فضول الباحث اجملد يف العقيدة اإلسالمية ومرتكزها األول وهو
توحيد اهلل تعاىل ملا يؤديه هذا الشرك من دور سليب يف نقاء توحيد العبد.
إن الشرك اخلسي هو من أهم صور رهافة احلس اإلسالمي للفوحيد وعالقة
قلوب العباد ومشاعرهم برب العباد ،لذا مجعت كثرياً من أقوال العلماء يف هذا
املوضوع وأهم النصوص اليت اسفدلوا بها على ثبوت الشرك اخلسي وعلى تسسري معناه
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أو توضيح بعض مظاهره وقد قسمت حبثي هذا على أربعة مباحث وتسعة مطالب
ومثان مسائ ومقدمة وخامتة حسب ما يأتي:
املبحث األول :معنى الشرك وأنواعه
املطلب األول :معنى الشرك لغة واصطالحاً
املسألة األوىل :معنى الشرك يف اللغة
املسألة الثانية :معنى الشرك يف اصطالح العلماء.
املطلب الثاني :أنواع الشرك عند علماء العقيدة
املبحث الثاني :الشرك اخلسي ،معناه واآليات واألحاديث الواردة يف ذكره
املطلب األول :معنى الشرك اخلسي
املطلب الثاني :اآليات الواردة يف شأنه
املطلب الثالث :األحاديث الواردة يف شأنه وخوف النيب  -صلى اهلل عليه
وسلم – على أمفه منه
املبحث الثالث :آراء علماء العقيدة وبعض املسسرين يف مسهوم الشرك اخلسي
وبعض صوره.
املطلب األول :آراء علماء العقيدة وبعض املسسرين يف مسهوم الشرك اخلسي.
املسألة األوىل :أن الشرك اخلسي هو الرياء
املسالة الثانية :أن الشرك اخلسي هو الشرك يف اإلرادات القلبية والنيات اخلسية
املسالة الثالثة :أن الشرك اخلسي هو ما يقع يف تعلقات القلب كابحمبة واخلوف
والرجاء وغريها
املطلب الثاني :آراء علماء العقيدة وبعض املسسرين يف صور الشرك اخلسي.
املسألة األوىل :ا اعفماد على األسباب.
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املسألة الثانية :اإلعجاب بالنسس وك ما يرتبط بهذا املسهوم.
املسألة الثالثة :تقديم اهلوى والشهوات على طاعة اهلل – عز وج

-

املبحث الرابع :مناقشة آراء العلماء وحتديد مسهوم الشرك اخلسي وأهم مظاهره.
املطلب األول :مناقشة اآلراء وحتديد املسهوم.
املطلب الثاني :أهم مظاهر الشرك اخلسي.
املبحث األول :معىن الشرك وأنواعه

املطلب األول :معىن الشرك لغة واصطالحا
املسألة األوىل :معىن الشرك يف اللغة

ذكر الرازي يف خمفار الصحاح يف اجلذر " ش ر ك " أن مجع الشريك شركاء
وأشراك مث شريف وشرفاء واملرأة شريكة والنساء شرائك وشاركه صار شريكه
واشرتكا يف كذا وتشاركا وشركة يف البيع واملرياث يشركه مث علمه يعلمه شركة،
وا اسم الشرك ومجعه أشراك كشرب وأشبار والشرك أيضاً السرق وقد أشرك باهلل فهو
مشرك وقوله تعاىل " وأشركه يف أمري " أي اجعله شريكي فيه.

()1

والشرك إسناد األمر املخفص بواحد إىل من ليس معه أمره وقال الراغب أكرب
وهو إثبات الشريك هلل وأصغر وهو مراعاة غري اهلل يف بعض األمور.

()2

( )1خمتار الصحاح – حم د بل أيب بكر الرازي  -مكتبة لبنان – بريوت –  – 1995حتقييف حم ود هلاطر – ج
 – 1ص .142
وانظر  -ا يط يف اللغة ج  2ص 25
( )2التوقيف علف ما ات التعاريف – حم د عبد الرؤو املناوي – حتقييف حم د رضوان الداية  -دار الاكر –
بريوت – ط 1410 – 1هـ – ج  – 1ص .428
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والشركة وال ّشرِكة  -خمالطة الشّريكني واشرتكنا يف معنى تشاركْنا .وقال:
شريك و ُشرَكاء وأشْراك وتقول هذه شريكيت ويف املصاهرة رغِبْنا يف شرككم وصهرِكم
وك ما كان القوم فيه سواء فهو مشرتَك كالسريضة ومنه الطريق مشرتك.

()3

قال األصمعي :يقال رأيت فالناً مشَفرَكاً ،إذا كان حيدِّث نسسَه كاملهموم.
وال ِشرْكُ أيضاً :الكسرُ .وقد َأ ْشرَكَ فالن باهلل ،فهو مُ ْشرِكٌ ومُ ْشرِكِيٌّ ،مبعنىً واحد.
وقوله تعاىل " :وَأ ْشرِكْهُ يف أمري " ،أي اجْ َعلْهُ شَريكِي فيه .وَأ ْشرَ ْكتُ نعلي :جعلتُ
هلا شِراكاً .والفَ ْشرِيكُ مثله .وال َشرَكُ ،بالفحريك :حِبالة الصائد ،الواحدة َشرَكَةٌ.
وال َشرَكَةُ أيضاً :معظم الطريق ووسَطُه ،واجلمع َشرَكٌ .وقوهم :الكأل يف بين فالن
ُشرُكٌ ،أي طرائق ،الواحد شِراكٌ .ويقال :لطمه لطماً ُشرَكَِّياً ،أي سريعاً مففابعاً،
كلطم ا ُملنْفَقِش من البعري .قال أوس بن حجر :وما أنا إ اَّ مُسْفَعِدٌّ كما ترى ...أخو
ُشرَكِيِّ الوِ ْردِ غريِ مُعَفِّمِ أي وِرْد بعد وِ ْردٍ مففابعٌ .يقول :أغشاك مبا تكره غريَ مبطئٍ
بذلك.

()4

ويطلق الشرك يف اللغة على ثالثة معان :أوهلا املخالطة واملصاحبة واملشاركة،
وثانيها النصيب واحلظ واحلصة ومنه احلديث " من أعفق شركا له يف عبد " أي حصة

( )3املخصص – ابو احلسل علل بل سيده – حتقييف هلليل اجلاال – دار اةيايت الرتاث العريب – بريوت – ط 1
–  1996م  -ج  3ص 431
( )4الصحاح يف اللغة – اجلوهري – موقع الوراق –  -www.alwarraq.comج  - 1ص  .354وانظر
 املصباح املنري يف غريا الشرح الكبري – أمحد بل حم د بل علل املقري الايومل – املكتبة العل ية – بريوت ج  - 1ص 311 املعجم الوسيط – تبراهيم مصطاف ،أمحد الزايت – ...حتقييف جم ع اللغة العربية – دار الدعوة  -ج - 1ص .480
 -لسان العرب –حم د بل مكرم بل منظور – دار صادر – بريوت – ط  - 1ج  - 10ص .448
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ونصيباً ،وثالثها الفسوية ،ومنه قولك طريق مشرتك أي يسفوي فيه الناس واسم
مشرتك أي فيه معان كثرية.

()5

املسألة الثانية :معىن الشرك يف اصطالح العلماء.
ويف تعريف الشرك باهلل اصطالحاً ذكر العلماء عدة تعريسات اصطالحية للشرك
تفسق مع معناه اللغوي ،منها :هو :أن يسوى بني اخلالق واملخلوق يف الدعاء وطلب
الرزق ،أو يف اعفقاد القدرة على الضر والنسع أو يف الطاعة واخلضوع وا انقياد أو يف
اعفقاد ا اتصاف بصسة من صسات اهلل تعاىل أو غري ذلك.

()6

وهذا يفسق مع األص اللغوي بأن الشرك هو أن جيع الشيء  اثنني فصاعداً
فيسفويان أو يشرتكان يف صسة معينة أو حق معني أو فع معني أو غري ذلك.

()7

ومنها أن الشرك باهلل هو :اختاذ شريك هلل تعاىل يف الذات أو يف الصسات أو يف
األفعال أو يف العبادة.

()8

وقي الشرك هو :أن جتع هلل نداً تدعوه كما تدعو اهلل ،أو ختافه أو ترجوه أو
حتبه كما حتب اهلل أو تصرف له نوعا من أنواع العبادة.

()9

وكثرت تعريسات العلماء للشرك إ ا أنها تدل مبجموعها على أمر واحد وهو
اختاذ الند أو املساوي هلل تعاىل يف أي شيء يفعلق باهلل – عز وج – سواء يف عبادته أو
( )5الشرف يف القدمي واحلدي – أبو بكر حم د زكراي – مكتبة الرشيد – الرايض – ط  1421هـ  -ج – 1
ص .115– 113
( )6فقه اإلميان علف مناج السلف الصاحل – د .ومي الع ري – دار الناائس -ع ان – ط - 1998 – 1
ص .234
( )7ناس املرجع – ص .234
( )8البيان يف أركان اإلميان – جمد مكل – دار نور املكتبات – جده – ودار البشائر اإلسالمية – بريوت – ط
 – 1999 - 1ص 54
( )9الشرف يف القدمي واحلدي – أبو بكر حم د زكراي – ج  – 1ص .119
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دعائه أو ألوهيفه أو ربوبيفه أو أمسائه أو صساته أو يف حبه أو الفوجه إليه أو يف اعفقاد
نسعه أو ضره أو رزقه.
املطلب الثاين :أنواع الشرك عند علماء العقيدة
لقد تعددت منهجيات علماء العقيدة يف احلديث عن أنواع الشرك ،فمنهم من
ذهب إىل ذكر أنواع الشرك من حيث تعلقها باهلل ،ومنهم من ذهب إىل ذكر أنواعه من
حيث تعلقه بالعباد أو من خالل مظاهره يف حياتهم ،فهناك من قسمه إىل شرك أكرب
وأصغر وهناك من قسمه إىل شرك أكرب وأصغر وخسي من حيث تعلق اخلسي أحيانا
بالشرك األكرب وأحياناً أخرى بالشرك األصغر ،وهناك من قسمه إىل :الشرك يف
الربوبية والشرك يف األلوهية والشرك يف األمساء والصسات ،ومنهم من أدخ الشرك
باألمساء والصسات ضمن الشرك بالربوبية.

()10

وبعض العلماء جعلوه أربعة أقسام :شرك ا احفياز وهو أن يكون غري اهلل مالكاً
لشيء يسفق به ولو كان يف احلقارة مثقال ذرة ،وشرك الشياع وهو أن يكون لغريه
نصيب يشاركه فيه كيسما كان هذا النصيب يف املكان واملكانة ،وشرك اإلعانة وهو أن
يكون له ظهري ومعني من غري أن ميلك معه ،وشرك الشساعة وهو أن يوجد من يفقدم
بني يديه يدل جباهه ليخلص أحداً بشساعفه.

()11

( )10املرجع السابيف – ج  – 1ص .138
وانظر – جامع شروح العقيدة الطحاوية – اإلمام أيب العز احلنال والشيخ صاحل آل الشيخ – دار ابل اجلوزي –
القاهرة – ط  – 2006 1ج  – 1ص  .72وانظر – جم و الاتاوى – ابل تي ية – دار عا الكتا –
الرايض – ط  1991م – م  – 1ص  .94 -91وانظر اإلميان – عبد اجمليد الزنداين وآهلرون – ص
 .135وانظر – البيان يف أركان اإلميان  -جمد مكل – ص .61
( )11رسالة الشرف ومظاهره – مبارف بل حم د امليلل – مكتبة الناضة اجلزائرية – اجلزائر – ص .61
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ومنهم من ذهب إىل أنه سفة أنواع :شرك ا اسفقالل وهو إثبات شريكني
مسفقلني كشرك اجملوس ،وشرك الفبعيض وهو تركيب اإلله من آهلة كشرك النصارى،
وشرك الفقريب وهو عبادة غري اهلل إىل اهلل زلسى كشرك مفقدمي اجلاهلية ،وشرك
الفقليد وهو عبادة غري اهلل تبعاً للغري كشرك مفأخري اجلاهلية ،وشرك األسباب وهو
إسناد الفأثري لألسباب العادية كشرك السالسسة والطبائعيني وشرك األغرا

وهو

العم لغري اهلل تعاىل )12( .وهناك من قسم الشرك على اعفبار الفسريق بني الشرك باهلل
والشرك مع اهلل ،على اعفبار أن الشرك باهلل هو ك ما يفعلق ويفص بذات اهلل وصساته
سبحانه وتعاىل ،وأن الشرك مع اهلل هو أمر مفعلق بسلوك الناس و ا عالقة له بذات
اهلل أو صساته كالرياء وغريه.

()13

وقد خلص اإلمام ابن القيم – رمحه اهلل – أقسام الشرك بناء على اعفبارين
دارت حوهلما ك تقسيمات العلماء للشرك عندما قال :الشرك شركان :شرك يفعلق
بذات املعبود وأمسائه وصساته وأفعاله ،وشرك يف عبادته ومعامالته وإن كان صاحبه
يعفقد أنه سبحانه  ا شريك له يف ذاته و ا يف صساته و ا يف أفعاله.

()14

وبناء على هذا ميكن مجع هذه الفقسيمات يف تقسيم واحد يضمها مجيعاً؛ ألن
ك نوع منها يؤدي آلخر أو يقع ضمن نوع آخر ،فينقسم الشرك إىل نوعني:
األول :شرك يفعلق باملعبود أو شرك باهلل

( )12الشرف يف القدمي واحلدي – أبو بكر حم د زكراي –ج  – 1ص .140
( )13انظر  -األلوهية واحلاك ية – سامر تسالمبويل –دار األوائل – دمشيف – ط  2000 – 1م – ص
.244
( )14اجلواب الكايف ملل سال عل الدوايت الشايف – اإلمام ابل القيم – دار األرقم – بريوت – ط 1999– 1م-
.152
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وينقسم إىل نوعني شرك يف ذات اهلل وشرك يف أفعال اهلل ،والشرك يف ذات اهلل
يكون يف نوعني يف ألوهيفه ويف أمسائه وصساته ،والشرك الذي يف أفعاله يكون يف
ربوبيفه ،وهذا كله شرك اعفقادي يكون من صنف الشرك األكرب.
الثاني :شرك يفعلق بالعابد أو الشرك مع اهلل
ويكون يف نوعني الرياء والشرك اخلسي ،والرياء واحد  ا ينقسم إىل أنواع وإمنا
يكون يف صور مفعددة ،وأما الشرك اخلسي فينقسم إىل ثالثة أنواع أساسية وهي:
الشرك مع اهلل يف حمبفه ويف اخلوف منه ويف رجاء غريه معه وهذا كله شرك عملي يكون
من صنف الشرك األصغر طاملا أنه مقصور على العم مع ا اعفقاد بوحدانية اهلل يف
ذاته وأفعاله وأمسائه وصساته بينما إذا حتول من العم إىل ا اعفقاد أصبح شركاً أكرب
كأن حيب اإلنسان شيئاً مع اهلل حباً يؤدي إىل عبادة ذلك الشيء مع اعفقاد ألوهيفه أو
ربوبيفه.
وك األنواع األخرى اليت ذكرها العلماء تقع بني هذه األنواع كشرك اإلعانة
وشرك الشساعة إذا اعفقد املرء أن هناك من يعني مع اهلل أو يشسع مع اهلل لعظمة ذلك
الشيء أو لقداسفه كان شركا أكرب وأن بقي يف باب العم ومل يص إىل ا اعفقاد فهو
شرك أصغر إما يكون يف الرياء وإما يكون يف الشرك اخلسي حتت نوع الرجاء ،ألنه
يرجو مع اهلل شيئاً معه يف عمله ،وهكذا باقي األنواع.
املبحث الثاين :الشرك اخلفي ،معناه واآلايت واألحاديث الواردة يف ذكره

املطلب األول :معىن الشرك اخلفي

مل أجد أحداً حاول أن يعرف الشرك اخلسي أو حيدد ماهيفه فيما ورد عن بعض
العلماء إ ا الشيخ أبو بكر حممد زكريا يف كفابه الشرك يف القديم واحلديث وباقي
املؤلسات ذكرت مظاهره فقط ،فقال " :سبق معنا يف تعريف الشرك األصغر بأن الشرك
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اخلسي أحد نوعي الشرك األصغر عند بعض العلماء وبناء على ذلك عرفوه بقوهلم" :
ما ينفابه اإلنسان يف أقواله أو أعماله يف بعض السرتات من غري أن يعلم أنه شرك "،
وأحال هذا الفعريف إىل حسن أبي أسامه العواجي ( ،)15وعلق عليه بأن هذا الفعريف
غري منضبط؛ ألنه  ا يشرتط يف أمر من األمور أن يكون غري عامل به ليكون خسياً ،وأنا
أؤيد رأيه بعدم انضباط هذا الفعريف؛ ألن اخلساء ليس شرطاً وحيداً فيه ،وألن
اإلنسان قد يفوس إىل صاحب قرب ويعفقد أنه يضر وينسع وخيسى عليه جلهله أو لفقليد
غريه أو شيخيه أن هذا شرك فعدم معرففه بأنه شرك  ا ينسي كون هذا العم شركاً.
ثم قال " :وقي هو ما خسي من حقائق إرادة القلوب وأقوال اللسان مما فيه
تسوية بني اهلل وخلقه " وأحال هذا الفعريف إىل إبراهيم بن حممد الربيكان ( ،)16وعلق
عليه بقوله :وهذا أيضاً غري دقيق؛ ألن األعمال اخلسية اليت تعد من الشرك ليست يف
كلها تسوية بني اهلل وخلقه ،ثم اسفدل ببعض األحاديث اليت حتدثت عن الشرك اخلسي
وقال :فهذه نصوص الشرع تدل على أنه هناك نوع آخر من الشرك يسمى باخلسي فه
هذا يدخ حتت أحد نوعي الشرك أم هو نوع مسفق بذاته ؟ اخفلسوا فيه فقي  :ميكن
أن جيع الشرك اخلسي نوعاً من الشرك األصغر فيكون الشرك حينئذ نوعني :شرك أكرب
ويكون يف عقائد القلوب وشرك أصغر ويكون يف هيئة األفعال وأقوال اللسان
واإلرادات اخلسية وإىل هذا القول مال بعض املعاصرين.
ثم قال :ولكن الظاهر من النصوص املذكورة أن الشرك اخلسي قد يكون من
الشرك األكرب وقد يكون من الشرك األصغر وليس له وصف منضبط ب هو دائماً يرتدد
بني أن يكون من الشرك األصغر وبني أن يكون من الشرك األكرب ب هو ك ما خسي
( )15يف كتابه شرح نواق التوةيد  -ص 25
( )16يف كتابه املدهلل لدراسة العقيدة  -ص 127
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من أنواع الشرك ،ورجح هذا الرأي وذكر له بعض األوصاف منها خساؤه ودقة أمره
وصعوبة معرففه ويكون جماله األمر الذي  ا يعرفه إ ا احلذاق من أه العلم وإن كان
قد خيسى على غريهم ممن مل يكم نظره وضعف فهمه يف أدلة الكفاب والسنة.

()17

وأنا أوافقه يف أن الشرك اخلسي يرتدد بني أن يكون من الشرك األكرب أو من
الشرك األصغر إ ا أنين  ا أوافقه بأن الشرك اخلسي ليس له وصف منضبط وخاصة
أنين  احظت أنه مل يطلع على كالم ابن تيمية -رمحه اهلل  -يف هذا املوضوع – أو
أنه اطلع ومل يقفنع  -وأن الفعريسات اليت أوردها عن الشرك اخلسي عن بعض
العلماء ليست دقيقة يف وصف ماهية الشرك اخلسي وهذا ما سأبينه  احقاً .
املطلب الثاين :اآلايت الواردة يف شأنه
وجدت بعد حبثي عن آراء بعض املسسرين يف الشرك اخلسي تركيز هذه اآلراء
على آيات حتدثت عن الشرك بصسة عامة وليست عن الشرك اخلسي بصسة خاصة
فعندما جند أصحاب الرأي األول – الذين قالوا بأن الشرك اخلسي هو الرياء -
اسفدلوا بقوله تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ ( )18وقوله :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞﮟﭼ

()19

فهذه آيات عامة حتدثت عن الشرك بشك عام وقد تكون

تضمنت الشرك اخلسي بعموم إطالقها.
وقد اسفقرأت آيات الشرك يف القرآن الكريم فوجدت أن القرآن حتدث عن
الشرك مائفني وثالث ومثانني مرة منها ما حتدث عن الشرك بشك عام وحذر من
( )17الشرف يف القدمي واحلدي – أبو بكر حم د زكراي – ج  – 1ص .180 – 177
( )18الكاف 110/
( )19النسايت 36/
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الوقوع فيه باسفخدام كلمة الشرك كقوله تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﭼ( ،)20ومنها ما حتدث عن الشرك كوصف ملن وقع فيه واقرتف إمثه وحتديد عالقة
املسلمني بهم كقوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ( ،)21وهناك آيات كثرية  ا جمال لذكرها يف مث هذا البحث
حتدثت عن أنواع الشرك ووقوع األمم السابقة به وأشكاله وصوره املفعددة وا اهفمام
الواضح بالفحذير منه ومعظم هذه اآليات تفحدث عن الشرك األكرب ومل أجد أي آية
ذكرت الشرك اخلسي صراحة كما هو موجود يف األحاديث اليت ذكرت الشرك اخلسي
وحذرت منه صراحة ،وإن اسفد ال بعض املسسرين مبث هذه اآليات على الشرك
اخلسي يبقى يف جمال ا اجفهاد ،األمر الذي يزيد من صعوبة حتديد مسهوم الشرك اخلسي.
إ ا أنين وجدت أن هناك آيات حتدثت وحذرت من الشرك دون اسفخدام كلمة
الشرك يف سياقها كقوله تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ( ،)22وقوله
تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (،)23
وقوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ (.)24

( )20النسايت.48 /
( )21البقرة.221 /
( )22البقرة .22/
( )23األعرا .197 /
( )24التوبة.24 /

"الشـ ــرف احملاـ ــل" حتديد املااوم وأهم املظاهر

529

فهذه اآليات وإن مل تسفخدم كلمة الشرك فإنها حتدثت عن الشرك فاألنداد هم
الشركاء هلل سبحانه وتعاىل مهما كانت ماهية هؤ اء الشركاء مادية أو معنوية ومل
تقفصر على األصنام أو األوثان فحسب فهي تصدق على ك ما يفخذه اإلنسان نداً
مساوياً هلل تعاىل حفى وإن كان هذا الند ما اً أو أرضاً أو زوجة أو عيا اً أو جاهاً أو
حظ نسس وغريها كثري حفى وإن كان املفخذ للند ختسى عليه حقيقفه بأنه يقدم هذا الند
على أمر اهلل وهذا ما فسرته آية الفوبة وما أشارت إليه آية األعراف بأن ك الذين
تدعون من دونه  ا يسفطيعون نصركم مهما كان هؤ اء الذين تدعونهم من دونه
كا اعفماد املطلق على النسس من دون اهلل أو كا اعفماد على القوة أو املال أو املنصب
أو اجلاه وليس فقط ا اعفماد على األصنام أو القبور ودعوتهم أو ا اعفماد عليهم من
دون اهلل ،ومث هذه األنداد غالباً ما ختسى على أصحابها الذين يشركونها مع اهلل يف
توجههم إليه.
فاآليات اليت حتدثت عن الشرك دون اسفخدام كلمة الشرك يف سياقها هي
اآليات اليت ميكن أن يسفدل بها على الشرك اخلسي وهي كثرية يف القرآن الكريم،
وكأنها اخست كلمة الشرك خلسائه أصالً يف نسس املشرك.
املطلب الثالث :األحاديث الواردة يف شأنه وخوف النيب  -صلى هللا عليه وسلم –

على أمته منه

وجدت أن آراء العلماء الذين حتدثوا عن الشرك اخلسي دارت حول جمموعة
قليلة من األحاديث اليت وردت عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم – وحتدثت عن
الشرك اخلسي صراحة ووقع فيها بعض الزيادات عن بعضها البعض حددت مظاهر
خمفلسة للشرك اخلسي وأذكر هذه الروايات تباعاً:
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 الرواية األوىل :وهي اليت ذكرها اإلمام أمحد يف مسنده وقال فيها:حدثنا حممد بن عبداهلل بن الزبري ،حدثنا كثري بن زيد ،عن ربيح بن عبد الرمحن بن
أبي سعيد اخلدري ،عن أبيه ،عن جده ،قال " :كنا نفناوب رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم  -فنبيت عنده تكون له احلاجة أو يطرقه أمر من اللي فيبعثنا فيكثر
ابحمفسبني وأه النوب فكنا نفحدث فخرج علينا رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم  -من اللي فقال " :ما هذه النجوى ؟ أمل أنهكم عن النجوى ؟ قال قلنا نفوب
إىل اهلل يا نيب اهلل إمنا كنا يف ذكر املسيح فرقاً منه فقال :أ ا أخربكم مبا هو أخوف
عليكم من املسيح عندي ؟ قال :قلنا :بلى .قال :الشرك اخلسي ـ أن يقوم الرج يعم
ملكان رج ".

()25

وهذه الرواية وإن ضعسها البعض فقد صححها آخرون ووثقوا رجاهلا مع تعدد
طرقها ،وجند الرسول -صلى اهلل عليه وسلم  -يبني فيها أن الشرك اخلسي هو أن

( )25مسند اإلمام أمحد بل ةنبل – حتقييف شعيا األرنؤوط وآهلرون – مؤسسة الرسالة – بريوت – ط/2
 – 2008ج  – 17ص .355 / 354
و ج  – 3ص  ،30رقم احلدي  ،11270وذكر الشيخ شعيا األرنؤوط أن تسناده ضعيف لضعف كثري بل
زيد وهو األسل ل وربيح بل عبد الرمحل وبقية رجاله وقات رجال الصحيح ،وأهلرجه البزار خمتصرا " 7442
" يف الزوائد ،والطحاوي يف شرح مشكل األاثر "  " 1781وابل عدي يف الكامل "  "1034 /3مل طرييف
حم د بل عبدهللا بل الزبري هبذا اإلسناد وأهلرجه ابل ماجه "  " 4204مل طرييف هلالد األمحر عل كثري،
وأهلرجه احلاكم "  " 329 /4مل طرييف دراج أيب الس ح عل أيب ا يثم العتواري عل كثري ودراج يضعف يف
روايته عل أيب ا يثم ومع ذلك صححه احلاكم ووافقه الذهيب .وأورده ا يث ل يف جم ع الزوائد يف موضع "
 " 315/1وقال رواه أمحد ورجاله مووقون ،و  22/9وقال :رواه البزار ورجاله وقات ويف بعضام هلال ،
ورواه احلاكم يف املستدرف علف الصحيح .املستدرف علف الصحيح – احلافظ أيب عبد هللا النيسابوري
املعرو ابحلاكم – دار الاكر – ط  – 2001ج  ،2271 – 5احلدي رقم .8101
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يعم الرج ملكان رج أي أنه يشري إىل الرياء وحمبة حتسني العم ألج الناس فهذه
الرواية تفوافق مع تسسري أصحاب الرأي األول للشرك اخلسي.
 الرواية الثانية :وهو حديث حذيسة الذي يرويه عن أبي بكر الصديق –رضي اهلل عنه – والذي أورده ابن اهليثمي يف جممع الزوائد قال :وعن حذيسة عن أبي
بكر إما حضر حذيسة ذلك من النيب – صلى اهلل عليه وسلم – وإما أخربه أبو بكر أن
النيب – صلى اهلل عليه وسلم – قال :الشرك فيكم أخسى من دبيب النم قال قلنا يا
رسول اهلل وه الشرك إ ا ما عبد من دون اهلل أو ما دعي مع اهلل قال ثكلفك أمك يا
صديق الشرك فيكم أخسى من دبيب النم أ ا أخربك بقول يذهب صغاره وكباره أو –
صغريه وكبريه – قلت :بلى يا رسول اهلل قال تقول ك يوم ثالث مرات اللهم إني
أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأسفغسرك ملا  ا أعلم والشرك أن تقول:
أعطاني اهلل وفالن ،والند أن يقول اإلنسان :لو ا فالن قفلين فالن " –

()26

( )26رواه أبو يعلف مل رواية لي بل أيب سليم عل أيب حم د عل ةذياة ولي مدلس وأبو حم د تن كان هو
الذي روى عل ابل مسعود أو الذي روى عل عث ان بل عاان فقد ووقه ابل ةبان وتن كان غريمها فاو غري
معرو وبقية رجاله رجال الصحيح .مسند ايب يعلف – مسند ايب بكر الصدييف – رضل هللا عنه –
دار املأمون للرتاث – دمشيف – ط  – 1984 – 1حتقييف ةس سليم أسد – ج  – 1ص  – 60رقم
احلدي .58
 جم ع الزوائد ومنبع الاوائد – أبو بكر ا يث ل – ابب ما يقول تذا هلا شيئا مل ذلك  -دار الكتاب -بريوت – ط  – 1967 – 3ج  – 10ص ،224ويف طبعة دار الاكر – بريوت ج  10ص .385
 كنز الع ال يف سنل األقوال واألفعال – العالمة عاليت الديل ا ندي الربهان فوري –مؤسسة الرسالة –ط  – 1993ج  – 3ص  .816وأشار تىل ضعف تسنادها.
 ع ل اليوم والليلة – احلافظ ايب بكر الدينوري – دار األرقم – بريوت – لبنان – ط  1998 – 1م –ص .181
 احتا احملرية املارة – أمحد بل أيب بكر البوصري – كتاب االميان – ج  – 1ص  – 258رقم احلدي=.394 / 2
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وبغض النظر عما قي يف هذه الرواية مع تعدد طرقها وكثرتها إ ا أننا جند أنها
تضع تسسرياً ملسهوم الشرك اخلسي على أساس أنه ا اعفماد على األسباب مع ا اعفماد
على اهلل – سبحانه وتعاىل – ،بينما جند الرواية األوىل تشري إىل أنه الرياء ومل تذكر
ا اعفماد على األسباب.
 الرواية الثالثة :وهي رواية أبي موسى األشعري – رضي اهلل عنه -قال :خطبنا رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – ذات يوم فقال :يا أيها الناس اتقوا
الشرك فإنه أخسى من دبيب النم فقال ما شاء اهلل أن يقول له وكيف نفقيه وهو أخسى
من دبيب النم يا رسول اهلل ؟ قال :قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك وحنن
نعلمه ونسفغسرك ملا  ا نعلمه.

()27

وهذه الرواية أشارت إىل الشرك اخلسي وأنه أخسى من دبيب النم وأيدت رواية
أبي بكر الصديق – رضي اهلل عنه – ومل تبني مسهوماً للشرك اخلسي وإمنا وصست حال
=وهذه الرواية استشاد هبا الشيخ مصطاف بل العدوي يف كتابه شرح علل األةادي علف مسألة مدار احلدي
علف راو مل الرواة وحيدث عليه اهلتال شديد والراوي يف ناسه ضعيف فتضعف الطرق كلاا ،ةي ذكر
أن مدار طرق هذا احلدي علف لي بل أيب سليم وهذا الراوي يف ناسه ضعيف وأورد ذا احلدي سبع
طرق كلاا مل رواية هذا الراوي عل ةذياة بل الي ان وعل معقل بل يسار – رضل هللا عنا ا – وذكر أن
اجل ع بيناا ممكل تال أن لي بل أيب سليم ضعيف خمتلط مما يضعف هذا احلدي  .شرح علل األةادي –
الشيخ مصطاف بل العدوي – مكتبة مكة طنطا مصر – ص 227 -225
( - )27جم ع الزوائد – أبو بكر ا يث ل – ج  – 10ص  .223وذكر ا يث ل أن هذا احلدي رواه أمحد
ورجال أمحد رجال الصحيح.
 كنز الع ال يف سنل االقوال واالع ال – الربهان فوري – حتقييف بكري ةياين و صاوة السقا  -مؤسسةالرسالة – ط 1981 – 5
ج  – 3ص –  – 816رقم احلدي .8849
 املعجم األوسط – الطرباين – ابب مل امسه احلس – دار احلرم  -القاهرة – ط  1415ه – حتقييفطارق بل عوض احلسيين – ج  – 4ص  – 10رقم احلدي .3479
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الشرك بشك عام يف الناس وهذا الوصف  ا ينصرف إ ا إىل الشرك اخلسي؛ ألن
الشرك اجللي  ا يفصور أن يكون بهذا اخلساء.
 الرواية الرابعة :وهي رواية شداد بن أوس – رضي اهلل عنه – واليترواها احلاكم يف املسفدرك على الصحيحني حيث قال " :حدثنا أبو أمحد بكر بن حممد
بن محدان ثنا عبد الصمد بن السضي  ،ثنا مكي بن إبراهيم ،ثنا عبد الواحد بن زيد،
عن عبادة بن نسي ،قال :دخلت على شداد بن أوس – رضي اهلل عنه – يف مصاله
وهو يبكي فقلت :يا أبا عبد الرمحن ما الذي أبكاك ؟ قال حديث مسعفه من رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم – فقلت وما هو ؟ بينما أنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إذ رأيت بوجهه أمراً أساءني فقلت بأبي وأمي يا رسول اهلل ما الذي أرى
بوجهك ؟ قال :أمر أختوفه على أميت من بعدي قلت وما هو ؟ قال الشرك وشهوة
خسية قال :قلت يا رسول اهلل أتشرك أمفك بعدك ؟ قال :يا شداد أما إنهم  ا يعبدون
مشساً و ا قمراً و ا وثناً و ا حجراً ولكن يراؤون الناس بأعماهلم قلت :يا رسول اهلل
الرياء شرك هو ؟ قال نعم قلت فما الشهوة اخلسية ؟ قال يصبح أحدكم صائماً ففعر
له شهوة من شهوات الدنيا فيسطر ".

()28

( )28املستدرف علف الصحيح – احلاكم –ج  – 5ص  – 2272احلدي رقم  .8106وذكر احلاكم أن هذا
ةدي صحيح ولكل الشيخ خيرجاه.
 هتذيا األاثر للطربي – حتقييف حم ود حم د شاكر – مطبعة املدين – القاهرة – ج  2ص  – 798رقم ،1124ج  – 3ص  – 141رقم .902
 رايض اجلنة بتخريج أصول السنة – ابو عبدهللا حم د بل عبدهللا االندلسل ( ابل ايب زمن ) – حتقييفعبدهللا بل حم د البخاري – مكتبة الغرابيت االورية – املدينة املنورة – ط  1415ه – ج  – 1ص .239
 ضعيف الرتغيا والرتهيا – كتاب اإلهلالص  -األلباين – مكتبة املعار  -الرايض – ج  – 1ص ،6وضعاه الشيخ رمحه هللا.
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وهذه الرواية فيها إشارة إىل ان من صور الشرك اخلسي الشهوة اخلسية وفسرها
الرسول -صلى اهلل عليه وسلم  -بأن يقدم اإلنسان شهوته على طاعة اهلل سبحانه
وتعاىل.
 الرواية اخلامسة :وهي حديث السيدة عائشة – رضي اهلل عنها  -قالت:قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – الشرك أخسى من دبيب النم على الصسا يف
اللي املظلم ،أدناه أن حتب على الشيء من اجلور ،وتبغض على شيء من العدل وه
الدين إ ا احلب يف اهلل والبغض يف اهلل ؟ قال تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

()29

وهذه الرواية تشري إىل أن مظاهر الشرك اخلسي كثرية ومفعددة ومنها ما هو كبري
ومنها ما هو صغري ألنها قالت :أدناه أي أقله أن حتب على الشيء من اجلور وتبغض
على الشيء من العدل وهذا يسفقيم مع أصحاب الرأي الثالث الذين ذهبوا إىل أن
الشرك اخلسي هو حب شيء لذاته مع حب اهلل سبحانه وتعاىل واسفشهدوا بهذا
احلديث أيضا وسأحتدث عنه فيما يأتي.
هذه هي الروايات اليت حتدثت عن الشرك اخلسي وكانت حم اسفد ال علماء
العقيدة على ارائهم يف الشرك اخلسي حيث اخفلست آراؤهم حسب الرواية اليت اعفمد
عليها ك صاحب رأي ،فمن اعفمد الرواية األوىل قال هو الرياء ومن اعفمد أو
اسفشهد بالرواية الثانية قال هو ا اعفماد على األسباب ومن اسفشهد بالرواية الرابعة

( )29كنز الع ال – الربهان فوري – حتقييف بكري ةياين و صاوة السقا  -مؤسسة الرسالة – ط – 5
1981ج  – 3ص –  – 817رقم .8850
 -آل ع ران .31 /
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قال هو تقديم الشهوات على الطاعات ومن اسفشهد باخلامسة قال هو حمبة املنكرات يف
الدين وبغض الطاعات أو حب شيء لذاته مع اهلل سبحانه وتعاىل.
إ ا أن هذه الروايات أحالت العلماء ألن يذكروا مظاهر الشرك اخلسي حسب ما
ذكرته هذه الروايات ومل حيددوا مسهومه أو قاعدته اليت يقاس بناء عليها أي عم
يدخ حتت مسمى الشرك اخلسي فهذه الروايات مل تذكر مسهومه أو قاعدته وإمنا
ذكرت بعضا من مظاهره ب وأشارت الرواية اخلامسة إىل أن هناك مظاهر أخرى وهي
تفساوت يف درجة نكرانها يف الدين ولكنها مل تذكر فكيف لنا معرففها أو معرفة القاعدة
اليت تضبطها.
واشرتكت هذه الروايات اخلمس يف امر مهم وهو حتذير النيب – صلى اهلل عليه
وسلم – امفه من الشرك اخلسي حيث جاءت كلها يف سياق حديث النيب – صلى اهلل
عليه وسلم – عن وقوع هذا النوع من الشرك يف امفه حفى لو مل يعبدوا صنما و ا
حجرا وان منه ما يكون يف الرياء ومنه ما يكون يف ا اعفماد على األسباب ومنه ما
يكون يف حب شيء لذاته مع اهلل تعاىل.
وهذا يبني أن توجه األمة هلل تعاىل وإخالصها له يف األعمال سيشوبه الشرك
اخلسي ،فيفوجب على ك مسلم أن يعفرب بفحذير النيب – صلى اهلل عليه وسلم – منه
ويبفعد عن ك ما يؤدي اليه  ،ان معنى هذا الفحذير انه  ا ميكن أن يكفم إميان العبد
ويكفم إخالصه هلل تعاىل بعمله إ ا اذا ابفعد عن ك ما يؤدي للشرك اخلسي.
هلذا سأحاول أن أمجع بني هذه الروايات وبني أقوال العلماء فيما سيأتي
لفحديد مسهوم الشرك وقاعدته اليت يعرف بها وأهم مظاهره.
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املبحث الثالث :آراء علماء العقيدة وبعض املفسرين يف مفهوم الشرك اخلفي
وبعض صوره

املطلب األول :آراء علماء العقيدة وبعض املفسرين يف مفهوم الشرك اخلفي
مل أجد مؤلسا  ا يف القديم و ا يف احلديث تناول موضوع الشرك اخلسي
باسفقالل وإمنا وجدت بعض اإلشارات والفسسريات ملسهوم الشرك اخلسي هنا وهناك يف
إطار احلديث عن الشرك بشك عام ،ووجدت أن آراء العلماء يف مسهوم الشرك اخلسي
متي حنو احلديث عن بعض مظاهره وهناك من جعله من صور الشرك األكرب وهناك من
جعله من صور الشرك األصغر وهناك من ذهب إىل أن وصسه ليس منضبطا وأنه أحيانا
يكون هلذا وأحيانا يكون لآلخر.
وقلما وجدت مؤلسا يفحدث عن مسهومه بشك مباشر ووجدت ان هناك سفة
آراء تدور حول الشرك اخلسي ورواياته بشك عام ثالثة منها كانت اقرب إىل حتديد
مسهومه وقاعدته اليت تقاس عليها ك الصور اليت هي من الشرك اخلسي ومل تذكر يف
الروايات اخلمس السابقة وثالثة منها اقرب إىل احلديث عن مظاهر الشرك اخلسي منها
إىل احلديث عن مسهومه ،وسأبدأ يف هذا املطلب باآلراء اليت تدل على مسهومه وهي:
 - 1أن الشرك اخلسي هو الرياء.
 - 2أن الشرك اخلسي هو الشرك يف اإلرادات القلبية والنيات اخلسية.
 - 3أن الشرك اخلسي هو ما يقع يف تعلقات القلب كابحمبة واخلوف والرجاء
وغريها.
وسأعر

هذه اآلراء باسفقالل حماو ا الوصول إىل أدق مسهوم للشرك اخلسي

يف ضوء بعض اآليات واألحاديث اليت دلت عليه بطريق مباشر وغري مباشر.

"الشـ ــرف احملاـ ــل" حتديد املااوم وأهم املظاهر

537

املسألة األوىل :أن الشرك اخلفي هو الرايء
وذهب إىل هذا الرأي عدد من علماء العقيدة منهم ابن القيم – رمحه اهلل –
فبعد أن حتدث عن الشرك األكرب يف اجلواب الكايف حتدث عن أبوب الشرك وذكر أوهلا
الشرك يف العبادة واسفدل عليه حبديث الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – الذي ذكر
فيه الشرك اخلسي فقال " :وأما الشرك يف العبادة :فهو أسه من هذا الشرك – يقصد
الشرك األكرب – واخف أمرا ،فإنه يصدر ممن يعفقد أنه  ا اله إ ا اهلل ،وأنه  ا يضر و ا
ينسع و ا يعطي و ا مينع إ ا اهلل ،وأنه  ا إله غريه و ا رب سواه ،ولكن  ا خيلص هلل يف
معاملفه وعبوديفه ،ب يعم حلظ نسسه تارة ،ولطلب الدنيا تارة ،ولطلب الرفعة
واملنزلة واجلاه عند اخللق تارة ،فلله من عمله وسعيه نصيب ،ولنسسه وحظه وهواه
نصيب ،وللخلق نصيب ،وهذا حال أكثر الناس ،وهو الشرك الذي قال فيه النيب –
صلى اهلل عليه وسلم – " :الشرك يف هذه األمة أخسى من دبيب النم  ،قالوا كيف
ننجوا منه يا رسول اهلل ؟ قال :ق اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم،
وأسفغسرك ملا  ا اعلم ".

()30

وهذا ما ذهب إليه الشيخ حممد بن عبد الوهاب – رمحه اهلل تعاىل – فسي تيسري
العزيز احلميد يف شرح كفاب الفوحيد قول الشارح الشيخ سليمان بن عبد اهلل" :
وقوله :قال الشرك اخلسي مسي الرياء ألن صاحبه يظهر أن عمله هلل وخيسي يف قلبه أنه
لغريه وإمنا تزين بإظهاره أنه هلل خبالف الشرك اجللي ...،وقوله :فيصلي فيزين صالته
ملا يرى من نظر رج فسر الشرك اخلسي بهذا أن يعم الرج العم هلل لكن يزيد فيه
صسة لفحسينه وتطويله وحنو ذلك ملا يرى من نظر رج فهذا هو الشرك اخلسي ،وهو
( )30اجلواب الكايف ملل سأل عل الدوايت الشايف  -ابل قيم اجلوزية  -دار االرقم – بريوت – ط  1999 -1م
– ص  .154واحلدي سبيف خترجيه.
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الرياء واحلام له على ذلك هو حب الرياسة واجلاه عند الناس ،قال الطييب :وهو من
أضر غوائ النسس وبواطن مكائدها يبفلى به العلماء والعباد واملشمرون عن ساق اجلد
لسلوك طريق اآلخرة فإنهم مهما قهروا أنسسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن
الشبهات عجزت نسوسهم عن الطمع يف املعاصي الظاهرة الواقعة على اجلوارح فطلبت
ا اسرتاحة إىل الظاهر باخلري وإظهار العلم والعم فوجدت خملصا من مشقة اجملاهدة
إىل لذة القبول عند اخللق ومل تقنع باطالع اخلالق تبارك وتعاىل وفرحت حبمد الناس
ومل تقنع حبمد اهلل وحده فأحب مدحهم وتربكهم مبشاهدته وخدمفه وإكرامه وتقدميه
يف ابحماف فأصابت النسس من ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات وهو يظن أن حياته
باهلل تعاىل وبعبادته وإمنا حياته هذه الشهوة اخلسية اليت تعمى عن دركها العقول الناقدة
وقد اثبت امسه عند اهلل من املنافقني وهو يظن أنه عند اهلل من عباده املقربني وهذه
مكيدة للنسس  ا يسلم منها إ ا الصديقون ولذلك قي  :آخر ما خيرج من رؤوس
الصديقني حب الرياسة " وهذا ما ذهب إليه أيضا الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف فض
اإلسالم ويف الكبائر.

()31

وللجرجاني معنى لطيف يف تعريسه للمخلَصني  -بسفح الالم – يف هذا الباب
فقال :هم الذين صساهم اهلل عن الشرك واملعاصي – وبكسرها – هم الذين اخلصوا

( )31تيسري العزيز احل يد يف شرح كتاب التوةيد  -سلي ان بل عبد هللا بل حم د بل عبد الوهاب –– دار
الكتا العل ية  -بريوت – الطبعة األوىل –  1996م – ص  .363 ،362وانظر امللخص يف شرح كتاب
التوةيد – د .صاحل الاوزان –– دار العاص ة – الرايض – ط  – 2001 –1ص  .288و  -فتح اجمليد
شرح كتاب التوةيد  -الشيخ عبد الرمحل آل الشيخ – مكتبة الرايض احلديثة – الرايض – ص - 328
 .329و – فضل اإلسالم  -الشيخ حم د بل عبد الوهاب – شرح الشيخ عبد العزيز بل ابز – دار ابل
اجلوزي – ط  2007 1م ص  .46و – الكبائر – الشيخ حم د بل عبد الوهاب –حتقييف ابسم فيصل
اجلوابره – دار الص يعل – الرايض – ط  1996 1م – ص .86
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العبادة هلل تعاىل فلم يشركوا به ومل يعصوه وقي من خيسي حسناته كما خيسي سيئاته.
( )32اي ليس يف نسسه شيء من حب مدح الناس له على العم فيخسيه و ا يطلع عليه
ا ا اهلل – عز وج

.-

وهذا رأي الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي يف معارج القبول عند حديثه عن
الشرك األصغر حيث قال:
" والثاني من نوعي الشرك األصغر الذي  ا خيرج من امللة ولكنه ينقص ثواب
العم وقد حيبطه إذا زاد وغلب وهو الرياء اليسري يف حتسني العم وبذلك فسره النيب
– صلى اهلل عليه وسلم – يف قوله " :إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر
قالوا :يا رسول اهلل وما الشرك األصغر قال :الرياء " ( )33وبذلك فسر قوله تعاىل:
(فمن كان يرجو لقاء ربه فليعم عمال صاحلا و ا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ( ،)34وعن أبي
سعيد اخلدري – رضي اهلل عنه – قال :قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم  " :-أ ا
أخربكم مبا هو أخوف عليكم من املسيح عندي ؟ قال قلنا بلى :قال الشرك اخلسي ،أن
يقوم الرج يصلي ملقام الرج " ( )35ويف رواية " :يقوم الرج فيصلي فيزين صالته ملا
يرى من نظر رج إليه " وله عن شداد بن أوس – رضي اهلل عنه – قال " :إن أخوف
ما أخاف عليكم أيها الناس ملا مسعت رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – يقول" :
من الشهوة اخلسية والشرك " فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء :اللهم غسرا ،أمل
( )32التعرياات – علل بل محد اجلرجاين – حتقييف تبراهيم االبياري – دار الكتاب العريب – بريوت – الطبعة
األوىل –  1405هـ  -ج  – 1ص .264
( )33رواه أمحد  429 ،428 / 5وابل ةبان ح  2499والبغوي يف شرح السنة ح  4135وتسناده علف شرط
مسلم.
( )34الكاف110/
( )35رواه أمحد  30 / 3وابل ماجه  1406 / 2يف الزهد ابب الراييت والس عة وسنده ةسل.
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يكن رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد يف
جزيرة العرب أما الشهوة اخلسية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها
فما هذا الشرك الذي ختوفنا به يا شداد ؟ فقال شداد :أرايفكم لو رأيفم رجال يصلي
لرج أو يصوم لرج أو يفصدق أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا :نعم واهلل ،إن من صلى
لرج أو صام أو تصدق أشرك ،فقال شداد :فإني مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم – يقول " :من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق
يرائي فقد أشرك " قال عوف بن مالك عند ذلك :أفال يعمد اهلل إىل ما ابفغى به وجهه
من ذلك العم كله فيقب ما خلص منه ويدع ما أشرك به ؟ فقال شداد عند ذلك:
فإني مسعت رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – يقول :إن اهلل تعاىل يقول :أنا خري
قسيم ملن أشرك بي ،من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثريه لشريكه الذي أشرك به
أنا عنه غين"

()36

ويف حديثه عن الرياء والنساق مسى الرياء شركا أصغر خسيا ثم قسم العم من
حيث النية والباعث فقال ..." :فإن كان الباعث على العم هو إرادة اهلل والدار اآلخرة
وسلم من الرياء يف فعله وكان موافقا للشرع فذلك العم الصاحل املقبول وإن كان
الباعث على العم هو إرادة غري اهلل – عز وج – فذلك النساق األكرب سواء من يريد
به جاها ورئاسة وطلب دنيا وعصمة ماله وغري ذلك فهذان ضدان ينايف أحدهما األخر
 ا حمالة قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ( ...)37وإن كان الباعث على العم هو إرادة اهلل تعاىل والدار
( )36رواه أمحد  126- 125 / 4وفيه شار بل ةوشا وللحدي شواهد عدة صحيحة –.معارج القبول
بشرح سلم الوصول تىل علم األصول  -الشيخ ةافظ بل أمحد احلك ل – ط  – 1997 1م – 2
ص.490
( )37آل ع ران145 /
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اآلخرة ولكن دخ عليه الرياء يف تزيينه وحتسينه فذلك هو الذي مساه النيب – صلى
اهلل عليه وسلم – الشرك األصغر وفسره بالرياء العملي وزاده إيضاحا بقوله " :يقوم
الرج فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رج إليه " ...فإن كان أص العم لغري
اهلل فهو النساق وإن كان أصله هلل وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه فهو املعنى الذي
سبق يف حديث عباده – رضي اهلل عنه  -يف الرج  " :يصلي يبفغي وجه اهلل وحيب
أن حيمد " ويف آخره قال " ليس له شيء ".

()38

وهذا ما ذهب إليه أيضا ابن حجر املكي اهليفمي يف الزواجر عن اقرتاف الكبائر
فقد فسر الشرك اخلسي بأنه الرياء ومساه رياء خسيا واسفدل باألحاديث السابقة الذكر
واسفدل حبديث آخر رواه الطرباني " :أن أدنى الرياء وأحب العبيد إىل اهلل األتقياء
األسخياء األخسياء " وفسره بأنهم املبالغون بسرت عباداتهم وتنزيهها عن شوائب
األغرا

السانية واألخالق الدنيئة.

()39

وبني خطورة هذا الرياء اخلسي بأن الذي كربت همفه يف العبادة وزين عمله أمام
خملوق ما كان الباعث عنده هلذا الفزيني وهذه اهلمة إ ا تعظيم هذا املخلوق فكان ذلك
املخلوق هو املعظم بهذا العم ثم قال " :وهذا هو عني الشرك اخلسي " ،ثم ذكر أن "
الرياء إما جلي وهو ما حيم على العم ويبعث عليه وإما خسي وهو ما  ا حيم عليه
لكنه خيسف مشقفه كمن يعفاد الفهجد ك ليلة ويثق عليه لكنه إذا نزل به ضيف أو
اطلع عليه أحد نشط له وخف عليه ومع ذلك إمنا هو يعم هلل ...لكن يسره اطالع
الناس على عمله وطاعفه وهذه أجلى عالمة على هذا الشرك فهذا السرور يدل على
رياء خسي إذ لو ا الفسات القلب للناس ملا ظهر سروره عند اطالعهم ،فاطالعهم مع
( )38املرجع السابيف – ص .495 – 493
( )39الزواجر عل اقرتا الكبائر – ابل ةجر املكل ا يت ل – دار الكتا العل ية – ط  2005 – 2م – ج
61 – 56 – 1
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عدم كراهفه له حرك ما كان ساكنا وصار غذاء للعرق اخلسي من الرياء ،وأخسى من
ذلك أن خيفسي حبيث  ا يريد ا اطالع عليه و ا يسره ذلك ولكنه حيب أن يبدأ بالسالم
والفعظيم وأن يقاب مبزيد الثناء واملبادرة إىل حوائجه وأن يسامح يف معاملفه وأن يوسع
له املكان إذا اقب ومفى قصر أحد يف ذلك ثق على قلبه لعظمة طاعفه اليت أخساها عند
نسسه وكأن نسسه تطلب أن حيرتم يف مقابلفها حفى لو فر

أنها مل تسع تلك الطاعات

ملا كانت تطلب ذلك ا احرتام ومهما مل يكن وجود الطاعة كعدمها يف ك ما يفعلق
باخللق مل يكن قد قنع بعلم اهلل ومل يكن خاليا عن شوب خسي من الرياء أخسى من
دبيب النم .

()40

وهذا معنى دقيق جدا للشرك اخلسي فيما يفضمن مسهوم الرياء ،وقد ذهب إىل
هذا املعنى أيضا اإلمام الغزالي يف بداية اهلداية حيث قال " :وأما الرياء فهو الشرك
اخلسي وهو أحد الشركني وذلك طلبك املنزلة يف قلوب اخللق لفنال بها اجلاه
واحلشمة ...،وأما العجب والكرب والسخر فهو الداء العضال وهو نظر العبد إىل نسسه
بعني العز وا اسفعظام وإىل غريه بعني ا احفقار والذل ".

()41

وهذا ما أشار إليه أيضا يف اإلحياء عند حديثه عن عالقة دعاء ا اسفسفاح يف
الصالة بصدق العبد وإخالصه مبفضمنات الدعاء فقال " :وإذا قلت :وما أنا من
املشركني – أي يف دعاء ا اسفسفاح – فليخطر ببالك الشرك اخلسي فإن قوله تعاىل:
ﭽﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ ( )42نزلت فيمن يقصد
بعبادته وجه اهلل ومحد الناس وكن حذرا من هذا الشرك واسفشعر اخلجلة يف قلبك أن

( )40املرجع السابيف – ص .69 – 64
( )41بداية ا داية – اإلمام أيب ةامد الغزايل – دار صادر – بريوت – ط  – 1998 1ص .133 – 132
( )42الكاف110 /
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وصست نسسك بأنك لست من املشركني من غري براءة عن هذا الشرك فإن اسم الشرك
يقع على القلي والكثري منه ".

()43

وهذا ما أشار إليه أيضا يف حديثه عن الشهوات فقال " :إعلم أنه يدخ على
تارك الشهوات آففان هما أعظم من أك الشهوات إحداهما أن  ا تقدر النسس على
ترك بعض الشهوات ففشفهيها ولكن  ا يريد أن يعرف بأنه يشفهيها فيخسي الشهوة
ويأك يف اخللوة ما  ا يأك مع اجلماعة وهذا هو الشرك اخلسي " ( )44وهذا معنى دقيق
أيضا للشرك اخلسي وعليه يقاس إخساء النقص أمام الناس وإظهار الكمال يف ك ما
يفعلق بالشهوات.
وكذلك ذهب اإلجيي يف املواقف إىل أن الشرك اخلسي هو الرياء وا الفسات إىل
الناس )45( ،وهذا ما قرره أيضا الشيخ علي أمحد الطهطاوي يف تنبيه املخلوقات شرح
اجفنبوا املوبقات حيث ذكر ما ورد عن السضي بن عيا

 -رمحه اهلل  -بأن ترك

العم ألج الناس رياء والعم ألج الناس شرك )46( .وهذا ما أشار إليه أيضا الشيخ
عبد اللطيف آل الشيخ يف منهاج الفأسيس والفقديس حيث أشار إىل أن الشرك اخلسي
هو الرياء ،وهذا ما أشار إليه الشيخ أمحد بن عجيبه احلسين يف إيقاظ اهلمم يف شرح
احلكم حيث ذكر أن اإلخالص  ا يفم إ ا بنسي الرياء والشرك اخلسي وحتدث عنهما

( )43تةيايت علوم الديل – اإلمام أيب ةامد الغزايل – مكتبة الصاا – القاهرة – ط  – 2003 1ج – 1
ص .198
( )44املرجع السابيف – ج  – 3ص .57
( )45املواقف يف علم الكالم – عبد الرمحل بل أمحد اإلجيل –مكتبة عا الكتا – بريوت – ج  3ص .365
( )46تنبيه املخلوقات شرح اجتنبوا املوبقات – الشيخ علل أمحد الطاطاوي – دار الكتا العل ية – بريوت ط
 – 2005 1ص .13
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وكأنهما شيء واحد له عدة صور )47( ،وذهب إليه أيضا اإلمام أبي عبد اهلل املقدسي
يف اآلداب الشرعية واسفدل ببعض األحاديث اليت تثبت أنه الرياء )48( .وذهب إليه
أيضا الدكفور عواد بن عبد اهلل املعفق يف كفابه بعض أنواع الشرك األصغر.

()49

وذهب إىل هذا الرأي عدد من املسسرين يف حديثهم عن اآليات اليت حتدثت عن
الشرك والنساق منهم الشيخ حممد رشيد رضا يف املنار حيث ذكر يف تسسريه لقوله
تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ
ﯠﯡﯢﭼ

()50

فقال " :وبينوا " :ما كانوا يكفمونه أو بينوا إصالحهم،

وجاهروا بعملهم الصاحل وأظهروه للناس ،فإن بعض الناس يعرف احلق ويعم به
ولكنه يكفم عمله ويسره موافقفه للناس فيما هم فيه لئال يعيبوه وهذا ضرب من الشرك
اخلسي وإيثار اخللق على احلق ،لذلك اشرتط يف توبفهم إظهار إصالحهم واجملاهرة
بأعماهلم ليكونوا حجة على املنكرين وقدوة صاحلة لضعساء الفائبني.

()51

وهذا رأي دقيق للشيخ  -رمحه اهلل  -يف قضية الشرك اخلسي يف باب الرياء
فهنا مل يفحدث عن حمبة محد الناس بالعم وإمنا حتدث عن جماراة الناس بالسوء مع
( )47تيقاظ ا م يف شرح احلكم – الشيخ أمحد بل حم د بل عجيبه احلسين –املكتبة الثقافية – بريوت – ط
 1988م  -ص .31
( )48األداب الشرعية – اإلمام أيب عبد هللا حم د بل مالح املقدسل – مؤسسة الرسالة – بريوت – ط1
 – 1996ج  3ص .295
( )49بع أنوا الشرف األصغر – عواد بل عبد هللا املعتيف – مكتبة الرشيد – الرايض – ط  – 1999 1ص
21 –19
( )50البقرة 160 - 159 /
( )51تاسري القران احلكيم املشاور بتاسري املنار – اإلمام حم د رشيد رضا –دار املعرفة – بريوت – ط  – 2ج
1973 2م – ص .50
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إخساء العم الصاحل وإخساء احلق خوفا من نقدهم وهذا فيه أخذ اعفبار كبري للناس يف
العم لكن بطريق آخر.
ثم ذكر يف تسسري قوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟﭼ اآلية ( )52قوله :و ا تشركوا به شيئا دخ يف ذلك الشرك اخلسي الذي وردت
األحاديث با اسفعاذة منه الذي  ا يكاد يسلم منه إ ا الصديقون ومنه أن يعم املؤمن
العم الصاحل من العبادة هلل تعاىل وحيب أن ميدح عليه أو يفلذذ باملدح عليه )53( .فيكون
هنا قد اسفوفى طريف الرياء.
وهذا ما ذهب إليه أيضا اإلمام السيوطي يف الدر املنثور يف تسسري قوله تعاىل:
ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ ( )54حيث ذكر يف تسسري هذه اآلية عددا من األحاديث اليت تنهى عن
الرياء ومنها بعض األحاديث اليت تنهى عن الشرك اخلسي وعده من الشرك األصغر،
( )55وهذا أيضا ما ذهب إليه اإلمام القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن عند تسسري قوله
تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﭼ اآلية ( ،)56حيث ذكر أن
اآلية تفضمن النهي عن الشرك يف العبادة وقال :وهو الرياء ،وهو أن يسع شيئا من
العبادات اليت أمر اهلل بسعلها لغريه وهذا هو الذي سيقت اآليات واألحاديث لبيان
حترميه وهو مبط لألعمال ،وهو خسي  ا يعرفه ك جاه غيب ،ثم ذكر عددا من
( )52النسايت36/
( )53املرجع السابيف – ج  – 5ص .83
( )54الكاف110 /
( )55الدر املنثور يف التاسري ابملأوور – اإلمام جالل الديل عبد الرمحل بل أيب بكر السيوطل –دار الكتا
العل ية –بريوت – ط  – 1990 1ج  – 4ص .460
( )56النسايت36/
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األحاديث الدالة عليه وذكر قول سه بن عبد اهلل الفسرتي بأن الرياء ثالثة وجوه:
األول :أن يعفقد يف أص فعله لغري اهلل ويريد به أن يعرف أنه هلل وهذا صنف من
النساق ،والثاني :يدخ يف الشيء هلل فإذا اطلع عليه غري اهلل نشط فهذا إذا تاب يريد
أن يعيد مجيع ما عم  ،والثالث :دخ يف العم باإلخالص وخرج به هلل فعرف
بذلك ومدح عليه وسكن إىل مدح الناس وهذا هو الرياء ،وقد يكون قصد هذا الوجه
على أنه الشرك اخلسي فيكون الرياء بصورة حمبة مدح الناس.

()57

وذهب إليه أيضا عطية حممد سامل يف تفمة أضواء البيان حيث ذكر أن الشرك
اخلسي هو الرياء وذكر أنه منصرف بالذات لطلب احلمد من الناس على العم واسفدل
حبديث الرسول – صلى اهلل عليه وسلم  " :-إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك
اخلسي قالوا :وما الشرك اخلسي يا رسول اهلل ؟ قال :الرياء فإنه أخسى يف نسوسكم من
دبيب النم " ثم اسفدل بقوله تعاىل :ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ

ﰛ ﰜ ﭼ (.)59( )58
املسألة الثانية :أن الشرك اخلفي هو الشرك يف اإلرادات القلبية والنيات اخلفية
بداية جند اإلمام ابن القيم – رمحه اهلل – يفحدث يف اجلواب الكايف عن مسهوم
الشرك يف اإلرادات بشك عام عند حديثه عن النوع الرابع من أنواع الشرك األصغر
فقال " :وأما الشرك يف اإلرادات والنيات فذلك البحر الذي  ا ساح له ،وق من
ينجو منه فمن أراد بعمله غري وجه اهلل ونوى شيئا غري الفقرب اليه وطلب اجلزاء فقد
( )57اجلامع ألةكام القرآن – أبو عبد هللا حم د بل أمحد بل أيب بكر القرطيب – حتقييف د .عبد هللا الرتكل –
مؤسسة الرسالة – بريوت – ط  – 2006 1ج  – 6ص . 301 – 299
( )58الكاف 110
( )59تت ة أضوايت البيان يف تيضاح القرآن ابلقرآن  -اإلمام حم د األم بل حم د املختار الشنقيطل – والتت ة
لتل يذه عطيه حم د سا – مكتبة ابل تي ية – القاهرة – ج  9والثاين مل التت ة – ص 550
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أشرك يف نيفه وإرادته ،واإلخالص :أن خيلص هلل تعاىل يف أقواله وأفعاله وإرادته ونيفه
وهذه هي احلنيسية ملة إبراهيم – عليه السالم – اليت أمر اهلل بها عباده كلهم و ا يقب
من أحد غريها وهي حقيقة اإلسالم :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ( )61( ،)60فنجد ابن القيم – رمحه اهلل – هنا عرف الشرك يف
اإلرادات والنيات بك شيء قد خيالط نية اإلنسان يف عمله الديين كأن يعم العم
ألج الدنيا أو ألج مجع املال أو ألج اجلاه أو ألج احلصول على منصب أو
الفقرب من ولي أمر فال يكون العم خالصا لوجه اهلل تعاىل وهذا األمر يدخ فيه
الرياء إ ا أن الرياء خاص بفعظيم الناس ،أما الشرك يف اإلرادات فيدخ فيه تعظيم
الناس وأي مطلب آخر يشارك أص العم فهو أعم من الرياء.
وقد ذهب الشيخ صاحل السوزان يف إعانة املسفسيد بشرح كفاب الفوحيد إىل أن
الشرك اخلسي يكون على نوعني األول هو الرياء والثاني هو الشرك يف اإلرادات
والنيات واملقاصد وأعمال القلوب ،حيث ذكر طرفا من حديث الرسول – صلى اهلل
عيه وسلم – يف الشرك اخلسي وعلق عليه فقال ..." :قال :الشرك اخلسي يقوم الرج
فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رج اليه " وهذا فيه :أن الرياء شرك خسي ووجه
كونه خسيا أنه يف النيات واملقاصد وأعمال القلوب وهذه  ا يعلمها إ ا اهلل سبحانه
وتعاىل ،ثم ذكر بعد ذلك يف شرحه لباب " من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا "
وقوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﭼ( ،)62قال " :من الشرك :أي من أنواع الشرك واملراد الشرك األصغر ،وإرادة
( )60آل ع ران85 /
( )61اجلواب الكايف ملل سال عل الدوايت الشايف – ابل قيم اجلوزية –ص .158
( )62هود 15 /
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اإلنسان بعمله الدنيا :ومعناه أن يعم العم الذي شرع لآلخرة وهو  ا يريد به إ ا
طمع الدنيا ،كأن جياهد من أج املغنم ،أو يفعلم من أج الرئاسة والوظيسة ،أو حيج
أو يعفمر من أج أخذ املال وهكذا ،والسرق بني هذا الباب والذي قبله :أن الباب
الذي قبله يف الرياء وهذا يف إرادة اإلنسان بعمله الدنيا وهما جيفمعان يف العم لغري
وجه اهلل تعاىل ويف أنهما شرك خسي ألن اإلرادة والقصد من أعمال القلوب فهما
جيفمعان يف هذا لكن يسرتقان يف أن الرياء يراد به اجلاه والشهرة ،وأما طلب الدنيا فرياد
به الطمع والغر

العاج  ،قالوا :والذي يعم من أج الطمع والغر

العاج

أعق من الذي يعم للرياء ألن الذي يعم للرياء  ا حيص له شيء وأما الذي يعم
من أج الدنيا فقد حيص له طمع يف الدنيا ومنسعة ولكن كالهما خاسر عند اهلل
سبحانه وتعاىل حيث أن كال منهما أشرك يف نيفه وقصده فهما جيفمعان من وجه
ويسرتقان من وجه.

()63

وهذا نسس تسسري الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي للشرك اخلسي يف معارج
القبول فقد جع بعضه من الرياء كما أسلسنا وبعضه يف الشرك باإلرادات والنيات
حيث قال ..." :والسرق بني هذا الرياء الذي هو النساق األكرب وبني الرياء الذي مساه
النيب – صلى اهلل عليه وسلم – شركا أصغر خسيا هو حديث
" األعمال بالنيات " ،فالنية هي السرق يف العم يف تعيينه وفيما يراد به ،وقد
أطلقت النية يف القرآن بلسظ ا ابفغاء وبلسظ اإلرادة ،فإن كان الباعث على العم هو
إرادة اهلل تعاىل والدار اآلخرة وسلم من الرياء يف فعله وكان موافقا للشرع فذلك العم
الصاحل املقبول ،وإن كان الباعث على العم هو إرادة غري اهلل عز وج فذلك النساق
( )63تعانة املستايد بشرح كتاب التوةيد – د .صاحل بل فوزان الاوزان – مؤسسة الرسالة – بريوت – ط 1
2000م – ج  – 2ص .135 – 131
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األكرب سواء يف ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا ...قال تعاىل :ﭽ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ( )65( ،)64وكأن
الشيخ هنا ميي إىل جع الشرك اخلسي من الشرك األكرب أحيانا ومن الشرك األصغر
أحيانا أخرى فإن كان عم اإلنسان مفوجه للدنيا فقط وهي املقصد األول واألخري فهو
من الشرك األكرب وإن كان عمله هلل تعاىل وأراد به الدنيا مع إرادته هلل فهذا من الشرك
األصغر وهو أحد نوعي الشرك اخلسي.
وهلذا أيضاً ذهب الشيخ أمحد الطهطاوي يف تنبيه املخلوقات – شرح اجفنبوا
املوبقات  -حيث قسم الشرك األصغر نسسه إىل قسمني :شرك ظاهر وشرك خسي،
وذكر أن الشرك األصغر الظاهر ألساظ وأفعال ،ومن األلساظ كاحللف بغري اهلل وقول ما
شاء اهلل وشئت أو لو ا اهلل وأنت أو هذا من اهلل ومنك ،واألفعال :مث تعليق الفمائم
خوفاً من العني أو اجلن ،وتكون من الشرك األصغر طاملا أن اإلنسان يعفقد أن اهلل هو
الساع لكن هذه األفعال قد تساعد يف دفع الضر وجلب النسع وإ ا كانت شركاً أكرب.
ثم قسم الشرك األصغر اخلسي إىل قسمني :الرياء وإرادة اإلنسان بعمله الدنيا
وقال :وهو إرادته بالعم الذي يبفغي به وجه اهلل عرضاً من مطامع الدنيا وهو شرك
يف النيات واملقاصد وينايف كمال الفوحيد وحيبط الذي قارنه.

()66

وهذا أيضا ما ذهب إليه الدكفور سسر احلوالي يف ظاهرة اإلرجاء حيث علق على
قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ( ،)67فقال:
" ...كما يلحق بهم – من وجه – املشركون يف اإلرادة كأصحاب األهواء واحلظوظ العاجلة
( )64آل ع ران 145/
( )65معارج القبول بشرح سلم الوصول تىل علم األصول – الشيخ ةافظ بل أمحد احلك ل –م  – 2ص .493
( )66تنبيه املخلوقات شرح اجتنبوا املوبقات – الشيخ علل أمحد الطاطاوي –ص .65
( )67االنعام 106/
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وهو الشرك اخلسي الذي ق من ينجو منه )68( .وإليه ذهب اإلمام القرطيب عند تسسري قوله
تعاىل ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ ( )69فقد ذكر أن من شروط الفقوى اتباع أوامر اهلل تعاىل
واجفناب نواهيه وترك الشبهات خمافة الوقوع يف ابحمرمات وشحن القلب بالنية اخلالصة
واجلوارح باألعمال الصاحلة والفحسظ من الشرك اخلسي وهو الظاهر مبراعاة غري اهلل
باألعمال والركون إىل الدنيا بالغسلة واملال.

()70

وقد حتدث الشيخ عبد اهلل بن حممد القرني يف ضوابط الفكسري عند أه السنة
واجلماعة عن شرك النية واإلرادة والقصد حبديث طوي فذكر أن ك إنسان  ا ميكن
أن يعيش يف هذه احلياة دون أن يكون له غاية يسعى إليها ومراد مطلوب حمبوب يكون
نهاية أمله وغاية قصده وباعث سعيه وكدحه ،والناس  ا خيفلسون من جهة أن هلم
نيات وإرادات لكنهم خيفلسون يف توجيه إراداتهم وما ينشأ عن هذه اإلرادات من
غايات فإما أن يفوافق اإلنسان مع فطرته فيكون مراده مما يعم وجه اهلل عز وج
ويكون هدفه رضاه والسوز جبنفه وإما أن تكون إرادته لشيء من مفعلقات الدنيا مع اهلل
تعاىل وهنا يفضح السرق بني من يريد الدنيا ويريد اآلخرة فإذا أراد اإلنسان بعمله اهلل
وأراد معه الدنيا فهذا هو الشرك اخلسي كما ذكره يف آخر حديثه عن شرك اإلرادات
وبني أن الشرك اخلسي منه الرياء ومنه إرادة الدنيا بالعم  ،فإن كان أول قصده وآخره
الدنيا فهذا شرك أكرب وإن كان قصده اهلل والدنيا فهذا شرك أصغر وهو شرك خسي.

()71

( )68ظاهرة اإلرجايت  -د .سار بل عبد الرمحل احلوايل – مكتبة الطيا – القاهرة – ج  – 2ص 610
( )69األناال29 /
( )70اجلامع ألةكام القران – اإلمام أيب عبد هللا بل أمحد القرطيب – ص .493
( )71ضوابط التكاري عند أهل السنة واجل اعة – عبد هللا بل حم د القرين –مؤسسة الرسالة – بريوت – ط 1
– 1992م – ص .129 – 124
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املسألة الثالثة :أن الشرك اخلفي هو ما يقع يف تعلقات القلب كاحملبة واخلوف
والرجاء وغريها
وذهب إىل هذا الرأي عدد من علماء العقيدة من أبرزهم اإلمام ابن تيمية –
رمحه اهلل – فقد حتدث يف السفاوى عن الشرك اخلسي فقال " :وأما الشرك اخلسي فهو
الذي  ا يكاد أحد أن يسلم منه مث أن حيب مع اهلل غريه ،فإن كانت حمبفه هلل مث
حب النبيني والصاحلني واألعمال الصاحلة فليست من هذا الباب ،ألن هذه تدل على
حقيقة ابحمبة ،ألن حقيقة ابحمبة أن حيب ابحمبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ،ومن
صحت حمبفه امفنعت خمالسفه ألن املخالسة إمنا تقع لنقص املفابعة ويدل على نقص ابحمبة
قول اهلل تعاىل ( :ق إن كنفم حتبون اهلل فاتبعوني حيببكم اهلل ويغسر لكم ذنوبكم...
اآلية ) ( )72فليس الكالم يف هذا ،إمنا الكالم يف حمبة تفعلق بالنسوس لغري اهلل تعاىل،
فهذا  ا شك أنه نقص يف توحيد ابحمبة هلل تعاىل ،وهو دلي على نقص حمبة اهلل تعاىل إذ
لو كملت حمبفه مل حيب سواه.
 ...وهذا ميزان مل جير عليك كلما قويت حمبة العبد ملو اه ،صغرت عنده
ابحمبوبات وقلت ،وكلما ضعست كثرت حمبوباته وانفشرت ،وكذا اخلوف والرجاء وما
أشبه ذلك فإن كم خوف العبد من ربه مل خيف شيئا سواه ،قال تعاىل :ﭽ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ ( )73وإذا نقص خوفه
خاف من املخلوق وعلى نقص اخلوف وزيادته يكون اخلوف كما ذكرنا يف ابحمبة وكذا

( )72آل ع ران 31 /
( )73االةزاب39 /
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الرجاء وغريه فهذا هو الشرك اخلسي الذي  ا يكاد أحد أن يسلم منه ،إ ا من عصمه
()74

اهلل تعاىل ".

ثم حتدث بعد ذلك يف فص مسفق عن قاعدة حترك القلوب إىل اهلل تعاىل وكأنه
يبني سبب ترجيحه أن الشرك اخلسي خاص بفعلقات القلوب وبالذات ابحمبة فقال" :
و ا بد من الفنبيه على قاعدة حترك القلوب إىل اهلل -عز وج

 -ففعصم به ففق

آفاتها أو تذهب عنها بالكلية حبول اهلل وقوته ،فنقول :اعلم أن حمركات القلوب إىل
اهلل عز وج ثالثة :ابحمبة واخلوف والرجاء ،وأقواها ابحمبة وهي مقصودة تراد لذاتها؛
ألنها تراد يف الدنيا واآلخرة خبالف اخلوف فإنه يزول يف اآلخرة قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ( )75واخلوف املقصود منه :الزجر
واملنع من اخلروج عن الطريق فابحمبة تلقى العبد يف السري إىل حمبوبه وعلى قدر ضعسها
وقوتها يكون سريه إليه واخلوف مينعه أن خيرج عن طريق ابحمبوب والرجاء يقوده فهذا
أص عظيم جيب على ك عبد أن يفنبه له فإنه  ا حتص له العبودية بدونه وك أحد
حيب أن يكون عبدا هلل  ا لغريه ".

()76

وحتدث أيضا يف السفاوى يف اجلزء احلادي عشر عن قوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭼ( )77فقال " :فقوله ( :إياك نعبد ) إشارة إىل عبادته مبا اقفضفه اهليئة :من
ابحمبة واخلوف والرجاء واألمر والنهي ،و ( إياك نسفعني ) إشارة إىل ما اقفضفه الربوبية

( )74جم و الاتاوى – اإلمام أمحد بل تي ية – دار عا الكتا – الرايض ط  1991م – م .93 – 1
( )75يونس 62 /
( )76املرجع السابيف – ص .95
( )77الااحتة 5
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من الفوك والفسويض والفسليم؛ ألن الرب – سبحانه وتعاىل – هو امللك وفيه أيضاً
معنى الربوبية واإلصالح واملالك الذي يفصرف يف ملكه كما يشاء ".

()78

وهذا يدل من كالم ابن تيمية  -رمحه اهلل  -أن الشرك اخلسي يناقض توحيد
األلوهية والربوبية يف مقام ( إياك نعبد وإياك نسفعني ) وإن خالص العبادة يف تعلقات
القلب مبا خيص توحيد األلوهية كابحمبة وغريها وتوحيد الربوبية كالفوك وا اسفعانة
وا اعفماد على اهلل تعاىل وحده دون غريه وهذا رأي دقيق يف معنى الشرك اخلسي.
هلذا جند اإلمام يفحدث يف رسالفه اجلليلة " قاعدة جليلة يف العبادة " عن توحيد
ابحمبة ومكانة القلب يف العبادة ويف الثواب والعقاب وأهميفه يف حياة اإلنسان كلها
بإسهاب ثم خيفم كالمه باحلديث عن الشهوة اخلسية مشرياً إىل الشرك اخلسي وكأنه يبين
مسهوم الشرك اخلسي على قضية ابحمبة كما ورد يف السفاوى.
فيقول " :وأما إذا كان القلب الذي هو امللك رقيقا مسفعبدا قيما لغري اهلل تعاىل
فهذا هو الذل واألسر ابحمض ،والعبودية ملا اسفعبد القلب وعبودية القلب وأسره هي
اليت يرتتب عليها الثواب والعقاب.

()79

 ...واإلنسان  ا يرتك حمبوباً إ ا مبحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفاً من
مكروه باحلب الساسد إمنا ينصرف القلب عنه باحلب الصاحل أو باخلوف من الضرر(...)80
فحقيقة ابحمبة  ا تفم إ ا مبوا اة ابحمبوب وهو موافقفه يف حب ما حيب وبغض ما يبغض
واهلل حيب اإلميان والفقوى ويبغض الكسر والسسوق والعصيان ( ...)81وإذا تبني هذا
( )78املرجع السابيف – ج  -11ص .89
( )79قاعدة جليلة يف العبادة – جم وعة التوةيد – اإلمام ابل تي ية  -حتقييف صالح الديل حم ود السعيد  -دار
املنار – القاهرة – ص .362
( )80املرجع السابيف – ص .363
( )81املرجع السابيف – ص .366
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فكلما ازداد القلب حبا هلل ازداد له عبودية وحرية عما سواه ...ومل حيص له عبادة اهلل
حبيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو ابحمبوب له بالقصد األول وك ما سواه
فإنه حيبه ألجله  ا حيب شيئا لذاته إ ا اهلل فمفى مل حيص له هذا مل يكن قد حتقق
حقيقة "  ا إله إ ا اهلل " ...فمفى كان حمباً لغري اهلل لذاته أو ملفسفاً لغري اهلل أنه يعينه كان
عبداً ملا أحبه وعبداً ملا رجاه حبسب حبه له ورجائه إياه وإذا مل حيب لذاته إ ا اهلل وك
ما أحبه سواه فإمنا أحبه له ومل يرج قط شيئاً إ ا اهلل فإذا فع ما فع من األسباب أو
حص ما حص منها كان شاهداً أن اهلل هو الذي خلقها وقدرها وأن ك من يف
السماوات واألر

فاهلل ربه ومليكه وخالقه وهو فقري إليه كان قد حص من متام

عبوديفه هلل ما يفم له من ذلك.

()82

ثم قال " :فال بد لك عبد من مراد حمبوب هو منفهى حبه وإرادته فمن مل يكن
اهلل معبوده ومنفهى حبه وإرادته ب اسفكرب عن ذلك فال بد أن له مراد حمبوب يعبده من
غري اهلل فيكون عبدا لذلك املراد ابحمبوب إما املال أو اجلاه وإما الصور وإما ما يفخذه
إهلا من دون اهلل كالشمس والقمر ...أو من املالئكة واألنبياء الذين يفخذهم أرباباً أو
غري ذلك مما عبد من دون اهلل وإذا كان عبداً لغري اهلل كان مشركاً.

()83

وهنا جيب أن نسرق بني احلب من غري اهلل واحلب مع اهلل فاألول  ابد أنه من
الشرك األكرب سواء يف األلوهية أو الربوبية وأما احلب مع اهلل فقد يكون من الشرك
األصغر الذي يكون منه الشرك اخلسي وهلذا يف آخر رسالفه هذه حتدث عن الشهوة
اخلسية وذلك أنها تقع يف باب احلب مع اهلل وليس يف باب حب غري اهلل فقال بعد أن
ذكر حديث أن الشرك اخلسي أخسى من دبيب النم قال " :وكثرياً ما خيالط النسوس من
( )82املرجع السابيف – ص .368 – 367
( )83املرجع السابيف – ص .369
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الشهوات اخلسية ما يسسد عليها حتقيق حمبفها هلل وعبوديفها هلل وإخالص دينها له كما
قال شداد بن أوس :يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم :الرياء والشهوة اخلسية
قي ألبي داوود السجسفاني وما الشهوة اخلسية ؟ فقال :حب الرئاسة.

()84

وهذا ما أشار إليه ابن القيم – رمحه اهلل – يف اجلواب الكايف فبعد أن حتدث عن
الشرك يف العبادة واسفدل حبديث الشرك اخلسي يف هذا الباب على أنه الرياء – كما
أسلسنا – ذكر بعد ذلك حكم الشرك يف العبادة بشك عام على أنه يبط ثواب العم
ثم قال " :وهذا الشرك ينقسم إىل :مغسور وغري مغسور ،وأكرب وأصغر ،والنوع األول
ينقسم إىل كبري وأكرب وليس شيء منه مغسور فمنه الشرك باهلل يف ابحمبة والفعظيم أن
حيب خملوقاً كما حيب اهلل فهذا من الشرك الذي  ا يغسره اهلل تعاىل وهو الشرك الذي
قال سبحانه وتعاىل فيه :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﭼ

()86( )85

.

وقد حتدث الشيخ عبد الرمحن آل الشيخ يف ففح اجمليد شرح كفاب الفوحيد عن
شرك ابحمبة عند تعليقه على هذه اآلية فقال " :ومن أحب اهلل على احلقيقة  ا ميكن أن
يفخذ من دونه نداً وليس معنى " كحب اهلل " أي كحبهم هلل ولكن معناها واهلل أعلم:
حيبونهم حبا من جنس احلب الذي  ا يكون إ ا هلل وهو حب العبادة غاية احلب يف غاية
الذل والفعظيم فهذا احلب الذي ينشأ عنه الدعاء واللجوء والضراعة وتسريج الكروب
وحنوها مما جيرده املؤمنون هلل وحده وهم أشد حباً هلل "

()87

( )84املرجع السابيف – ص .381
( )85البقرة 165/
( )86اجلواب الكايف – ابل القيم اجلوزية –ص .155
( )87فتح اجمليد شرح كتاب التوةيد – الشيخ عبد الرمحل آل الشيخ – ص .102
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وهذا يكون يف الشرك األكرب وليس هذا معنى احلب الوارد يف الشرك اخلسي
والذي أراده ابن تيمية – رمحه اهلل – فمعنى الشرك اخلسي على اعفبار أنه احلب مع اهلل
أن يكون اإلنسان حمباً هلل لكنه يشرك مع حبه هلل حب شيء آخر لذاته  ا ألج اهلل،
ويعيش معفقدا أنه  ا حيب إ ا اهلل؛ ألن فيه حمبة اهلل وخيسى عليه حبه لشيء آخر مث
حبه هلل.
وهذا ما أشار إليه اإلمام الغزالي يف اإلحياء أيضا فقد ذهب إىل أن املوحد
احلقيقي هو الذي  ا يطلب غري اهلل تعاىل؛ ألن من طلب غري اهلل فقد عبده وك
مطلوب – لذاته – معبود وك طالب عبد باإلضافة إىل مطلبه وطلب غري اهلل من
الشرك اخلسي وهو زهد ابحمبني ،ثم حتدث بعد ذلك عن السرق بني حب اهلل وحب غريه
مهما كان هذا الغري وكأنه يؤسس لقضية أن الشرك اخلسي هو حب شيء مع اهلل حباً
لذاته – أي لذات ابحمبوب .-

()88

وهذا ما ذهب اليه ابن حجر املكي اهليفمي يف الزواجر عن اقرتاف الكبائر يف
أحد أقواله )89( ،وذهب إليه الشيخ أمحد بن عجيبة احلسين يف إيقاظ اهلمم يف أحد
أقواله أيضاً )90( ،وابن رجب احلنبلي يف كلمة اإلخالص حيث قال " :قول  ا إله إ ا
اهلل تقفضي أن  ا حيب سواه فإن اإلله هو الذي يطاع فال يعصى حمبة وخوفاً ورجاء،
ومن متام حمبفه حمبة ما حيبه وكراهة ما يكرهه فمن أحب شيئاً مما يكرهه اهلل أو كره شيئاً
مما حيبه اهلل مل يكم توحيده وصدقه يف قول  ا إله إ ا اهلل وكان فيه من الشرك اخلسي
حبسب ما كرهه مما حيبه وما أحبه مما يكرهه اهلل قال تعاىل ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
( )88انظر  -تةيايت عوم الديل – اإلمام الغزايل – ج  – 4ص  160وما بعدها و ج  – 2ص  458وما
بعدها.
( )89الزواجر عل اقرتا الكبائر – ابل ةجر املكل ا يت ل – ج  – 1ص . 61
( )90تيقاظ ا م يف شرح احلكم – أمحد بل عجيبة احلسين – ص  114وما بعدها.
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ ( )91وقال تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ( )92وهذا نص يف أن حمبة ما
يكرهه اهلل وبغض ما حيبه مفابعة للهوى واملوا اة على ذلك واملعاداة فيه من الشرك
اخلسي ".

()93

وهذا ما أشار إليه أيضا الشيخ حممد قطب يف ركائز اإلميان )94( ،وأشار إليه
أيضا حممد سامل اجلكين يف عقود اإلميان حيث حتدث عن توحيد ابحمبة بكالم طوي
خفمه بالنق عن ابن تيمية  -رمحه اهلل  -بأن الشرك اخلسي هو الشرك يف حمبة اهلل
تعاىل )95( ،وهذا ما رجحه الشيخ مبارك امليلي يف كفابه رسالة الشرك ومظاهره حيث
حتدث عن ابحمبة ومظاهر الشرك يف ابحمبة وجع الشرك يف ابحمبة هو الشرك اخلسي وفرق
بني ابحمبة مع اهلل وحمبة غري اهلل وبني حمبة املرء هلل أو يف اهلل فقال " :وعن حمبة املرء هلل أو
يف اهلل أن  ا حتبه لطمع يف الدنيا كما ورد يف طبقات احلنابلة عن أمحد ب حتبه ملا عليه
من اهلدى وا اسفقامة ويف الدر املنثور من رواية ابن أبي حامت وأبي نعيم يف احللية
واحلاكم عن عائشة  -رضي اهلل عنها  -أنها قالت قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه
وسلم – " الشرك أخسى من دبيب الذر على الصسا يف الليلة الظلماء وأدناه أن حيب

( )91حم د28 /
( )92آل ع ران31 /
( )93كل ة اإلهلالص وحتقييف معناها – ابل رجا احلنبلل –املكتا اإلسالمل – بريوت – ط  1397 – 4هـ
 حتقييف زهري الشاويش – ج  – 1ص .31 – 29( )94ركائز اإلميان – حم د قطا – دار تشبيليا – الرايض – ط  – 1997 – 1ص .134
( )95عقود اإلميان يف توةيد الرب اجلليل علف منااج ةدي جربيل – حم د سا اجلكين –مكتبة ابل القيم –
قطر – الدوةة – ط  – 1997 - 1ص .316 – 310
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على شيء من اجلور ويبغض على شيء من العدل وه الدين ا ا احلب والبغض يف
اهلل ؟ " قال تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭼ آل عمران ." 31

()96

وقد ذكرت سابقاً أن الشيخ عبد اهلل القرني ذهب إىل أن الشرك اخلسي هو
الشرك يف اإلرادات والنيات القلبية وجنده قد وجه كالمه حنو اإلرادة القلبية يف حمبة
شيء مع حمبة اهلل كمحبة اجلاه أو النساء واألو اد واملال وغريها من أعرا
الزائلة وكأنه خيصص الشرك اخلسي يف اإلرادات القلبية وبالذات مسألة ابحمبة.

الدنيا

()97

وأشار إىل ذلك اإلمام حممد الغزالي يف عقيدة املسلم حيث قال .." :وإذا رأيت
املرء حيب غري اهلل أكثر مما حيب اهلل ،وخياف العبد أكثر مما خياف الرب ،ويفعلق قلبه
بالناس أكثر مما يفعلق برب الناس ويصدر عمله ابفغاء رضاهم أكثر مما يفطلب ثواب
اآلخرة فإذا نزلت به نكبة كان تسكريه يف فالن قب تسكريه يف اهلل ،وإذا أصابه خري كان
محده لسالن أسبق من شكره هلل فاعلم أن هذا الشخص قد أشرك.
ولئن كان بعض العلماء يقول :إن الشرك يف العم غري الشرك يف ا اعفقاد وإن
هذا شرك أصغر وذلك شرك أكرب فاحلقيقة أن املسألة أصعب مما يفصورون ومما
يصورون للعامة فالشرك عني محئة قذرة إذا انسجرت يف قلب وبدأت تسي قطرات
راشحة توشك أن تفحول إىل سي كاسح ويومئذ  ا يبقى يف القلب إميان حق ويفحول
ما يسمونه شركاً أصغر إىل عني الشرك الذي يعده اإلسالم أقبح الكبائر.

( )96انظر  -رسالة الشرف ومظاهره – مبارف بل حم د امليلل –مكتبة الناضة اجلزائرية – اجلزائر – ص – 164
.171
( )97ضوابط التكاري عند أهل السنة – عبد هللا بل حم د القرين –ص .128 – 125
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واإلسالم يوم حارب الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى مل حياربها لذواتها..
وإمنا حاربها؛ ألنها احفلت يف قلوب امللفسني بها مكانة السيد املفصرف من عبيده
األذلني.
فك ما يصرف القلوب مثلها عن اهلل فهو صنم ،وك من تكون يف قلبه منزلة
لشيء ما غري اهلل مث منزلة هذه األصنام يف قلوب املشركني القدامى ،فهو مثلهم
حيسب منهم وحيشر معهم ...واإلميان باهلل  ا تفساوت حقيقفه وإن اخفلست نواقضه على
توالي األيام ".

()98

ثم ذكر الشرك اخلسي بالفصريح واسفدل حبديث الشرك اخلسي وقال بعده" :
فإن أحب اإلنسان جائراً وكره عاد اً فقد أشرك ".

()99

وذهب إىل هذا من املسسرين اخلطيب الشربيين يف السراج املنري إ ا أنه مل جيع
الشرك اخلسي خمفصاً باحلب مع اهلل وإمنا جعله يف الفوك مع اهلل وهي يف النهاية من
مفعلقات القلب فقال يف تسسري قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﭼ

()100

" وعلى ربهم يفوكلون " أي حيملون مجيع أمورهم عليه كما حيم غريهم
مفاعه على من يفوسم منه قوة على احلم و ا يلفسفون يف ذلك إىل شيء غريه أصال
لينفسي عنهم بذلك الشرك اخلسي كما انفسى باإلميان الشرك اجللي ".

( )98عقيدة املسلم – حم د الغزايل –دار الدعوة – اإلسكندرية – ط  – 2008 – 5ص .66 / 65
( )99املرجع السابيف – ص .78
( )100الشورى 36 /
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املطلب الثاين :آراء علماء العقيدة وبعض املفسرين يف صور الشرك اخلفي
وجدت أن عدداً من العلماء حتدثوا عن الشرك اخلسي يف بعض كفبهم وحددوا
بعض صور الشرك اخلسي مسفدلني بروايات األحاديث اليت ذكرتها سابقاً ،وأقواهلم
تدل على اعفبار ما فسروه بأنه شرك خسي هو صور من مظاهر الشرك اخلسي وليس
مسهوماً له أو قاعدته اليت تقاس عليها باقي الصور اليت مل تذكر يف الروايات إ ا أن
أقواهلم تقود إىل حتديد مسهومه هلذا سأذكر أقواهلم يف هذه الصور ثم سأناقشها يف
بابها الذي من خالله سأسفخلص معنى الشرك اخلسي.
ووجدت أن أقواهلم دارت حول ثالث صور وهي:
 - 1ا اعفماد على األسباب.
 - 2اإلعجاب بالنسس وك ما يرتبط بهذا املسهوم.
 - 3تقديم اهلوى والشهوات على طاعة اهلل – عز وج

.-

املسألة األوىل :هو االعتماد على األسباب.
وذهب إىل ربط هذه الصورة بالشرك اخلسي عددٌ من املسسرين الذين حتدثوا عنه
وبعض علماء العقيدة وأكثر من أوضح رأي املسسرين يف هذه الصورة هو الشيخ حممد
رشيد رضا يف املنار عند تسسري قوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ( )101حيث فسر الشرك الوارد يف هذه اآلية على أنه شيء
من الشرك اخلسي وهو ا اعفماد على األسباب فقال ..." :واآلية على ك من القولني
بيان حلال البشر فيما طرأ عليهم من نزعات الشرك اخلسي واجللي يف هذا الشأن وأمثاله
واجلنس يصدق ببعض أنواعه وبعض أفراده ،فمثال الشرك اخلسي يف إنعام اهلل عليهم
( )101األعرا 191 ،190 /
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يف أثناء احلم ويف

سالمة الطس عند الوضع وعقبه وفيما بعد ذلك من املوت أو الفشويه أو األمرا
كقوهلم :لو ا أن فعلنا كذا لكان كذا ،ولو ا فالن أو فالنة من طبيب أو مرشد أو
قابلة هللك الولد أو ألجهضت أمه إجهاضاً ...،وينسون يف هذه األحوال فض اهلل
تعاىل عليهم مبا من به من العافية والفوفيق وتسخري األسباب من البشر وغريهم ،وإن
كانوا ممن يذكرونها و ا ينكرونها إذا ذكروا بها ،وذلك شأن كثري من الناس يف ك
نعمة متسهم أو نقمة يدفعها اهلل تعاىل عنهم وهذا الشرك ليس خروجاً من امللة ولكنه
نقص يف شكر املنعم وحيفم أن يكون املراد بالشرك هنا ترجيح حب األو اد على حب
اهلل تعاىل وشغلهم للوالدين عن ذكره وشكره وإيثارهم هلم على طاعفه والفزام ما
شرعه من أحكام احلالل واحلرام وهو كسابقه نقص يف الفوحيد  ا نقض له وغسلة عنه
و ا جحد به ".

()102

فنجد الشيخ رشيد رضا يذهب إىل أن الشرك املقصود يف هذه اآلية منه ما يكون
شركاً خسياً ويسسر على أساسني أنه إما أن يكون ا اعفماد على األسباب أو تقديم حب
األو اد واملخلوقني على حب اهلل تعاىل.
وذهب إليه كذلك اإلمام السخر الرازي يف الفسسري الكبري عند تسسريه لقوله
تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭼ( ،)103فقال ..." :إن الصوفية يقولون :إن الشرك نوعان :شرك جلي وهو
الذي يقول به املشركون ،وشرك خسي وهو تعليق القلب بالوسائط واألسباب
الظاهرة ،والفوحيد ابحمض هو أن ينقطع نظره عن الوسائط و ا يرى مفصرفاً سوى
( )102تاسري املنار – حم د رشيد رضا –ج  – 2ص .520 / 519
( )103تبراهيم35 /
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احلق سبحانه وتعاىل فيحفم أن يكون قوله ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ املراد
منه أن يعصمه عن هذا الشرك اخلسي واهلل أعلم مبراده ".

()104

وهذا أيضاً ما ذهب إليه الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن عبد الوهاب يف تيسري
العزيز احلميد فقال ..." :وابن جرير عن جابر السواني قال مسعت رسول اهلل – صلى
اهلل عليه وسلم – يقول " :أخاف على أميت ثالثاً اسفسقاء بالنجوم وحيف السلطان
وتكذيباً بالقدر " إذا تبني هذا فا اسفسقاء بالنجوم نوعان أحدهما :أن يعفقد أن املنزل
للمطر هو النجم فهذا كسر ظاهر إذ  ا خالق إ ا اهلل وما كان املشركون هكذا ب كانوا
يعلمون أن اهلل هو املنزل للمطر كما قال تعاىل ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

()105

وليس هذا يزال يف أمفه ومن أعفقد أن النجم ينزل املطر فهو كافر ،والثاني :أن ينسب
إنزال املطر إىل النجم مع اعفقاده أن اهلل هو الساع لذلك املنزل له لكن معنى أن اهلل
تعاىل أجرى العادة بوجود املطر عند ظهور ذلك النجم فمذهب أمحد يف حترميه
وكراهفه وصرح الشافعي جبوازه والصحيح أنه حمرم؛ ألنه من الشرك اخلسي وهو الذي
أراده النيب – صلى اهلل عليه وسلم – وأخرب أنه من أمر اجلاهلية ونساه وأبطله وهو
الذي كان يزعم املشركون ومل يزل موجوداً يف هذه األمة إىل اليوم فإن هذا من النيب –
صلى اهلل عيه وسلم – محاية جلناب الفوحيد وسد لذرائع الشرك ولو بالعبادة املوهمة
اليت  ا يقصدها اإلنسان ،كما قال لرج قال له :ما شاء اهلل وشئت قال أجعلفين هلل
نداً ب ما شاء اهلل وحده ".

()106

( )104التاسري الكبري  /مااتيح الغيا – فخر الديل الرازي – دار الكتا العل ية – بريوت – ط 2004 – 2
م – م  – 10ص .105
( )105العنكبوت 63 /
( )106تيسري العزيز احل يد يف شرح كتاب التوةيد – سل ان بل عبد هللا بل حم د بل عبد الوهاب –ص .399
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وأكد يف مكان آخر أن هذا من أبواب الشرك اخلسي وأشار إىل أن قوله تعاىل:
ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭼ اآلية ( )107أن فيه هذا املعنى وقال " :فإن كثريا من النعم قد جتر على
اإلنسان إىل شر كالذين قالوا مطرنا بنوء كذا.

()108

وأضاف أيضاً يف مكان آخر من نسس الكفاب إىل أن قوله تعاىل ﭽ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ ( )109أن املراد بهذه اآلية الفأدب مع
جناب الربوبية عن األلساظ الشركية اخلسية كنسبة النعم إىل غري اهلل فإن ذلك باب من
أبوب الشرك اخلسي وضده باب من أبوب الشكر كما يف احلديث الذي رواه ابن حبان
يف صحيحة عن جابر مرفوعاً " من أوىل معروفاً فلم جيد له جزاء إ ا الثناء فقد شكره
ومن كفمه فقد كسره " ويف رواية جيدة ألبي داوود " من أبلى فذكره فقد شكره ومن
كفمه فقد كسره " قال املنذري من أبلى أي من أنعم عليه واإلبالء اإلنعام ،فإذا كان
ذكر املعروف الذي يقدره اهلل بيدي من شكره فذكر معروف رب العاملني وآ ائه
وإحسانه ونسبة ذلك إليه أوىل بأن يكون شكراً قال املصنف قال جماهد ما معناه هو قول
الرج  :هذا مالي ورثفه عن آبائي.

()110

وهذا ما أشار اليه احلافظ احلكمي يف معارج القبول يف أحد أقوله بالشرك اخلسي
حيث ذكر أن قولك " :ما شاء اهلل وشئت " من الشرك األصغر اخلسي وذكر حديث أبي
داوود بسند صحيح عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم – قال  :ا تقولوا ما شاء اهلل
( )107البقرة 216 /
( )108املرجع السابيف – ص .403
( )109النحل 83 /
( )110املرجع السابيف – ص .519
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وشاء فالن ،ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء فالن " والسرق بني الواو وثم أنه إذا عطف
بالواو كان مضاهياً مشيئة اهلل مبشيئة العبد أو قرن بينهما ،وإذا عطف بثم فقد جع
مشيئة العبد تابعة ملشيئة اهلل – عز وج – كما قال تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭼ.

()111

وأشار اإلمام ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل  -يف السفاوى إىل أن أص الشرك
يف العامل كان من عبادة البشر الصاحلني وعبادة متاثيلهم ومن الشرك عبادة الكواكب أو
– بعض مظاهر الطبيعة – وأنها مل تعبد لذاتها وإمنا عبدت  اعفقاد اإلنسان العابد مبا
حتققه له يف حياته من أسباب جتلب له املنافع أو تدفع عنه املضار ومن هنا جاءت أهمية
تسسري الشرك اخلسي بهذا املسهوم وأهمية الفحذير منه.

()112

وإىل هذا أشار الشيخ حممد املناوي يف الفوقيف على مهمات الفعاريف عند
حديثه عن معنى اللحد فقال " :اللحد حسرة مائلة عن الوسط وأحلد فالن عن احلق
واإلحلاد ضربان إحلاد إىل الشرك باهلل وإحلاد إىل الشرك باألسباب فاألول :ينايف اإلميان
ويبطله ،والثاني :يوهن عراه و ا يبطله.

()113

املسألة الثانية :اإلعجاب ابلنفس وكل ما يرتبط هبذا املفهوم.
وإىل هذه الصورة أشار عدد من العلماء منهم الشيخ حممد سامل اجلكين يف
عقود اإلميان يف أحد أقواله عن مسهوم الشرك اخلسي حيث قال " :فاإلخالص ينسي
أسباب دخول النار فمن دخ النار من القائلني "  ا إله إ ا اهلل " مل حيقق إخالصها
ابحمرم له على النار ب كان يف قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار،
( )111اإلنسان 30 /معارج القبول – الشيخ ةافظ احلك ل – ص .496
( )112انظر – جم و الاتاوى – اإلمام ابل تي ه – ج  – 17ص .460
( )113التوقيف علف ما ات التعاريف – الشيخ حم د عبد الرؤو املناوي – دار الاكر – بريوت – ط – 1
 1410هـ  -ج  – 1ص .618
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والشرك يف هذه األمة أخسى من دبيب النم وهلذا كان العبد مأموراً يف ك صالة أن
يقول " إياك نعبد وإياك نسفعني " والشيطان يأمر بالشرك والنسس تطيعه يف ذلك فال
تزال النسس تلفست إىل غري اهلل تعاىل إما خوفاً منه وإما رجاء له فال يزال العبد مسفقراً
إىل ختليص توحيده من شوائب الشرك ،وكثرياً ما يقرن الناس بني الرياء والعجب
فالرياء من باب اإلشراك باخللق والعجب من باب اإلشراك بالنسس وهذا حال
املسفكرب ،فاملرائي  ا حيقق قوله " إياك نعبد " واملعجب  ا حيقق قوله " إياك نسفعني "...
ويف احلديث " :ثالث مهلكات شح مطاع وهوى مفبع وإعجاب املرء بنسسه "...
والقلب  ا يفوك إ ا على من يرجوه فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو ملكه أو
قرابفه أو ماله أو غري ذلك وهو غري ناظر إىل اهلل تعاىل كان فيه نوع توك على ذلك
السبب – ومن توك على نسسه بسبب إعجابه بها من غري اهلل تعاىل كان فيه شيء من
الشرك اخلسي .-

()114

وإليه ذهب الشيخ حممد بن عجيبة يف إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم يف أحد أقواله
إذا قال " :واإلخالص هو :إفراد القلب لعبادة الرب وسره ولبه وهو الصدق املعرب
عنه بالفربي من احلول والقوة وإذ  ا يفم إ ا به وإن صح دونه ،إذ اإلخالص نسي الرياء
والشرك اخلسي وسره :نسي العجب ومالحظة النسس والرياء قادح يف صحة العم
والعجب قادح يف كماله فقط.

()115

وإليه ذهب أيضا اإلمام أبي القاسم القشريي يف رسالفه حيث قال ..." :ومن
أحكام النسس الكرب والغضب واحلقد واحلسد وسوء اخللق وقلة ا احفمال وغري ذلك

( )114عقود اإلميان – الشيخ حم د سا اجلكين –ص .373 – 372
( )115تيقاظ ا م يف شرح احلكم – الشيخ حم د بل عجيبة –ص .31
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من األخالق املذمومة وأشد أحكام النسس وأصعبها توهمها أن شيئاً منها حسن أو أن
هلا اسفحقاق قدر وهلذا عد ذلك من الشرك اخلسي ".

()116

املسألة الثالثة :تقدمي اهلوى والشهوات على طاعة هللا – عز وجل .-
وهذه الصورة أشار إليها عدد قلي من العلماء لكنهم فسروها على أساس أنها
من الشرك اخلسي منهم الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي يف أحد أقواله يف الشرك اخلسي
حيث ذكر رواية شداد – رضي اهلل عنه – عندما بكى فقي له ما يبكيك ؟ قال شيء
مسعفه من رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – فأبكاني ،مسعت رسول اهلل – صلى
اهلل عليه وسلم – يقول " :أختوف على أميت الشرك والشهوة اخلسية " قلت يا رسول
اهلل أتشرك أمفك بعدك ؟ قال :نعم أما إنهم  ا يعبدون مشساً و ا قمراً و ا حجراً و ا
وثناً ولكن يراءون بأعماهلم والشهوة اخلسية أن يصبح أحدهم صائماً ففعر
من شهواته فيرتك صومه ".

له شهوة

()117

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر املكي يف الزواجر عن اقرتاف الكبائر يف أحد أقواله
حيث اسفدل بنسس احلديث وذكر صوراً من صور الشرك اخلسي منها تقديم الشهوة
على طاعة اهلل سبحانه وتعاىل.

()118

( )116الرسالة القشريية – اإلمام أيب القاسم القشريي – دار املعار – ج  – 1ص .203
( )117رواه أمحد "  " 124 / 4وابل ماجه قريبا منه "  2/1406ح  " 4205يف الزهد ،ابب الراييت والس عة
وسند أمحد فيه عبد الواةد بل زايد وهو ضعيف فيه مقال شديد ،واتبعه عند ابل ماجة احلسل بل ذكوان
وسنده فيه عامر بل عبد هللا وهو ل احلدي  - .معارج القبول – الشيخ ةافظ احلك ل – ص .491
( )118الزواجر عل اقرتا الكبائر – ابل ةجر املكل ا يت ل –ص .61
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املبحث الرابع :مناقشة آراء العلماء وحتديد مفهوم الشرك اخلفي وأهم مظاهره
املطلب األول :مناقشة اآلراء وحتديد املفهوم
إن أصحاب هذه اآلراء منهم من ذهب إىل أكثر من رأي يف تعريسه للشرك
اخلسي وهذا يدل على ميلهم لذكر مظاهره أكثر من حتديد ماهيفه أو مسهومه أو قاعدته
اليت يقاس عليها أي عم يؤدي للشرك اخلسي ،فنجد مثالً الشيخ صاحل السوزان
يذهب إىل أن الشرك اخلسي بعضه من الرياء وبعضه من الشرك يف اإلرادات واملقاصد
وأعمال القلوب ،وكذلك الشيخ حافظ احلكمي ذهب لنسس الرأيني وجع بعضه من
الشرك األكرب وبعضه من الشرك األصغر ومثلهما الشيخ أمحد الطهطاوي وكذلك
الشيخ حممد سامل اجلكين يذهب إىل أن الشرك اخلسي هو يف تعلقات القلب أحياناً
وأحياناً يكون يف تقديم األسباب وا اعفماد عليها قب ا اعفماد على اهلل سبحانه
وتعاىل ،وقد كنت ذكرت أن سبب تعدد هذه اآلراء هو اعفماد هؤ اء العلماء على
عدة أحاديث تسسر معنى الشرك اخلسي منها ما يذهب إىل أنه الرياء منها ما يذهب إىل
أنه ا اعفماد على األسباب ومنها ما يذهب إىل غري ذلك ،ولو رجعنا إىل آراء هؤ اء
العلماء لوجدنا أنهم يفحدثون عن مظاهر الشرك اخلسي وبعض صوره اسفناداً ملا ورد
يف األحاديث و ا يفحدثون عن مسهومه العام أو تعريسه.
إن هذه اآلراء كلها تدور حول فكرة واحدة وإن تعددت يف مظاهرها وهي :أن
الشرك اخلسي هو حب شيء لذاته مع حب اهلل أو أكثر من حب اهلل بغض النظر عن
هذا الشيء ،أو اخلوف من شيء لذاته أكثر من اخلوف من اهلل أو رجاء شيء لذاته أو
ا اعفماد او الفوك عليه أكثر من اهلل.
هذه السكرة هي اليت اشرتكت بها ك هذه اآلراء مع تعدد أساليب الفعبري عنها،
وهذه هي السكرة اليت أشار اليها اإلمام ابن تيمية -رمحه اهلل  -يف تعريسه للشرك
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اخلسي ،فلو ذهبنا إىل أصحاب الرأي األول الذين قالوا بأن الشرك اخلسي هو الرياء
سنجد حقيقة الرياء هي حمبة العبد  اطالع اخللق على عمله املوجه هلل تعاىل وعدم
اكفسائه باطالع اهلل تعاىل فأص األمر هو حمبة مدح اخللق على حمبة مدح اخلالق هلذا
ذهب اإلمام حممد بن عبد الوهاب إىل أن سبب تسمية الشرك اخلسي باخلسي؛ ألن
صاحبه يظهر أن عمله هلل وخيسي يف قلبه أنه لغريه ثم قال ..." :واحلام له على ذلك
هو حب الرياسة واجلاه عند الناس " فاألص هو حب شيء مع اهلل وكان هنا يف باب
الرياء هذا الشيء هو حب مدح الناس أكثر من حب مدح اهلل ،وحم خسائه أن العم
موجه هلل وقد ختفلط نية العبد بهذه اآلفة فيزين عمله وحيسنه وتكون نيفه هذه دقيقة
خسية قد ختسى على صاحبها نسسه إ ا إذا راجع نسسه وحمص قلبه بدقة.
هلذا أيضا جند أن ابن حجر املكي اهليثمي يسفدل حبديث ":إن أدنى الرياء
وأحب العبيد إىل اهلل األتقياء األسخياء األخسياء " أي الذين خيسون أعماهلم احلسنة عن
الناس؛ ألن حمبة اطالع اخلالق على أعماهلم زادت يف قلوبهم على حمبة اطالع اخللق
على أعماهلم هلذا جنده يسسر الشرك اخلسي بالرياء ثم يقول أيضاً :واحلام والباعث
على العم حب املخلوق  ا حب اخلالق وهو سرور العبد عند اطالع الناس على
عبادته " فاألص األول أو املقياس األول هو حب شيء مع حب اهلل يف أص العم
وهذا ما أكده أيضا الشيخ حممد رشيد رضا عندما ذهب إىل أن الشرك اخلسي حمبة جماراة
الناس على السوء خوفاً من نقدهم ،فاألص هنا أيضاً حمبة الناس واخلوف من
معارضفهم أو الفخلي عن من ينقدهم لسوئهم وهلذا عرب عنه بطريق آخر وهو الفلذذ
مبدح الناس على العم  ،وهذا أيضاً ما أكده اإلمام القرطيب بأن الرياء الذي هو
الشرك اخلسي باعثه حمبة مدح الناس على العم .
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ولو ذهبنا إىل أصحاب الرأي الثاني الذين قالوا بأن الشرك اخلسي هو الشرك يف
اإلرادات القلبية لوجدنا أنهم أكدوا على أن أهم اإلرادات القلبية هي الفوجه بالعم
ظاهراً هلل وباطناً طلباً للدنيا وهنا مل خيفلف هذا الرأي عن الرأي األول إ ا بابحم
ابحمبوب فقط فسي الرأي األول كان ابحمبوب مدح الناس وهنا طلب الدنيا فأصبح طلب
الدنيا حمبوبا مع اهلل يف اجتاه عم العبد سواء كان مساوياً له أو أكثر منه وقد يظن العبد
أن عمله منصرف هلل تعاىل لكنه يف حقيقفه  ا يقوم به إ ا لطلب أمر دنيوي والباعث له
على ذلك حب الدنيا مع حب اهلل تعاىل وهذا ما عرب عنه بدقة الشيخ عبد اهلل بن حممد
القرني من أصحاب الرأي الثاني بقوله أن ك إنسان له نية ومطلوب وحمبوب يف عمله
وأن ك الناس هلم نيات وإرادات وغايات لكنهم خيفلسون يف توجه إراداتهم الناجتة
عن هذه الغايات فإذا أراد اإلنسان بعمله اهلل وأراد معه الدنيا بقدر مساوي وليس تبعاً
فيكون هذا هو الشرك اخلسي ،وفرق بني أن يكون الشرك اخلسي فرع من الشرك األكرب
إذا كان أول مقصد العبد الدنيا من وراء عمله وبني أن يكون الشرك اخلسي فرع من
الشرك األصغر إن كان مقصد العبد من وراء عمله اهلل والدنيا بقدر مفساوي حباً يف
الدنيا ،فنجد هنا أيضا أن األص يف الشرك اخلسي يدور حول حب شيء لذاته مع اهلل
تعاىل يف األص الباعث على العم .
ولو ذهبنا إىل أصحاب الرأي الثالث الذين قالوا بأن الشرك اخلسي يقع يف
تعلقات القلب لوجدنا أن اإلمام ابن تيمية – رمحه اهلل تعاىل  -جع أهم تعلقات
القلب لدى العبد ثالثة تعلقات وهي ابحمبة واخلوف والرجاء وأن أقواها ابحمبة ألنها
املقصودة يف ذاتها يف الدنيا واآلخرة وذكر بأن العبد إذا كان مقصوده األول يف ابحمبة أو
اخلوف أو الرجاء من أي شيء أو ألي شيء هو اهلل تعاىل وك شيء يأتي تابعاً بحمبفه أو
اخلوف منه أو رجاءه فقد جنا من الشرك اخلسي وإن كان قدم حمبة شيء أو اخلوف منه أو
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رجاءه أو ساواها مع اهلل فقد وقع بالشرك اخلسي وهو  ا يعلم وأكد على أن العبد عليه
أن  ا حيب شيئا لذاته إ ا اهلل سبحانه وتعاىل وأن حيب ك شيء ألجله فإذا الفست قلب
العبد لشيء مع اهلل يف هذه الفعلقات الثالث فقد وقع بالشرك اخلسي وهنا يؤكد على أن
الشرك اخلسي ناتج عن احلب مع اهلل وليس احلب من غري اهلل؛ ألن األول من الشرك
األصغر والثاني من الشرك األكرب واسفدل حبديث شداد بن أوس الذي ذكر فيه الشهوة
اخلسية فسرها بأنها حب الرياسة ،فابحمبة أو اخلوف أو الرجاء هو األص يف تسسري معنى
الشرك اخلسي.
وهذا ما أكده أيضا الشيخ عبد الرمحن آل الشيخ عندما قال إن الشرك اخلسي
هو أن حيب العبد شيئاً من جنس احلب الذي يكون هلل وهو حب العبادة ،وهنا نص
إىل نقطة السص يف املوضوع فقد يكون اإلنسان حقيقة يعبد شيئاً غري اهلل وهو  ا يعلم
وباعثه على ذلك إما احلب أو اخلوف أو الرجاء فقد يقدم اإلنسان أمر هواه أو أمر
زوجفه على أمر اهلل تعاىل أو أمر أو اده أو أمر عمله أو الناس أو حظ نسسه أو عرضاً
من أعرا

الدنيا أو ماله أو جاهه فيكون هو معبوده احلقيقي إذا أحبه لذاته وتوجه

بالعم ظاهراً هلل وباطناً لذلك الشيء وهذا الشيء ليس ظاهرا كاألصنام أو الكواكب
أو بعض ما يعبد من ابحمسوسات لكنه خسي قد  ا يظهر حفى لصاحبه فقد يعيش طيلة
عمره يقوم بالسرائض ويفوجه باألعمال إىل اهلل تعاىل إ ا أن قلبه مفعلق بشيء أكثر من
تعلقه باهلل ويعفقد هذا العبد أن قيامه باألعمال هلل وحده يكسي وإن قدم أمر شيء على
أمره حمبة أو خوفاً أو رجاء.
ولو ذهبنا إىل أصحاب الرأي الذين ذهبوا إىل أن ا اعفماد على األسباب أكثر
من ا اعفماد على اهلل من أهم صور الشرك اخلسي لعدنا إىل نسس السكرة فاإلنسان  ا
يعفمد على األسباب أكثر من اهلل إ ا ألن قلبه من الداخ حقيقة يرجوها أكثر من
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رجائه هلل تعاىل فاعفمد عليها ،أو ألن قلبه حيب ا اعفماد عليها لوجودها يف الظاهر
وابحمسوس وهذا ما أكده الشيخ حممد رشيد رضا ،حفى الرواية اليت ذكرت أن الشرك
اخلسي يكون باأللساظ كقولك لو ا فالن ما حدث كذا ولو ا اهلل وفالن ما حدث كذا،
إمنا الباعث احلقيقي على هذا القول هو مكانة هذه األسباب يف نسس القائ مبقدار
مساوي ملكانة اهلل تعاىل وهذا الشعور خيسى على صاحبه وما اللسان إ ا ناق ملا يف
القلب.
ولو ذهبنا إىل أصحاب الرأي الذين ذهبوا إىل أن اإلعجاب بالنسس أيضاً من
أهم صور الشرك اخلسي لوجدنا أن اإلعجاب بالنسس  ا يكون إ ا حبب النسس
وا اعفماد عليها وعلى ما هو مفاح هلا أكثر من ا اعفماد على الذي خلق هذه النسس
فنعود أيضاً إىل نسس السكرة وهي اليت أوضحها حممد سامل اجلكين بأن الشرك اخلسي
هو اعفماد اإلنسان على قوته أو عمله أو ماله أو ملكه أو عشريته أو أو اده أكثر من
اعفماده على اهلل تعاىل فهو  ا يعفمد عليها إ ا ألنه يرجو منها نسعاً أكثر مما يرجوه من
اهلل تعاىل وهذا مصداق قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﭼ ( )119فهذه كلها صور لشيء واحد وهو ا اعفماد على شيء أو رجاؤه
أكثر من اهلل تعاىل أو مبقدار مساوي لالعفماد أو لرجاء اهلل تعاىل مع خساء هذا الشعور
على صاحبه حفى ينبه إليه.

( )119التوبة.24 /

عاليت صاحل هيالت

572

وهي نسس السكرة عند أصحاب الرأي السادس الذين ذهبوا إىل أن الشرك
اخلسي هو تقديم اهلوى والشهوات على طاعة اهلل تعاىل فاإلنسان الذي يقدمها  ا
يقدمها إ ا ملكانفها يف قلبه أكثر من مكانة اهلل تعاىل حباً أو خوفاً أو رجاء.
فهذه كلها مظاهر وصور للشرك اخلسي وليست تعريساً له أو ملاهيفه أو لقاعدته
اليت يقاس من خالهلا عم العبد أن كان من الشرك اخلسي أم  ا ولكن ك هذه الصور
واملظاهر تدور حول فكرة واحدة وهي حمبة العبد أو خوفه أو رجاؤه لشيء أكثر من اهلل
تعاىل أو مساوي هلل تعاىل وهذا رأي ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل  -وهذا ما أرجحه
لشهادة النصوص من القرآن والسنة عليه وبالذات ما ورد يف رواية السيدة عائشة عن
الشرك اخلسي قوهلا " :قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – الشرك أخسى من
دبيب النم على الصسا يف اللي املظلم ،أدناه أن حتب على الشيء من اجلور ،وتبغض
على شيء من العدل وه الدين إ ا احلب يف اهلل والبغض يف اهلل ؟ قال تعاىل ( :ق إن
كنفم حتبون اهلل فاتبعوني حيببكم اهلل ).
وعلى هذا ا اعفبار نسفطيع أن نعرف الشرك اخلسي بأنه ( :احلب أو اخلوف أو
الرجاء من شيء لذاته ،حباً أو خوفاً أو رجاء يساوي حب اهلل أو خوفه أو رجاءه أو
أكثر ،يف عم العبد مع ا اعفقاد بألوهية اهلل وربوبيفه ).
فإن كان أص وجهة العم هلل تعاىل ثم كان يف قلب العبد حب شيء أو اخلوف
منه أو رجاءه أكثر من اهلل أو مساو حلب اهلل أو رجائه أو اخلوف منه فهو شرك خسي
لكنه من فروع الشرك األصغر.
وإن كان أص وجهة العم لشيء من دون اهلل تعاىل حباً أو خوفاً أو رجاء مع
اإلميان باهلل تعاىل – أي مع ا اعرتاف بوجود اهلل تعاىل – فهو شرك خسي من فروع
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الشرك األكرب كالذي يفوجه بعمله أصالً حباً للدنيا أو املال مع اعرتافه باهلل تعاىل
موجود دون توجيه العم احلسن له أصالً.
وهنا يفضح لنا القيد الذي من خالله نسفطيع متييز الشرك اخلسي من غريه من
أنواع الشرك فهذا الشرك يكون يف العم  ا يف ا اعفقاد حبيث يكون اعفقاد العبد
بألوهية اهلل وربوبيفه قائماً إ ا أنه ميزج يف عمله حباً أو رجاء أو خوفاً بني اخلالق
واملخلوق ،وخيسى عليه ذلك حبيث يعفقد أنه يقدم العم هلل؛ ألنه يقوم به فعالً هلل إ ا
أن وجهة العم يف باطنه مفوجهة على وجه احلقيقة لشيء مع اهلل أو أكثر.
أما إذا كان حب شيء أو خوفه أو رجائه دخ انفق من باب العم إىل باب
ا اعفقاد حبيث يعفقد املرء أن هناك من خيافه أكثر من اهلل  اعفقاده بعظمفه أو رهبفه أكثر
من اهلل أو أنه يعفقد أن شيئاً ينسعه أو يضره يف باب الرجاء مع اهلل أو أكثر من اهلل
ويفوجه إليه بعمله مع اهلل فهذا يعد من باب الشرك األكرب و ا يكون شركاً خسياً
لظهوره وبيان توجه صاحبه.
املطلب الثاين :أهم مظاهر الشرك اخلفي.
إن من أهم صور الشرك اخلسي الرياء إذا خسي على صاحبه ودق أمره ،وإرادة
الدنيا يف العم حباً للدنيا يف أص توجيه العم  ،وا اعفماد على األسباب أكثر من
ا اعفماد على اهلل تعاىل ،وا اعفماد على النسس أو قوتها أو ماهلا أو جاهها أو
سلطانها أو عملها أكثر من ا اعفماد على اهلل تعاىل  ،وتقديم اهلوى والشهوات على
طاعة اهلل تعاىل ،وكذلك تقديم أمر خملوق على أمر اهلل تعاىل كأمر الزوجة أو الرئيس
يف العم أو الوالد أو الولد أو العشرية أو غريها مما له سلطان على نسس اإلنسان إن
كان أمرهم يفعار

مع ما أوجبه اهلل أو مع ما حرمه تعاىل.
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وجند أن هناك صوراً كثرية يف حياة املسلمني للشرك اخلسي يف الوقت احلاضر
أدق من هذه الصور لكنها يف نهاية أمرها  ابد أن تعود ألحد هذه الصور و ابد أن تقع
ضمن قاعدة الشرك اخلسي اليت ذكرتها آنسا كمن يدفعه حبه لولده ملخالسة أمر اهلل أو
حبه ملاله وكراهية زواله فيسع ما  ا يرضي اهلل ليس لشيء إ ا يف سبي حساظه على
ماله ،أو تقوده نسسه لإلعجاب بها أو بعلمه أو بعقله فيعفمد عليه أو يفوك عليه أكثر
من توكله على اهلل أو اعفماده عليه فيفوجه عمله من تلقاء نسسه مسفثنياً إرادة اهلل – عز
وج – يف حياته مع انصراف عمله هلل ظاهراً لكنه باطنا  ا يعفمد إ ا على عقله وعلمه
ونسسه فيظن أنه اكفسب الرزق حبنكفه ومهارته وعلمه وذكائه مفناسيا أن اهلل لو أراد
ملنعه وحال بينه وبني ذلك الرزق كما حص لصاحب اجلنة اليت أذهبها اهلل من ملكه
 اعفقاده أنه ما أوتيها إ ا لعلمه وقدرته فلم ينسب السع لساعله احلقيقي وإمنا نسبه
لنسسه وخسي عليه انه أشرك نسسه مع اهلل – عز وج
وكم جند من عامل يسفعر

.-

علمه أمام الناس ملفسفاً إلعجابهم به وسعة

اطالعه ويظن أنه ما أوتي هذا العلم إ ا لذكائه وقدرته ورجاحة عقله مفناسياً فض اهلل
عليه بأن هيأ له األسباب اليت من خالهلا اكفسب العلم وعلمه ما مل يكن يعلم فينسب
السع لنسسه وعقله غافالً عن صاحب السع احلقيقي فيما أوتي وهو اهلل تعاىل ،وقد
اسفوفيت عددا كبرياً من صور الشرك اخلسي يف منت حبثي أثناء عرضي آلراء العلماء وما
ذهبوا إليه أنه من صور الشرك اخلسي وميكن الرجوع هلا يف مكانها.
واهلل تعاىل أوىل وأعلم.
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اخلامتة
لقد توصلت من خالل حبثي هذا إىل النفائج الفالية:
- 1أن موضوع الشرك اخلسي من أهم املوضوعات يف العقيدة اإلسالمية اليت
جيب إفرادها يف مؤلف خاص ملدى ارتباطه حبياة الناس وبأعماهلم ثم بعاقب أمرهم
عند اهلل سبحانه وتعاىل.
- 2وقع ا اخفالف بني العلماء حول عدة آراء يف تسسري ماهية الشرك اخلسي
لكن توص الباحث إىل أنها تدور حول فكرة واحدة هلا عالقة باإلرادات القلبية
األساسية الثالث وهي احلب والفوك والرجاء.
- 3إن العلماء الذين حتدثوا عن موضوع الشرك اخلسي تناولوه من ناحية
املظاهر  ا من ناحية املسهوم.
- 4إن تأثر آراء هؤ اء العلماء بالروايات احلديثية اليت حتدثت عن بعض
مظاهر الشرك اخلسي كانت هي حم ا اخفالف بني العلماء يف حتديد مظاهره حسب
اسفد ا اتهم.
- 5إن هناك عددًا من اآليات يف القرآن الكريم حتدثت عن الشرك دون
اسفخدام كلمة الشرك كأنها إشارة قرآنية للفلميح إىل الشرك اخلسي وخصوصاً أن هذه
اآليات يف غالبها تفحدث عن أعمال العباد الناجتة عن اإلرادات القلبية الثالث .لذا فإنه
من بالغ األهمية دراسة موضوع الشرك اخلسي من خالل القران الكريم وفص اآليات
اليت تفحدث عن الشرك األكرب عن اآليات اليت تفحدث عن الشرك اخلسي.
- 6إن الشرك اخلسي ليس كما كان يُعفقد بأنه ليس له وصف منضبط وأنه دائم
الرتدد بني الشرك األكرب واألصغر  ،فقد وجدت أنه ميكن تعريسه بصورة منضبطة
ومبقياس تقاس عليه أعمال العباد.
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(Hidden polytheism)
Identifying the concept and the most important manifestations
Dr. Alaa Saleh Hailat
Assistant professor of comparative religion and belief
College of Sharia and Islamic Studies - Dawa and Islamic Culture Department
Qatar University

Abstract. The main subject of this search is checking out the scientists opinions in the hidden sherk
trying to determine its definition and rule by which the performance of worshipers can be measured if it
included in the hidden sherk or not ,because of the absence of the search in this subject especially in the
meaning, and because of the differences between the scientists around its definition such that they have
different opinions in the texts of the Quran and al ahadeeth which talked about the forms of hidden sherk
and it didn’t determine its definition exactly and because worshipers do many things lead to the hidden
sherk I saw that this reason is very important to write in this subject to correct the relationship between
the hearts of worshipers with their god and the idea which said that the hidden sherk hasn’t an exact
description in the Islamic definitions.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)9العدد ( ،)2ص ص ( ،612-583ربيع اثين 1437هـ/يناير 2016م)

الكفارةُ بثم ِن ِ
الرقبة عند تعذ ِرها
د .عبدهللا بن محد السكاكر

أستاذ الفقه املشارك يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم
ملخص البحث .يتلخص البحث يف النقاط التالية:
 -1الرق كان موجوداً قبل اإلسالم.

 -2اإلسالم مل مينع الرق ،وإمنا منع مصادره احملرمة ،كالسرقة واخلطف والقهر.
 -3اإلسالم توسع يف وسائل العتـ ،,سـواك كـان ذلـس إ,سـا  ،أو بلـ سـبيل التافـن بـا الـ و الـ
جاكت الشريعة مبشروبية التافن بنها ،أو ابملااتبة(بيع العبد لنفسه) ،أو ابستيالد السيد أمته.
 -4منعت األمم املتحدة ومجيع أبضائها الـرق واسسـاقاق منعـا اب ،,ومـا يوجـد منـه اليـوم  -إن وجـد -
فهو خارج طاق القوا ني الدولية واحمللية ،وبليه فإن الرق يف ,ام املعدوم.
 -5أهــل العلــم املعا ــرون تلفــون فــيها وجــر بليــه ريــر رقبــة فوجــد نهــا ومل ــد الرقبــة هــل يعــد يف
,ام الواجد للرقبة أو س ؟
 -6الراجح  -بندي  -أن مـا وجـر بليـه ريـر رقبـة ،فوجـد نهـا ومل ـد الرقبـة يعـد يف ,اـم الواجـد
للرقبة ،ويتصدق بثهنها بل املساكني.
 -7الرقبــة تقــدر مهــإل مــا اإلبــل ،ومــا النقــود بنصــف بشــر ديــة اخلطــد ،ســر تقــدير و األمــر لديــة
اخلطد يف البلد اإلسالمي ،ويف البالد غن اإلسالمية يعترب أبقر البالد اإلسالمية هلا.
 -8دية اخلطد يف املهلاة العربية السعودية سر آخر تقدير جمللإل القضاك األبل ( )300,000رايل،
وبليه فإن قيهة الرقبة تساوي )15,000( :رايل سعودي.
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املقدمة
احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ,وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وال
ند وال شبيه ,وأشهد أن حممدا عبد اهلل ورسوله ,وصفوته من خلقه ,صلى اهلل عليه
وعلى آله وأصحابه وتابعيه ,ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الريب فيه ,وسلّم تسليماً,
أما بعد:
اللهم رب جربائيل ,وميكائيل ,وإسرافيل ,فاطر السماوات واألرض ,عامل
الغيب والشهادة ,أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ,اهدني ملا اختلف فيه
من احلق بإذنك ,إنك تهدي من تشاء إىل صراط مستقيم ,إن نوازل الفقه ومستجداته
مدحضة مزلة ,ومسالك الفقه كالسبل يأنس سالكها بكثرة العابرين ,ويستوحش
لقلتهم أن يكون على غري اجلادة ,وإن من نوازل العصر ومستجداته مسأل َة قُدْ َر ِة املكفِّر
على مثن الرقبة وعجزه عن احلصول عليها بعدما انضمت الدول اإلسالمية لبقية دول
العامل يف حترير األرقاء ,ومنع الرق ,وبعيداً عن مدى مشروعية هذا القرار ,وتواؤمه
مع مقاصد اإلسالم العظيمة يف حترير األرقاء ,ويف منع اسرتقاق البشر بالطرق غري
الشرعية كالسرقة واخلطف والقهر ,فإن ارتباط كثري من الكفارات يف اإلسالم بعتق
الرقاب جعل هذه املسألة يف هذه احلال من نوازل العصر ,وتتأكد النازلة يف الكفارات
املبنية على الرتتيب ككفارة القتل والظهار واجلماع يف نهار رمضان ,فإذا ملك من
وجبت عليه الكفارة ماالً يكفي لشراء الرقبة مع تعذر وجودها فهل ينتقل إىل بدهلا
ويكون يف حكم من مل جيد الرقبة وال مثنها ,أم أنه يف حكم الواجد هلا وال جيوز له
االنتقال إىل بدهلا بل يلزمه التصدق بثمنها ؟
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أمهية البحث
يكتسب البحث أهميته لعدد من األمور :
 - 1ارتباطه ببعض كبائر الذنوب حني يسعى املؤمن للفكاك من تبعاتها,
والتخلص من شؤمها.
 - 2ما يرتتب عليه من نفع متعد للفقراء أو قاصر على املكفر.
 - 3كما أن هلذه املسألة أهمية كبرية من جهة أن عتق الرقبة أو التصدق
بثمنها لواجده أهون عند كثري من الناس من البدل وهو صيام شهرين متتابعني ,وقد
يكون يف حبث هذه املسألة خمرج تتحقق به مجيع مقاصد الشارع احلكيم.
مشكلة البحث
ترتكز مشكلة البحث  -بعد إلغاء الرق يف أحناء العامل  -فيمن وجب عليه
عتق رقبة وكان واجداً لثمن الرقبة عاجزاً عن احلصول على الرقبة ,فهل يُ َع ُّد قادراً
ويتصدق بثمنها على املساكني أو يُعَْترب عاجزاً وينتقل للبدل؟
الدراسات السابقة
مل أعثر على دراسات فقهية خاصة يف املسألة ,وقصارى ما وجدته:
 - 1إشارة يسرية إليها يف كتاب التشريع اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي
للشيخ عبد القادر عودة رمحه اهلل ,وقد اختار قيام مثن الرقبة مقامها عند تعذرها
ويتصدق به على املساكني.
 - 2ومثلها يف الشرح املمتع على زاد املستقنع لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل
العثيمني رمحه اهلل على اختالف بينهما يف االختيار ,فقد اختار اعتبار من قدر على
الثمن دون الرقبة عاجزاً وينتقل إىل البدل.

ببدهللا با محد السااكر

586

 - 3كما عثرت على فتوى فيها مدعمة باحلجج لفضيلة الدكتور على حميي
الدين القره داغي حفظه اهلل منشورة على موقعه الرمسي على شبكة اإلنرتنت ,وقد
اختار قيام مثن الرقبة مقامها عند تعذرها ويتصدق به على املساكني ,وقدر قيمتها
بنصف عشر دية املسلم الذكر ,ومن الرياالت السعودية والقطرية بعشرة آالف ريال.
 - 4وعثرت على إشارة هلا يف رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة بعنوان (أحكام الكفارات) للباحث رجاء املطريف على ملف  pdfمنشور على
الشبكة العنكبوتية ,وقد اختار اعتبار من قدر على الثمن دون الرقبة عاجزاً وينتقل إىل
البدل.
على أن كل هذه الدراسات هي أقرب ما تكون إىل الفتاوى منها إىل
الدراسات ,ومل يُذكر يف واحدة منها خالف أو موازنة أو استدالل ,وإمنا يَذكرُ كلُ
واحد من هؤالء رأيه معضوداً بدليل أو تعليل خمتصر ,عدا الدكتور القره داغي فإنه
أفاض يف أدلة فتواه ولكن دون حبث املسألة حبثاً مقارناً .
خطة البحث
يشتمل البحث على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة:
املقدمة وفيها :
أهمية البحث ,ومشكلته ,والدراسات السابقة ,وخطة البحث.
التمهيد وفيه :
نبذة موجزة عن إلغاء الرق ,وحترير األرقاء.
املبحث األول  :يف الواجب على من وجد مثن الرقبة ومل جيد الرقبة يف
الكفارات.
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املبحث الثاني  :يف تقدير مثن الرقبة.
اخلامتة وتتضمن :
أهم النتائج ,واملصادر واملراجع ,والفهارس.
التمهيد

يف نبذة موجزة عن إلغاء الرق ,وحترير األرقاء
كان الرق موجوداً قبل اإلسالم كما تدل لذلك نصوص الكتاب والسنة :
فمن القرآن قول اهلل سبحانه وتعاىل يف قصة يوسف عليه السالم :ﭽ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

[يوسف]76 - 73 :
قال ابن جرير رمحه اهلل عند هذه اآليات :وقوله( :كذلك كدنا ليوسف),
يقول :هكذا صنعنا ليوسف )2( ,حتى خيلص أخاه ألبيه وأمه من إخوته ألبيه,
بإقرارٍ منهم أن له أن يأخذه منهم وحيتبسه يف يديه ,وحيول بينه وبينهم .وذلك أنهم
قالوا ,إذ قيل هلم( :ما جزاؤه إن كنتم كاذبني)  :جزاءُ من سرق الصُّواع أن من وجد
ذلك يف رحله فهو مسَترَقٌّ به ,وذلك كان حكمهم يف دينهم .فكاد اهلل ليوسف كما
()1

ص ْنعِ اهلل له.
وصف لنا حتى أخذ أخاه منهم ,فصار عنده حبكمهم و ُ

( )1تفسن الطربي = جامع البيان ت شاكر ()187 /16
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وقال ابن عطية رمحه اهلل عند هذه اآليات :هذا من الكيد الذي يسره اهلل
()2

ليوسف عليه السالم ,وذلك أنه كان يف دين يعقوب أن يُستعبد السارق.

ومن السنة ما روى البخاري يف صحيحه عن عَ ْبدَ اللَّهِ بْنَ ُع َمرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْ ُهمَا ,قَالََ :سمِ ْعتُ َرسُولَ اللَّهِ صَلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّمَ يَقُولُ " :انْ َطلَقَ ثَالَثَةُ رَهْطٍ ِِمَّن
خرَةٌ مِنَ اجلََبلِ ,فَسَدَّتْ
حدَ َرتْ صَ ْ
َكا َن قَ ب لَ ُكم حَتَّى أَوَوْا ا َملبِيتَ ِإلَى غَارٍَ ,فدَخَلُوهُ فَانْ َ

خرَةِ إِلَّا َأنْ َت ْدعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ
ال يُنْجِيكُمْ مِنْ َهذِهِ الصَّ ْ
َعلَيْهِمُ الغَارَ ,فَقَالُوا :إِنَّهُ َ
ال َأغْبِقُ
جلٌ مِنْهُمْ :اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِريَانَِ ,وكُ ْنتُ َ
َأ ْعمَالِكُمْ ,فَقَالَ َر ُ
يءٍ يَ ْومًا ,فَلَمْ أُ ِرحْ َعلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا,
قَ ْبلَ ُهمَا أَهْلًا ,وَالَ مَالًا فَنَأَى بِي فِي طَ َلبِ َش ْ
جدْتُ ُهمَا نَاِئمَيْنِ َو َكرِ ْهتُ َأنْ َأغْبِقَ قَ ْبلَ ُهمَا أَ ْهلًا أَوْ مَالًاَ ,فلَبِ ْثتُ
حلَ ْبتُ لَ ُهمَا غَبُوقَ ُهمَا ,فَ َو َ
فَ َ
جرُ ,فَاسْتَيْقَظَا ,فَ َشرِبَا غَبُوقَ ُهمَا,
وَال َق َدحُ َعلَى َيدَيَّ ,أَنْتَ ِظرُ اسْتِيقَاظَ ُهمَا حَتَّى َبرَقَ الفَ ْ
خرَةِ,
َرجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ َهذِهِ الصَّ ْ
اللَّهُمَّ ِإنْ كُنْتُ فَ َع ْلتُ َذلِكَ ابْتِغَاءَ َوجْهِكَ ,فَف ِّ
صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ " :وَقَالَ
خلرُوجَ " ,قَالَ النَّبِيُّ َ
ال يَسَْتطِيعُونَ ا ُ
جتْ شَيْئًا َ
فَانْ َف َر َ
ٍّ ,كَاَنتْ َأحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ,فَأَ َردْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا,
خرُ :اللَّهُمَّ كَاَنتْ لِي بِنْتُ عَم
اآل َ
َمتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِنيَ ,فَجَاءَتْنِيَ ,فَأعْطَيْتُهَا عِ ْشرِينَ َومِائَةَ دِينَارٍ
فَامْتَنَ َعتْ مِنِّي حَتَّى َأل َّ
ال ُأحِلُّ لَكَ
تَ :
َعلَى َأنْ تُخ َِّليَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا ,فَفَ َع َلتْ حَتَّى ِإذَا َقدَ ْرتُ َعلَيْهَا ,قَاَل ْ
صرَ ْفتُ عَنْهَا وَ ِهيَ َأحَبُّ
جتُ مِنَ الوُقُوعِ َعلَيْهَا ,فَانْ َ
َر ْ
َأنْ تَفُضَّ اخلَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهَِ ,فتَح َّ
النَّاسِ ِإلَيَّ ,وََترَ ْكتُ الذَّهَبَ َّالذِي َأعْطَيْتُهَا ,اللَّهُمَّ ِإنْ كُ ْنتُ فَ َع ْلتُ ابْتِغَاءَ َوجْهِكَ,
خلرُوجَ مِنْهَا " ,قَالَ
ال يَسْتَطِيعُونَ ا ُ
خرَةُ غَ ْيرَ أَنَّهُمْ َ
جتِ الصَّ ْ
فَا ْف ُرجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ ,فَانْ َف َر َ
جرَاءَ ,فََأ ْعطَيْتُهُمْ
ج ْرتُ ُأ َ
النَّبِيُّ صَلَّى اهللُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ " :وَقَالَ الثَّاِلثُ :اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَ ْأ َ
ألمْوَالُ,
ت ِمنْهُ ا َ
جرَهُ حَتَّى كَُث َر ْ
َم ْرتُ َأ ْ
حدٍ َترَكَ َّالذِي لَهُ َوذَهَبَ ,فَث َّ
جلٍ وَا ِ
جرَهُمْ غَ ْيرَ َر ُ
َأ ْ
( )2تفسن ابا بطية = احملرر الوجيز يف تفسن الاتا العزيز ()263 /3
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جرِكَ
جرِي ,فَ ُق ْلتُ لَهُ :كُلُّ مَا َترَى مِنْ َأ ْ
فَجَاءَنِي بَ ْعدَ حِنيٍ فَقَالَ :يَا َع ْبدَ اللَّهِ أَدِّ ِإلَيَّ َأ ْ
الرقِ ِ
ال
ال تَسْتَ ْه ِزئُ بِي ,فَقُ ْلتُ :إِنِّي َ
يق ,فَقَالَ :يَا عَ ْبدَ اللَّهِ َ
مِنَ اإلِِبلِ َوالبَ َقرِ وَالغَنَمِ َو َّ

خذَهُ كُلَّهُ ,فَاسْتَاقَهَُ ,فلَمْ يَ ْترُكْ مِنْهُ شَيْئًا ,اللَّهُمَّ فَِإنْ كُ ْنتُ فَ َع ْلتُ َذلِكَ
َأسْتَ ْه ِزئُ بِكَ ,فََأ َ
خ َرجُوا َيمْشُونَ "
خرَةُ ,فَ َ
جتِ الصَّ ْ
ابْتِغَاءَ َوجْهِكَ ,فَا ْف ُرجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ ,فَانْ َف َر َ

()3

واملقصود بقوله صلى اهلل عليه وسلم( :ممن كان قبلكم) اليهود والنصارى ملا
ضيَ اللَّهُ عَنْهُ ,أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ َعلَيْهِ
روى البخاري يف صحيحه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَ ِ
َوسَلَّمَ ,قَالَ« :لَتَتَِّبعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَ ْبلَكُ ْم شِ ْبرًا بِشِ ْبرٍَ ,وذِرَاعًا ِبذِرَاعٍ ,حَتَّى لَوْ َسلَكُوا
()4

ٍّ لَسَلَكُْتمُوهُ»ُ ,قلْنَا يَا َرسُولَ اللَّهِ :اليَهُودَ ,وَالنَّصَارَى قَالََ « :فمَنْ»
حرَ ضَب
جُ ْ

وملا جاء اهلل باإلسالم نظم الرق ,فقصر مصادره ووسع خمارجه ,فأما مصادر
الرق فقد قصرها اإلسالم على املصادر املشروعة روى البخاري يف صحيحه عَنْ أَبِي
ضيَ اللَّهُ عَنْهُ ,عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ َعلَيْهِ َو َسلَّمَ ,قَالَ " :قَالَ اللَّهُ :ثَالَثَةٌ أَنَا
ُهرَ ْيرَةَ رَ ِ
جلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَ َكلَ َثمَنَهُ ,وَ َرجُلٌ
جلٌ َأعْطَى بِي ثُمَّ َغدَرَ ,وَ َر ُ
صمُهُمْ يَ ْومَ القِيَامَةَِ :ر ُ
خَ ْ
()5

جرَهُ "
جرَ َأجِريًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ َولَمْ يُعْطِ َأ ْ
اسْتَ ْأ َ

أما خمارج الرق فقد وسعها اإلسالم ,فقد رغب يف إعتاق الرقيق ابتداء وعد
ذلك من أفضل القربات ,روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما واللفظ ملسلم عَنْ أَبِي

( )3حيح البخاري ( )91 /3ك اإلجارة اب ما استدجر أجناً فاك األجن أجره ،فعهل فيه املستدجر فزاد،
أو ما بهل يف مال غنه ،فاستفضل ()2272
( )4حيح البخاري ( )169 /4ك أ,اديث األ بياك اب ما ذكر با بين إسرائيل ()3456
( )5حيح البخاري ( )83 /3ك البيوع اب إمث ما ابع ,را ()2227

590

ببدهللا با محد السااكر

صلَّى اهللُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ قَالَ« :مَنْ َأعْتَقَ رَقَبَةًَ ,أعْتَقَ
ُهرَ ْيرَةَ رضي اهلل عنه عَنْ رَسُولِ اهللِ َ
اهللُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ َأعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ ,حَتَّى َف ْرجَهُ بِ َف ْرجِهِ»

()6

بل جاء اإلسالم بالسراية وهي  :أن من أعتق نصيبه من عبد مشرتك بينه وبني
آخر وكان املعتِق غنياً فإن العبد يعتق كله ويدفع املعتِق لشريكه حصته من مثن العبد ملا
يف الصحيحني واللفظ ملسلم عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أَنَّ َرسُولَ اهللِ صَلَّى
ُومَ َعلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ َع ْدلٍ ,لَا
خرَ ,ق ِّ
اهللُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ قَالَ« :مَنْ َأعْتَقَ عَ ْبدًا بَيَْنهُ وََبيْنَ آ َ
وَكْسََ ,ولَا شَطَطَ ,ثُمَّ َعتَقَ َعلَيْهِ فِي مَاِلهِ ِإنْ كَانَ مُو ِسرًا»

()7

كما جعل اإلسالم عتق الرقاب إحدى اخلصال يف أكثر الكفارات ,إما على
الرتتيب أو التخيري ,كما يف كفارات القتل ,واجلماع يف نهار رمضان ,والظهار,
واليمني ,ومن مسالك ختليص األرقاء من رقهم اليت جاء بها اإلسالم املكاتبة ببيع
العبد لنفسه ,ومساعدته على مثنه ,قال سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [النور:
 ,]33ومن ذلك استيالد السيد أمته ,فإنها متى ولدت من سيدها فقد أصبحت أم ولد
ومل تعد أمة ,ومن ذلك يعلم أن التوسع يف اسرتقاق البشر ليس من مقاصد الشريعة
اإلسالمية ,بل لو قيل إن تضييق مسالك الرق من مقاصد الشريعة اإلسالمية لكان
ذلك معضوداً بنصوص كثرية من الوحيني مضى شيء منها آنفاً.

( )6حيح البخاري ( )6715( )146 /8ك كفارات األميان اب قول هللا تعاىل{ :أو رير رقبة}وأي الرقا
أزك  ،حيح مسلم ( )1147 /2ك العت ,اب فضل العت. )1509 ( ,
( )7حيح البخاري ( )144 /3ك العت ,اب إذا أبت ,ببدا بني اثنني ،أو أمة بني الشركاك (  )2521حيح
مسلم ( )1287 /3ك األميان اب ما أبت ,شركا له يف ببد (  . )1287والوكإل النقص والشطط
الزايدة.
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ومع ذلك فقد استمر وجود الرق بل ازداد بعد اكتشاف العامل اجلديد حيث
عمدت الدول الغربية إىل اسرتقاق آالف البشر من سواحل أفريقيا الغربية بطريق غري
مشروعة كالسرقة والقهر ثم أرسلتهم إىل مستعمراتها يف أمريكا الشمالية واجلنوبية
للقيام باألعمال الشاقة ,وأرسل بعضهم إىل الدول األوروبية نفسها لنفس الغرض(.)8
ولكن العامل بعد ذلك بدأ رحلة إلغاء الرق وحترير األرقاء ففي عام
1761م :الربتغال متنع العبودية ويف عام 1776م :حتذوا أسكوتلندا حذوها  ,ويف
عام 1789م :الثورة الفرنسية قررت إلغاء الرق ,لكن البالد األوربية واألمريكية
ظلت متارسه إىل نهاية القرن التاسع عشر .ويف عام 1792م الدمنارك أقدمت على
حتريم العبودية وحترير العبيد .ويف عام1807م الكونغرس األمريكي يقر قانون حظر
استرياد العبيد إىل أي ميناء أو مكان يف الواليات املتحدة ويف عام1807م أجاز الربملان
اإلنكليزي قانون إلغاء جتارة الرقيق ,ويف عام  1827زاد الربملان يف صرامة القانون
واعترب جتارة الرقيق نوعاً من القرصنة وجعل عقوبتها اإلعدام .ويف عام 1814م يف
مؤمتر فينا عقدت الدول األوربية معاهدة منع جتارة العبيد .ويف عام 1831م يف مؤمتر
لندن املنعقد يف  20أيلول اتفقت الدول االوربية املشاركة فيه على اعتبار جتارة الرقيق
من أعمال القرصنة البحرية .ويف عام 1833م منعت بريطانيا الرق يف مجيع
مستعمراتها .ويف عام 1834م ألغت إنكلرتا الرق بقانون برملاني ,و ُعدّ جرمية يعاقب
عليها باملوت .ويف عام  1848ألغت فرنسا الرق بشكل نهائي ,وجعلت يوم  10مايو
يوم حماربة الرق .ويف عام  1848عقدت بريطانيا معاهدة ثنائية مع الواليات املتحدة
األمريكية لكبح جتارة الرقيق ويف عام 1860م هولندا والدمنارك حترمان الرق.
ويف عام 1865م نص الدستور األمريكي علي إلغاء العبودية.
( )8ا ظر املوسوبة احلرة (ويايبيداي)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ويف األعوام من 1888- 1813م حرمت مجيع دول امريكا الالتينية الرق,
ففي عام  1813حرمته األرجنتني وآخرها منعا له الربازيل عام .1888
ويف عام 1877م أبرمت معاهدة بني مصر وإجنلرتا تقضي بإلغاء االسرتقاق والنخاسة
يف مجيع أحناء مصر ,ومن مجلته إقليم السودان .ويف عام 1906م عقدت عصبة
األمم مؤمتر العبودية الدولي ,حيث قرر منع جتارة العبيد وإلغاء العبودية بكافة
أشكاهلا ويف عام 1910م الصني حترم العبودية ويف عام 1924م حرّم اإلجنليز جتارة
الرقيق يف السودان عندما كانوا حيتلونه.
ويف عام 1927م مت التوقيع علي معاهدة جنيف ملكافحة جتارة الرقيق.
ويف عام 1927م متت معاهدة جدة اليت أبرمت بني احلكومة الربيطانية وامللك عبد
العزيز رمحه اهلل ملنع جتارة الرق يف اجلزيرة العربية لكنها مل تدخل حيز التنفيذ.
ويف عام 1936م صدر مرسوم منع استرياد العبيد إىل اجلزيرة العربية
ويف  10كانون األول/ديسمرب 1948م صدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
وقد نصت املادة الرابعة منه على أنه(ال جيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص ,وحيظر
االسرتقاق وجتارة الرقيق بكافة أوضاعهما).

()9

ويف  8مجادى األخرة 1382هـ  7 /نوفمرب  1962أصدرت اململكة العربية
السعودية قراراً بإلغاء الرق فيها .ويف عهد امللك فيصل بن عبد العزيز (- 1964
1975م) مت سن قوانني لتفعيل قرار إلغاء الرق يف اململكة .ويف عام 1969م كانت
معظم الدول اإلسالمية قد ألغت الرق .ويف عام 1970م مت إلغاء الرق بشكل رمسي

()9

http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop
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يف اليمن وعُمان .ويف عام 1981م كانت مجهورية موريتانيا اإلسالمية آخر دولة تسن
()10

قانوناً إللغاء ممارسة الرق.

واليوم ال يوجد أي رق نظامي ,وما يوجد منه  -إن وجد  -فهو خارج
نطاق القوانني الدولية واحمللية ,وعليه فهو يف حكم املعدوم.
املبحث األول :الواجب على من وجد مثن الرقبة ومل جيد الرقبة يف الكفارات
اختلف أهل العلم فيمن وجب عليه حترير رقبة يف الكفارات فوجد مثن الرقبة
ومل جيد الرقبة  -بعد حترير األرقاء ومنع الرق يف سائر دول العامل  -هل يُعدُّ يف
حكم الواجد للرقبة ويتصدق بثمنها على املساكني ,أو يعد غري واجد للرقبة وينتقل
إىل بدهلا من الصيام ؟ على قولني :
األقوال
القول األول :أن من وجد مثن الرقبة ومل جيد رقبة يشرتيها ال يعد واجداً
للرقبة ,وينتقل إىل البدل ,قال بهذا القول احلنابلة ( ,)11وأما بقية كتب املذاهب
األخرى اليت أُلفت قبل حترير األرقاء ومنع الرق يف سائر دول العامل فلم أعثر فيما
اطلعت عليه منها على شيء ميكن أن أفهم منه رأيهم يف هذه املسألة عدا كلمة يوردها
احلنفية يف كتبهم (أن القدرة على مثن الرقبة كالقدرة على عينها يف املنع من التكفري
بالصوم)

()12

وقريباً منها ما يف املنهاج للشافعية (ومن ملك عبداً أو مثنه فاضالً عن

()10
( )11شرح الزركشي بل تصر اخلرقي ( ، )494 /5املبدع يف شرح املقنع ( ، )29 /7و كشاف القناع با
منت اإلقناع (. )383 /5
( )12املبسوط للسرخسي ( ، )115 /1العناية شرح اهلداية(  ، ) 142/1البحر الرائ ,شرح كنز الدقائ,
(. )171/1
http://iraq56.blogspot.com/2013/06/blog-post_8756.html
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كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثاً ال بد منه لزمه العتق)( )13وهما كلمتان
ميكن أن يفرح بهما الباحث لوال أنهما قيلتا يف زمن كانت القدرة فيه على مثن الرقبة يف
معنى القدرة على الرقبة لعموم وجود الرقاب يف أسواق الرقيق يف طول البالد
وعرضها ,كما قال بهذا القول من املعاصرين الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهلل(,)14
والشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل( ,)15والشيخ حممد العثيمني رمحه اهلل(,)16
()17

والشيخ صاحل الفوزان حفظه اهلل

واختاره صاحب (أحكام الكفارات)

()18

وهذا

القول هو الذي يفيت به عامة طالب العلم املعاصرين(. )19
القول الثاين  :أن من وجد مثن الرقبة يُعد يف معنى من وجد الرقبة ,فإن وجد
رقبة تُباع اشرتاها وأعتقها ,وإن مل جيد رقبة تباع تصدق بثمن الرقبة ومل ينتقل إىل ما
بعدها من خصال الكفارة املبنية على الرتتيب ,قال بهذا القول من املعاصرين الشيخ

( )13املنهاج مع شر,ه مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج (. )47-46 /5
( )14تفسن املنار ()274 /5
( )15أضواك البيان  220/6بند تفسنه آلية الظهار.
( )16الشرح املهتع بل زاد املستقنع (. )255 /13
( )17املنتق ما فتاوى الفوزان" ()1/74
( )18أ,اام الافارات رجاك املطريف رسالة ماجستن يف اجلامعة اإلسالمية ملف  pdfبل الشباة العنابوتية
فحة 222
( )19ا ظر مثال  :الشيخ د .خالد املصلح بل ه ا الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=yejsSQcyO1E

ومعا الشيخ د .سعد الشثري بل ه ا الرابط :
https://www.youtube.com/watch?v=23E4etPxU9M

والشيخ حمهد ,سان بل ه ا الرابط :
https://www.youtube.com/watch?v=9KY8Xh8Ukvg&x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260

والشيخ مصطف العدوي بل ه ا الرابط :
https://www.youtube.com/watch?v=FmNRadRo81E
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عبد القادر عودة رمحه اهلل( ,)20واألستاذ الدكتور علي حميى الدين القره داغي يف
فتوى له منشورة على موقعه الرمسي على شبكة اإلنرتنت(. )21
األدلة

أدلة القول األول
 - 1قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [النساء ]92 :وقوله عز وجل :
ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [اجملادلة,3 :
 ]4والشاهد من اآليتني قوله سبحانه وتعاىل فيهما  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﭼ ومن وجد مثن الرقبة ومل جيد رقبة تباع يصدق عليه أنه مل جيد الرقبة.

()22

املناقشة :ميكن مناقشة االستدالل بهاتني اآليتني بأن ظاهر هاتني اآليتني غري
مقصود بدليل أن من يقول بأن من وجد قيمة الرقبة ومل جيد رقبة تباع فإنه ينتقل إىل
الصيام ال يقول بذلك فيمن ليس يف ملكه رقبة إذا وجد مثن الرقبة ووجد رقبة تباع مع
( )20التشريع اجلنائي اإلسالمي مقار ً ابلقا ون الوضعي (. )174 -172/2
( )21هب ا الرابط:
http://www.qaradaghi.com/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3046:2014-11-2621-03-23&catid=128:2009-11-07-08-04-01&Itemid=50

( )22أضواك البيان  220/6بند تفسنه آلية الظهار  ،الشرح املهتع (. )255/13
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أن ظاهر اآليتني أنه ليس واجداً للرقبة ,وإذا مل يكن الظاهر مقصوداً حبرفيته فيكون
حمالً لالجتهاد ,وميكننا أن نلتمس مقصود الشارع من اإلعتاق ونسعى إىل حتقيقه قبل
أن نقول باالنتقال إىل البدل.
 - 2قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ملن جامع يف نهار رمضان « :هل جتد
رقبة تعتقها؟» قال :ال ,قال« :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني» احلديث(,)23
فاجلواب معاد يف السؤال وقوله  :ال .تقديره  :ال أجد رقبة .وهذا يصدق على من
وجد مثن الرقبة ,لكنه مل جيد رقبة يشرتيها(.)24
املناقشة :وكما يصدق على من وجد مثن الرقبة ومل جيد رقبة تباع فإنه يصدق
أيضا على من ملك مثن الرقبة ووجد رقبة تباع ولكنه ال جيد رقبة يف ملكه ,والذين ال
يعتربون األول واجدا يعتربون الثاني واجدا فيعتربون ظاهر احلديث يف األول دون
الثاني ,وإذا كان احلديثان صرحيني فيمن وجد رقبة يف ملكه ,وظاهرين فيمن وجد
مثنها ووجدها تباع فإنهما ليسا صرحيني وال ظاهرين فيمن وجد مثن الرقبة ومل جيدها,
فهو مما لالجتهاد فيه جمال.
جدَ َثمَنَ ا ْلمَاءِ َولَمْ يَجِدْ مَا يَشَْترِيهِ( ,)25فكما أنه ينتقل
 - 3القياس على مالَوْ َو َ
هنا للبدل وهو التيمم فإنه ينتقل هناك للبدل وهو الصيام .

( )23حيح البخاري كتا الصوم اب إذا جامع يف رمضان ،ومل ياا له شيك ،فتصدق بليه فليافر (/3
. )1936 ( )32
( )24أ,اام الافارات رجاك املطريف رسالة ماجستن يف اجلامعة اإلسالمي ملف  pdfبل الشباة العنابوتية
فحة .222
( )25املغين سبا قدامة (. )26 /8
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املناقشة  :ميكن مناقشة هذا االستدالل بوجود الفرق ,فإن مثن املاء ال يقوم
مقام املاء يف التطهري خبالف مثن الرقبة فإن التصدق به على املساكني يف معنى العتق كما
سريد يف أدلة أصحاب القول الثاني .
أدلة القول الثاين :
 - 1إن الناظر يف خصال الكفارة املبنية على الرتتيب ككفارة القتل والظهار
والوطء يف نهار رمضان يلحظ أن الرتتيب روعي فيه قُدرة مرتكب الذنب ,وأنه ال
ميكن تطهريه بفعل خصلة هو قادر على ما فوقها ,وهذه اخلصال رُتبت من قبل الشارع
العتبارات يلحظها الفقيه ,فأوىل هذه اخلصال  :عتق الرقبة ,وقد قدم الشتماله على
معنيني  :أحدمها  :تأديب النفس وتطهريها بإيالمها باخلروج عن شيء من شهواتها
الكربى وهي حب املال ,فتحرير الرقبة بذل لقدر كبري من املال النفيس الذي جبلت
النفوس على حبه ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [الفجر ]20 :والشح به ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [اإلسراء]100 :
واآلخر  :ما يف عتق الرقبة من النفع املتعدي ,حيث إن العتيق ينتفع بهذه الكفارة مع
ما حيصل للمكفر من الطهارة من الذنب والتخلص من شؤمه.
اخلصلة الثانية  :الصيام ,والصيام يشرتك مع اإلعتاق يف أنه تأديبٌ للنفس
وتطهريٌ هلا بإيالمها برتك شيء من شهواتها الكربى وهي شهوة الطعام والشراب
واجلماع مدة طويلة ,لكن هذه اخلصلة من الكفارة نفعُها قاصر على املكفِّر ال تتعداه
لغريه ,فهي ليست مرادة للشارع أوالً ولذا أخّرها ,وهذا من تفضيل املتعدي على
القاصر ,وال ميكن التسوية بني ما فرّق اهلل سبحانه وتعاىل .
اخلصلة الثالثة  :إطعام ستني مسكيناً ,وهذه اخلصلة تشرتك مع اخلصلة األوىل
يف املعاني املقصودة منها إال أنها ختتلف عنها يف سهولتها ,إذ إن إطعام ستني مسكيناً
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يقل كثرياً عن اإلعتاق والصيام كما ال خيفى ,وهذا التخفيف من رمحة اهلل سبحانه
وتعاىل ,فمن قُ ِدر عليه رزقُه أعفي من األوىل ,فإن ضعف عن الصيام أعفي من
األوىل والثانية ,ولعل الستني مسكيناً بالنسبة له يف معنى اإلعتاق أو الصيام لقلة ذات
يده وضعفه عن الصيام ,كما أن الفقيه يالحظ أن النفع املتعدي يف الكفارة مشل
الرقيق واملساكني ,وإذا كانت النعمة على عبد واحد بالعتقِ عظيمةً فإن إطعام عددٍ من
املساكني ميكن أن يعدِل ذلك ,وقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل إطعام املساكني يف معنى
إعتاق الرقاب كما قال سبحانه وتعاىل ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [البلد ]16 - 12 :وقد أيدت
اللجنة الدائمة للفتوى يف اململكة العربية السعودية يف فتواها رقم ( )669مساحةَ مفيت
عام اململكة السابق الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل يف فتواه الصادرة برقم
 1 / 889وتاريخ  1389 / 4 / 5هـ بشأن من أوصى بعتق رقبةٍ ِمن تركته كل سنة ما
يصنع وكيله بعد إلغاء الرق وإعتاق كافة األرقاء ؟ وهذا نص الفتوى  :املتعني عليكم
تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع امللك املذكور وما دام تعذر عليكم مشرتى عبيد
يف الوقت احلاضر ,ولستم بأمل تُحصِّلون عبيدًا تباع ,فالذي نراه :أنه عند تعذر
مشرتى العبيد يصار إىل ما يف معناه مما ذكره العلماء رمحهم اهلل تعاىل من أوجه الرب
واإلحسان ,واهلل تعاىل إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعني عليه
وعجز عنه  -أثابه اهلل على نيته ,وأعاضه عما معه بأشياء هيأها له ,وقد قال تعاىل
يف حمكم كتابه :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ.
فقرن اهلل تعاىل إطعام اليتيم القريب ,واملسكني املعدم بفك الرقبة ,مما يدل على
أهمية هذا وعظم ثوابه ,ويف معنى هذا مجلة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية,
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وعليه أنتم جتمعون قيمة العبد ثم تتصدقون بها على أفقر من جتدون من قرابة
املوصي ,وإن كان فيهم أيتام ومدينون فهم أوىل ,وال حيل أن حيابى بها أحد من غري
()26

املستحقني .ا.ه

والفقهاء يعاملون شرط الواقف مبا يعاملون به نص الشارع قال ابن عابدين
رمحه اهلل  :قوهلم (شرط الواقف كنص الشارع) أي يف املفهوم والداللة ,ووجوب
العمل به )27(.وقال الدكتور وهبة الزحيلي  :اتفق الفقهاء على هذه العبارة وهي أن
(شرط الواقف كنص الشارع) ,)28(.وعليه فيمكن أن يستأنس بتفسري مساحة املفيت
العام السابق لشرط الواقف على أنه يصلح تأويال لنص الشارع يف عتق الرقاب إذا
وجد مثنها وتعذر وجودها.
فإذا كان إطعام املساكني يف معنى عتق الرقبة ,وكان مقرتف ما يوجب الكفارة
قادراً على مثن الرقبة فإن القول بأنه يتصدق بثمن الرقبة على املساكني أقرب إىل
مقصود الشارع  -واهلل أعلم  -من نقله إىل خصلة نفعها قاصر عليه وهي الصيام,
خاصة أن كثريا ممن اقرتفوا ما يوجب الكفارة يشق عليهم الصيام كثريا فيرتكونه
مطلقاً ,أو يتساهلون يف االنتقال إىل بدله وهو إطعام ستني مسكيناً كما يف الظهار
واجلماع يف نهار رمضان ,ويف القتل على أحد القولني ,ومن غري املعقول شرعا وعقالً
ُكف َر من يستطيع مثن الرقبة بإطعام ستني مسكيناً .
أن ي ِّ

( )26فتاوى اللجنة الدائهة .415/16
( )27الدر املختار و,اشية ابا بابديا (رد احملتار) ()366 /4
( )28الفقه اإلسالمي وأدلته للز,يلي ()7627 /10
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 - 2أن مثن الرقبة يقوم مقام الرقبة عند عدمها التفاق الفقهاء على أن دية
اجلنني عبد أو أمة أو عُ ْش ُر دي ِة أُمِّهِ ,أي مخس من اإلبل(.)29
املناقشة  :ميكن مناقشة هذا االستدالل بأن هذا القول يتضمن أمرين :أحدهما
 :إقامة مثن الرقبة مقام الرقبة .والثاني  :تغيري مصرف هذه اخلصلة من العبد املعتق إىل
املساكني  .وهذا الدليل إمنا يدل على القضية األوىل دون الثانية ,والفقهاء أقاموا اإلبل
مقام الرقبة لكن مصرفها ثابت وهم ورثة اجلنني.
اجلواب  :سبق يف الدليل األول بيان أن املساكني يف معنى الرقاب.
 - 3أن مثن الرقبة يقوم مقامها قياساً على دفع القيمة يف الصدقات والكفارات
()30

وهو مذهب طائفة من أهل العلم.

املناقشة  :ميكن مناقشة هذا االستدالل بأنه غري ملزم ملن ال يرى جواز دفع
القيمة يف الصدقات والكفارات.
 - 4أن مثن الرقبة يقوم مقامها قياساً على جواز إخراج زكاة الفطر من قوت
الناس ولو مل يكن منصوصاً كالرز.

()31

 - 5أن مثن الرقبة يقوم مقامها قياساً على إخراج الغنم أو النقود بدل نقص
السن يف زكاة اإلبل ,ففي صحيح البخاري أن أنسا رضي اهلل عنه حدث أن أبا بكر
( )29التشريع اجلنائي لعبد القادر بودة  ، 174 /2فتوى لألستاذ الدكتور بل حميي الديا القره داغي بل
موقعه بل شباة اإل ا ت:
http://www.qaradaghi.com/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3046:2014-11-2621-03-23&catid=128:2009-11-07-08-04-01&Itemid=50

وقد قل إمجاع الفقهاك بل ذلس املاوردي كها يف احلاوي الابن ()394 -393/12
( )30املرجع الساب.,
( )31ا ظر  :الفتوى رقم ( )18393ما فتاوى اللجنة الدائهة للفتوى ابملهلاة العربية السعودية برائسة الشيخ
ابا ابز رمحه هللا .266/8
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رضي اهلل عنه كتب له فريضة الصدقة اليت أمر اهلل رسوله صلى اهلل عليه وسلم  :من
بلغت عنده من اإلبل صدقة اجلذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه
احلقة وجيعل معها شاتني إن استيسرتا له ,أو عشرين درهماً "..احلديث

()32

 - 6أن مثن الرقبة يقوم مقامها بدليل إقامة الصحابة رضوان اهلل عليهم نصف
صاع من احلنطة مقام صاع من الرب أو الشعري ملا يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهلل
عنهما ,قال " :فرض النيب صلى اهلل عليه وسلم صدقة الفطر  -أو قال :رمضان
 على الذكر ,واألنثى ,واحلر ,واململوك صاعاً من متر ,أو صاعاً من شعري" فعدلالناس به نصف صاع من بر

()33

 - 7أن الثمن يقوم مقام الرقبة إذا مل توجد مطلقا كما يقوم مقامها إذا مل
توجد يف ملك املكفر.
 - 8أن مجيع النصوص الشرعية اليت ذكرت انتقال الشخص الذي وجب
عليه حترير رقبة يف الكفارات إىل الصيام قيدت هذا االنتقال بعدم استطاعته املالية,
ففي كفارة القتل اخلطأ يقول تعاىل بعد ذكر احلكم األصلي وهو حترير رقبة  :ﭽ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﭼ [النساء ,]92 :ويف كفارة األميان يقول تعاىل  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
( )32حيح البخاري كتا بدك الو,ي اب ما بلغت بنده دقة بنت اض وليست بنده 145/2
(. )1453واجل بة ما مت هلا ثالث سنني  ،واحلقة ما مت هلا أربع .
دقة الفطر بل احلر واملهلوك (، )1511 ( )131 /2
( )33حيح البخاري واللفظ له  ،كتا الزكاة اب
حيح مسلم كتا الزكاة اب زكاة الفطر بل املسلهني ما التهر والشعن ، )984( 677/2وا ظر يف
ه ا اسستدسل فتوى الشيخ القره داغي السابقة.
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ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [املائدة , ]89 :ويف
كفارة الظهار يقول سبحانه ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [اجملادلة ,]4 ,3 :وكذلك احلديث الصحيح يف كفارة مَنْ واقع
زوجته يف نهار رمضان فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال له« :هل جتد رقبة
تعتقها؟» قال :ال ,قال« :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني» احلديث( )34وبنا ًء
على هذه النصوص الواضحات فإن االنتقال إىل قيمة الرقبة وهي حمددة باإلمجاع
خبمسة مجال أوىل وأوضح وأقوى من االنتقال إىل الصيام ؛ ألنه انتقال إىل البدل
املباشر.

()35

املناقشة  :ميكن مناقشة هذا االستدالل بأن الوجود الذي رُتب االنتقال إىل
البدل على عدمه هو وجود الرقبة المثنها ,فإنه قال كما يف احلديث " :هل جتد رقبة"؟
ومل يقل مثنها.
اجلواب  :وميكن اجلواب بأن الثمن يقوم مقام الرقبة إذا مل توجد مطلقا كما
يقوم مقامها إذا مل توجد يف ملك املكفِّر ووجدت خارجه.

( )34حيح البخاري كتا الصوم اب إذا جامع يف رمضان ،ومل ياا له شيك ،فتصدق بليه فليافر (/3
. )1936 ( )32
( )35فتوى األستاذ الدكتور بل حميي الديا القره داغي بل موقعه بل شباة اإل ا ت :
http://www.qaradaghi.com/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3046:2014-11-2621-03-23&catid=128:2009-11-07-08-04-01&Itemid=50
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الرتجيح
من خالل استعراض أدلة القولني وما ورد عليها من مناقشات وأجوبة ,وبالنظر
إىل مقصود الشارع احلكيم يف الكفارات من تطهريٍ ملرتكب الذنب ,وردعٍ له ولغريه عن
الوقوع يف الذنب ,ونفعٍ متعدٍ لغري املكفِّر كالعبد واملساكني فإن للقول الثاني من
الوجاهة والقرب من مقاصد الشرع ما جيعله حمل اعتبار ,ويزيد من اعتبارها ما يف
فتوى مساحة مفيت عام اململكة السابق رمحه اهلل من فهم عميق ,واستدالل لطيف,
واهلل سبحانه املرجو أن يلهمنا الصواب ,ويعذرنا عن اخلطأ والزلل ,وال حيرمنا أجر
االجتهاد وبذل الوسع ,واحلمد هلل رب العاملني.
املبحث الثاين :تقدير مثن الرقبة
اختلف القائلون بأن من وجد مثن الرقبة ومل جيد الرقبة يتصدق بثمنها على
املساكني وال جيزؤه أن ينتقل إىل الصيام يف تقدير مثن الرقبة على قولني:
القول األول :
ذهب الشيخ عبد القادر عودة رمحه اهلل إىل أنه يرجع يف تقدير مثن الرقبة إىل
ولي األمر ,قال رمحه اهلل  :وتقدير قيمة الرقبة يرتك ألولياء األمور ,)36(.ومل يعلل
رمحه اهلل هلذا القول ,علما أن الرقاب لو كانت موجودة لكان بينها من التفاوت ما
حيتاج معه لتقدير يرجع الناس إليه ,وما ذكره رمحه اهلل فيه نظر ,فإن احلاكم لو كان
الرق موجوداً ألمكنه أن ينتدب من أهل النظر من يقدر قيمة الرقبة أما وإن الرق قد
ألغي ومل يعد له وجود نظامي فإن التقدير حيتاج إىل اجتهاد فقهي ,وهو ما سيجعل

( )36التشريع اجلنائي اإلسالمي مقار ابلقا ون الوضعي ()174 /2
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هذا القول يؤول إىل الدور ,فالفقهاء حييلونه إىل والة األمر ,ووالة األمر حييلونه إىل
الفقهاء.
القول الثاين :
وذهب األستاذ الدكتور علي حميي الدين القره داغي إىل أن قيمة الرقبة تعدل
نصف عُشر الدية الكاملة ,قال حفظه اهلل  :واتفقوا أيضاً على أن البديل عن الغرّة يف
حالة فقدانها حِ ّساً  :بأن مل توجد فعالً  -كما يف زمننا  ,-أو شرعاً  :بأن وجدت
بأكثر من مثن مثلها فحينئذ جيب بدهلا وهي عُشر دية األم ,أو نصف عشر الدية
الكاملة ,وهي مخس ]من[ اإلبل ,أو مخسون ديناراً من الذهب أي مثقاالً وهو يعادل
 215غرام ونصف غرام من الذهب ,أو ستمائة درهم من الفضة أي  1785غراماً من
الفضة .
وقد رأى مجع من الفقهاء من السلف الصاحل على أن األصل املعتمد هو
التقدير باجلمل ,وبالتالي فإن قيمة مخسة مجال متوسطة اليوم يف حدود عشرة آالف
ريـال قطري أو سعودي ,وهي قيمة نصف عشر الدية الكاملة يف عصرنا احلاضر ومن
هنا فاحلل هنا حمل اتفاق ,وهو دفع مخسة من االبل ,وال مانع شرعاً عند الكثريين
من دفع قيمتها وهي عشرة آالف ريـال قطري أي  2740دوالراً ,وهذا أصل قوي
صاحل للقياس عليه .

()37

( )37فتوى األستاذ الدكتور بل حميي الديا القره داغي بنصها بل موقعه بل شباة اإل ا ت:
http://www.qaradaghi.com/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3046:2014-11-2621-03-23&catid=128:2009-11-07-08-04-01&Itemid=50.
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دليل هذا القول:
استدل القره داغي على هذا القول بإمجاع الفقهاء على تقدير الغرة الواجبة دية
للجنني بعُشر دية أُمِّهِ أو بنصف عشر دية الرجل احلر املسلم ( ,)38قال املاوردي رمحه
اهلل  :قال الشافعي رضي اهلل عنهَ " :وقِيمَتُهَا ِإذَا كَانَ الْجَنِنيُ حُرًّا مُسْ ِلمًا نِصْفُ عُ ْش ِر
دِيَ ِة مُ ْسلِمٍ ".
قَالَ ا ْلمَاوَ ْردِيُّ :ا ْعلَمْ أَنَّ إِ ْطلَاقَ الْغِرَّةِ لَا يَنْفِي عَنْهَا جَهَالَةَ الْأَوْصَافِ فَاحْتِيجَ ِإلَى
جمِيعِ الدِّيَاتِ فِي الصِّفَةِ فَ َع َدلَ ِإلَى وصفها
تَ ْقدِيرِهَا ِبمَا يَنْفِي الْجَهَالَةَ عَنْهَا لِتَسَاوِي َ
سِّتمِائَةِ
ُو َمتْ بِنِصْفِ عُ ْشرِ الدِّيَةِ خَمْسٍ مِنَ الْإِِبلِ ,أَوْ ِ
بِالْقِيمَةِ ,لِأَنَّهَا أَنْفَى ِللْجَهَالَةِ فَق ِّ
َالسلَامَةِ مِنَ الْعُيُوبِ َفلَا يُقْبَلُ
َدمْنَا مِنَ السِّنِّ و َّ
دِرْهَمٍ أو مخسني دينار َمعَ وَصْفِهَا ِبمَا ق َّ
مِنْهُ الْغُرَّةُ فِي الْجَنِنيِ الْحُرِّ ا ْلمُ ْسلِمِ إِلَّا بِ َهذِهِ الْقِيمَةِ ,وَإَِّنمَا كَانَ َك َذلِكَ لَِأ ْمرَيْنِ :أََثرٍ,
َومَعْنًى.
ضيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَدَّرُوهَا بِ َهذَا
ٍّ وَزَ ْيدٍ رَ ِ
فَأَمَّا الْأََثرُ فَهُوَ مَا رُ ِويَ عَنْ ُع َمرَ َو َعلِي
الْ َقدْرِ َّالذِي لَمْ يُخَالَفُوا فِيهِ فَكَانَ ِإجْمَاعًا.
وَأَمَّا ا ْلمَعْنَى :فَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْجَنِنيُ َعلَى أَقَلِّ َأحْوَالِ الْإِنْسَانِ اعْتُِبرَ فِيهِ أَقَلُّ مَا
خمْسٍ مِنَ الْإِِبلِ هِيَ
الشرْعُ مِنَ الدِّيَاتِ وَهُوَ دِيَةُ ا ْلمُوضِحَةَِ ,ودِيَةُ السِّنِّ ا ْل ُمقَدَّرَةُ بِ َ
قَدَّرَهُ َّ
نِصْفُ عُ ْشرِ دِيَةِ النَّفْسِ فَجَ َعلَ أَقَلَّ الدِّيَاتِ َقدْرًا حَدًّا لِأَقَلِّ النُّفُوسِ حَالًا.

()39

وقال ابن املنذر  :وقيمة الغرة اليت جيب قبوهلا نصف عشر دية الرجل وهذا
()40

قول :مالك ,والشافعي ,والكويف ,ومن تبعهم.

( )38املرجع الساب.,
( )39احلاوي الابن ()394 -393/12
( )40اإلقناع سبا املن ر ()368 /1
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وقال ابن قدامة رمحه اهلل  :الغرة قيمتها نصف عشر الدية ,وهي مخس من
اإلبل .روي ذلك عن عمر ,وزيد - ,رضي اهلل عنهما  .-وبه قال النخعي,
والشعيب ,وربيعة ,وقتادة ,ومالك ,والشافعي ,وإسحاق ,وأصحاب الرأي .وألن ذلك
()41

أقل ما قدره الشرع يف اجلنايات ,وهو أرش املوضحة ودية السن ,فرددناه إليه.

ض ْربٍ,
ويف الشرح الكبري للدردير املالكي ( :وَفِي) إلْقَاءِ (الْجَنِنيِ ,وَِإنْ َعلَقَةً) بِ َ
جبِ (أُمِّهِ).
أَوْ تَخْوِيفٍَ ,أوْ شَمِّ رِيحٍ (عُ ْشرُ) وَا ِ

()42

املناقشة
مع موافقة الدكتور القره داغي يف تقدير الرقبة خبمس من اإلبل وهو ما ميثل
عشر دية املرأة املسلمة ونصف عشر دية املسلم الذكر إال أن بعض ما ذكره من تقديرات
يف فتواه حمل نظر ومناقشة ,ومن ذلك :
 - 1تقديره قيمة الرقبة خبمسني ديناراً من الذهب أو ستمائة درهم من الفضة .
فإن هذا مبين على القول بأن الذهب والفضة من أصول الديات ,والراجح يف نظري
أن اإلبل هي األصل يف الديات ,وغريها مقدر بها .
 - 2تقديره قيمة مخس من اإلبل بعشرة آالف ريال سعودي  .وهذا حمل
نظر أيضاً ,فإن آخر تقدير لدية اخلطأ يف اململكة العربية السعودية هو ما صدر به
تعميم اجمللس األعلى للقضاء يف اململكة العربية السعودية برقم /192ت يف
1432/10/9ه أن دية اخلطأ  300,000ثالمثائة ألف ريال( ,)43وعليه فإن نصف
عشر دية اخلطأ يف اململكة العربية السعودية هو  15,000عشرة آالف ريال .
( )41املغين سبا قدامة ()408 /8
( )42الشرح الابن للشيخ الدردير و,اشية الدسوقي ()268 /4
( )43ا ظر ص التعهيم بل املوقع الرمسي للهجلإل األبل للقضاك ابملهلاة العربية السعودية بل ه ا الرابط:
http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conArticle&contentid=1092&categoryid=443
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الرتجيح
إنه وبالنظر لقولي الشيخني عبد القادر عودة رمحه اهلل والدكتور علي القره
داغي حفظه اهلل ,وبالنظر إىل تقدير أهل العلم لقيمة الغرة الواجبة ديةً للجنني فإن
الراجح أن قيمة الرقبة الواجبة يف الكفارات هي مخس من اإلبل أو قيمتها ,ويُرجع يف
تقدير قيمتها يف كل بلد إىل تقدير والة أمرها لدية النفس من النقود ,فقيمة الرقبة هي
نصف عشر الدية يف كل بلد حبسب تقدير والة أمره للدية ,ويف البالد غري اإلسالمية
اليت ال تعتمد دية النفس اليت قدرها الشارع يُرجع يف ذلك ألقرب البالد اإلسالمية
إليها قياساً على أوقات الصلوات واإلمساك واإلفطار يف البالد اليت ختتفي فيها
العالمات الشرعية ,واهلل أعلم.
اخلامتة
ويف ختام هذا البحث أخلص إىل النتائج التالية:
 - 1الرق كان موجوداً قبل اإلسالم.
 - 2اإلسالم مل مينع الرق ,وإمنا منع مَصادِره احملرمة ,كالسرقة واخلطف
والقهر.
 - 3اإلسالم توسع يف وسائل العتق ,سواء كان ذلك إحساناً ,أو على سبيل
التكفري عن الذنوب اليت جاءت الشريعة مبشروعية التكفري عنها ,أو باملكاتبة ,أو
باستيالد السيد أمته.
 - 4منعت األمم املتحدة ومجيع أعضائها الرق واالسرتقاق منعاً باتاَ ,وما
يوجد منه اليوم  -إن وجد  -فهو خارج نطاق القوانني الدولية واحمللية ,وعليه فإن
الرق يف حكم املعدوم.
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 - 5أهل العلم املعاصرون خمتلفون فيمن وجب عليه حترير رقبة فوجد مثنها
ُعد يف حكم الواجد للرقبة أو ال ؟
ومل جيد الرقبة هل ي ُّ
 - 6الراجح  -عندي  -أن من وجب عليه حترير رقبة ,فوجد مثنها ومل
ُعد يف حكم الواجد للرقبة ,ويتصدق بثمنها على املساكني.
جيد الرقبة ي ُّ
 - 7الرقبة تقدر خبمس من اإلبل ,ومن النقود بنصف عُشْر دية اخلطأ ,حبسب
تقدير ولي األمر لدية اخلطأ يف البلد اإلسالمي ,ويف البالد غري اإلسالمية يعترب بأقرب
البالد اإلسالمية هلا.
 - 8دية اخلطأ يف اململكة العربية السعودية حبسب آخر تقدير جمللس القضاء
األعلى( )300,000ريال ,وعليه فإن قيمة الرقبة تساوي )15,000( :ريال
سعودي.
وأوصي مبا يلي:
 - 1أن يعيد طالب العلم الذين يستقبلون أسئلة الناس النظر يف هذه املسألة
وفق أدلة كل قول من األقوال ,فإن هلذه املسألة عالقة مهمة بالفقراء باعتبارهم
املصرف البديل عند من يقول بالقيمة ,كما أن هلا عال قة قوية ومهمة مبن وجبت
عليه الكفارة باعتبار الصيام الذي هو بدل عن العتق فيه مشقة عظيمة وكثري ممن
جتب عليهم الكفارة ينتقلون لبدله وهو اإلطعام بعلة العجز وعدم القدرة .
 - 2كما أوصي بدراسة مسألة التكفري بالعتق بعد إلغاء الرق ومنعه عاملياً,
باعتبار أن هذا الرق الباقي خارج نطاق القوانني ,كما أن فتاوى التكفري بإعتاق هؤالء
األرقاء سبب لالستمرار بإمساكهم ,كما أنه سبب للتحايل بدعاوى وجود الرق
الكاذبة لسلب أموال املكفرين بالعتق .

الافارة بثها الرقبة بند تع رها

609

املصادر واملراجع
[ ]1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ حممد األمني بن حممد املختار بن
عبد القادر اجلكين الشنقيطي (املتوفى 1393 :هـ)الناشر  :دار الفكر للطباعة و
النشر و التوزيع بريوت – لبنان عام النشر  1415 :هـ  1995 -مـ.
[ ]2اإلقناع ألبي بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (املتوفى319 :هـ)
حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين الطبعة :األوىل 1408 ,هـ.
[ ]3جامع البيان يف تأويل القرآن لإلمام حممد بن جرير الطربي (املتوفى310 :هـ)
حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األوىل,
 1420هـ  2000 -م.
[ ]4البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن حممد ,املعروف بابن
جنيم املصري احلنفي الناشر :دار الكتاب اإلسالمي الطبعة :الثانية.
[ ]5التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ,للشيخ عبد القادر عودة,
الناشر :دار الكاتب العربي ,بريوت.
[ ]6تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) للشيخ حممد رشيد رضا القلموني احلسيين
(املتوفى1354 :هـ) الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب سنة النشر 1990 :م.
[ ]7اجلامع الصحيح ألبي عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية
البخاري ,حسب ترقيم فتح الباري الناشر  :دار الشعب – القاهرة الطبعة :
األوىل.1987 – 1407 ,
[ ]8اجلامع الصحيح ألبي احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري
الناشر  :دار اجليل بريوت ودار األفاق اجلديدة ـ بريوت.

ببدهللا با محد السااكر

610

[ ]9حاشية الدسوقي على الشرح الكبري حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي
املالكي(املتوفى1230 :هـ) الناشر :دار الفكر.
[ ]10احلاوي الكبري يف فقه الشافعي ألبي احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب
البصري البغدادي ,الشهري باملاوردي الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت
1419هـ .
[ ]11رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ,حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن
عابدين الدمشقي احلنفي (املتوفى1252 :هـ الناشر :دار الفكر -بريوت
الطبعة :الثانية1412 ,هـ 1992 -م.
[ ]12شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي لشمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي
املصري احلنبلي (املتوفى772 :هـ) الناشر :دار العبيكان ,الطبعة :األوىل,
 1413هـ  1993 -م.
[ ]13الشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ حممد بن صاحل بن حممد العثيمني الناشر:
دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل 1428 - 1422 ,هـ .
[ ]14العناية شرح اهلداية ل حممد بن حممد بن حممود ,أكمل الدين أبي عبد اهلل ابن
الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابرتي (املتوفى786 :هـ)
الناشر :دار الفكر.
الزحَ ْي ِليّ الناشر :دار
[ ]15الفقه اإلسالمي وأدلته تأليف الدكتور وَهْبَة بن مصطفى ُّ
الفكر  -سوريَّة – دمشق الطبعة :الرَّابعة.
[ ]16كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن
إدريس البهوتى احلنبلى (املتوفى1051 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية.

الافارة بثها الرقبة بند تع رها

611

[ ]17املبدع يف شرح املقنع إلبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح ,أبي إسحاق,
برهان الدين (املتوفى884 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت – لبنان
الطبعة :األوىل 1418 ,هـ  1997 -م.
[ ]18املبسوط لإلمام حممد بن أمحد بن أبي سهل مشس األئمة السرخسي احلنفي
الناشر :دار املعرفة – بريوت 1414هـ 1993 -م .
[ ]19احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ألبي حممد عبد احلق بن غالب بن عبد
الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاربي (املتوفى542 :هـ) احملقق :عبد
السالم عبد الشايف حممد الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :األوىل
  1422هـ.[ ]20املغين البن قدامة بتحقيق الدكتور عبد اهلل الرتكي والدكتور عبد الفتاح احللو
طبعة دار هجر األوىل 1406هـ .
[ ]21مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج لشمس الدين ,حممد بن أمحد
اخلطيب الشربيين الشافعي (املتوفى977 :هـ) الناشر :دار الكتب العلمية
الطبعة :األوىل1415 ,هـ 1994 -م.

ببدهللا با محد السااكر

612

What is necessary on the person who has the price of the slave and cannot find
the slave in the atonements
Dr. Abdullah hama alsakakir
Associate Professor in the Department of Fiqh Qassim University.
Abstract. The research can be summarized in the following points:
1- Slavery was existent in the pre-Islam period.
2- Islam did not prohibit slavery, but it prohibited its illegal sources such as robbery, kidnapping and
oppression.
3- Islam has extended the means of manumission whether as a charity, or as an atonement which
Sharia has provided the legality or its atonement, or by Mukatabah ( the slave sells himself), or by the
master’s begetting to his bondmaid.
4- The united nations and all of its members have banned slavery completely. What existed of it
today- if any- is beyond the international and local laws, consequently, slavery is non-existent.
5- The contemporary scholars were at difference regarding the one who has to liberate a slave and
found its price, but he did not the slave, will he be in the judgment of the one who has found the slave?
6- The preponderant opinion- for me- is that the one who has to liberate a slave and found its price,
but he did not the slave, shall be in the judgment of the one who found it, and shall give charity of its
price on the needy people.
7- The slave is estimated by 5 camels, or from the money by half of the tenth of wrongful death
according to the estimation of the ruler for the wrongful death in the Islamic country. As for the nonIslamic countries, it will be by the estimation of the nearest Islamic country.
The blood money in The kingdom of Saudi Arabia, according to the last estimation of the supreme
judicial council, is ( 300.000) Riyals, consequently, he value of the slave is (15.000) Saudi Riyals.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)9العدد ( ،)2ص ص ( ،678-613ربيع اثين 1437هـ/يناير 2016م)

الصحابة الذين حكي عنهم اخلالف يف راب الفضل
"مجعاً ودراسة"
2

د .ماهر ذيب أبو شاويش ،1و د .حممد فوزي احلادر

 1أُستاذ ِ
الفقه املشارك (ابحث رئيس) ،قسم الدراسات اإلسالميّة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،جامعة طيبة
 2أُستاذ ِ
الفقه املشارك (ابحث مشارك) ،قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية،
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم
مل ّخص البحث .تناول هذا البحث مسألة من املسـائ املتعلقـة ححـد نـوع ِّ الـراب  -راب الفضـ  -وهـ
الذين حك عنهم اخلالف يف راب الفض  ،وقد جاء البحث لإلجابة على أربعة تساؤالت

الصـحابة

األول :من هم الصحابة  -رض هللا عنهم  -الذين حك عنهم اخلالف يف راب الفض ؟
الثاين :من ثبت رجوعه من الصحابة رض هللا عنهم عن القـول ـوا راب الفضـ ؟ ومـن يرجـع مـنهم ،أو
اختلف يف رجوعه ؟
الثالث :ما املستند الذي استند عليه من قال وا راب الفض مـن الصـحابة رضـ هللا عـنهم؟ وااـواب عـن
ذلك.
الرابع :ه راب الفض جممع على حترميه ؟ أم أنه مسألة خالفية ؟
مث ختم البحث حهم النتائج اليت مت التوص إليها.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم األمتان األكمالن على أفضل اخللق
والرسل ،سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
الدين ،أمّا بعد:
فإن من أعظم النعم اليت امنت اهلل بها على عباده يف هذه احلياة الدنيا:
نعمة املال ،الذي جعله اهلل قواماً يف هذه احلياة للبشر؛ ليدركوا به حاجاتهم،
ويستقيم به معاشهم ،ويعمروا الكون الذي استخلفوا فيه كما أراد الباري
سبحانه وتعاىل.
ولئال يصبح هذا املال نقمةً على اإلنسان ،وال خيرج عن الغاية اليت
قصدها الشارع من ورائه  ،جاءت الشريعة الغرّاء ببيان أحكامه ،والقواعد اليت
يُحتكمُ إليها عند األخذ واإلعطاء للمال ،والتعامل به عموماً ،مبا يكفل حتقيق
مصاحل العباد ،والعدل بينهم ،وال يشقى اخللق بسببه.
وإنَّ من أهم األحكام اليت عنت الشريعة اإلسالمية ببيانه يف هذا الباب:
فقه الربا وأحكامه ،فهو رأس األمر فيه ،وعموده ،وذروة سنامه؛ خرقُ أحكامه
فيه شرٌ عظيم ،وإثمٌ جليل ،تض افرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على
التحذير منه ،وبيان أحكامه؛ لئال يقع املكلف يف احملذور منه.
ولقد اعتنى ا لفقهاء قدمياً وحديثاً بهذا الباب أميا عناية ،دراسةً ،وتأصيالً،
وتفريعاً ملسائله القدمية واملعاصرة ،ومن هؤالء الفقهاء :فقهاء الصحابة – رضي
اهلل عنهم – فهم أعلم األمة وأفقهها؛ إذ شهدوا التنزيل ،ومسعوا من خري الربية
عليه الصالة والسالم ،وأخذوا على عاتقهم تعلي م األمة ،ونقل األحكام هلا،
فجزاهم اهلل خري اجلزاء.
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ومن مسائل الربا اليت كانت مثاراً للخالف بني الصحابة رضي اهلل عنهم:
إباحة ربا الفضل ،فقد كان فيه خالف قديم بينهم ،وحكي ذلك عن طائفة
منهم ،ومنهم من ثبت رجوعه عن ذلك ،ومنهم من اُ ختلف يف رجوعه.
وتكمن أهمية هذه املسألة :أنين رأيت – بعد البحث – أنّ كثرياً من
الفقهاء ينسبون إىل بعض الصحابة القول جبواز ربا الفضل ،وقد ال يثبت عنهم
ذلك البتة ،وبعضهم يُحكى عنه ذلك مع أنه ال يثبت عنه القول بربا الفضل
بطريقٍ صحيح.
وقد وجدت أن هذه املسألة متناثرة األطراف يف مصنفات الفقهءاء واحملءدثني
– خاصةً املطوالت منها – فقصءدتُ إىل مجءع هءذه املسءألة ،وحتقيقهءا ،وتسءلي
الضءءوء علءءى أهءءم متعلقاتهءءا ،سءءواء أكانءءت مءءن اجل انءءا احلءءديثيّ أم الفقهءءيّ؛
للخروج بدراسة مستقلة هلذه املسألة وحتقيقها مبنهج علميّ فقهي حديثيّ.
مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
أوالً :من هم الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -الذين حكي عنهم اخلالف يف

ربا الفضل؟

اثنياً :من ثبت رجوعه من الصحابة رضي اهلل عنهم عن القول جبواز ربا
الفضل؟ ومن مل يرجع منهم ،أو اُختلف يف رجوعه ؟
اثلثاً :ما املستند الذي استند عليه من قال جبواز ربا الفضل من الصحابة رضي

اهلل عنهم؟ واجلواب عن ذلك.
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رابعاً :هل اخلالف احملكي عن بعض الصحابة جيعل هذه املسألة – أعين
حتريم ربا الفضل – من املسائل اخلالفية؟ أم أنه جممع على حترميه ،وال يؤثر ذلك
اخلالف ؟
وقد اقتضى البحثُ يف هذه املسألة أن يكون يف مقدمة ،وأربعة مباحث،
وخامتة ،على النحو اآلتي:
املبحث األول :التعريف ابملصطلحات الواردة يف البحث
املطلا األول :تعريف الصحابيّ
املطلا الثاني :تعريف ربا الفضل
املبحث الثاين :حكم راب الفضل
املطلا األول :أدلة الكتاب على حتريم ربا الفضل
املطلا الثاني :أدلة السنة على حتريم ربا الفضل
ِ
ب إليهم القول جبواز راب الفضل ومن رجع
املبحث الثالث :الصحابة الذين نُس َ
منهم ودليلهم على ذلك
ا إليهم القول جبواز ربا الفضل
املطلا األول :الصحابة الذين نُ ِس َ
املطلا الثاني :الصحابة الذين رجعوا عن قوهلم جبواز ربا الفضل
املطلا الثالث :أدلة من قال بربا الفضل
املبحث الرابع :اإلمجاع على حترمي راب الفضل
اخلامتة

واهلل من وراء القصد ،وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه
الكريم ،إنه مسيع عليم.
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املبحث األول :التعريف ابملصطلحات الواردة يف البحث
يتضءءمن هءءذا املبحءءث تعريف ءاً بءءأهم املصءءطلحات الءءواردة يف البحءءث ،وهءءي:
الصحابة ،ربا الفضل ،وميكن بيان ذلك يف مطلبني على النحو اآلتي:
الصحاب
املطلب األول :تعريف
ّ
الصحاب لغة:
الفرع األول:
ّ

ي منسءءوب إىل الصءءحابة ،والصءءحابة إمءءا مبعنءءى الصءءحبة ،وإمءءا مبعنءءى
الصءءحاب ّ

صاحا ،فكل من صحا غريه ولءو سءاعة فهءو صءاحا؛ ألن الصءاحا اسءم فاعءل
حاَ ،يقءال :صءحبه يصءحبه صءحبة ،بالضءم ،وصءحابة بءالفتح ،وصءاحبه:
من صَء ِ
عاشره والزمه ورافقه ،والصاحا املعاشر واملالزم واملرافق(.)1
الصحاب اصطالحاً:
الفرع الثاين:
ّ
اختلف العلماء يف تعريف الصحابيّ اصطالحًا على أقوال:
القوول األول :أن الصحابيّ من أقام مع النيب عليه الصالة والسءالم ،وغءزا معءه
غءءزوة أو غءءزوتني ،وهءءذا القءءول مءءروي عءءن سءءعيد بءءن املسءيّا( :)2قءءال :كءءان ال يعءءد
( )1ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط .الثالثة 1414هـ ،ج،1
ص ،519الفريو آابدي ،حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط.
األوىل1412 ،هـ،ج ،1ص ،186الزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين ،اتج العروس من جواهر القاموس،
دار اهلداية ،ط .الثانية 1995م ،ج ،22ص 218
( )2هو ا إلمام سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب املخزوم ّ القرش ّ  ،أبو حممد ،سيد التابعني ،أحد
الفقهاء السبعة ابملدينة ،ولد عام 14هـ ،وتويف ابلدينة عام 94هـ ،مجع بني الفقه واحلديث والورع ،قال
عنه ابن عمر هو وهللا أحد املفتني ،وقال أمحد بن حنب وغريه مرسالت سعيد بن املسيب صحاح،
وقال عل بن املديين ال أعلم يف التابعني أحداً أوسع علماً من ابن املسيب هو عندي أج التابعني.
ينظر ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص ،375الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،4ص ،217ابن

كثري ،البداية والنهاية ،ج ،9ص121
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صحابياً إال من أقام مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سءنة أو سءنتني ،أو معءه غءزوة
أو غزوتني "(.)3
قال اإلمام السيوطي( " :)4ووجهه أن لصحبته عليءه السءالم شءرفاً عظيمءاً ،فءال
خللُقُ املطبوع عليه الشءخ ،،كءالغزو املشءتمل علءى
تنال إال باجتماع طويل يظهر فيه ا ُ
السفر الذي هو قطع ٌة من العذاب "

()5

ويقول اإلمام النووي( " :)6فإن صح هذا القول عنه فضءعيف؛ فءإن مقتضءاه أن
ال يعدَّ جرير بن عبد اهلل البجلي وشبهه من فقد ما اشءططهُ كوائءل بءن حُجصءر صءحابياً،
وال خالف أنهم صحابة "(.)7
القووول الثوواين :أن الصءءحابي مءءن طالءءت صءءحبته للءءنيب عليءءه الصءءالة والسءءالم،
وكثءءرت جمالسءءته لءءه علءءى طءءرق التبءءع لءءه واألخءءذ عنءءه ،حكءءى هءءذا القءءول أبءءو املظفءءر
السمعانيّ( )8وقال " :وهذا طرق األصوليني "

()9

( )3السيوط  ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،ط .الثانية1423 ،هـ ،ج ،2ص670
( )4هو أبو الفض عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريي ،جالل الدين ،اإلمام املفسر ،احملدث ،اللغوي ،الفقيه،
الشافع  ،من مشاهري وعلماء القرون األخرية ،كثري االطالع والتأليف ،من مؤلفاته تدريب الراوي،
األشباه والنظائر ،حسن احملاضرة ،تويف عام (  .) 911ينظر الضوء الالمع ،ج ،4ص ،665الكواكب

الساترة ،ج ،1ص266
( )5السيوط  ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،ج ،2ص670
( )6هو اإلمام حم الدين أبو كراي حيىي بن شرف بن مري النووي الشافع  ،ولد سنة  613هـ ،عاش حياته جمداً
يف طلب العلم وتعليمه ،وتصنيف الكتب واملؤلفات االيلة النافعة ،وكان مثاالً يف الصالح والورع ،وله يف
األمر ابملعروف والنه عن املنكر مواقف حممودة ،تويف بنوى سنة  676هـ ،من مؤلفاته شرح صحيح
مسلم ،اجملموع شرح املهذب و يكمله .ينظر السبك  ،طبقات الشافعية ،ص ،89وابن كثري ،البداية

والنهاية ،ج ،13ص278

( )7السيوط  ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،ج ،2ص670
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وهذا القول ضعيف؛ ألنه يرد عليه ما ورد علءى القءول األول ءا حكءاه اإلمءام
النووي.
القووول الثالووث :أن الصءءحابي كءءل مءءن أدر زمنءءه عليءءه الصءءالة والسءءالم وهءءو
مسلم ،وإن مل يره ،وقال بهذا القول حييى بن عثمان املصري(.)10
ي ( ملءءك احلبشءءة ) أدر زمءءن النبءءوة مؤمنءًا
وهءءذا قءءول ضءءعيف؛ فءءإن النجاشء ّ
بالنيب عليه الصالة والسالم ،ومل ير النيب عليه الصءالة والسءالم ،ومءع ذلءك مل يقءل
أحدٌ بأنه صحابيّ.
القووول الرابووع :أن الصءءحابيّ مءءن رأن الءءنيب عليءءه الصءءالة والسءءالم مؤمن ءاً بءءه،
ومات على اإلسالم.
قال اإلمام البخاري( " :)11من صحا النيب عليه الصءالة والسءالم ،أو رآه مءن
املسلمني ،فهو من أصحابه "(.)12
األصويل ،املفسر ،احلافظ ،إمام
( )8هو اإلمام منصور بن حممد بن عبد اابار ،أبو املظفر السمعاين ،الفقيه،
ّ
عصره ،وفريد دهره ،ولد سنة 426هـ ،تفقه على والده على حىت برع يف مذهب أيب حنيفة ،ومتذهب
على مذهب الشافع وصار من نظاره ،من مؤلفاته كتاب األسرار ،علم اخلالف ،تويف سنة 480هـ.
ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،19ص ،114الداوي ،طبقات املفسرين ،ج ،2ص329

( )9ابن الصالح ،تق الدين أبو عمرو ،مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث ،دار أضواء السلف ،الرايض،
ط .األوىل1423 ،هـ ،ص293
( )10السيوط  ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،ج ،2ص670
اإلخباري ،أبو كراي
* حيىي بن عثمان هو اإلمام حيىي بن عثمان بن صاحل ،بن صفوان ،العالّمة ،احلافظ،
ّ
املصري ،قال ابن أيب حامت " كتبت عنه ،وكتب عنه أيب ،وتكلموا فيه " ،كان عاملاً حخبار
ّ
السهم ّ
مصر ،ومبوت العلماء ،حافظاً للحديث ،وحدث مبا يكن يوجد عند غريه ،تويف عام 282هـ .ينظر
الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،13ص218

( )11هو اإلمام احلافظ حممد بن إمساعي بن إبراهيم البخاري ،احملدث ،الفقيه ،الورع ،أخذ عن مك بن إبراهيم،
واحلميدي والفض بن دكني وغريهم ،أمجعت األمة على جاللته وإمامته ،وكتابه ااامع الصحيح أصح

ماهر ذيب أبو شاويش ،و حممد فو ي احلادر

620

وقال اإلمام اآلمدي( " :)13اختلفوا يف مسمى الصحابيّ :فذها أكثر أصءحابنا
وأمحد بن حنبل إىل أن الصحابيّ من رأن النيب عليه الصالة والسالم ،وإن مل خيءت،
به اختصاص املصحوب ،وال رون عنه ،وال طالت مدة صحبته "(.)14
وضبطه احلافظ ابن حجر( )15قريباً من ذلك فقال " :من لقي النيب عليءه الصءالة
والسالم مؤمناً به ،ومات على اإلسالم ،ولو ختللت ردةٌ يف األصح "(.)16
املطلب الثاين :تعريف راب الفضل
ي الربءءا:
ال تعريءءف الربءءا ثءءم بيءءان معنءءى نءءوع ّ
إن تعريءءف ربءءا الفضءءل يسءءتلزم أو ً
الفضل والنسيئة ،وبيان ذلك على النحو اآلتي
كتاابً بعد القرآن الكرمي إمجاعاً ،ال يستغين عنه أحد ،من مؤلفاته ااامع الصحيح ،التاريخ الكبري،
األدب املفرد ،ولد عام 194هـ ،وتويف عام 256هـ .ينظر الذهيب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،2ص ،555ابن
حجر ،هدي الساري مقدمة شرح صحيح البخاري ،ص688 -669

( )12البخاري ،حممد بن إمساعي  ،صحيح البخاري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط .الثانية،
1992م،ج ،4ص188
األصويل املتكلم ،من مؤلفاته اإلحكام يف
( )13هو اإلمام أبو احلسن عل بن سا التغليب ،الفقيه الشافع ّ ،
ّ
أصول األحكام ،منتهى السول يف علم األصول ،ولد عام 551هـ ،تويف عام 631هـ ،ينظر السبك ،
طبقات الشافعية الكربى ،ج ،5ص155

( )14اآلمدي ،عل بن سا التغليب ،اإلحكام يف أصول األحكام ،الدار العاملية للكتاب اإلسالم  ،ط .الثانية،
1994م ،ج ،2ص92
( )15هو اإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن عل بن حممد الكناين العسقالين ،ولد سنة  773هـ مبصر ،وكان
إماماً يف ٍ
علوم كثرية خاصة يف علم احلديث والفقه والتاريخ ،تويف مبصر سنة  852هـ ،من مؤلفاته فتح
الباري بشرح صحيح البخاري ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة .ينظر
عمركحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،2ص22-20

( )16ابن حجر ،أمحد بن عل بن حممد ،نزهة النظر شرح خنبة الفكر ،دار اهلداية ،ط .الثالثة 2006م،
ص36
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الفرع األول :الراب لغةً واصطالحاً
أوالً :الراب لغة

الربءءا :الزيءءادة والنمءءاء والعلءءو( ،)17يُقءءالُ ربءءا الشءءيءُ يربءءو إذا زاد ،فرَبءءا اجلءءر

صاَّ عليءه املءاء فءانتف (،)18
واألرض املال إذا زاد ،ويُقال :رَبَا السويق وحنوه ربواً إذا ُ
ويُقال :ربّاه تربية وترباه إذا غءذّاه ،ألنءه إذا ربءا ءا وزاد ،وهءذا لكءل مءا ينمءو كالولءد
والزرع(.)19
ومن هذا املعنى :قوله تعاىل " :فءإذا أنزلنءا عليهءا املءاء اهتءزت وربءت "( :)20أي
زادت بنمو النبات ،فزاد ما حوله ،وقوله تعاىل " :أن تكون أمة هي أربى من أمة"(:)21
أي أكثءءءر عءءءدداً ،أو عُء ءدّة( .)22وقولءءءه تعءءءاىل " :ويربءءءي الصءءءدقات "( :)23أي ينميهءءءا
ويزيدها( ، )24وقوله عليه الصالة والسءالم " :فءال واهلل مءا أخءذنا مءن لقمءة إال ربءا مءن
حتتها "( ،)25أي زاد الطعام بربكة دعائه عليه الصالة والسالم.

( )17ابن فارس ،أمحد بن كراي ،مقاييس اللغة ،دار ااي  ،بريوت ،لبنان1999 ،م ،ج ،5ص278
( )18ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،15ص ،254الفريو آابدي ،القاموس احمليط،ج ،2ص621
( )19ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،2ص106

( )20سورة احلج ،آية (  ،) 5وسورة فصلت ،آية ( ) 39
( )21سورة النح  ،آية ( ) 92
( )22الشوكاين ،حممد عل  ،فتح القدير ،دار اهلداية ،ط .الثانية 1995م ،ج ،3ص191
( )23سورة البقرة ،آية ( ) 276

( )24ابن ااو ي ،زاد املسري يف علم التفسري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط .األوىل1412 ،هـ ،ج ،1ص331
( )25أخرجه البخاري ،كتاب الصالة ،ابب يف مواقيت الصالة ،ج ،2ص ،75برقم  ،602ومسلم يف كتاب
األشربة ،ج ،13ص ،128برقم 2057
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وألءءف الربءءا بءءدل مءءن واو ،فيثنءءى الربءءا علءءى ( ربءءوان ) ،وهءءذا عنءءد البصءءريني
وسءءيبويه( ،)26أمءءا عنءد الكءءوفيني فألفءءه بءءدل مءءن يءءاء ألجءءل كسءءرة الءءراء ،فيثنءءى باليءءاء
فيقال :ربيان.
اثنياً :الراب اصطالحاً
اختلفت عبءارات الفقهءاء يف تعءريفهم للربءا يف لتلءف املءذاها الفقهيءة ،وبيءان
تعريف كل مذها على حده على النحو اآلتي:
تعريف احلنفيّة:
عرّف اإلمام احلصكفي( )27الربا بقوله " :فضل ولو حكمءي ،خءال عءن عءوض
مبعيار شرعي ،مشروط ألحد املتعاقدين يف املعاوضة " (.)28

البصري ،إمام النحو ،طلب الفقه واحلديث مدة مث
ّ
( )26هو اإلمام أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب الفارس ّ
أقب على العربية ،له كتاب يف النحو ،وإذا ما أطلق لفظ الكتاب يف النحو فاملراد كتابه ،انظر الكسائ ّ
يف مسألة ( كنت أظن الزنبور أشد لسعة من النحلة ،فإذا هو إايها – أو فإذا هو ه ) مس سيبويه ألن
وجنتيه كانت كالتفاحتني ،وهو معىن سيبويه يف الفارسيّة ،تويف سنة  180هـ .ينظر الذهيب ،سري أعالم

النبالء ،ج ،8ص351
( )27هو حممد بن عل بن حممد بن عل بن عبد الرمحن احلصكف الدمشق  ،ولد بدمشق سنة 1025هـ،
ِ
املفسر النحوي ،سافر للحج فأخذ ابملدينة عن اإلمام القشاش  ،توىل إفتاء احلنفية
الفقيه األصويل احملدث ّ
بدمشق وأخذ عنه خلق كثري ،ذخرت املكتبة اإلسالمية ابلكثري من مصنفاته ،منها إفاضة األنوار ( شرح
على املنار يف أصول الفقه) ،تعليقة على أنوار التنزي للبيضاوي يف التفسري ،شرح قطر الندى يف النحو،
اامع بني فتاوى ابن جنيم والتمراتش  ،تويف بدمشق ودفن فيها سنة 1088هـ .ينظر كشف الظنون،

ص ،1815عمر كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،1ص56
ُّر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،دار
( )28احلصكف  ،حممد بن عل بن حممد بن عل  ،الد ِّ
صادر ،بريوت1375 ،هـ ،ج ،3ص579
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واعطض اإلمام ابن عابدين( )29عليه بأن الربا حيصءل مءن غءري شءرط()30؛ ولءذا
صوّب أن يُقال " :فضل ولو حكماً ،خءال عءن عءوض مبعيءار شءرعي ،حاصءل ألحءد
املتعاقدين يف املعاوضة "(.)31
تعريف املالكية:
مل أجءءد – بعءءد البحءءث – نص ءاً صءءرحياً للمالكيءءة يف تعريءءف الربءءا ،لكءءن
قءءال اإلمءءام العءءدويّ( " : )32هءءي الزيءءادة مءءن العءءدز أو الءءوزن حمققءءةً أو متوهمءءة
والتأخري "(.)33
وهذا ال يعرب عن تعريف فقهاء املالكية للربءا؛ إذ أطلءق الزيءادة مءن غءري تعءرضٍ
لعلة الربا عندهم ،وهي الطعم مع االقتيات واالدخار.

( )29هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين ،فقيه الشام ،من املتأخرين ،ولد عام 1198هـ ،وتويف
عام 1252هـ ،من مؤلفاته رد احملتار على الدر املختار ،العقود الدرية ،نشر العرف .ينظر ابن العماد،
شذرات الذهب ،ج ،6ص335

ُّر املختار شرح تنوير األبصار ،دار اآلفاق
( )30ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،حاشية رد احملتار على الد ِّ
ااديدة ،بريوت ،ط .الثانية1399 ،هـ،ج ،3ص579
( )31املرجع السابق
الصعيدي ،ولد سنة 1112هـ ،فقيه مالك حمقق ،درس ابأل هر ،أخذ عنه
العدوي
( )32هو عل بن أمحد
ّ
ّ
الدردير والدسوق ّ  ،تويف سنة 1189هـ .ينظر شجرة النور الزكية ،ص341

اخلرشي ملختصر خليل ،مطبعة اامالية مبصر ،سنة
( )33العدوي ،عل بن أمحد ،حاشية العدوي على شرح
ّ
1332هـ ،ج ،5ص56
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تعريف الشافعية:

عرّف الشافعية الربا بقوهلم " :عقد على عوض لصوص ،غري معلوم التماثءل
يف معيار الشرع حالة العقد ،أو مع تأخري أحد البدلني أو أحدهما "

()34

وقءءد تضءءمن تعريءءف الشءءافعية نءءوعيّ الربءءا ،فقءءوهلم " :تءءأخري البءءدلني أو
أحدهما " بيان لربا النسيئة ،وقوهلم " غري معلءوم التماثءل يف معيءار الشءرع " بيءان
لربا الفضل.
تعريف احلنابلة:
ع ءرّف اإلمءءام البهءءوتي( )35الربءءا بقولءءه " :تفاضءءل يف أشءءياء ،ونسءءاء يف أشءءياء،
لت ،بأشياء ورد الشرع بتحرميها "(.)36
وقولءءه " ورود الشءءرع بتحرميهءءا " يشءءري بءءذلك إىل األصءءناف الربويءءة املنصءءوص
عليها ،وما يلحقها بالقياس عليها.

( )34الشربيين ،حممد بن أمحد ،مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية
1398هـ ،ج ،2ص ،21الرمل  ،حممد بن أمحد محزة ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مطبعة البايب احلليب
مبصر ،سنة  1357هـ ،ج ،2ص392
( )35هو منصور بن يونس بن صالح الدين بن إدريس البهويت ،ولد سنة  1000من اهلجرة ،وهو من أجالء
فقهاء احلنابلة ،وتويف ابلقاهرة سنة  1051هـ ،من مؤلفاته كشاف القناع ،دقائق أويل النهى لشرح
املنتهى .ينظر كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،13ص23 ،22

( )36البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع شرح اإلقناع ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل1420 ،هـ ،ج ،3ص ،251شرح منتهى اإلرادات ( دقائق أويل النهى لشرح املنتهى ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1426 ،هـ ،ج ،2ص190
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* ومن أكثءر التعءاريف اختصءاراً :تعريءف اإلمءام ابءن قدامءة( ،)37حيءث عرفءة
بقوله " :الزيادة يف أشياء لصوصة"(.)38
الفرع الثاين :راب النسيئة
النسءءيء لغءءة :تءءأخري يف الوقءءت( ،)39ويُقءءال :نسءءأ اهلل يف أجلءءك – أي أخءءرَّ اهلل
أجلك – ومنه قوله عليه الصالة والسالم " :من أحا أن يبس له يف رزقه ،وأن ينسءأ
له يف أثره فليصل رمحه "(.)40
والنسيئة بيع الشيء بالشيء بالتأخري ،ومنها النسيء الذي كانت العرب تفعلءه،
وهو تأخري األشهر احلرم إىل شهر آخر ،قال تعاىل " :إ ا النسيء زيادة يف الكفر "(.)41
واملنسأة عصا ينسأ بها الشءيء أي يءؤخر( ،)42مءن ذلءك قولءه تعءاىل " :مءا دهلءم
على موته إال دابة األرض تأكل منسأته "(.)43
( )37هو أبو حممد بن أمحد بن قدامة املقدس  ،ولد ماعي عام  541هـ ،وكان إماماً يف فنون عديدة ،وهو
شيخ احلنابلة يف عصره ،من مؤلفاته املغين ،الكايف ،املقنع ،تويف عام  620هـ .ينظر ابن رجب ،طبقات

احلنابلة ج ،2ص-133ص142

( )38ابن قدامة ،أبو حممد عبد هللا بن أمحد ،املغين شرح خمتصر اخلرقي ،مطبعة املنار ،مصر ،الطبعة الثانية،
1346هـ ،ج ،4ص ،5الكايف ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط .الثالثة ،ج ،4ص218

( )39ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،213 ،8الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،املفردات،
مطبعة البايب احلليب ،ط .الثالثة1381 ،هـ ،ص492
( )40أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،ابب من بسط له يف الر ق لصلة الرحم ،ج ،10ص،348
برقم  ،2067ومسلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة ،ابب صلة الرحم ،ج ،7ص ،218برقم 2557
واألثر هنا آخر العمر ،ومس األج أثراً؛ ألنه يتبع العمر ،قال سبحانه وتعاىل " ونكتب ما قدموا وءااثرهم "
سورة يس ،آية  ،12ينظر البغوي ،شرح السنة ،ج ،13ص19
( )41سورة التوبة ،آية ( ) 37
( )42الراغب األصفاين ،املفردات ،ص492
( )43سورة سبأ ،آية ( ) 14
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وأما ربا النسيئة اصطالحاً :فقد عرّفءه اإلمءام الكاسءاني( )44بقولءه " :هءو فضءل
احللول على األجل ،وفض ل العءني علءى الءدين يف املكءيلني أو املءوزونني عنءد اخءتالف
اجلءءءنأ ،أو يف غءءءري املكءءءيلني أو املءءءوزونني عنءءءد احتءءءاد اجلءءءنأ "( ،)45ويقءءءول اإلمءءءام
الشربيين( " :)46هو بيع األجل"

()47

فهو التأخري احلاصل يف قبض أحد املالني الربويني :فأيّ مالني عند بيءع أحءدهما
باآلخر ،وكان من شرط صحة ذلك حصول القءبض ،سءواء أكءان مءع احتءاد اجلءنأ –
كبيع الذها بالذها – أو مءع اخءتالف اجلءنأ – كبيءع الءرب بءالتمر – فءإذا مل يتحقءق
القبض ،وحصل التأخري؛ فإنه يقع ربا النسيئة.
وربءءا النسءءيئة كءءان معلومءءًا معروفءءًا يف اجلاهليءءة ،قبءءل نءءزول اآليءءات القرآنيءءة
بتحرميءءه ،ولءءذلك قءءال سءءبحانه وتعءءاىل " :الءءذين يءءأكلون الربءءا "( )48فهءءو ربءءا معءءروف
معلوم ،وهو الزيادة يف األجل مقابل الزيادة يف البدل.

( )44هو اإلمام أبو بكر بن مسعود أمحد الكاساين ،أحد فقهاء احلنفية املشهورين ،تويف حبلب عام  587هـ ،وله
مصنفات منها السلطان املبني يف أصول الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .ينظر عمر كحالة،
معجم املؤلفني،ج ،3ص ،75ص76
( )45الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية
1402هـ ،ج ،5ص ،136الشليب ،حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتب

العلمية ،ط1402 .هـ ،ج ،4ص446
( )46هو الشيخ مشس الدين حممد بن حممد الشربيين اخلطيب ،كان فقيهاً مفسراً متكلماً ،أمجع أه مصر على
صالحه ووصفه ابلعلم ،والعم والزهد والورع ،تويف سنة  977هـ ،من مؤلفاته مغين احملتاج إىل معرفة
ألفاظ املنهاج ،السراج املنري ،الفتح الرابين .ينظر شذرات الذهب ،ج  ،8ص384

( )47الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،ج ،2ص363
( )48سورة البقرة ،آية ( ) 275
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الفرع الثالث :راب الفضل
الفضل يف اللغة :الفضل والفضيلة ضد النق ،والنقيصة ،واجلمع فضول،
وأفضل عليه :أي زاده ،ويُقال الفضل والفضيلة :البقية من الشيء ،وأفضل فالن من
الطعام وغريه :إذا تر منه شيئاً(.)49
وأما ربا الفضل اصطالحاً :فقد عرّفه اإلمام الكاساني بقوله " :زيادة عني
مال ،يف عقد البيع على املعيار الشرعيّ وهو الكيل ،أو الوزن ،يف اجلنأ عندنا "(،)50
أي فضل مال على املقدر الشرعيّ ،وهو الكيل والوزن عند احتاد اجلنأ.
وعرّفه اإلمام الشربيين بقوله " :البيع مع زيادة أحد العوضني على اآلخر "

()51

واملقصود من ذلك :أن الزيادة احلاصلة يف أحد املالني الربويني املتحدين جنساً،
بقطع النظر عن اجلودة ،كما لو بيع الذها بالذها ،فإنه ال بد من التماثل ،ومتى
حصلت زيادة فقد وقع ربا الفضل ،خبالف ما إذا مل يتحد اجلنأ فإنه ال يشطط
التماثل وال يقع فيه ربا الفضل.
وخيتلف التعريف السابق لربا الفضل عند الفقهاء على اختالف مذاهبهم تبعًا
الختالفهم يف علة ربا الفضل.
وأصل ذلك كله حديث عبادة بن الصامت( )52رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلّم قال " :الذها بالذها ،والفضة بالفضة ،والرب بالرب ،والشعري
( )49ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11ص ،524الفريو آابدي ،القاموس احمليط،ج321 ،13
( )50الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،4ص ،400الشليب ،حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز
الدقائق ،ج ،4ص446
( )51الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،2ص363
األنصاري ،ولد سنة 38قب اهلجرة،
( )52هو
ّ
ّ
الصحايب االي عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم اخلزرج ّ
وتويف عام 34هـ ابلقدس ودفن فيها ،روى حوايل مائة وواحد ومثانون حديثاً ،آخى رسول هللا بينه وبني
أيب مرثد الغنوي ،من فقهاء الصحابة ،خالف معاوية يف عهد عثمان بن عفان ،قال عنه عمر بن
اخلطاب رج يعد يف الرجال حلف رج  .ينظر ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،8ص321
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بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مثالً مبثل ،سواءً بسواء ،يداً بيد ،فإذا اختلفت
()53

هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"

املبحث الثاين :حكم راب الفضل
ء ،علءءى ذلءءك أصءءحاب املءءذاها
إن حكءءم ربءءا الفضءءل هءءو التحءءريم ،وقءءد نء َّ
الفقهيّءءة األربعءءة املشءءهورة( ،)54ويف هءءذا املبحءءث سءءأتناول أدلءءة حتءءريم ربءءا الفضءءل مءءن
الكتاب والسنة( ،)55وبيان ذلك على يف مطلبني على النحو اآلتي:
املطلب األول :أدلة الكتاب على حترمي راب الفضل
ورد ذكر الربا يف القرآن الكريم يف أربعة مواضع ،وسأتناول كل موضءع سسءا
ترتيبها يف النزول؛ لتحليلها ،وبيان مدن داللتها على حتريم هذا النوع من الربا:

( )53أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاة ،ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقداً ،ج ،5ص ،44برقم
 ،1587والرتمذي يف سننه ،كتاب البيوع ،ابب ما جاء أن احلنطة مثالً مبث كراهة التفاض فيه ،ج،3
ص ،532برقم  ،1240وأبو داود يف سننه ،كتاب البيوع ،ابب الصرف ،ج ،3ص ،148برقم ،3249
والنسائ يف سننه ،كتاب البيوع ،ابب بيع امللح ابمللح ،ج ،4ص ،28برقم 6157
ُّر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،ج ،3ص ،579ابن عابدين ،حاشية رد
( )54احلصكف  ،الد ِّ
ُّر املختار شرح تنوير األبصار ،ج ،3ص ،579احلطاب ،حممد بن عبد الرمحن املغريب،
احملتار على الد ِّ
مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،دار الفكر ،بريوت ،ط .الثانية1978 ،م ،ج ،10ص،281

اخلرشي ملختصر خليل ،ج ،5ص ،56الشربيين ،مغين احملتاج إىل
العدوي ،حاشية العدوي على شرح
ّ

معرفة ألفاظ املنهاج ،ج ،2ص ،21الرمل  ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،ج ،2ص ،392البهويت،
كشاف القناع شرح اإلقناع ،ج ،3ص ،251ابن قدامة ،املغين شرح خمتصر اخلرقي ،ج ،4ص5

( )55أما دلي اإلمجاع فسنعقد له مبحثاً مستقالً عقب بيان خالف الصحابة يف ذلك؛ لبيان مدى حتقق اإلمجاع
على حترمي راب الفض .
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اآلية األوىل :قوله تعاىل " :ومآ ءاتيتم مءن ربءا لريبءوا يف أمءوال النءاس فءال يربءوا
عند اهلل ،ومآ ءاتيتم من زكاة تريدون وجه اهلل فأولئك هم املضعفون "

()56

هذه اآلية تقتضي أن الربا ال ثواب فيه ،وأن الثواب يف الزكاة فيمن يبتغءي وجءه
اهلل سبحانه وتعاىل ،فإن الثواب فيها مضاعف ،واالستدالل بهذه اآلية على حتريم ربءا
الفضل يتوقف على بيان املقصود بالربا يف هذه اآلية.
وقد اختلف املفسرون يف املقصود بالربا يف هذه اآلية على قولني:
القووول األول :ذهءءا مجهءءور املفسءءرين إىل أن املقصءءود بالربءءا يف هءءذه اآليءءة هءءو
ال ينالءه فءوق مءا قءد َم(،)57
الفضل والعطية أو اهل ديءة ،يقءدمها الواهءا يبتغءي بهءا فضء ً
فيكون الربا هنا مستعمالً مبعناه اللغوي ،وهو الزيادة ،يقول اإلمام القرطيب( )58يف هذه
اآلية " :والربا :الزيادة ،وقد مضى يف سورة البقرة ،وهءو هنءا حمءرم ،وهنءا حءالل،
ال
وثبءت بهءذا أنءه قسءءمان ،منءه حءالل ،ومنءءه حءرام "( )59ثءم نقءءل اإلمءام القءرطيب قءءو ً

( )56سورة الروم ،آية ( .) 39
( )57الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط.
األوىل1422 ،هــ ،ج ،21ص 46ابن كثري ،عماد الدين أيب الفداء إمساعي  ،تفسري القرآن العظيم ،دار
الشعب ،القاهرة ،ط .األوىل1992 ،م ،ج ،3ص ،435،القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع

ألحكام القرآن الكرمي ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1356هـ ،ج ،14ص37
( )58هو اإلمام أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطيب ،تفقه على مذهب مالك ،واعتىن
ابلتفسري ،تويف مبصر سنة 671هـ ،من مؤلفاته ااامع ألحكام القرآن الكرمي ،التذكار يف أفض األذكار،
التذكرة .ينظر ابن فرحون ،الديباج املذهب ،ص317
( )59القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن الكرمي ،ج ،14ص37
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لعكرمة( )60والضحا ( )61بأن الربا احلالل :أن يُهديَ الرجل يلتمأ مءا هءو أفضءل مءن
هديته ،فليأ له أجر ،وليأ عليه وزر(.)62
وعلى هذا القول فاآلية الكرمية ال تءدل علءى حتءريم الربءا املعءروف عنءد الفقهءاء
(الفضل أو النسيئة).
القووول الثوواين :أن املقصءءود بالربءءا يف اآليءءة الكرميءءة :الربءءا احملءءرم املعءءروف عنءءد
الفقهاء ،و ن قال بذلك اإلمام السديّ(.)63
يقول اإلمءام السءديّ " :نزلءت هءذه اآليءة يف ربءا ثقيءف؛ ألنهءم كءانوا يعملءون
بالربا "

()64

وعلءءى هءءذا القءءول فءءإن اآليءءة الكرميءءة تءءدل علءءى حتءءريم الربءءا؛ فءءإن فيهءءا إبطءءاالً
وحترميًا للزيادة اليت يتضمنها الربا ،وهي بعمومها تقتضي حتريم ربا الفضل.
اآلية الثانية :قوله تعاىل " :فبظلم من الذين هادوا حرمنءا علءيهم طيبءات أحلءت
هلم وبصدهم عن سبيل اهلل كثريا ،وأخذهم الربا وقد نهوا عنءه وأكلءهم أمءوال النءاس
بالباطل واعتدنا للكافرين ومنهم عذابًا أليما "

()65

( )60هو اإلمام عكرمة بن عبد هللا ،من كبار التابعني ،ولد سنة 25هـ ،بربري األص من املغرب ،موىل ابن
عباس ،اشتهر ابلتفسري ،وعرف عنه قوله بقول اخلوارج ،تويف ابملدينة سنة 105هـ .ينظر الذهيب ،سري

أعالم النبالء ،ج ،5ص12
( )61هو الضحاك بن مزاحم اهلاليل اخلراساينّ البلخ ّ  ،التابع ّ  ،ولد ببلخ ،املفسر ،الفقيه ،أخرج أحاديثه أصحاب
الكتب الستة ،اشتهر ابلتفسري ،تويف سنة 105هـ .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،11ص218

( )62القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن الكرمي ،ج ،14ص37
الكويف ،حدث عنه أنس بن
املفسر ،احلجا ي
ّ
( )63هو اإلمام إمساعي بن عبد الرمحن بن أيب كرمية ،اإلمام ّ
مالك وابن عباس ،ووثقه مجاعة ،تويف سنة 127هـ .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،5ص264
( )64القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن الكرمي ،ج ،14ص37
( )65سورة النساء ،اآليتان ( )161 ،160
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وجووا الداللووة :أن اآليءءتني الكءءرميتني تءءدالن علءءى أن حتءءريم بعءءض الطيبءءات علءءى
اليهءءود كءءان سءءببه صءءدهم عءءن سءءبيل اهلل ،وأخءءذهم للربءءا ،وأكلءءهم أمءءوال النءءاس
بالباطل ،وهذا يقتضي حتريم الربا.
ولكن هل كان من الربا املنتشر بني اليهود ربا الفضل والنسيئة؟
ذكر اإلمام الطربي( )66بأن من الربا الذي كءان منتشءرًا بءني اليهءود هءو ذاتءه الربءا
الذي كان يف اجلاهلية ،وهو ذاته ربا الفضل والنسيئة ،فكانوا يف اجلاهلية يعطي الرجءل
رأس ماله لرجل آخر ،على أن يرده إليه بعد مدة معينة بزيادة معينة(.)67
وإذا ثبءءت أن ذلءءك حمرمءًا علءءى اليهءءود فهءءو حمءءرم علءءى املسءءلمني كءءذلك؛ إذ إن
القاعدة تقول " :شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه "( ،)68بل قد جاء ذلءك
موافقًا لشرعنا كما سيظهر صرحياً من خالل أحاديث السنة النبويّة اليت تفيءد حتءريم ربءا
الفضل.
اآلية الثالثة :قوله تعاىل " :يا أيها الذين آمنوا ال تءأكلوا الربءا أضءعافًا مضءاعفة،
واتقوا اهلل لعلكم تفلحون"

()69

( )66هو اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي ،ولد عام (  ،) 224قال السيوط عنه "
رأس املفسرين على اإلطالق ،أحد األئمة ،مجع من العلوم ما يشاركه فيه أحد من أه عصره " كان
شافع املذهب مث انفرد مبذهب مستق  ،وألف كتابه أحكام شرائع اإلسالم ،تويف عام (  ،)310من
مؤلفاته أتريخ األمم وامللوك ،جامع البيان يف تفسري القرآن .ينظر السيوط  ،طبقات املفسرين ،ص30

( )67الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج ،6ص24

( )68اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن عل  ،هناية السول شرح منهاج الوصول ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل 1422هــ ،ج ،1ص ،231السمعاين ،منصور بن حممد بن عبد اابار ،قواطع

األدلة يف األصول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1418هـ ،ج ،1ص295
( )69سورة آل عمران ،اآلية ( ) 130
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وجا الداللة :أن اآلية الكرمية نهت عن أكل الربءا ،وهءذا نء ،صءريح يف حتءريم
الربا ،واآلية بعمومها تتناول نوعيّ الربا – أعءين الفضءل والنسءيئة – وقءد جءاء التعءبري
باآلية الكرمية بلفظ األكل ،وهذا فيه زيادة تشنيع على آكءل الربءا؛ إذ فيءه جشءع ولءؤم
واعتداء على حق اآلخرين.
وقوله " :أضعافًا مضاعفة " ال مفهوم له؛ فالربا حمرّم قليله وكثريه.
اآلية الرابعوة :قوله تعاىل " :الذين يءأكلون الربءا ال يقومءون إال كمءا يقءوم الءذي
يتخبطه الشيطان من املأ ،ذلك بأنهم قالوا إ ا البيع مثل الربءا وأحءل اهلل البيءع وحءرم
الربا ،فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهلل ،ومءن عءاد فأولئءك
أصحاب النار هم فيها خالدون ،ميحءق اهلل الربءا ويربءي الصءدقات ،واهلل ال حيءا كءل
كفار أثيم ،إن الذين أمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلءم أجءرهم
عند ربهم وال خوف عليهم وال هم حيزنون ،يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي
من الربا إن كنتم مؤمنني ،فإن مل تفعلوا فأذنوا سرب من اهلل ورسوله ،وإن تبتم فلكم
رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون "

()70

تضءءمنت اآليءءات السءءابقة بيانءاً لعقوبءءة آكءءل الربءءا ،والتفريءءق بءءني الربءءا والبيءءع،
والن ،على حتريم الربا بإطالق ،ما مل ينشأ منه وما أنشئ ومل يقبض ،وإنظار املعسر.
والذي يتعلق مبوضوعنا :أن هذه اآليات الكرمية ن ،يف حتريم الربا ،وبعمومها
يدخل فيها حتريم ربا الفضل والنسيئة ،ويدل على ذلك سبا النزول؛ إذ ورد أنه كءان
لقبيلة ثقيف ديون على بين املغرية من قريش وقد قبضوا بعضًا منها ،ثم أسلمت ثقيءف
وجاء أجلُ ديونها الباقية على قريش ،فطالبوا بهءا ،فءأبى بنءو املغءرية أن يعطءوا الربءا يف
اإلسءءالم وقءءد علمءءوا حرمتءءه ،فبل ء ذلءءك رسءءول اهلل عليءءه الصءءالة والسءءالم فنزلءءت
( )70سورة البقرة ،اآلايت ( )279-275
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اآليءءات ،وكتءءا بهءءا رسءءول اهلل عليءءه الصءءالة والسءءالم إىل عاملءءه مبكءءة عتّءءاب بءءن
أسيد( ،)71وبل ذلك ثقيفاً ،فأذعنت(.)72
املطلب الثاين :أدلة السنة على حترمي راب الفضل
لقد دلّت السنة النبويّة على حتريم هذا النوع من الربا ،واألحاديءث الدالّءة علءى
ذلك كءثرية ،إال أنءين سءأورد أهءم تلءك األحاديءث يف هءذا البءاب ،و ءا مييءز أحاديءث
حتريم ربا الفضل :أنها صرحية يف الداللة على التحريم ،وكذلك صحيحة ،ومنها:
أوالً :حديث عبادة بن الصءامت رضءي اهلل عنءه ،أن رسءول اهلل صءلى اهلل عليءه

وس ءلّم قءءال " :الءءذها بالءءذها ،والفضءءة بالفضءءة ،والءءرب بءءالرب ،والشءءعري بالشءءعري،
والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مءثالً مبثءل ،سءوا ًء بسءواء ،يءدًا بيءد ،فءإذا اختلفءت هءذه
األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"

()73

وجا الداللة :أن هذا احلديث دلّ على وجوب التماثل عند احتاد الصنف بقوله "
سواءً بسواء " فإذا انتفى التماثل وقع ربا الفضل احملرّم ،خبءالف مءا إذا اختلءف الصءنف
فإنه ال يشطط التماثل ،فال يقع ربا الفضل.

الصحايب االي عتّاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس ،أسلم يوم الفتح ،استعمله النيب
( )71هو
ّ
عليه الصالة والسالم على مكة ملا سار إىل حنني ،وأقره من بعده أبو بكر الصديق يف خالفته ،تويف يف
آخر خالفة عمر بن اخلطاب .ينظر ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،4ص429
( )72الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج ،3ص ،106السيوط  ،جالل الدين عبد الرمحن ،لباب
النقول يف أسباب النزول ،مكتبة الرسالة ،بريوت ،مطبوع هبامش تفسري اااللني ،ط .الثانية1422 ،هـ،

ص89
( )73سبق خترجيه
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اثنيواً :حديث أبي سعيد اخلدصري( )74رضي اهلل عنءه ،أنءه عليءه الصءالة والسءالم

ال مبثل ،يداً بيد ،فمن زاد أو استزاد فقءد أربءى،
قال بعد أن ذكر األصناف الستة " :مث ً
اآلخذ واملعطي فيه سواء "

()75

ال
ويف رواية أنه عليه الصالة والسءالم قءال " :ال تبيعءوا الءذها بالءذها إال مءث ً
مبثل ،وال تشفوا( )76بعضها على بعض ،وال تبيعوا منها غائبًا بناجز "

()77

وجا الداللوة :أن النيب عليه الصالة والسالم نهى عن بيع هذه األصناف بعضءها
ال مبثءل ،ونهءى عءن زيءادة أحءدهما علءى اآلخءر،
ببعض عند احتاد ذلك الصنف إال مث ً
ومتى خولف ذلك النهي وحصلت الزيادة فقد وقع ربا الفضل بالنسبة لآلخءذ واملعطءي
" فمن زاد أو استزاد فقد أربى ".
اثلثاً  :عن أبي سءعيد اخلءدصري رضءي اهلل عنءه ،أن الءنيب عليءه الصءالة والسءالم

استعمل رجالً على خيرب ،فجاءه بتمر جنيا ،فقءال :أكءل متءر خيءرب هكءذا؟ قءال :ال
واهلل يا رسول اهلل ،إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني ،والصاعني بالثالث ،فقال :ال
تفعل بع اجلمع بالدراهم ،ثم ابتع جنيباً"(.)78

( )74هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان اخل ْدري ،أُستصغر يوم أحد ،واستشهد أبوه مالك بن سنان يف تلك
الغزوة ،وقد شهد أبو سعيد غزوات ما بعد أحد ،كان من أفقه الصحابة ،تويف عام (  ) 65هـ .ينظر
ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،5 ،ص290
( )75أخرجه احلاكم يف مستدركه ،كتاب البيوع ،ج ،2ص ،43وقال صحيح اإلسناد و خيرجاه هبذه السياقة.
( )76ال تشفوا ال تزيدوا وال تفضلوا أحدمها على اآلخر .ينظر ابن األثري ،جامع األصول ،ج ،1ص500
( )77أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،ابب بيع الفضة ابلفضة ،ج ،2ص ،709برقم ،2068
ومسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاة ،ابب الراب ،ج ،3ص ،1208برقم 1582
( )78أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة ،ابب إذا اجتهد العام أو احلاكم فأخطأ
خالف الرسول من غري علمه فحكمه مردود ،ج ،4ص ،2514برقم ،6981
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ويف رواية أنه عليه الصالة والسالم قال " :أوّه عني الربءا ،ال تفعءل ،ولكءن إذا
أردت أن تشطي فبع التمر ببيع آخر ،ثم اشط به "(.)79
وجا الداللوة :أن النيب عليه الصالة والسالم حكم على بيع التمر اجليد بالرديء
مع حصول التفاضل بأنه ربا ،وهو ربا الفضل الذي حرمءه اهلل ،وهءذا نء ٌ،صءريح يف
حتريم ربا الفضل.
رابعواً :عءءن أبءءي هريءءرة رضءءي اهلل عنءءه( )80قءءال :قءءال رسءءول اهلل عليءءه الصءءالة

والسالم " :الذها بالذها وزناً بوزن ،مثالً مبثل ،والفضة بالفضة وزنءاً بءوزن ،مءثالً
مبثل ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى "

()81

وجا الداللوة  :أن النيب عليه الصالة والسالم بءيّن أن بيءع الءذها بالءذها ال
بد من حتقق املثل يف ذلك ،وأنه إذا حصلت الزيادة والتفاضل يف ذلك فقءد وقءع ربءا
الفضل احملرّم.

( )79أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاة ،ابب بيع الطعام مثالً مبث  ،ج ،1215 ،3برقم 1593
( )80هو الصحايب عبد الرمحن بن صخر الدوس ّ  ،من كبار الصحابة ،أمجع أه احلديث أنه أكثر الصحابة
رواية وحفظاً حلديث رسول هللا عليه الصالة والسالم ،ولد سنة  19قب اهلجرة ،وتويف عام 57هـ،من
علماء الصحابة وروى عنه كثري من الصحابة والتابعني .ينظر ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج،8

ص ،108ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،1ص163

( )81أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاة ،ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقداً ،ج ،3ص ،1212برقم
 ،1588والنسائ يف سننه ،كتاب البيوع ،ابب بيع الدرهم ابلدرهم ،ج ،4ص ،29برقم 6161
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خامسواً :حءءديث ابءءن عمءءر رضءءي اهلل عنهمءءا( )82قءءال :قءءال رسءءول اهلل عليءءه

الصءءالة والسءءالم " :ال تبيعءءوا الءءدينار بالءءدينارين ،وال الءءدرهم بالءءدرهمني ،وال
الصاع بالصاعني ،فإني أخاف عليكم الرماء ،وهو الربا ،فقام إليه رجل فقءال :يءا
رسول اهلل أرأيت الرجل يبيع الفرس باألفراس والنجيبة باإلبل ؟ فقءال :ال بءأس إذا
كان يداً بيد"

()83

وجا الداللة :أن احلديث يدل على وجوب التماثل عنءد بيءع الءذها بالءذها،
وكذا الفضة بالفضة ،ا يدل على حتريم الفضل عند احتاد الصنف.
واخلالصة أن ذلك طرف يسري من السنة النبويّة الدالة علءى حتءريم ربءا الفضءل،
وهي صحيحة وصرحية الداللة على ذلك.
ِ
ب إليهم القول جبواز راب الفضل
املبحث الثالث :الصحابة الذين نُس َ
ومن رجع منهم ودليلهم على ذلك

يتضمن هذا املبحث بياناً للصحابة الذين نُ ِساَ إليهم القءول جبءواز ربءا الفضءل،
ثم بيان من رجع منهم عن قوله باجلواز إىل التحريم ،وبيان األدلة اليت أستند إليها مءن
ثبت عنه ذلك ،وبيان ذلك يف ثالثة مطالا على النحو اآلتي:

العدوي القرش ّ  ،ويكىن حيب عبد الرمحن ،من أشد الصحابة
( )82هو الصحايب عبد هللا بن عمر بن اخلطاب
ّ
متابعةً للنيب عليه الصالة والسالم ،من أفقه الصحابة وأعلمهم على اإلطالق ،أسلم مبكة مع أبيه ،وشهد
املشاهد ،وكانت هجرته قب أبيه ،تويف مبكة عام 74هـ .ينظر ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج،3

ص ،265ابن األثري ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ج ،3ص336
( )83أخرجه أمحد يف مسنده ،ج ،2ص ،109برقم  5859وإسناده صحيح
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ِ
ب إليهم القول جبواز راب الفضل
املطلب األول :الصحابة الذين نُس َ

نُ ِساَ القول جبواز ربا الفضل وعدم حترميءه إىل اانيءة مءن الصءحابة( ،)84وهءم:

عبد اهلل بءن عبءاس( ،)85وعبءد اهلل بءن مسءعود( ،)86وعبءد اهلل بءن عمءر ،وعبءد اهلل بءن
الزبري( ،)87وأسامة بن زيد(،)88

( )84ابن قدامة ،املغين ،ج ،4ص ،132السبك  ،تق الدين عل بن عبد الكايف ،اجملموع شرح املهذب،
مكتبة اإلرشاد ،جدة ،ط .األوىل1422 ،هـ ،ج ،10ص ،26 ،25املاوردي ،اإلمام أبو احلسن عل بن
حممد بن حبيب البصري ،احلاوي الكبري ،دار الكتب العلمية ،ط .األوىل1413 ،هـ ،ج ،6ص،65

الشليب ،حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،ج ،4ص ،452ابن حجر ،فتح الباري،
ج ،6ص325
( )85هو الصحايب عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم ،ابن عم النيب عليه الصالة والسالم ،حرب األمة
ِ
مفسر ،ولد قب اهلجرة بثالث سنني ،من املكثرين رواية عن النيب عليه الصالة
وترمجان القرآن ،إمام فقيه ّ
والسالم ،تويف عام 68هـ ابلطائف .ينظر ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،7ص312
( )86هو الصحايب عبد هللا بن مسعود بن غاف بن حبيب ،فقيه األمة ،حليف بين هرة ،وأحد أوائ املهاجرين،
هاجر اهلجرتني ،أول من جهر ابلقرآن ،توىل القضاء ابلكوفة وبيت املال يف خالفة عمر بن اخلطاب
وصدراً من خالفة عثمان ،تويف عام 32هـ .ينظر ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص ،108ابن حجر،

اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،1ص163
األسدي القرش ّ  ،ولد عام 2هـ ،وتويف عام 73هـ ،من أجالء
( )87هو الصحايب عبد هللا بن الزبري بن العوام
ّ
الصحابة ،أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق ،وكنيته أبو بكر ،استخلفه عثمان بن عفان على داره فكان
يقات ااند الذين دخلوا يقتلون عثمان ،خليفة من خلفاء املسلمني ،ويل اخلالفة بعد يزيد بن معاوية تسع
سنني حىت قت يف احلرم املك ّ  .ينظر ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،6ص ،186ابن
األثري ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ج ،7ص126
( )88هو الصحايب أسامة بن يد بن حارثة الكليب ،أبو حممد ،هو وأبوه صحابيان ،حب رسول هللا وابن حبه،
واله النيب قيادة جيش املسلمني لغزو الروم مع صغر سنه ،تويف ابملدينة سنة 54هـ .ينظر ابن حجر،
اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،4ص263
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ومعاوية بن أبي سفيان( ،)89وزيد بن أرقم( ،)90والرباء بن عءازب( )91رضءي اهلل
عنهم مجيعاً.
يقول اإلمام ابن قدامة " :وقد كان يف ربا الفضل اختالف بني الصحابة ،فحكي
عن ابن عبءاس ،وأسءامة بءن زيءد ،وزيءد بءن أرقءم ،وابءن الءزبري ،وقءالوا إ ءا الربءا يف
النسيئة "(.)92
ويقول اإلمام السبكي( " :)93وقد أطبقت األمة على حتريم التفاضل إذا اجتمءع
مع النساء ،وأما إذا انفرد نقدًا فإنءه كءان فيءه خءالف قءديم صءح عءن ابءن عبءاس وابءن
مسعود رضي اهلل عنهما إباحته ،وكذلك ابن عمر رضي اهلل عنهمءا مءع رجوعءه عنءه،
األموي القرش ّ  ،أبو عبد الرمحن ،أول خلفاء الدولة األموية ،من كتّاب
( )89هو الصحايب معاوية بن أيب سفيان
ّ
الوح  ،رمزاً للدهاء والسياسة ،تويف بدمشق عام 60هـ .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج،3
ص112
( )90هو الصحايب يد بن أرقم بن قيس بن النعمان األنصاري اخلزرج  ،أبو عمرو ويقال أبو عامر ،كان يتيماً
يف حجر عبد هللا بن رواحة ،نزل ابلكوفة وابتىن داراً ابلكوفة يف كندة ،غزا مع النيب عليه الصالة والسالم
سبع عشرة غزوة .ينظر ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،2ص488

دي ،نزي الكوفة،
( )91هو الصحايب الرباء بن عا ب بن احلارث ،الفقيه الكبري أبو عمارة األنصاري احلارث ّ األ ّ
صغَِر يوم بدر ،تويف ابلكوفة عام 72هـ.
من املكثرين يف الرواية ،وشهد غزوات كثرية مع رسول هللا ،واستُ ْ
ينظر ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،5ص118

( )92ابن قدامة ،املغين ،ج ،4ص132

األصويل
املفسر ،املقرئ،
( )93هو اإلمام تق الدين عل بن عبد الكايف السبك ّ  ،الفقيه الشافع ّ  ،احلافظّ ،
ّ
ااديل ،النظار ،امللقب بشيخ اإلسالم وقاض القضاة ،ولد عام683هـ،
النحوي ،املنطق ّ ،
املتكلم،
ّ
ّ
وتويف عام 756هـ ،اندرة عصره يف اإلحاطة بفنون العلم وسعة االطالع ،بلغ مرتبة االجتهاد ،من
مؤلفاته ثالثيات مسند الدارم  ،االبتهاج يف شرح املنهاج ،الفتاوى الكربى ،االعتبار ببقاء اانة والنار.
ينظر السبك  ،طبقات الشافعية الكربى ،ج ،10ص  ،197الذهيب ،معجمة املختص مبحدثي
العصر ،ص116
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وروي عن عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنه ،وأسامة بن زيد رضي اهلل عنءه ،وفيءه عءن
معاويءءة شءءيء حمتمءءل ،وزيءءد بءءن أرقءءم ،والءءرباء ب ءن عءءازب مءءن الصءءحابة رضءءي اهلل
عنهم"

()94

وفيما يلي تفصيل لكل ما جاء عن هؤالء الصحابة رضي اهلل عنهم:
أوالً :ابن عباس رضي هللا عنهما:

إن إباحة ربا الفضل أمرٌ مشهور عن ابن عباس رضي اهلل عنهما بني الفقهاء،
يقول اإلمام الشءافعي( " :)95كءان ابءن عبءاس ال يءرن يف دينءار بءدينارين وال يف

درهم بدرهمني يداً بيد بأساً ،ويراه يف النسيئة ،وكذلك عامة أصحابه "( ،)96و ءا يءدل
على ثبوت ذلك عنه رضي اهلل عنهما ما يلي:
 - 1عن أبي صاحل ذكوان( :)97أنه سأل ابن عباس عءن بيءع الءذها والفضءة،
فقال :هو حالل بزيادة أو نقصان إذا كان يداً بيد .قال أبو صاحل فسألت أبءا سءعيد عمءا
قال ابن عباس ،وأخربت ابن عباس مبا قال أبو سعيد ،والتقيا وأنا معهما ،فابتءدأه أبءو
سعيد اخلدري فقال :يا ابن عباس :ما هذه الفتيا اليت تفءيت بهءا النءاس يف بيءع الءذها
والفضة ،تأمرهم أن يشطوه بنقصان أو زيادة يداً بيد .فقال ابن عباس :ما أنا بأقءدمكم
( )94السبك  ،اجملموع شرح املهذب ،ج ،10ص26 ،25
( )95هو اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافع  ،ينته نسبه إىل عبد مناف جد النيب عليه السالم ،ولد
بغزة عام 150هـ ،تلقى العلم مبكة واملدينة ،وهو إمام املذهب الشافع  ،تتلمذ على يديه أجالء من أه
العلم كاإلمام أمحد بن حنب وأبو ثور ،تويف مبصر عام 204هـ ،من مؤلفاته ،الرسالة ،األم .ينظر ابن
كثري ،البداية والنهاية ،ج ،10ص ،251ابن هداية ،طبقات الشافعية ،ص11
( )96الشافع  ،حممد بن إدريس ،األم ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1979م ،ج ،3ص579
( )97هو اإلمام أبو صاحل السمان ،ذكوان بن عبد هللا ،القدوة احلافظ احلجة ،من كبار علماء املدينة ،مسع من
عدد من الصحابة كسعد بن أيب وقاص وعائشة وأبو هريرة وابن عباس ،ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب،
وتويف عام 101هـ .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،4ص310
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صحبةً لرسول عليه الصالة والسالم وهذا زيد بءن أرقءم ،والءرباء بءن عءازب يقءوالن:
مسعنا النيب عليه الصالة والسالم "

()98

 - 2عءءن أبءءي سءءعيد اخلءءدري رضءءي اهلل عنءءه قءءال :الءءدينار بالءءدينار والءءدرهم
بالدرهم .فقلت له :فإن ابن عباس ال يقوله ،فقال أبءو سءعيد :سءألته فقلءت :مسعتءه
من النيب عليه السالم أو وجدته يف كتاب اهلل؟ قءال :كءل ذلءك ال أقءول ،وأنءتم أعلءم
برسول اهلل مين ،ولكن أخربني أسامة أن النيب عليه الصءالة والسءالم قءال :ال ربءا إال
يف النسيئة "(.)99
 - 3عن أبي نضرة( )100قال :سألت ابن عباس عن الصءرف؟ فقءال :أيءداً بيءد
؟ قلت :نعم ،قال :فال بأس(.)101
 - 4عن أبي الزبري املكي( ،)102قءال :مسعنءا أبءا أسءيد السءاعدي وابءن عبءاس
يفيت الدينار بالدينارين ،قال :فقال أبو أسيد الساعدي وأغلظ ،فقال لءه ابءن عبءاس:
ما كنت أظن أن أحدًا يعرف قرابيت من رسول اهلل عليه الصالة والسالم يقءول لءي مثءل
( )98أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري،ج ،1ص  ،173برقم  ،438قال السبك

إسناده حسن ،تكملة

اجملموع اجملموع ،ج ،6ص22
( )99أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،ابب بيع الدينار ابلدينار ،ج ،3ص ،31برقم  ،2115ومسلم ،كتاب
املساقاة ،ابب بيع الطعام مثالً مبث  ،ج ،3ص ،1218برقم 1123
البصري ،احملدث الفقيه ،وثقه أبو رعة والنسائ
العيب
ّ
( )100هو اإلمام املنذر بن مالك بن قطعة ،أو نضرة ّ
وأمحد بن حنب  ،من فصحاء الناس وبلغائهم ،تويف عام 208هـ .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء،

ج ،6ص215
( )101أخرجه مسلم ،كتاب املساقاة ،ابب بيع الطعام مثالً مبث  ،ج ،3ص ،1218برقم 1594
( )102هو اإلمام أبو الزبري حممد مسلم بن تدرس املك ّ القرش ّ  ،قال الذهيب عنه " اإلمام احلافظ الصديق،
كان أكم الناس عقالً ،وأحفظهم " ،تويف عام 268هـ .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،5
ص ،380السيوط  ،طبقات احلفاظ ،ص50
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هذا يا أبا أسيد .قَالَ أبو أسيد :أشهد لسمعت رسول اهلل عليه الصالة والسءالم يقءول:
«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ،وصءاع حنطءة بصءاع حنطءة ،وصءاع شءعري بصءاع
شعري ،وصاع ملح بصاع ملح ،ال فضل بءني شءيء مءن ذلءك» ،فقءال ابءن عبءاس :إن
هذا شيء إ ا كنت أقوله برأيي ومل أمسع فيه شيئاً "(.)103
اثنياً :عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما:

ت عءن ابءن عمءر رضءي اهلل عنهمءا،
القول بإباحة ربءا الفضءل وعءدم حترميءه ثابء ٌ

ويدل على ذلك ما جاء عن أبي نضرة ،قال :سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف
فلم يريا به بأساً.

()104

واملراد بالصرف الذي سئل عنءه ابءن عمءر وابءن عبءاس صءرف النقءد جبنسءه مءع
عدم حتقق التماثل()105؛ والذي يدل على صحة هذا املراد أمران:
أوالً :سياق الرواية يشهد لذلك ،واليت سيتم إيرادها بتمامها يف بيان رجءوع ابءن

عمر عن القول بإباحة ربا الفضل.

اثنيواً :أن فهم أبي النضرة رمحه اهلل تعاىل يءدل علءى أن املءراد بءذلك ،وهءو بيءع

النقد جبنسه مع عدم حتقق التماثل.

( )103أخرجه الشاش يف املسند ،ج ،3ص  ،397برقم  ،1519والطرباين يف املعجم الكبري ،ج ،19ص
 ،268برقم  ،595واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،ج،2ص  ،23برقم  ،2193وقال « هذا
حديث صحيح على شرط مسلم و خيرجاه هبذه السياقة » ووافقه الذهيب ،وأورده اهليثم يف جممع الزوائد
ومنبع الفوائد،ج،4ص  ،114وقال رواه الطرباين يف الكبري ،وإسناده حسن.
قلت :نعم ،هو حسن وليس بصحيح كما قال احلاكم ،رجاله ثقات عدا عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردي
الراجح فيه أنه حسن احلديث ،وقال ابن حجر صدوق .ينظر ابن حجر ،هتذيب التهذيب،ج ،6ص

 ،353ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ص358

ب بَـْي ِع الطَّ َع ِام ِمثْ ًال مبِِثْ ٍ ،ج ،3ص  ،1217برقم 1594
( )104أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاةَ ،اب ُ
( )105السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،6ص28
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اثلثاً :عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنا:

صحة الرواية عن عبءد اهلل بءن مسءعود أنءه كءان يقءول جبءواز ربءا الفضءل وعءدم

حترميه ،فقال رضي اهلل عنه " :أمءا ال بءأس بالءدرهم بالءدرهمني " ،ويف روايءة " ال ربءا
فيما كان يداً بيءد "( ،)106يقءول اإلمءام الشءافعي" :ولسءنا وال إيءاهم نقءول بهءذا ،نقءول
باألحاديث اليت رويت عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم أنه نهى عن الفضة بالفضة
ال مبثءل ،وقءد كءان عبءد اهلل بءن مسءعود لقءي
ال مبثل وعن الذها بالذها إال مءث ً
إال مث ً
أصحاب النيب عليه الصالة والسءالم فنهءوه فلمءا رجءع قءال :مءا أرن بءه بأسءًا ومءا أنءا
بفاعله "(.)107
رابعاً :معاوية بن أب سفيان رضي هللا عنهما:

القول بإباحة ربا الفضل وعدم حترميه ثبت القول به عءن معاويءة بءن أبءي سءفيان

رضي اهلل عنهما ،ويظهر ذلك من خءالل قصءته مءع أبءي الءدرداء رضءي اهلل عنءه(،)108
َن معاوية بن أبي سفيان ،باع سءقاية مءن ذهءا ،أو
فقد ثبت عن عطاء بن يسار()109؛ أ َّ
ورق بأكثر من وزنها .فقال أبو الدرداء :مسعت رسول اهلل عليه الصالة والسالم ينهءى
( )106أخرجه الشافع يف األم ،ج،7ص  ،185والبيهق يف معرفة السنن واآلاثر ،كتاب البيوع ،ابب َم ْن قَ َال
الراب ِيف الن ِ
ِ
َّسيئَ ِة ،ج،8ص  ،43برقم ،11059قلت :إسناده صحيح ،رجاله ثقات.
إََّّنَا َِّ

( )107الشافع  ،األم ،ج ،7ص185
( )108هو الصحايب أبو الدرداء عومير بن مالك األنصاري اخلزرج  ،صحايب من األنصار يلقب حبكيم األمة،
أسلم يوم بدر ،كان اتجراً يف املدينة ،وهو أحد الذين مجعوا القرآن على عهد النيب عليه الصالة والسالم،
واله معاوية بن أيب سفيان قضاء دمشق حمر من عمر بن اخلطاب ،تويف يف اإلسكندرية مبصر عام 32هـ.
ينظر ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،4ص263

( )109هو اإلمام أبو حممد عطاء بن يسار ،موىل أم املؤمنني رض هللا عنها ،كان قاصاً واعظاً جلي القدر ،روى
عن ميمونة وعائشة وأبو هريرة وغريهم من الصحابة ،قتله احلجاج عام 103هـ ،ينظر الذهيب ،سري
أعالم النبالء ،ج ،6ص231
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عن مثل هذا إال مثالً مبثل ،فقال له معاوية :ما أرن مبثل هذا بأساً .فقءال أبءو الءدرداء:
من يعذرني من معاوية .أنءا أخءربه عءن رسءول اهلل عليءه الصءالة والسءالم وخيربنءي عءن
رأيه ،ال أساكنك بأرض أنت بها ،ثم قدم أبو الدرداء على عمر بءن اخلطءاب فءذكر لءه
ال مبثءءل وزنءءًا
ذلءءك ،فكتءءا عمءءر بءءن اخلطءءاب إىل معاويءءة :أن ال يبيءءع ذلءءك إال مءءث ً
بوزن(.)110
خامساً :أسامة بن زيد رضي هللا عنهما:

نُ ِساَ إىل زيد بن ثابت القول جبواز ربءا الفءض وعءدم حترميءه ،وقءد جءرن علءى
ذلك عددٌ من الفقهاءُ كاإلمام ابن قدامة( )111واملاوردي( ،)112وال يثبت من ذلءك شءي ٌء
عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما ،والذي يظهءر – واهلل أعلءم – أن سءبا نسءبة هءذا
القول وحكايته عن أسامة بن زيءد روايتءه حلءديث " :إ ءا الربءا يف النسءيئة "( ،)113ومءن
املعلوم أنه ال يصح نسبة القول لءه بنءا ًء علءى روايتءه هلءذا احلءديث فقء  ،يقءول اإلمءام
( )110أخرجه النسائ يف سننه ،كتاب البيوع ،ابب بيع الذهب ابلذهب ،ج ،7ص  ،279برقم،4572
ومالك يف املوطأ ،كتاب البيوع ،ابب بيع الذهب ابلورقَ ،عْيناً َوتِْرباً ،ج ،4ص  ،916برقم،2336
والشافع يف املسند ،ج ،3ص  ،172برقم  ،1390والبيهق يف معرفة السنن واآلاثر ،كتاب البيوع ابب
الراب ِيف النَّـ ْق ِد ،والن ِ
َّسيئَة ِيف ْاأل ْ ِ َّ
اخلَبَـر ِ َرَاي ِن ِّ
الرَاب فِ َيها ،ج ،8ص  ،38برقم،11041
َِّ
َ
َصنَاف ال ِيت َوَرَد ْ ُ َ
إبسناد صحيح ،رجاله ثقات.
( )111ابن قدامة ،املغين ،ج ،4ص132
( )112املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،6ص65
هو اإلمام أبو احلسن عل بن حممد بن حبيب البصري املاوردي ،الفقيه ،احلافظ ،احلجة ،من أكابر فقهاء
الشافعية ،ولد عام 364هـ ،وتويف عام 450هـ ،ألف يف فقه الشافعية موسوعة ضخمة يف أكثر من
عشرين جزءاَ ،لقب حقضى القضاة ،وتوىل منصب قاض القضاة ،من مؤلفاته احلاوي الكبري ،نصيحة
امللوك ،اإلقناع خمتصر احلاوي ،هتي النظر ،األمثال واحلكم .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج،8

ص125
( )113أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب البيوع ،ابب بيع الطعام مثالً مبث  ،ج ،3ص  ،1218برقم 1596
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السبكي " :وال يكفي يف نسبة هذا القول إليه – أي ألسامة بن زيءد – فإنءه ال يلءزم مءن
الرواية القول مبقتضءى ظاهرهءا؛ جلءواز أن يكءون علءى خءالف ذلءك ،أو يكءون عنءده
معارض راجح"

()114

سادساً :الرباء بن عازب وزيد بن أرقم رضي هللا عنهما:

نُ ِساَ إىل الرباء بن عازب وزيد بن أرقم القول جبواز ربا الفضءل وعءدم حترميءه،
إال أن النقءل عنهمءا يف هءذه املسءألة لءيأ بصءريح ،فقءد روي عءن أبءي املنهءال( )115أنءه
قال " :سألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقاال :كنا تاجرين على عهد
رسول اهلل عليه الصالة والسالم ،فسءألنا رسءول اهلل عليءه الصءالة والسءالم فقءال :إن
كان يدًا بيد فال بأس ،وإن كان نساء فال يصلح "

()116

ي
ويف روايءءة " :بءءاع لءءي شءءريك ورقءاً نسءءيئة إىل املوسءءم أو إىل احلءءج ،فجءءاء إل ء ّ
ي
فأخربني ،فقلت :هذا األمر ال يصلح ،قال :قد بعته يف السوق ،فلم ينكر ذلءك علء ّ
أحدٌ ،فأتيت الرباء بن عازب فسألته ،فقال :قءدم الءنيب عليءه الصءالة والسءالم املدينءة
وحنن نبيع هذا البيع فقال :ما كان يداً بيد فال بأس به ،وما كءان نسءيئة فهءو ربءا ،وأتِ
زيد بن أرقم فإنه أعظم جتارة مين ،فأتيته فسألته فقال مثل ذلك "(.)117

( )114السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،10ص30
( )115هو أبو املنهال سيار بن سالمة الرايح  ،من أه البصرة ،يروي عن أيب بر ة ،مات سنة 129هـ .ينظر
ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،6ص312
( )116تقدم خترجيه
( )117أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب البيوع ،ابب النه عن بيع الورق ابلذهب ديناً ،ج ،3ص ،1212
برقم ،1589واحلميدي يف مسنده ،ج ،1ص  ،574برقم ،744والطرباين يف املعجم الكبري ،ج ،1ص
 ،176برقم 453واللفظ له.
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والشاهد مما سوبق قوله " :قدم النيب عليه الصالة والسالم املدينة وحنن نبيع هءذا
البيع فقال :ما كان يداً بيد فال بأس به ،وما كان نسيئة فهو ربءا " ثءم قءال " :وأتِ زيءد
بن أرقم فإنه أعظم جتارة مين ،فأتيته فسألته فقال مثل ذلك " فهذا هو السءبا يف نسءبة
القول جبواز ربا الفضل للرباء بن عءازب وزيءد بءن أرقءم رضءي اهلل عنهمءا ،وهءذا حمءل
نظر؛ ألنه ميكن محل ذلك على أحد األمرين(:)118
األمر األول :أن يكون املراد بيع دراهم بشيء ليأ ربوياً ،ويكون الفساد ألجءل
التأخري باملواسم أو احلج؛ فإنه غري حمرر ،وال سيما على ما كانت العرب تفعله.
األمر الثواين :أن حيمل ذلك على اخءتالف اجلءنأ ،ويءدل لءه روايءة أخءرن عءن
أبي املنهال أنه قال" :سألت الءرباء بءن عءازب وزيءد بءن أرقءم عءن الصءرف ،فكالهمءا
يقول :نهءى رسءول اهلل عءن بيءع الءذها بءالورق دينءًا "( )119فهءو يءبني أن املءراد صءرف
اجلنأ جبنأ آخر ،وليأ املراد صءرف اجلءنأ جبنسءه ،حتءى يُقءال إنهمءا يقءوالن بربءا
الفضل ،وبناءً عليه فإن ما نُسا إىل زيد بن أرقءم والءرباء بءن عءازب رضءي اهلل عنهمءا
من القول بربا الفضل حمل نظر ،وليأ بصريح الداللءة ،بءل األرجءح عءدم ثبوتءه؛ ملءا
تقدم.
سابعاً :عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما:

نُسا إىل عبد اهلل بن الزبري القول جبءواز ربءا الفضءل وعءدم حترميءه ،و ءن نسءبه

إليه اإلمام ابن قدامة( )120وغريه ،ومل أقف – بعد البحث  -على روايءة صءحيحة أو
( )118السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،6ص56

( )119أخرجه البخاري يف صحيحه ،ابب بيع الورق ابلذهب نسيئة ،ج ،5ص ،216برقم  ،2033وأمحد يف
املسند ،ج ،9ص ،345برقم  ،17808و ،18474وأبو عوانة يف املستخرج ،ج ،4ص ،321برقم
 ،4401والطحاوي يف مشك اآلاثر ،ج ،4ص ،253برقم 5289
( )120ابن قدامة ،املغين ،ج ،4ص132
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ضعيفة تُثبءت ذلءك ،يقءول اإلمءام السءبكي" :وأمءا عبءد اهلل بءن الءزبري فلءم أقءف علءى
إسناده إليه بذلك "( ،)121ولذلك فإن نسبة القول لعبد اهلل بن الزبري ذلك حمل نظر.
* فيتلخص مما سبق ما يلي:
أ  -أن الصحابة الذين نُ ِساَ إليهم القول جبواز ربا الفضل وعءدم حترميءه :ابءن
عباس ،ابن عمءر ،ابءن مسءعود ،معاويءة بءن أبءي سءفيان ،أسءامة بءن زيءد ،الءرباء بءن
عازب ،زيد بن أرقم ،عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهم مجيعاً.
ب  -الءءذين ثبتءءت الروايءءة وصءءحت عءءنهم :ابءءن عبءءاس ،ابءءن عمءءر ،ابءءن
مسعود ،معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنهم مجيعاً.
ج  -الذين نُ ِساَ إليهم القول بربا الفضل وال يثبت عنهم رواية يف ذلك البتءة:
أسامة بن زيد وعبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهما.
د  -الذين نُ ِساَ إليهم هذا القول والرواية يف ذلك ليست صرحية ،بل األرجح
أنهم ال يقولون بذلك :الرباء بن عازب و زيد بن أرقم.
املطلب الثاين :الصحابة الذين رجعوا عن قوهلم جبواز راب الفضل
ي عنهم القول جبواز ربا الفضل وعدم حترميه،
تقدم بيان الصحابة الذين حُ ِك َ
وبيان مروياتهم يف ذلك ،ويف هذا املطلا سأبني من نقل عنه الرجوع عن ذلك ،وبيان
ذلك على النحو اآلتي:
أوالً :ابن عباس رضي هللا عنهما:

إنّ إباحة ربا الفضل ثابتة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ال مرية فيه ،كما

تقدم ،ولكن هل رجع ابن عباس رضي اهلل عنهما عن ذلك ؟
اختلف العلماء يف ذلك على قولني:
( )121السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،6ص30
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القول األول :أن ابن عباس رضي اهلل عنهما رجع عن قوله جبواز ربا الفضل
إىل التحريم ،ومن قال بذلك :اإلمام السرخسي( ،)122واإلمام الزيلعي( ،)123واإلمام
النووي( ،)124واإلمام ابن قدامة( ،)125واإلمام الشوكاني( ،)126واآلثار الدالة على ذلك
ذلك كثرية ،منها:
 - 1عن أبي نضرة ،قال :سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به
بأساً ،فإني لقاعد عند أبي سعيد اخلدري فسألته عن الصرف ؟ فقال :ما زاد فهو ربا.
فأنكرت ذلك؛ لقوهلما .فقال :ال أحدثك إال ما مسعت من النيب عليه الصالة والسالم:
جاءه صاحا خنلة بصاع من متر طيا ،وكان متر النيب عليه الصالة والسالم هذا اللون،
فقال له عليه الصالة والسالم :أنى لك هذا؟ فقال :انطلقت بصاعني فاشطيت به هذا
الصاع ،فإن سعر هذا يف السوق كذا ،وسعر هذا كذا ،فقال رسول اهلل عليه الصالة
والسالم :ويلك! أربيت ،إذا أردت ذلك فبع متر بسلعة ،ثم اشط بسلعتك أيّ متر شئت.
( )122السرخس  ،املبسوط ،ج ،7ص14
أصويل ،قاض ،جمتهد ،مات
* السرخس هو حممد بن أمحد ،أبو بكر ،مشس األئمة السرخس  ،فقيه حنف ،
ّ
بفرغانة سنة 483هـ ،من مؤلفاته املبسوط  -وقد أملى نصفه وهو ابلسجن  -أصول السرخس  .ينظر
الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،5ص253

( )123الزيلع  ،تبيني احلقائق ،ج ،4ص86

الزيلع هو عثمان بن عل بن حمجن ،فخر الدين الزيلع  ،فقيه حنف  ،سكن القاهرة ،من مؤلفاته تبيني احلقائق شرح
كنز الدقائق ،شرح ااامع الكبري ،تويف عام 743هـ .ينظر الزركل  ،األعالم ،ج ،4ص210

( )124النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،7ص24
( )125ابن قدامة ،املغين ،ج ،4ص123

( )126الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،5ص163
* الشوكاين هو حممد بن عل الشوكاين الصنعاين ،وشوكان مكان ابليمن ،ولد عام 1173هـ ،فقيه ،جمتهد،
أصويل ،حمدث ،قاض ،كان يرى وجوب االجتهاد وحترمي التقليد ،من مؤلفاته إرشاد الفحول ( يف أصول
الفقه ) ،تويف بصنعاء عام 1250هـ .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،6ص298
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قال أبو سعيد :فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباً أم الفضة بالفضة؟ قال :فأتيت
ابن عمر بعدُ فنهاني ،ومل آت ابن عباسٍ ،قال :فحدثين أبو الصهباء أنه سأل ابن
عباس عنه مبكة فكرهه "(.)127
والشاهد على رجوعا قولا :أنه سأل ابن عباس عنه مبكة فكرهه.
 - 2عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد اخلدري قال :قلت البن عباس :أرأيت
الذي تقول :الدينارين بالدينار ،والدرهمني بالدرهم ،أشهد أني مسعت رسول اهلل عليه
الصالة والسالم قال :الدينار بالدينار ،والدرهم بالدرهم ،ال فضل بينهما ،فقال ابن
عباس :أنت مسعت هذا من رسول اهلل عليه الصالة والسالم فقلت :نعم ،قال :فإني مل
أمسع هذا ،إ ا أخرب به أسامة بن زيد ،قال أبو سعيد :ونزع عنهما ابن عباس " (.)128
والشاهد على رجوعا قولا :ونزع عنهما ابن عباس.
 - 3عن أَبي الشعثاء( )129قَالَ :مسعت ابن عباس يقول " :اللهم إني أتوب
إليك من الصرف ،إ ا هذا من رأيي ،وهذا أبو سعيد اخلدري يرويه عن النيب عليه
الصالة والسالم "

()130

( )127تقدم خترجيه
( )128أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ،كتاب الصرف ،ابب الراب ،ج ،4ص ،64وصححه األلباين يف
إرواء الغلي  ،ج ،5ص 178وقال صحيح على شرط مسلم
دي ،حمدث فقيه إمام يف التفسري ،من أخص تالميذ ابن عباس رض
( )129هو أبو الشعثاء جابر بن يد األ ّ
هللا عنهما ،حدث عن عائشة رض هللا عنها وعن عدد كبري من الصحابة الذين شهدوا بدراً ،يرجع إليه
حسب أتباعه وبعض املؤرخني املذهب اإلابض ّ  ،فهو من أرسى قواعده وأصوله ،كان مفتياً أله البصرة.
ينظر الدرجيين ،الطبقات ،ج ،2ص125
( )130أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،ج ،1ص  ،177برقم ،456إبسناد صحيح ،رجاله ثقات ،قال اإلمام
السبك " رجاله ثقات مشهورون مصرحون ابلتحديث فيه من أوهلم إىل آخرهم " .ينظر السبك ،
تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،6ص30
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والشاهد على رجوعا صريح يف الداللة على ذلك؛ إذ إنه يصر بذلك عن
نفسه ،ويستغفر اهلل.
 - 4قال أبو اجلوزاء( :)131كنت أخدم ابن عباس تسع سنني إذ جاءه رجل
فسأله عن درهم بدرهمني ،فصا ابن عباس وقال :إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا،
فقال ناس حوله :إن كنا لنعمل هذا بفتيا  ،فقال ابن عباس :قد كنت أفيت بذلك
حتى حدثين أبو سعيد وابن عمر أن النيب عليه الصالة والسالم نهى عنه ،فأنا أنهاكم
()132

عنه "

والشاهد على رجوعا :قول ابن عباس رضي اهلل عنهما :قد كنت أفيت بذلك
حتى حدثين أبو سعيد وابن عمر أن النيب عليه الصالة والسالم نهى عنه ،فأن أنهاكم
عنه.
 - 5عن زياد بن أبي زياد املخزومي( )133قال " :كنت مع ابن عباس بالطائف
فرجع عن الصرف ،قبل أن ميوت بسبعني يوماً "

()134

البصري ،من كبار األئمة ،حدث عن عائشة وعبد هللا بن عمرو
ّ
( )131هو أبو ااو اء أوس بن عبد هللا الربع ّ
بن العاص ،أحد العبّاد الذين قاموا على احلجاج ،قي إنه قت يوم ااماجم .ينظر الذهيب ،سري أعالم
النبالء ،ج  ،8ص380
ِ
( )132أخرجه البيهق يف السنن الكربى ،كتاب البيوع ،ابب ما يستدل به على رجوع من قال م َن من الصدر
األول ال راب إال يف النسيئة عن قوله ونزوعه عنه ،ج ،5ص ،462برقم.10500
قلت :إسناد ضعيف؛ فيه أبو املبارك ،قال ِ ِ ِ
ي جمهول .ينظر املزي ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،
ّْ
الرتمذ ّ
ج ،34ص250
( )133هو عبيد بن ايد بني عبيد ،املعروف اببن ايد بن أيب سفيان ،ويقال له ابن أبيه ،وابن مسية ،أمري العراق
بعد أبيه ايد ،سكن دمشق بعد يزيد بن معاوية ،وروى عن معاوية وسعد بن أيب وقاص .ينظر ابن كثري،
البداية والنهاية ،ج ،8ص118

الصر ِ
ف ،ج ،8ص  ،118برقم  ،1454إبسناد
( )134أخرجه عبد الر اق يف املصنف كتاب البيوع َاب ُ
ب َّ ْ
صحيح ،رجاله ثقات.
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 - 6عن أبي اجلوزاء ،قال :سألت ابن عباس عن الصرف ،عن الدرهم
بالدرهمني يداً بيد ،قال :ال أرن مبا كان يداً بيد بأساً ،ثم قدمت مكة من العام املقبل
وقد نهى عنه "(.)135
 - 7عن عبد الرمحن بن أبي نُعصم ( –)136بضم النون وإسكان العني – " أن أبا
سعيد اخلدريّ لقي ابن عباس فشهد على رسول اهلل عليه الصالة والسالم أنه قال:
الذها بالذها ،والفضة بالفضة ،مثالً مبثل ،فمن زاد فقد أربى ،فقال ابن عباس:
أتوب إىل اهلل ا كنت أفيت به ،ثم رجع"(.)137
 - 8عن أبي أمية( ،)138أن رجالً من أهل العرق قال لعبد اهلل بن عمر :إن ابن
عباس رضي اهلل عنهما قال :من أُع ِطيَ بالدرهم مائة درهم فليأخذها ،فقال ابن
عمر :مسعت عمر يقول :قال رسول اهلل عليه الصالة والسالم :الذها بالذها،
وزناً بوزن ،مثالً مبثل ،فمن زاد فهو ربا ،فقيل ال بن عباس ما قال ابن عمر ،فاستغفر
ربه وقال :إ ا هو رأي مين "(.)139
( )135أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،ج ،1ص  ،177برقم ،455قلت إسناده ضعيف؛ فيه الربيع بن
البصري ،صدوق س ء احلفظ .ينظر ،ابن حجر ،تقريب التهذيب،
السعدي
صبيح  -بفتح املهملة-
ّ
ّ
ص206
الكويف ،اإلمام احلجة القدوة الرابين ،حدث عن
( )136هو اإلمام عبد الرمحن بن أيب نعم أبو احلكم البجل
ّ
املغرية بن شعبة وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري ،كان عابداً صاحلاً كثري الصيام ،قال الذهيب " مات بعد
املائة " .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،12ص231
( )137أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،ج ،1ص ،176برقم  ،454من طريق مغرية ابن مقسم عن عبد الرمحن
بن نعم ،وصححه السبك ّ يف تكملة اجملموع ،ج ،6ص30
( )138هو الصحايب جنادة بن أيب أمية األ دي مث الزهراين من بين عُربة بن هران ،أبو عبد هللا ،نزل مبصر مث
ابلكوفة ،ينظر ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،4ص263
( )139أخرجه الطحاوي ،شرح معاين اآلاثر ،كتاب الصرف ،ابب الراب ،ج ،4ص ،68وإسناده حسنه السبك ،
تكملة اجملموع ،ج ،6ص31
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()140

قال:

"سألت أبا جملز عن الصرف فقال :كان ابن عباس ال يرن به بأساً زماناً من عمره ،ما
كان منه عيناً يداً بيد ،وكان يقول :إ ا الربا يف النسيئة ،فلقيه أبو سعيد اخلدري فقال
له ،يا ابن عباس :أال تتقي اهلل ،إىل متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول اهلل
عليه الصالة والسالم قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة :إني ألشتهي متر
عجوة ،فقامت فقدمته إىل رسول اهلل عليه الصالة والسالم فلما رآه أعجبه ،فتناول
مترة ثم أمسك فقال :من أين لكم هذا؟ فقالت أم سلمة :بعثت صاعني من متر إىل
رجل من األنصار فأتى بدل صاعني هذا الصاع الواحد وها هو كُل ،فألقى التمر بني
يديه وقال :رُده ال حاجة لي فيه ،التمر بالتمر ،واحلنطة باحلنطة ،والشعري بالشعري،
والذها بالذها ،والفضة بالفضة ،يداً بيد ،عيناً بعني ،مثالً مبثل ،فمن زاد فهو
ربا ،ثم قال :كذلك ما يكال أو يوزن – أيضاً – فقال ابن عباس :جزا اهلل يا أبا
سعيد اجلنة ،فإنك ذكرتين أمراً كنت نسيته ،استغفر اهلل وأتوب إليه ،فكان ينهي بعد
ذلك أشدَّ النهي "(.)141

( )140هو حيان بن عبيد هللا العدوي ،أبو هري شيخ بصري ،عن أيب جملز ،قال البخاري ذكر الصلت منه
االختالط ،روى عنه مسلم ،وموسى التبوذك  ،ينظر الذهيب ،ميزان االعتدال ،ج ،1ص573

( )141أخرجه احلاكم يف مستدركه ،كتاب البيوع ،ج ،2ص ،42وقال صحيح اإلسناد ،والبيهق يف السنن،
كتاب البيوع ،ابب من قال راين الراب يف ك ما يكال ويو ن ،وقال البيهق قال أبو أمحد هذا احلديث
من حديث أيب جملز تفرد به حيان.
وقال املارديين يف ذي السنن ،ج ،5ص " 286أخرج هذا احلديث احلاكم يف مستدركه وقال صحيح اإلسناد،
وحيان هذا ذمره ابن حبان يف الثقات من أتباع التابعني ،وقال الذهيب جائز احلديث ،وقال عبد احلق يف
أحكامه قال أبو بكر البزار حيان رج من أه البصرة مشهور ليس به حس ،وقال فيه أبو حامت
صدوق ،وقال بعض املتأخرين جمهول ،ولعله اختلط عليه حبيان بن عبيد هللا املرو ي " انتهى.
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* فهذه مجلة من اآلثار تدل على رجوع ابن عباس رضي اهلل عنهما عن القول
جبواز ربا الفضل إىل حترميه.
القول الثاين :أن ابن عباس رضي اهلل عنهما مل يرجع عن قوله جبواز ربا
الفضل ،ومن قال بذلك :سعيد بن جبري( ،)142واآلثار الدالة على ذلك كثرية منها:
 - 1عن سعيد بن جبري أنه قال " :ما كان الربا ق يف هاء وهات ،حلف
سعيد بن جبري باهلل ما رجع عنه حتى مات "(.)143
ويرد على هذا األثر ما يلي:
أوالً :أن شهادة سعيد بن جبري شهادة على النفي ،وشهادة املثبت مقدمة على

النايف؛ إذ إن فيها زيادة علم ،يقول اإلمام السبكي – يف هذا األثر  " :-وهذا إسناد
متفق على صحته ،لكنها شهادة على نفي "

()144

اثنياً :أن هذه شهادة على ابن عباس رضي اهلل عنهما من غريه  -وهو سعيد

بن جبري  -وتقدم يف اآلثار رجوع ابن عباس رضي اهلل عنهما عن قوله بربا الفضل
من صريح كالمه عن نفسه ،وال شك أن ذلك أرجح من شهادة غريه عليه.
 - 2عن فرات القزاز( )145قال " :دخلنا على سعيد بن جبري نعوده ،فقال له
عبد امللك الزرّاد :كانَّ ابن عباس نزل عن الصرف ،فقال سعيد بن جبري :عهدي به
قبل أن ميوت بست وثالثني ليلة وما رجع عنه "(.)146

الكويف ،من أج ِّ أصحاب ابن عباس رض هللا
األسدي ،أبو عبد هللا
( )142هو سعيد بن جبري بن هشام
ّ
ّ
عنهما ،قتله جند احلجاج عام 92هـ ،قال يف احلجاج مقولته املشهورة اللهم ال تسلطه على أحد بعدي،
فلم يلبث احلجاج بعده إال ليايل .ينظر السيوط  ،طبقات احلفاظ ،ص31

( )143رواه ابن حزم بسنده يف احمللى ،ج ،8ص ،482وإسناده صحيح.
( )144السبك  ،تكملة اجملموع ،ج ،10ص32
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ويًر ُد على هذا األثر ما سبق.
الرتجيح:
الذي يطجح يف نظرنا – واهلل أعلم – هو القول األول ،أن ابن عباس رجع عن
قوله جبواز ربا الفضل إىل حترميه ،وذلك ملا يلي:
 - 1أن رواية الذين أثبتوا رجوعه معهم زيادة علم ،وهم أكثر ،فوجا
تقدميهم على الذين نفوا رجوعه.
 - 2أن رواية سعيد بن جبري يف عدم رجوعه نفي ،ورواية الذين قالوا
برجوعه إثبات ،ورواية اإلثبات مقدمة على النفي لزيادة العلم اليت فيها.
 - 3أن الروايات اليت تتضمن رجوعه فيها الصحيح واحلسن والضعيف،
والنفأ تطمئن إليها.
 - 4أن هنا روايات صحيحة – كما تقدم – ص ّر فيها ابن عباس رضي اهلل
عنهما عن مذهبه يف ذلك ورجوعه ،بل وتضمنت أنه تاب إىل اهلل واستغفره ،وال
شك أن ذلك يرجح رجوعه.
اثنياً :عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما:

ثبت عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما رجوعه عن القول بإباحة ربا الفضءل

إىل حترميه ،والروايات يف ذلك صحيحة وصرحية ،و ا يدل على ذلك:
أ) عن أبي نضرة ،قال :سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به
بأساً ،فإني لقاعد عند أبي سعيد اخلدري فسألته عن الصرف ؟ فقال :ما زاد فهو ربا.
كويف الدار ،روى عنه سفيان بن عيينه وقال
( )145هو فرات القزا التميم  ،أبو عبد الرمحن،
ّ
بصري األص ّ ،
عنه ثقة ،ووثقه ابن معني ،قال عنه أبو حامت الرا ي صاحل احلديث .ينظر ابن شاهني ،اتريخ أمساء
الثقات ،ص187
( )146أخرجه الفاكه  ،يف أخبار مكة ،ج ،3ص ،73برقم  ،1852قلت إسناد صحيح ،رجاله ثقات.
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فأنكرت ذلك؛ لقوهلما .فقال :ال أحدثك إال ما مسعت من النيب عليه الصالة
والسالم جاءه صاحا خنلة بصاع من متر طيا ،وكان متر النيب عليه الصالة والسالم
هذا اللون ،فقال له عليه الصالة والسالم :أنى لك هذا؟ فقال :انطلقت بصاعني
فاشطيت به هذا الصاع ،فإن سعر هذا يف السوق كذا ،وسعر هذا كذا ،فقال رسول
اهلل عليه الصالة والسالم :ويلك! أربيت ،إذا أردت ذلك فبع متر بسلعة ،ثم اشط
بسلعتك أيّ متر شئت.
قال أبو سعيد :فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباً أم الفضة بالفضة؟ قال :فأتيت
ابن عمر بعدُ فنهاني ،ومل آت ابن عباسٍ ،قال :فحدثين أبو الصهباء أنه سأل ابن
عباس عنه مبكة فكرهه "(.)147
والشاهد على رجوعا  :قوله " :فأتيءت ابءن عمءر بعء ُد فنهءاني " وهءي صءرحية يف
رجوعه عن القول بربا الفضل وإباحته.
ب) عن جماهد( ،)148قال " :كنت أطوف مع عبد اهلل بن عمءر ،فجءاءه صءائ ،
فقال :يا أبا عبد الرمحن ،إني أصوغ الذها ثم أبيع الشءيء مءن ذلءك أكثءر مءن وزنءه
فأستفضلُ يف ذلك القدر عمل يدي ،فنهاه ،فجعل الصءائ يءردد عليءه املسءألة ،وعبءد
اهلل ينهاه ،حتى انتهى إىل باب املسجد أو إىل دابته يريد أن يركبها ،ثم قال عبءد اهلل بءن

( )147تقدم خترجيه
( )148هو اإلمام جماهد بن جرب موىل السائب بن أيب السائب املخزوم القرش ّ  ،إمام ،فقيه ،مفسر ،حمدث،
حجة ،من أج ّ تالميذ ابن عباس رض هللا عنهما ،وروى عنه الكثري وعرض عليه القرآن ثالث مرات،
وكان يوقفه عند ك آية يسأله عنها ،فهو من أعلم الناس ابلتفسري .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء،

ج ،4ص123
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عمر :الدينار بالدينار ،والدرهم بالدرهم ،ال فضل بينهما ،هءذا عهءد نبينءا صءلى اهلل
عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم "(.)149
اثلثاً :عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنا:

تقدم أن ابن مسعود رضي اهلل عنه من الذين ثبتوا عنهم القول جبواز ربا الفضءل

وعدم حترميه ،وقد ثبت رجوعه عن ذلك ،وهو صريح جليّ يدل عليه :أن رجءالً مءن
بين مش بن فزارة سأل ابن مسعود رضي اهلل عنه :عن رجل تزوج امرأة ،فرأن أمهءا
فأعجبته ،فطلق امرأته ،أيتزوج أمها؟ قال :ال بأس ،فتزوجها الرجل ،وكان عبءد اهلل
على بيت املال ،فكان يبيع نفاية( )150بيت املال ،يعطي الكثري ويأخذ القليل ،حتى قدم
املدينة فسأل أصحاب حممد عليه الصءالة والسءالم ،فقءالوا :ال حيءل هلءذا الرجءل هءذه
املرأة ،وال تصلح الفضة إال وزناً بوزن ،فلما قدم عبد اهلل انطلق إىل الرجءل فلءم جيءده
ت بءه صءاحبكم ال حيءل ،فقءالوا :إنهءا قءد نثءرت لءه
ووجد قومءه فقءال :إن الءذي أفتيء ُ

( )149أخرجه مالك يف املوطأ ،كتاب البيوع ،ابب بيع الذهب ابلورق ،عيناً وترباً ،ج ،2ص ،334
برقم ،2540والشافع يف املسند ،ابب املصارفة ،ج ،3ص  ،171برقم ،1389وعبد الر اق يف
املصنف ،كتاب البيوعَ ،ابب الفضة ابلفضة ،والذهب ابلذهب ج ،8ص  ،125برقم،14574
والطحاوي يف شرح مشك اآلاثر ،ابب بيان مشك ما روي عن فضالة بن عبيد يف القالدة ذات
الذهب واخلر اليت بيعت بذهب ،ج ،15ص  ،383برقم ،6100والبيهق يف السنن الكربى ،كتاب
البيوع ،ابب حترمي التفاض يف اانس الواحد مما جيري فيه الراب مع النساء استدالالً مبا مضى ،ج ،5ص
 ،458برقم ،10491إبسناد صحيح رجاله ثقات.
( )150النفاية بنون مضمومة وفاء وبعد األلف ايء مثناة من حتت ،وهو ما نفيته من الش ء لرداءته .ينظر
الفريو آابدي ،القاموس احمليط ،ج ،3ص 219
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بطنهءءا ،قءءال :وإن كءءان ،وأتءءى الصءءيارفة فقءءال :يءءا معشءءر الصءءيارفة إن الءءذي كنءءت
أبايعكم ال حيل ،ال حتل الفضة بالفضة إال وزنًا بوزن "(.)151
رابعاً :معاوية بن أب سفيان رضي هللا عنهما:

تقدم ثبوت القول بربا الفضل عن معاويءة بءن أبءي سءفيان رضءي اهلل عنهمءا مءن

خالل قصته مع أبي ذر رضي اهلل عنه ،عندما أنكر عليه ذلك ،وأبل أمري املؤمنني عمر
بن اخلطاب رضي اهلل عنه بذلك ،وكتا له ينهاه عن ذلك.
ومل أعثر – بعد البحث – عما يدل صراحةً على رجوع معاوية بءن أبءي سءفيان
رضي اهلل عنهما عن ذلءك ،إال أن الظء ّن مبعاويءة رضءي اهلل عنءه ،ومءا لءه مءن مكانءة،
وفضل ،وعلم ،أن يرجع عن ذلك ،خاصةً بعد كتابة عمر بن اخلطاب رضءي اهلل عنءه
بذلك؛ إذ كان وقّافاً عند حدود اهلل ،وهو شأن الصءحابة مجيعءاً رضءوان اهلل علءيهم،
يقول اإلمام السءبكي " :والظءن بءه – أي معاويءة رضءي اهلل عنءه – ملءا كتءا إليءه عمءر
رضي اهلل عنه أنه يرجع عن ذلك "(.)152
( )151أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ،كتاب النكاح ،ابب ما جاء يف الرج يتزوج املرأة فتموت قب أن
يدخ هبا أو يطلقها ،ه يصلح له أن يتزوج أمها ،ج ،1ص ،269برقم  ،936وعبد الر اق يف
املصنف،كتاب البيوعَ ،ابب الفضة ابلفضة ،والذهب ابلذهب ،ج،8ص  ،123برقم  ،14568وعبد
ات نِ َسائِ ُك ْم} [النساء  ]23ج،6،ص  ،273برقم
الر اق يف املصنف،كتاب النكاح ،ابب{أ َُّم َه ُ
 ،10811ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ،ج،1ص  ،441والطرباين يف املعجم الكبري،ج،9ص
 ،111برقم ،8577والبيهق يف السنن الكربى ،كتاب البيوع ،ابب ما يستدل به على رجوع من قال من
الصدر األول ال راب إال يف النسيئة عن قوله ونزوعه عنه ،ج ،5ص  ،462برقم ،10501واخلطيب
البغدادي يف الفقيه واملتفقه ،ج ،2ص 425

قلت :يف إسناده أبو إسحاق السبيع وهو مدلس ،واختلط ،و ينفرد به ب اتبعه عليه أبو فروة عروة بن احلارث،
فاحلديث صحيح مبجموع طرقه.
( )152السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،6ص38
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خامسواً :أسووامة بوون زيوود ،والورباء بوون عووازب ،وزيوود بوون أرقووم ،وعبوود هللا بوون الوزبري

رضي هللا عنهم مجيعاً:
أما بالنسبة ألسامة بن زيد والرباء بن عازب وزيد بءن أرقءم وعبءد اهلل بءن الءزبري
رضءءي اهلل عءءنهم ،فإنءءه مل يثبءءت عءءنهم القءءول بربءءا الفضءءل كمءءا تقءءدم ،وعليءءه فإنءءه ال
يُبحث يف رجوعهم عن ذلك.
* فيتلخص مما سبق ما يلي:
أ) أن ابن عباس رضي اهلل عنهمءا اختلءف يف رجوعءه عءن القءول بربءا الفضءل،
والراجح رجوعه عن ذلك.
ب) الذين ثبت رجوعهم عن القول بربا الفضل قوالً واحءداً ،والروايءة صءرحية
يف ذلك :ابن عمر ،وابن مسعود رضي اهلل عنهما.

ج) مل ترد رواية تدل علءى رجءوع معاويءة رضءي اهلل عنءه بءذلك ،ولكءن الظءن
بأمري املؤمنني رجوعه ،خاصة بعد كتابة عمر بءن اخلطءاب رضءي اهلل عنءه لءه ينهءاه عءن
ذلك.
د) أما بالنسبة ألسامة بن زيد والرباء بن عازب وزيد بن أرقم وعبد اهلل بن الزبري
رضي اهلل عنهم فلم يثبت عنهم القول جبواز ربا الفضل ،وعليه فال يبحث هل رجعءوا
عن ذلك أم ال.
املطلب الثالث :أدلة من قال براب الفضل
لقءءد اسءءتدل الصءءحابة  -رضءءي اهلل عءءنهم  -الءءذين قءءالوا جبءءواز ربءءا
الفضءءل وعءءدم حترميءءه بعءءددل مءءن األدلءءة ،ويف هءءذا املطلءءا سءءأبني هءءذه األدلءءة،
واجلواب عنها.
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وحاصل ذلك أنهم استدلوا سديثني ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
الوودليل األول :حءءديث أسءءامة بءءن زيءءد رضءءي اهلل عنءءه أن الءءنيب عليءءه الصءءالة
والسالم قال " :إ ا الربا يف النسيئة "(.)153
وجا الداللوة :أن هذا احلديث يدل على حصر الربا يف ربا النسيئة ،وعدم وجءود
ربا الفضل ،وهو ما يفيده احلصر بقولءه " إ ءا " ،يقءول اإلمءام املءاوردي " :فلمءا أثبءت
الربءءا يف النسءءيئة ،د ّل علءءى انتفءءاء الربءءا يف النقءءد "( ،)154ويقءءول اإلمءءام ابءءن دقيءءق(:)155
"كلمة " إ ا " للحصر على ما تقرر يف األصول ،فإن ابءن عبءاس رضءي اهلل عنهمءا فهءم
احلصءر مءءن قولءءه عليءه الصءءالة والسءءالم :إ ءا الربءءا يف النسءءيئة ،وعءورض بءءدليل آخءءر
يقتضي حتريم ربا الفضل ،ومل يُعءارض يف فهمءه للحصءر ،ويف ذلءك اتفءاق علءى أنهءا
للحصر "(.)156
*وقد سلك العلماء ثالثة مسالك يف اجلواب عن هذا احلديث:

( )153سبق خترجيه
( )154املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،6ص64
( )155هو اإلمام حممد بن عل بن وهب بن مطيع تق الدين القشريي املنفلوط املصري ،املالك مث الشافع ،
اإلمام احلجة القدوة ،ولد عام 625هـ ،قال عنه الذهيب " كان إماماً متقناً مدققاً أصولياً أدبياً حنوايً،
وافر العق كثري السكينة مكباً على املطالعة واامع " ،من مؤلفاته اإلملام ااامع أحاديث األحكام،
شرح مقدمة التربيزي يف الفقه ،اقتناص السوائح ،شرح خمتصر ابن احلاجب ،تويف عام 702هـ .ينظر
الشوكاين ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،ص ،782السبك  ،طبقات الشافعية الكربى،
ج ،6ص2
( )156ابن دقيق العيد ،تق الدين ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،مطبعة السنة احملمدية ،ط .األوىل،
1953م ،ج ،1ص9
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املسلك األول :النسخ:
أي أن حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنه منسوخ،
وهذا املسلك يقول به اإلمام احلميدي( ،)157وأشار إليه اإلمام النووي(.)158
ومستند هذا املسلك:
 - 1ما روي عن أبي بكرة عن أبيه " :أن النيب عليه الصالة والسالم نهى عءن
الصرف قبل موته بشهر"(.)159
 - 2أنه منسوخ كذلك باألحاديءث الدالءة علءى حتءريم ربءا الفضءل ،و ءا يءدل
على نسخه بها اإلمجاع على تر العمل به ،يقءول اإلمءام النءووي " :إن املسءلمني قءد
أمجعوا على تر العمل بظاهر حديث أسامة "(.)160
وهذا املسلك حمل نظر؛ ملا يلي:
أوالً :أن النس ال يثبت باالحتمال.

اثنياً :أن حديث أبي بكرة عن أبيه املتقدم حديث واهءي اإلسءناد ،ال يصءح كمءا

قاله اإلمام السبكي(.)161

( )157السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،6ص35
* اإلمام احلميدي هو أبو بكر عبد هللا بن الزبري بن عيسى احلميدي القرش األسدي ،احلافظ ،احملدث ،الفقيه،
ولد مبكة ،وتتلمذ على إمام عصره سفيان بن عيينة وكان من أج أصحابه ،وال م اإلمام الشافع  ،تويف
مبكة عام 219هـ ،من مؤلفاته املسند .ينظر الشريا ي ،طبقات الفقهاء ،ج ،99 ،1السبك  ،طبقات
الشافعية الكربى ،ج ،2ص106
( )158النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،11ص25
( )159أخرجه اهليثم يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،ابب ما جاء يف الراب ،ج ،2ص ،96من حديث أيب بكرة
بلفظ قب موته بشهرين .وقال اهليثم عقبه قلت له يف الصحيح أنه هنى عن الذهب ابلذهب من غري
ذكر اتريخ ،رواه البزار ،وفيه حبر بن كنيز السقاء ،وهو ضعيف.
( )160النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،11ص25
( )161السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،6ص53
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اثلث واً :أنءءه يف حءءديث عبءءادة بءءن الصءءامت الصءءريح الداللءءة علءءى حتءءريم ربءءا

الفضل( )162ما يدل على أن التحريم كان يءوم خيءرب ،أي متقءدم لءيأ مبتءأخر ،حءديث
فضالة بن عبيد اهلل فإنه قال " :كنا مع رسول اهلل عليه الصالة والسالم يءوم خيءرب نبءايع
اليهود ،وفيه الذها بالدينارين والثالثة؛ فقءال رسءول اهلل عليءه الصءالة والسءالم :ال
تبايعوا الذها إال وزناً بوزن"

()163

املسلك الثاين :التأويل:
وهذا املسلك يقوم على أنه ال تعارض بني حديث أسامة بن زيءد رضءي اهلل عنءه
وبقية األحاديءث الدالءة علءى حتءريم ربءا الفضءل ،وأنءه يءؤول هءذا احلءديث ،وبالتءالي
يُجمعُ بني األحاديث وال تعارض بينها ،وقد مجع العلماء بينها من عدة وجوه:
الوجوا األول :أن حديث أسامة بن زيءد خءرج لءرج اجلءواب عءن السءؤال ،وبءه
قال اإلمام الشافعي(.)164
أي :أنه سئل عليه الصالة والسالم عءن مسءألة فيهءا ربءا النسءيئة ،فقءال " :إ ءا
الربا يف النسيئة " أي :هذا الذي تسألين عنه هو الربا؛ ألن السائل دائماً يسأل وكأنه ال
يرن شيئاً فيما يسأل عنه ،فكأنه يقول :حضر الصءحابي اجلءواب ومل حيضءر السءؤال،
والقاعدة تقول " :أن مفهوم احلديث ال يعمل به يف األحاديءث الءيت وردت جوابءاً عءن
سؤال "؛ ألن ما ورد جوابًا عن سؤال ال يقون إعمال مفهومه.

( )162تقدمي خترجيه
( )163أخرجه مسلم يف صحيحه ،ابب بيع القالدة فيها خر وذهب ،رقم ( ،)2980وأمحد يف املسند ،ج،7
ص ،356برقم  ،22843وأبو داود يف السنن ،ابب يف حلية السيف تباع ابلدراهم ،ج ،23ص،234
برقم 2910
( )164الشافع  ،األم ،ج ،3ص179
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الوجا الثاين :أن حديث أسامة حممول على اجلنسءني ،الواحءد جيءوز التماثءل فيءه
نقداً ،وال جيوز نسيئة ،وبه قال اإلمام املاوردي(.)165
ال على غري الربويات ،كبيع
الوجا الثالوث :أن حديث أسامة رضي اهلل عنه حممو ً
الدين بالدين مؤجالً ،بأن يكون له نقءد موصءوف ،فيبيعءه بعءرض موصءوف مءؤجالً،
وبه قال اإلمام النووي(.)166
الوجا الرابوع :أن حديث أسامة رضي اهلل عنه خرج لرج التعظيم ،أي :أشد ما
يقع يف الربا النسيئة ،وهذا له وجهه؛ إذ إننا عهدنا من النيب عليءه الصءالة والسءالم أن
يعظم الشيء ويبال فيه ،مءن بءاب فضءله أو شءدة حرمتءه – أي تأكيءدًا علءى حرمتءه –
كقوله عليه الصالة والسالم " :احلج عرفة "(.)167
املسلك الثالث :الرتجيح:
وهءءذا املسءءلك أشءءار إليءءه اإلمءءام الشءءافعي ،حيءءث قءءال " :وأخبءءار عبءءادة بءءن
الصامت وأبي هريرة وأبي سءعيد وعثمءان بءن عفءان الدالءة علءى التحءريم ،ذكرهءا ثءم
قال :فأخذنا بهذه األحاديث اليت توافق حءديث عبءادة ،وكانءت حجتنءا يف أخءذنا بهءا
وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ كان ظءاهره خيالفهءا ،وقءول مءن قءال :إن الءنفأ علءى
حديث األكثر أطيا؛ ألنهم أشبه أن حيفظوا من األقل ،وكان عثمان بن عفان وعبادة
( )165املاوردي ،احلاوي ،ج ،6ص65

( )166النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،11ص25
( )167أخرجه أمحد يف املسند ،برقم  ،18023والرتمذي كتاب احلج ابب ما جاء فيمن أدرك اإلمام مع،
برقم  ،814والنسائ يف كتاب احلج ،ابب فرض الوقوف بعرفة ،برقم  ،2966وابن ماجه يف كتاب
احلج ،ابب من أتى عرفة قب الفجر ليلة مجع ،برقم  ،3006والبيهق يف السنن الكربى ،ج،5
ص ،173واحلاكم يف املستدرك ،كتاب احلج ،ابب احلج عرفة ،وما جاء ليلية مجع ،برقم  ،1656وقال
هذا حديث صحيح و خيرجاه ،وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه ،برقم 2610
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بن الصامت أسن ،وأشد تقدم صحبة من أسامة ،وكان أبو هريرة وأبو سءعيد اخلءدري
أكثر حفظًا عن النيب عليه الصالة والسالم فيما علمناه من أسامة "(.)168
وميكن ترجيح األحاديث الدالة على حتريم ربءا الفضءل علءى حءديث أسءامة بءن
زيد رضي اهلل عنهما من جهة السند واملنت ،ويف ذلك عدة وجوه:
الوجا األول :أن حديث إ ا الربءا يف النسءيئة :االسءتدالل بءه مءن بءاب املفهءوم،
وغريه من األحاديءث تءدل علءى حرمءة ربءا الفضءل بءاملنطوق ،والقاعءدة :إذا تعءارض
املنطوق واملفهوم قدم املنطوق على املفهوم(.)169
الوجا الثواين :أن حديث إ ا الربءا يف النسءيئة عءارض األحاديءث األُخءر احملرمءة،
والقاعدة إذا تعارضت أحاديث تفيد احلل وأحاديث تفيد احلرمءة فءإن العمءل بأحاديءث
احلرمة؛ ألن أحاديث احلءل باقيءة علءى الءرباءة األصءلية ،وأحاديءث احلرمءة نقلءت عءن
الءءرباءة األصءءلية فجءءاءت بزيءءادة علءءم( ،)170ولءءذلك يقءءدم الناقءءل علءءى املبقءءي مءءن هءءذا
الوجه.

( )168الشافع  ،اختالف احلديث من األم ،ج ،3ص179

( )169الشوكاين ،حممد عل  ،السيل اجلرار ،،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل 1995م ،ج ،3ص،67
النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،11ص ،25السرخس  ،مشس األئمة أيب بكر حممد بن أيب سه ،

املبسوط ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1979م ،ج ،12ص ،112اآلمدي ،اإلحكام يف
أصول األحكام ،ج ،4ص ،344احلا م  ،ين الدين أبو بكر حممد ،االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من

اآلاثر ،،دار القلم ،دمشق ،طبعة 1420هـ ،ص34

( )170ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد ،روضة الناظر وجنة املناظر ،املكتبة املكية ،مكة املكرمة ،ط.
األوىل ،1421 ،ج ،1ص ،281الرا ي ،فخر الدين ،احملصول يف علم أصول الفقا ،دار صادر،
بريوت ،ط .الثالثة 1414هـ ،ج ،15ص 254ج ،2ص ،2الشوكاين ،إرشاد الفحول279 ،
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الوجا الثالث :أن أسامة بن زيد يعد من أصاغر الصحابة ،وأحاديءث حتءريم ربءا
الفضءءل مءءن روايءءة أكءءابر الصءءحابة ،والقاعءءدة :أن روايءءة األكءءابر مقدمءءة علءءى روايءءة
األصاغر.
الوجا الرابع  :أن ابن عبءاس رضءي اهلل عنهمءا يءروي التحليءل بواسءطة ،وغءريه
يروي التحريم مباشرة ،والقاعدة :أن الرواية املباشرة مقدمة على الرواية بالواسطة.
الوجوا اخلووامس :أن حءءديث أسءءامة بءءن زيءءد رضءءي اهلل عنهمءءا جممءءل ،وأحاديءث
التحريم مبينة ،فوجا العمل باملبني ،وهو مقدم على اجململ(.)171
الوج ووا الس ووادس :أن حءءءديث أسءءءامة نءءءايف –روايءءءة :ال ربءءءا إال يف النسءءءيئة –
وأحاديث حتريم ربا الفضل مثبتة ،والقاعدة :يقدم املثبت على النايف(.)172
الوجا السابع :أن حءديث أسءامة بءن زيءد رضءي اهلل عنهمءا مبءيح ،واألحاديءث
األخرن كحديث عبادة بن الصامت حمرمة ،والقاعدة :يطجح احملرّم على املبيح(.)173
الدليل الثواين :ما روي عن أبي املنهال أنه قال " :سءألت الءرباء بءن عءازب وزيءد
بن أرقم عن الصرف فقاال :كنا تاجرين على عهد رسءول اهلل عليءه الصءالة والسءالم،
فسألنا رسول اهلل عليه الصالة والسالم فقال :إن كان يداً بيد فال بأس ،وإن كان نسءاء
فال يصلح "

()174

( )171الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ،ج ،3ص 423ج ،3ص ،25السرخس ،
املبسوط ،ج ،12ص112

( )172اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج ،4ص ،354ابن قدامة ،روضة الناظر ،ج ،1ص،109
الرا ي ،احملصول يف علم أصول الفقا ،ج ،2ص2

( )173ابن قدامة ،روضة الناظر ،ج ،1ص ،209اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج ،4ص399
( )174تقدم خترجيه
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ي
ويف روايءءة " :بءءاع لءءي شءءريك ورقءاً نسءءيئة إىل املوسءءم أو إىل احلءءج ،فجءءاء إل ء ّ
ي
فأخربني ،فقلت :هذا األمر ال يصلح ،قال :قد بعته يف السوق ،فلم ينكر ذلءك علء ّ
أحدٌ ،فأتيت الرباء بن عازب فسألته ،فقال :قءدم الءنيب عليءه الصءالة والسءالم املدينءة
ت
وحنن نبيع هذا البيع فقال :ما كان يداً بيد فال بأس به ،وما كءان نسءيئة فهءو ربءا ،وأ ِ
زيد بن أرقم فإنه أعظم جتارة مين ،فأتيته فسألته فقال مثل ذلك "(.)175
ويف رواية " :باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل ،فقلت ما أرن
هذا يصلح ،فقال :لقد بعتها يف السوق فما عاب عليّ أحءد ،فأتيءت الءرباء بءن عءازب
فسألته فقال :قدم النيب عليه الصالة والسالم املدينة وجتارتنا هكذا وقءال فمءا كءان يءدًا
بيد فال بأس ،وما كان نسيئًا فال خءري فيءه ،وأت زيءد بءن أرقءم فإنءه كءان أعظءم جتءارة
مين ،فأتيته ذكرت ذلك فقال :صدق الرباء "(.)176
وجووا الداللووة :أنءءه أثبءءت يف فتءءون الءءرباء بءءن عءءازب وزيءءد بءءن أرقءءم جءءواز بيءءع
الدراهم بالدراهم متفاضالً ،ا يدل على إباحة ربءا الفضءل ،وأكءدوا ذلءك بءأن الءنيب
عليه الصالة والسالم قدم املدينة وجتارتهم هكذا وأقرهم على ذلك.
*وقد سلك العلماء ثالثة مسالك يف اجلواب عن هذا احلديث:
املسلك األول :النسخ:
أي أنءءءه حءءءديث منسءءءوخ ،وهءءءذا املسءءءلك يقءءءول بءءءه اإلمءءءام احلميءءءدي(،)177
واملاوردي(.)178
( )175تقدم خترجيه
( )176أخرجه احلميدي يف مسنده ،برقم  ،744والطرباين يف املعجم الكبري ،برقم  ،453والبيهق يف السنن
الكربى ،برقم 10497
( )177السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،6ص53
( )178املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،6ص65

الصحابة الذين حك عنهم اخلالف يف راب الفض "مجعاً ودراسة "

665

فأصحاب هذا املسك يقولءون إنءه حءديث منسءوخ ،والقرينءة الدالءة علءى ذلءك
قوله " قدم النيب عليه الصالة والسالم املدينة وجتارتنءا هكءذا " يعءين درهءم بءدرهمني،
أي :أننا كنا نتعامل الدراهم بالدراهم بينهما تفاضل حتى نهينا عن ذلك ،فءذلك كءان
يف بداية التشريع.
وهذا املسلك حمل نظر؛ ألن النس ال يثبت باالحتمال ،فضالً على أن النس
يفتقر ملعرفة التاري .
املسلك الثاين :التأويل:
فهذا احلديث الشريف ميكن محله على أحد األمرين(:)179
األمر األول :أن يكون املراد بيع دراهم بشيء ليأ ربوياً ،ويكون الفساد ألجءل
التأخري باملواسم أو احلج؛ فإنه غري حمرر ،وال سيما على ما كانت العرب تفعله.
األمر الثواين :أن حيمل ذلك على اخءتالف اجلءنأ ،ويءدل لءه روايءة أخءرن عءن
أبي املنهال أنه قال" :سألت الءرباء بءن عءازب وزيءد بءن أرقءم عءن الصءرف ،فكالهمءا
يقول :نهءى رسءول اهلل عءن بيءع الءذها بءالورق دينءًا "( )180فهءو يءبني أن املءراد صءرف
اجلنأ جبنأ آخر ،وليأ املراد صرف اجلنأ جبنسه.
املسلك الثالث :الرتجيح:
فلو مل يُ َسلَّ م بأحءد املسءلكني السءابقني فءإن يُلجءُأ إىل الطجءيح ،وميكءن تءرجيح
األحاديث الدالة على حتريم ربا الفضل علءى حءديث الءرباء بءن عءازب وزيءد بءن أرقءم
رضي اهلل عنهما بأحد الوجوه اآلتية:

( )179السبك  ،اجملموع شرح املهذب ،ج ،6ص56
( )180تقدم خترجيه
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الوجا األول :الطجيح بالكثرة :فإنه رون أحاديث حتريم ربا الفضءل عءددٌ كءثريٌ
من الصحابة :كأبي سعيد اخلدري وأبي هريرة وعبادة بن الصءامت وعثمءان بءن عفءان
وغريهم رضي اهلل عنهم ،وقد أشار إىل هذا الوجه اإلمام الشافعي(.)181
الوجووا الثوواين :الطجءءيح بالسءءن( :)182فءءإن رواة حتءءريم ربءءا الفضءءل :كعبءءادة بءءن
الصامت أسن من الرباء بن عازب وزيد بن أرقم ،والقاعدة :أن روايءة األكءابر مقدمءة
على رواية األصاغر.
الوجا الثالث :ترجيح رواية األحفءظ :فءرواة أحاديءث حتءريم ربءا الفضءل كءأبي
هريرة وأبي سءعيد اخلءدري رضءي اهلل عنهمءا ءن اشءتهروا بءاحلفظ أكثءر مءن الءرباء بءن
عازب وزيد بن أرقم رضي اهلل عنهما هلذا احلديث؛ إذ إن الظاهر أن الءرباء بءن عءازب
وزيد بن أرقم رضي اهلل عنهما حتمءال هءذا احلءديث زمءن الصءبا؛ إذ قءاال يف احلءديث:
"قدم النيب عليه السالم املدينة" وقدم الءنيب عليءه السءالم املدينءة وكءان سءن كءل واحء لد
منهما قرابة العاشرة(.)183
الوجووا الرابووع :أن حءءديث الءءرباء بءءن عءءازب وزيءءد بءءن أرقءءم رضءءي اهلل عنهمءءا
مبيح ،واألحاديث األخرن كحديث عبادة بن الصامت حمرمءة ،والقاعءدة :يطجءح
احملرّم على.

( )181الشافع  ،اختالف احلديث من األم ،ج ،3ص179

( )182الشافع  ،اختالف احلديث من األم ،ج ،3ص ،179السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج،6
ص58
( )183ويدل على ذلك ما ذكره ابن عبد الرب عن منصور اخلزاع " أنه روى إبسناده إىل يد بن حارثة أن
رسول هللا عليه الصالة والسالم استصغره يوم أحد ،والرباء بن عا ب و يد بن أرقم ".
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املبحث الرابع :اإلمجاع على حترمي راب الفضل
إنَّ مءءا تقءءدم مءءن حكايءءة اخلءءالف يف ربءءا الفضءءل عءءن بعءءض الصءءحابة ،وثبءءوت القءءول
بإباحته عن بعضءهم ،إ ءا وقءع – أعءين اخلءالف – يف العصءر األول ،وأمءا بعءد انقضءاء ذلءك
العصر فقد انعقد إمجاع األمة على حتريم ربا الفضءل ،ونقءل اإلمجءاع علءى ذلءك مجء ٌع كءثريٌ
مءءن أئمءءة اإلسءءالم ،ومءءنهم :اإلمءءام النءءووي( ،)184واإلمءءام ابءءن املنءءذر( ،)185واإلمءءام ابءءن
عبدالرب( ،)186وشي اإلسالم ابن تيمية( ،)187واحلافظ ابن حجر( ،)188واإلمام الطمذي(.)189
( )184النووي ،شرح النووي على صحيح مسلم ،ج ،11ص9
( )185ابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم ،اإلمجاع ،ط الثانية ،إدارة الطباعة املنريية مبصر ،ص117
*ابن املنذر هو اإلمام احلافظ أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،ولد عام 241هـ ،وتويف عام 318هـ ،اإلمام
املشهور أحد أئمة اإلسالم اجملمع على جاللته وإمامته ووفر علمه ،حمدث فقيه أصويل ،له من املصنفات املهمة النافعة
يف اإلمجاع واخلالف وبيان مذهب العلماء ،من مؤلفاته اإلقناع ،جامع األذكار ،السنن املبسوط ،اإلشراف على
مذاهب أه العلم .ينظر السبك  ،طبقات الشافعية ،ج ،6ص ،152الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،8ص126
( )186ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،التمهيد ،مطبعة السعادة ،تصوير دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان،
الطبعة األوىل 1331هـ ،ج ،6ص286
النمري األندلس  ،اإلمام الفقيه احلافظ
* ابن عبد الرب هو أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم ّ
احملدث ،كان قاضياً ومؤرخاً ،من أشهر أصحابه اإلمام ابن حزم الظاهري ،ولد عام (  368هـ ) بقرطبة ،وكان يف
بدايته ظاهرايً مث أصبح إماماً من أئمة املالكية ،تويف عام ( 463هـ ) ،من مؤلفاته جامع بيان العلم وفضله ،االستذكار،
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،18ص157
( )187ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوي ،طبع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة،
1416هـ ،.ج ،29ص450
*ابن تيمية هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراينّ ،حنبل املذهب ،وقد بلغ مرتبة االجتهاد ،فخر
األولياء ،وعلم العلماء ،ورأس اجملاهدين والزهاد ،ولد عام 661هـ ،وتويف عام  728هـ ،من مؤلفاته اقتضاء الصراط
املستقيم ،الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ،الرسالة التدمرية ،منهاج السنة النبوية .ينظر أبو يعلى ،طبقات
احلنابلة ،ج ،2ص ،278الشوكاين ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع ،ج ،1ص63
( )188ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،4ص446
( )189الرتمذي ،سنن الرتمذي ،ج ،3ص543
* الرتمذي هو اإلمام احلافظ حممد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلم  ،أبو عيسى الرتمذي صاحب السنن ،ثقة
حافظ ،أمجعت األمة على إمامته وجاللته وحفظه ،أخذ عن اإلمام البخاري وغريه ،من مؤلفاته السنن ،العل  ،تويف
عام 279هـ .ينظر الذهيب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،2ص558
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يقول اإلمام النووي " :وأمجعوا على أنءه ال جيءوز بيءع الربءوي جبنسءه أحءدهما
مؤجل ،وعلى أنه ال جيوز التفاضل إذا بيع جبنسه حاالً كالذها بالذها "(.)190
ويقول اإلمام ابءن املنءذر " :وأمجعءوا علءى أن السءتة األصءناف متفاضءالً ،يءدًا
بيد ،ونسيئة ،ال جيوز أحدهما وهو حرام "(.)191
ووجه حكاية هذا اإلمجاع على حتريم ربا الفضل مع تقءدم اخلءالف عءن طائفء لة
من الصحابة:
أوالً :أنَّ هذا اخلالف إ ا وقع يف الصدر األول ،ثم انعقد اإلمجاع على حترميءه،

ل مبءا اسءتقرت عليءه أقاويلءهم مءن
فيسق اخلالف األول ،وال يلتفءت إليءه ،وإ ءا يُعمء ُ
التحريم ،يقول اإلمام السمعانيّ( " :)192فصل وهذا الفصل هو الفصل اخلامأ ،وهءو
يشتمل على معارضة االختالف واإلمجاع ويشتمل تعارضها على أربعة أضرب:
فالضءءرب األول :أن حيءءدث اإلمجءءاع بعءءد تقءءديم اخلءءالف يف عصءءر واحءءد،
كاختالف الصحابة ثم إمجاعهم بعد خالفهم ،فيصري اإلمجاع بهم منعقداً ،وما تقدم
من خالفهم ساقطاً؛ ألن العمل يكون مبا استقرت عليه أقاويلهم ،وقد اسءتقرت علءى
اإلمجاع فزال به اخلالف.
وقد وجد يف الصحابة:
( )190النووي ،شرح النووي على صحيح مسلم ،ج ،11ص9
( )191ابن املنذر ،اإلمجاع ،ص117
( )192هو اإلمام منصور بن حممد بن عبد اابار بن أمحد التميم  ،أبو املظفر السمعاين ،الفقيه الشافع ،
األصويل ،املفسر ،احملدث ،إمام عصره ،ولد عام 426هـ ،ونويف عام 489هـ ،كان حنف املذهب مث
ّ
انتق إىل مذهب الشافعية ،وتعرض ملضايقات بسبب هذا التحول ،من مؤلفاته قواطع األدلة ،الربهان يف
اخلالف ،تفسري القرآن ،منهاج أه السنة ،الرسالة القوامية .ينظر الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج،8
ص234
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من ذلك :اختالفهم يف اخلالفة حيث قال األنصار " منا أمري ومنكم أمري " ثم أن
أبا بكر ملا حاججهم وأخرب أن اخلالفة ال تصلح إال يف هذا احلءي مءن قءريش رجعءوا إىل
قوله وزال اخلالف.
ومن ذلك :خالف ابن عباس وزيد بن أرقم لسائر الصحابة رضي اهلل عءنهم يف
أن الربا ال جيري إال يف النسيئة ثم رجعا عن ذلك ووافقا سائر الصحابة "(.)193
اثنياً :أن احملققني من أئمة اإلسالم نصّوا علءى أن قءول املخءالف إ ءا يعءدو ويعتءرب إذا

كان صادراً عن أدلة معتربة يف الشريعة اإلسالمية سواءٌ أكانت ءا يقءون أم يضءعف ،وأمءا
إذا كان صادراً عن جمرد خفاء الدليل ،أو عدم مصادقته فال يُلتفت إليه ،وخالف الصحابة
يف مسألة ربا الفضل من هذا الضرب ،أعين ا خفي دليله ،وإال فالظن يف مجيءع صءحابة
رسول اهلل عليه الصالة والسالم أنهم كانوا وقّافني عن حدود اهلل ،ونصوص الشريعة ،بل
ال يتصور أن يتضح هلم سنة رسول اهلل عليه الصءالة والسءالم ثءم يقولءوا خبالفهءا ،يقءول
اإلمام الشاطيب( : )194وإ ا يعءد يف اخلءالف األقءوال الصءادرة عءن أدلءة معتءربة يف الشءريعة
كانت ا يقون أو يضعف ،وأما إذا صدرت عن جمرد خفاء الدليل أو عدم مصادقته فءال،
فلذلك قيل أنه ال يصح أن يعتد بها يف اخلالف ،كما مل يعتءد السءلف الصءاحل بءاخلالف يف
مسألة ربا الفضل ،واملتعة ،وحماشي النساء ،وأشباهها من املسائل اليت خفيت فيهءا األدلءة
على من خالف فيها"(.)195
( )193السمعاين ،قواطع األدلة يف أصول الفقا ،ج ،3ص296هـ
( )194هو إبراهيم بن موسى الغرانط الشهري ابلشاطيب ،الفقيه األصويل املالك املتبحر ،تويف عام ( 790هـ)
من مؤلفاته املوافقات يف أصول الشريعة ،االعتصام .ينظر التنبكيت ،نيل االبتهاج ،ص ،48شجرة

النور الزكية ،ص231

( )195الشاطيب ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرانط اللَّخم ّ  ،املوافقات ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،
ط.الربعة1992 ،م.
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و ا يؤكد ذلك أن الصحابة رضي اهلل عنهم أنكءروا علءى ابءن عبءاس خالفءه يف
ربا الفضل ،واملتعة ،ولوال اتفاق األكثر حجة ،ملءا أنكءروا عليءه ،فإنءه لءيأ للمجتهءد
اإلنكار على اجملتهد(.)196
واخلالصة :أن األمة استقرت على اإلمجاع على حتريم ربا الفضل كما نء ،عليءه
أئمة اإلسالم ،وال يسوغ ألحد أن يقول جبءوازه بنءا ًء علءى اخلءالف املتقءدم ،يقءول اإلمءام
السبكي " :وأما هذه املسألة فإن النصوص اليت فيها صرحية غري قابلة للتأويل بوجءه قريءا
وال بعيد وال للنس كما سيأتي إن شاء اهلل ،وهي مع ذلك متواترة عن النيب عليه الصءالة
والسءءالم – أعءءين – مءءا يءءدل علءءى النهءءي عءءن ربءءا الفضءءل"( ،)197وقءءال يف موضءءع آخءءر:
"ولكننا سمد اهلل مستغنون عن اإلمجاع يف ذلك بالنصوص الصرحية"(.)198
اخلامتة
يف خامتة هذا البحث توصلت إىل النتائج اآلتية:
أوالً :الصحابة الذين نُ ِساَ إليهم القول جبءواز ربءا الفضءل وعءدم حترميءه اانيءة،

وهم :ابن عباس ،ابن عمر ،ابن مسءعود ،معاويءة بءن أبءي سءفيان ،أسءامة بءن زيءد،
الرباء بن عازب ،زيد بن أرقم ،عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهم مجيعاً.
اثنيواً :الصحابة الذين ثبتت الرواية وصحت عنهم :ابن عباس ،ابن عمءر ،ابءن

مسعود ،معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنهم مجيعاً.

( )196السمعاين ،قواطع األدلة ،ج ،3ص ،299أبو اخلطاب الكلوذاين ،التمهيد ،ج ،3ص ،266الرا ي،
احملصول ،ج ،4ص182

( )197السبك  ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،10ص35
( )198املرجع السابق ،ص 44
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ا إلءيهم القءول بربءا الفضءل وال يثبءت عءنهم روايءة يف
اثلثواً :الصحابة الذين ُن ِس َ

ذلك البتة :أسامة بن زيد وعبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهما.

رابعواً :الصحابة الذين نُ ِساَ إليهم هذا القءول والروايءة يف ذلءك ليسءت صءرحية،

بل األرجح أنهم ال يقولون بذلك :الرباء بن عازب و زيد بن أرقم.

خامساً :أن ابن عباس رضي اهلل عنهما اختلف رجوعه عن القول بربا الفضل،

والراجح رجوعه عن ذلك.

ال واحءداً،
سادساً  :الصحابة الذين ثبءت رجءوعهم عءن القءول بربءا الفضءل قءو ً

والرواية صرحية يف ذلك :ابن عمر ،وابن مسعود رضي اهلل عنهما.

سابعاً :مل ترد رواية تدل على رجوع معاوية رضي اهلل عنه بذلك ،ولكن الظءن

بأمري املؤمنني رجوعه ،خاصة بعد كتابة عمر بءن اخلطءاب رضءي اهلل عنءه لءه ينهءاه عءن
ذلك.
اثمناً :أن اخلالف يف ربا الفضل إ ا وقءع يف الصءدر األول ،ثءم اسءتقر اإلمجءاع

على حتريم ربا الفضل.

املصادر واملراجع
[ ]1اآلمدي ،علي بن سامل التغليب ،اإلحكام يف أصول األحكام ،الدار العاملية
للكتاب اإلسالمي ،ط .الثانية1994 ،م
[ ]2اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي ،نهاية السول شر منهاج الوصول،
دار الكتا العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1422هءء

[ ]3األصفهاني ،مشأ الدين حممود بن عبد الرمحن ،بيان املختصر ( شر لتصر
ابن احلاجا ) ،معهد البحوث العلمية والدراسات ،جامعة أم القرن1406 ،هء
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[ ]4الباجي ،أبو الوليد ،إحكام الفصول يف أحكام األصول ،دار الغرب إلسالمي،
بريوت ،ط .األوىل1407 ،هء
[ ]5البخاري ،عبد العزيز ،كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم ،طبعة الصدف
ببلشرز ،كراتشي ،باكستان
[ ]6البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،دار إحياء الطاث العربي،
بريوت ،ط .الثانية1992 ،م
[ ]7ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،ط .األوىل،
1419هء
[ ]8ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوي ،طبع جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف باملدينة املنورة1416 ،هء
[ ]9ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،دار إحياء الطاث العربي ،بريوت،
ط .األوىل1412 ،هء
[ ]10ابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد:
 - 1تهذيا التهذيا ،مؤسسة الرسالة ،ط .األوىل1996 ،م.
 - 2تقريا التهذيا ،دار الرشيد ،سوريا ،ط .الرابعة1421 ،هء.
 - 3فتح الباري شر صحيح البخاري ،دار الكتا العلمية ،ط ،الثالثة،
1416هء.
 - 4نزهة النظر شر خنبة الفكر ،دار اهلداية ،ط .الثالثة 2006م
[ ]11ابن دقيق العيد ،تقي الدين ،إحكام األحكام شر عمدة األحكام ،مطبعة
السنة احملمدية ،ط .األوىل1953 ،م
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[ ]12ابن الصال  ،تقي الدين أبو عمرو ،مقدمة ابن الصال يف علوم احلديث،
دار أضواء السلف ،الرياض ،ط .األوىل1423 ،هء

[ ]13ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،حاشية رد احملتار على الدرز املختار شر تنوير
األبصار ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ط .الثانية1399 ،هء
[ ]14ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل ،التمهيد ،مطبعة السعادة ،تصوير
دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1331هء
[ ]15ابن فارس ،أمحد بن زكريا ،مقاييأ اللغة ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان،
1999م
[ ]16ابن قدامة ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد ،املغين شر لتصر اخلرقي ،مطبعة
املنار ،مصر ،الطبعة الثانية1346 ،هء
[ ]17ابن كثري ،عماد الدين أبي الفداء إمساعيل:
[ ]18تفسري القرآن العظيم ،دار الشعا ،القاهرة ،ط .األوىل1992 ،م
[ ]19البداية والنهاية يف التاري  ،ط .األوىل ،مكتبة املعارف ،مصر
[ ]20ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت،
ط .الثالثة 1414هء
[ ]21البهوتي ،منصور بن يونأ:
[ ]22كشاف القناع شر اإلقناع ،دار إحياء الطاث العربي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل1420 ،هء
[ ]23شر منتهى اإلرادات ( دقائق أولي النهى لشر املنتهى ) ،دار الكتا العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل1426 ،هء
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[ ]24احلازمي ،زين الدين أبو بكر حممد ،االعتبار يف الناس واملنسوخ من اآلثار،
دار القلم ،دمشق ،طبعة

[ ]25احلصكفي ،حممد بن علي بن حممد بن علي ،الدرز املختار شر تنوير األبصار
وجامع البحار ،دار صادر ،بريوت1375 ،هء
[ ]26احلطاب ،حممد بن عبد الرمحن املغربي ،مواها اجلليل شر لتصر خليل،
دار الفكر ،بريوت ،ط .الثانية1978 ،م
[ ]27الذهيب ،مشأ الدين حممد بن أمحد:
[ ]28تذكرة احلفاظ ،دار إحياء الطاث العربي ،ط .الثالثة1414 ،هء
[ ]29سري أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،ط .احلادية عشرة1996 ،م ،حتقيق شعيا
األرنؤوط
[ ]30الرازي ،فخر الدين ،احملصول يف علم أصول الفقه ،دار صادر ،بريوت،
ط .الثالثة 1414هء
[ ]31الراغا األصفهاني ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،املفردات ،مطبعة البابي
احلليب ،ط .الثالثة1381 ،هء
[ ]32الرملي ،حممد بن أمحد محزة ،نهاية احملتاج إىل شر املنهاج ،مطبعة البابي
احلليب مبصر ،سنة 1357هء
[ ]33الزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين ،تاج العروس من جواهر القاموس،
دار اهلداية ،ط .الثانية 1995م
[ ]34الزركشي ،بدر الدين الشافعي ،البحر احملي يف أصول الفقه ،طبعة وزارة
األوقاف الكويتية ،ط .الثانية1413 ،هء
[ ]35الزركلي ،خري الدين ،األعالم ،دار العلم للماليني ،ط .اخلامسة ،عام 1980م
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[ ]36الساعاتي ،أمحد بن علي بن ثعلا ،نهاية الوصول إىل علم األصول ،معهد
البحوث العلمية وإحياء الطاث اإلسالمي ،جامعة أم القرن ،ط .األوىل،
1418هء
[ ]37السرخسي ،مشأ األئمة أبي بكر حممد بن أبي سهل:
[ ]38املبسوط ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1979م
[ ]39أصول السرخسي ،دار املعرفة ،بريوت ،ط .األوىل ،عام1418هء
[ ]40السمرقندي ،عالء الدين ،ميزان األصول يف نتائج العقول ،مكتبة دار الطاث،
القاهرة ،ط .الثانية1418 ،ه
[ ]41السمعاني ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ،قواطع األدلة يف األصول،
دار الكتا العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1418هء
[ ]42السيوطي ،عبد الرمحن بن أبي بكر جالل الدين:
[ ]43تدريا الراوي يف شر تقريا النواوي ،دار إحياء الطاث العربي ،بريوت،
ط .الثانية1423 ،هء
[ ]44لباب النقول يف أسباب النزول ،مكتبة الرسالة ،بريوت ،مطبوع بهامش تفسري
اجلاللني ،ط .الثانية1422 ،هء
[ ]45الشافعي ،حممد بن إدريأ ،األم ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية
1979م
[ ]46الشربيين ،حممد بن أمحد ،مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،دار الفكر،
بريوت ،الطبعة الثانية 1398هء
[ ]47الشوكاني ،حممد علي:
[ ]48السيل اجلرار ،،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل 1995
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[ ]49فتح القدير ،دار اهلداية ،ط .الثانية 1995م
[ ]50الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي ،شر اللمع يف أصول الفقه،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط.األوىل1988 ،م
[ ]51الطربي ،حممد بن جرير:
[ ]52تاري األمم وامللو  ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط .األوىل 1988م
[ ]53جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط .األوىل1422 ،هءء

[ ]54الطويف ،جنم الدين ،شر

لتصر الروضة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،

ط .الثانية1419 ،هء
[ ]55العدوي ،علي بن أمحد ،حاشية العدوي على شر اخلرشيّ ملختصر خليل،
مطبعة اجلمالية مبصر ،سنة 1332هء
[ ]56الغزالي ،أبو حامد ،املستصفى من علم األصول ،دار صادر ،بريوت،
ط .األوىل1415 ،هء
[ ]57الفتوحي ،ابن النجار حممد بن أمحد ،شر الكوكا املنري ،مكتبة العبيكان،
ط .األوىل1417 ،هء
[ ]58الفراء ،أبو يعلى حممد بن احلسني ،العدة يف أصول الفقه ،مؤسسة الرسالة،
ط .الثالثة1414 ،هء
[ ]59الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس احملي  ،دار إحياء الطاث العربي،
بريوت ،ط .األوىل1412 ،هء
[ ]60القرطيب ،حممد بن أمحد بن أبي بكر ،اجلامع ألحكام القرآن الكريم،
دار الكتا املصرية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1356هء
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[ ]61الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،الطبعة الثانية 1402هء
[ ]62كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلفني ،مؤسسة الرسالة ،ط .األوىل1414 ،هء
[ ]63الكلوذاني ،حمفوظ بن أمحد أبو اخلطاب ،التمهيد يف أصول الفقه ،املكتبة
املكية ،مكة املكرمة ،ط .الثانية2000 ،م
[ ]64املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيا البصري ،احلاوي الكبري،
دار الكتا العلمية ،ط .األوىل1413 ،هء
[ ]65النووي ،شرف الدين بن حييى ،اجملموع شر املهذب ،مكتبة اإلرشاد ،جدة،
ط .األوىل1422 ،هء
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Abstract. This research deals with the question of matters relating to one of the two types of usury usury credited - namely companions who narrated their dispute in usury credited, came Search to answer
four questions:
First: Who are the Sahaba - God bless them - who narrated their dispute in the usury credited?
II: from proven his return from the Sahaba to say credited usury passport? He did not return them,
or disagree in his return?
Third: What is the document that was based upon the passport usury said credited of the
companions, God bless them? The answer to that.
Fourth: Do usury credited complex on the prohibition? Or is it a contentious issue?
Then search the most important results that have been reached seal.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)9العدد ( ،)2ص ص ( ،721-679ربيع اثين 1437هـ/يناير 2016م)

ِ
ِ
ودورها يف التنميَ ِة االقتصاديِّة
املُضاربةُ الشرعيَّةُ يف اجملاالت الصناعيّة ُ
د .صاحل بن حممد اخلضريي

أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية
وكيل كلية العلوم واآلداب بشقراء
إن عقـد اضاــار نبة مـع العقـود اض ن اـة ا النشــاا ا سـت اار منـ ف ن
صُ الحثص َّ .
ـةِ مــا اـل اإلسـالم ،وهـو مــع
ملخ ُ
يف
ن
ٍ
رب اضـاك و ـركةو عنـد وجـود
العقود اضركاة؛ حيث يكو ُن عقد وديعة ابتداءً ووكالة مع حيـث صصـر ُ اضاـارب ِمـ نر نيف
الربح .وعقد اضااربةُ مع أساليب ا ست اار اإلسـالم الـ متارسـ اضصـار اإلسـالمية ،أـ أن الت ايـم العالـ
ن
ل ا اضؤسسات ا ن
اإلسالمية ا العصر احلـديث جعلـ خيتلـ ُ عاـا كـان عليـ ا اضايـ ؛ حيـث إ ـ ينشـ بـ
ضالية
خصـ أالاـاً؛ رب مــاك وماــارب؛ و يفأمــا ا العصــر احلــديث فتقــوم اضؤسســات اضاليــة الاــخاة الشــااة بت ايق ــا
ن
العديد مع أر ن
ابب األمواك هبـد اسـت اا نرها مـم ا اضشـاريع ا سـت اارية اضختل،ـة ،علـ
عع طريم اوك الودائع مع
ٍ
ٍ
ن
ُس ٍ
ابح اخلالية مع ال،وائد الربوية.
رعية
إسالمية ووفم يوابط
س
للحصوك عل األر ن
أُ
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املقدمة
هلل ربِّ العاملني والصالةُ والسالمُ على رسولِ اهلل وعلى آلِ ِه وصَحبِه أمجعنيَ
احلمدُ ِ
ومَن تَِب َعهم بإحسانٍ إىل يومِ البعثِ والدِّين ،أمّا بعد.
فقد تكفّل اإلسالمُ بتحقيقِ مصاحلِ العبادِ يف كلّ زمانٍ ومكان ،ويف كلّ حالٍ
وجمالٍ؛ حيث كان مِن خصائص الشريعةِ اإلسالميةِ الشموليةُ والعامليةُ ،واملرونةُ
والصالحيةُ لكلّ زمانٍ ومكانٍ ،فكان الفقهُ اإلسالميُّ قادراً بشموليتِه وعامليتِه على
تغطيةِ مجيع جوانب احلياة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ،وقادراً على مواجهة
الصعوباتِ ومعاجلةِ املشكالتِ وإجيادِ احللولِ للحوادث والنوازلِ املستجدّة؛ فكان من
النوازلِ واملستجداتِ اليت قام بإجيادِ احللولِ هلا؛ املصرفية اإلسالمية ،وأنشطة
املؤسساتِ املاليةِ اإلسالميةِ ،حيث متّ إجيادُ العديد من البدائلِ الشرعيّ ِة لألنشطةِ
املصرفيّ ِة التقليدية ،وخاصة ما يتعلقُ بالوسائلِ االستثماريةِ واألدواتِ التمويليةِ.
فاملضاربةُ من العقود املهِّمة يف النشاطِ االستثماريّ منذ القِ َد ِم ،وهي من العقودِ
املركّبةِ؛ حيث إنها عقدُ وديعة ابتداءً ووكالة من حيثُ تصرّفُ املضاربِ بأمر ربِّ املال
وشركة عند وجودِ الربحِ ،ويف بعض األحيان تكون املضاربة غصباً ،وذلك يف حالة
وقوعِ خمالفةٍ فيها ،كما تكون إجارةً فاسدةً يف حال فسادِها.
واملضاربةُ من أساليب االستثما ِر اإلسالميةِ اليت تُمارسها املصارفُ اإلسالميةُ،
غري أنّ التطبيق العملي هلا يف املؤسساتِ املاليةِ اإلسالميةِ يف العصر احلاضر جعلها
ختتلفُ عمّا كانت عليه يف املاضي؛ حيث إنها تنشأ بني شخصني غالباً يف املاضي؛ ربُّ
املالِ واملضاربُ؛ وأمّا يف العصر احلديث فتقوم املؤسساتُ املاليةُ الضخمةُ الشاخمة اليت
تتضمنُ العديد من الشركاءِ والكثريِ من املوظفني بقبولِ الودائعِ من العديد من أرباب
س إسالميةٍ
األموالِ من أجلِ استثمارها هلم يف املشاريعِ االستثمارية املختلفة على أُسُ ٍ

ن
ن
ودورها ا التناي نة ا تصادييفنة
اضُااربةُ الشرعيَّةُ ا اجملا ت الصناعييفة ُ
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ووفق ضوابطَ شرعيةٍ للحصولِ على األرباح اخلالية من الفوائدِ الربويَ ِة ،وذلك عن
طريق عمليةِ املضاربةِ إمّا مع جتارٍ أو أصحابِ ِمهنٍ أخرى ،وإمّا عن طريقِ عمليةٍ
جتاريةٍ مباشرةٍ ،أو غري ذلك من املعامالت اإلسالمية ،مما أدّى إىل تسميتها املضاربة
الثنائية أو املضاربة اجلماعية ،أو املضاربة املشرتكة ،وهذه التغيريات اليت حصلت يف
جدت
عقد املضاربة تتطلبُ مزيدًا من الدراسات والبحوث من الناحية الشرعية ،وقد وُ ِ
العديدُ من دراسات قام بها بعضُ الفقهاء املعاصرين يف موضوع عقد املضاربة ،غري أنّ
األمر مل يتم دراسته من جوانبِه املختلف ِة ،وأن املسرية مل تنتهِ َبعدُ ،وذلك حلاجةِ بعض
املسائل إىل الدراسةِ والتحقيقِ والتخريجِ ،ومن أمثلة هذه املسائل؛ مسألةُ املضاربة يف
اجملاالتِ الصناعيةِ ودورُها يف االستثماراتِ املصرفيةِ ،فكان هذا البحثُ مساهمةً من
الباحث يف هذا اجلانب.
خطة البحث :يُقسَ ُم البحثُ إىل متهي ٍد وثالثةِ مباحثٍ كالتالي:
التمهيد :وفيه ملخصٌ للبحثِ ومشكلتُه ومنهجيتُهُ وأهدافُه واألسبابُ الدافعةُ
له وأهميتُه.
املبحث األول :تعريفُ املضاربة لغةً واصطالحاً ،وبيانُ مشروعيتها ،وفيه
مطلبان :
املطلب األول :املضاربةُ لغ ًة واصطالحاً
املطلب الثاني :مشروعيةُ املضاربة ،وبيانُ أنواعها
املبحث الثاني :شروطُ املضاربة وبيانُ طبيعتِها ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :شروطُ املضاربة
املطلب الثاني :طبيعةُ املضاربة
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املبحث الثالث :االستثمارُ باملضاربة الشرعيةِ يف املصارف اإلسالمية ،وفيه
ثالثةُ مطالب:
املطلب األول :حقيقةُ املضاربة يف املصارف اإلسالمية وكيفية تطبيقها
املطلب الثاني :بعضُ األحكام املتعلقةِ بتطبيقِ املضاربة يف املصارفِ اإلسالميةِ
املطلب الثالث :اجملاالتُ الصناعيةُ الصاحلةُ إلجراءِ املضاربة فيها ومزايا التمويلِ
باملضاربةِ املشرتكةِ.
املطلب الرابع :احلد من مشكلة البطالة عن طريق عملية التمويل باملضاربة يف
املصارف اإلسالمية
أوالا :مشكلةُ الحث ِ
يُعترب عق ُد املضاربة من العقود األساسية يف بناء املصارف اإلسالمية من ِّ
أهم
األنشطة االستثمارية اليت تقوم بها املصارف اإلسالمية ،ومن املعروف أنّ الفقهاء
القدامى مل تتفق كلمتُهم يف حقيقةِ طبيعةِ عقد املضاربة؛ حيث ذهب بعضُهم إىل أنه
من قبيل عقدِ اإلجارة ،وبالتالي يقتصر فقط يف األنشطةِ التجارية وال دخل لألنشطةِ
الصناعية فيه؛ بينما يرى بعضٌ آخرُ أنه من قبيل املشاركة ،وأنه ميكن إجراؤه يف
األنشطةِ الصناعية ،وجند أنّ اجملاالت الصناعية من أهم اجملاالت املهّمة والنافعة يف
تنمية القطاع االقتصادي ،فإجراء عقد املضاربة فيها يُعترب أمراً يف غاية األهمية ،وقضية
اختالف الفقهاء يف حقيقة طبيعة عقد املضاربة أمرٌ حيتاج إىل دراسة للوصول إىل الرأي
األصوب واألصلح للخدمة االجتماعية من ناحية التنمية االقتصادية.

ن
ن
ودورها ا التناي نة ا تصادييفنة
اضُااربةُ الشرعيَّةُ ا اجملا ت الصناعييفة ُ

683

اثنيا :منهجيةُ الحث

يعتمد الباحث على منهجني يف دراسته هلذا املوضوع وهما:
 - 1املنهح النظري ؛وذلك عن طريق دراسة موضوع عقد املضاربة يف املصادر
والكتابات الفقهية القدمية واحلديثة.
 - 2املنهج التحليلي؛ وذلك عن طريق حتليل آراء الفقهاء

-القدامى

واملعاصرين  -املتعلقة بعقد املضاربة ،وترجيحِ الراجح منها عند احلاجة.
اثلث ا :أهداف الحث

يهدف هذا البحث إىل اآلتي:

 - 1دراسة موضوع عقد املضاربة من الناحية الفقية ،من حيث تعريفُها
وشروطُها وأهم األحكام املتعلقة بها.
 - 2بيان حقيقةِ املضاربة املشرتكة اليت جتريها املصارف اإلسالمية مع ذِكر
بعض األحكام املتعلقةِ بها.
 - 3توضيح اختالفِ الفقهاء فيما يتعلق بطبيعة عقد املضاربة ومِن ثمّ بيان دورِ
املضاربة يف األنشطة الصناعية يف االستثمارات املصرفية.
رابع ا :أمهية الحث

تكمنُ أهمية هذا البحث فيما يأتي:

 - 1أنه حبثٌ يتعلق بعقدٍ من العقود املهمة يف حياة البشرية العملية يف املاضي
واحلاضر ،حيث تليب حاجات الناس ،ورغباتهم املتجددة ،وحتقيق مصاحلهم يف
اإلطار القواعد والضوبط الشريعة.
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 - 2أنه حبثٌ يف عقد يُعدُّ من العقود األساسية اليت تعتمد عليها املصارف
اإلسالمية يف نشاطها االستثماري ،كما أن عقد املضارب من العقود اليت تُساهمُ يف
التنمية االقتصادية؛ حيث تقوم حبلِّ كثريٍ من املشاكل االقتصادية.
خامسا :أسحاب اختيا ِر الحث

تتلخصُ األسباب يف اآلتي:

 - 1رغبةُ الباحثِ يف إجراء الدراسة يف عقدٍ من طبيعته معاجلة املشاكل
االقتصادية ،وهذه الرغبة هي الدافعُ األساسيُّ إىل اختيار موضوع عقد املضاربة
لكونه يف اخلط األمامي من العقود اليت تقوم بهذه املهمة.
 - 2حاجةُ هذا املوضوع إىل مزيدٍ من الدراسات والبحوث الشرعية ،لكونه
عقدا يُعدُّ أساس بناءٍ يف املصارف اإلسالمية.
سادس ا :الدراسات السابقة

أصبحت املضاربة من العقود املهمة واألساسية يف املصارف اإلسالمية،
واملؤسسات املالية اإلسالمية يف العصر احلديث؛ غري أن التطبيق العملي هلا خيتلف عن
ما كانت عليه يف القديم كما سبق أن ذكرنا ،مما أدّى إىل تغيري كيفية تطبيقها ،وكذلك
تسميتها؛ حيث يتمّ تطبيقُها يف املؤسسات املالية الكبرية ،كما يتمّ تسميتها باملضاربة
املشرتكة أو اجلماعية أو الثنائية بعد أن كانت تُطبَّق بني شخصني وتُسمّى املضاربة
الفردية سابقاً كما ذكرنا ،وتأسيساً على هذا ،قام الفقهاء والباحثون املعاصرون
بدراسة موضوع املضاربة املشرتكة مِن حيث بيانُ مفهومِها وكيفيةُ إجرائها يف املصارفِ
اإلسالمية واألحكام املتعلقةِ بها ،فمن الكتب والبحوث والدراسات يف هذا املوضوع
ما يأتي:
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حبثٌ بعنوان "املضاربةُ الشرعيةُ وتطحيقا ُتا ادحديثة" للدكتور حسن األمني(،)1
وقد تناول هذا البحث تعريف املضاربة لغة واصطالحاً وتعريفها أيضاً يف البورصة،
كما تناولَ طبيعتها وشروطَ رأس املال والربح ،وآراءَ الفقهاء حول شروط املضاربة
وتطبيقاتها املعاصرة ،ويف الفصل اخلامس من حبثه تناولَ أحكام أمناط متنوعة من
املضاربة ،مبا يف ذلك أحوال املضاربِ ،وعمل املضاربةِ ونطاقه ،كما ناقش الباحثُ
أيضاً ما يتعلق باملضاربة اجلماعية ،ومسألة قصرِ عمل املضاربة على التجارة ،وخلط
أموال املضاربة ،وكيفية تقسيم األرباح ،ومسألة حكم دفع املال ملضارب آخر بإذن
ربّ املال وكذلك بغري إذن ربّ املال ،ويف الفصل السادس من هذا البحث ،قام
الباحث بدراسةِ موضوع االستثمار املصريف يف إطار املضاربة الشرعية ،وتناول يف ذلك
العمل املصريف يف إطار املضاربة الشرعية ،وثنائية العالقة القانونية ،والتكييف الشرعي
لعالقات ودائع االستثمار ،وكذلك نفقات املضاربة ومصروفاتها ،وخالصة القول
ل
فإن الباحث تناول موضوع املضاربة وكيفية تطبيقها يف املصارف اإلسالمية بشك ٍ
صلٍ ،لكنه مل يتطرق إىل ذكرِ تطبيق املضاربة يف اجملاالت الصناعية كما هو اهلدفُ
مُف ّ
من البحث احلالي مع استفادتنا من اجلانب الشرعي واجلانب التطبيقي للمضاربة.
ومن البحوث يف هذا املوضوع أيضاً حبث بعنوان "املضاربةُ املشرتكةُ من أهم صي ِغ
ِ
اإلسالمي" للدكتور عادل سامل حممد الصغري( ،)2فقد ق ّسم الباحث حبثه
املصريف
التمويل
ِّ
ِّ
إىل أربع ِة مباحث ،املبحث األول :تناول فيه املضاربة املشرتكة يف ميزان الفقه اإلسالمي؛
حيث بيَّن حقيقة املضاربة املشرتكة وصورها والتكييف الفقهي هلا وخطوات تطبيقها ،ويف
( )1األم  ،حسع ،املضاربة الشرعية وتطحيقاتا ادحديثة ،جدِ :اضع د اإلسالم للاحوث والتدريب ،ا،1
1408هـ.
( )2الصغ  ،عادك سامل حماد ،املضاربة املشرتكة من أهم صيغ التمويل املصريف اإلسالمي ،ور ة مقدمة ضؤمتر
اخلدمات اضالية اإلسالمية ال اين.
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املبحث الثاني :ناقش الباحث فيه حكم دخول املصرف اإلسالمي يف املضاربة املشرتكة
وحكم خلط أمواهلا ،واحتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري ،وقام بذكر آراءِ
الفقهاء املعاصرين يف ذلك مع ذكر ما استندوا إليه من نصوص املدونات الفقهية القدمية،
ويف املبحث الثالث :تطرّق الباحث إىل مسألة حكم ضمان رأس مال املضاربة املشرتكة؛
حيث ذكر آراء الفقهاء املعاصرين يف ذلك مع ذكر وجهات نظرِ كلّ قائلٍ ،وذكر الباحث يف
املبحث الرابع مسألة حكمِ توقيت املضاربة املشرتكة وتغطية مصروفاتها ،وانسحاب أحد
الشركاء منها جزئياً ،مُدعِماً ما ذكره بأقوال الفقهاء القدامى غري أن الباحث مل يتطرق
بصفةٍ مباشرة إىل مسألة تطبيق املضاربة يف اجملاالت الصناعية؛ و سنستفيد من حبثه من
ناحية تطبيق املضاربة املشرتكة يف املصارف اإلسالمية.
ومن الدراسات أيضاً يف هذا املوضوع حبث بعنوان "املضاربةُ املشرتكةُ ومدى
()3
ِ
ِ
ِ
اإلسالمية يف فلسطني" للباحث طالل إمساعيل أمحد النجار
املصارف
تطحيقها يف
وهي رسالةٌ جامعيةٌ قُ ِّدمت استكماالً للحصول على درجة املاجستري يف القانون ،وقد
قسّم الباحث حبثه إىل أربعة فصولٍ ،ففي الفصل األول بيَّن حقيقة املضاربة املشرتكة،
وشروطها وأحكامها ،وبيَّن الفرق بني املضاربة املشرتكة واملضاربة الثنائية وتناولَ عمل
املضارب املشرتك ،وإنابة غريه يف املضاربة ،وأثر ذلك ،ومسألة استحقاق الربح،
وحكم مشاركة األموال الالحقة لألموال السابقة يف املضاربة املشرتكة ،وحكم يدِ
املضارب املشرتك يف رأس مال املضاربة املشرتكة ،ومسألة تقسيم األرباح يف املضاربة
املشرتكة .وانسحاب أحد الشركاء من املضاربة املشرتكة ،ويف الفصل الثاني تطرق
الباحث إىل أقسام املضاربة املشرتكة يف املصارف اإلسالمية ،وأحكامها ،وأسباب
( )3النجار ،طالك أمحد إمساعيل ،املضاربة املشرتكة ومدى تطحيقها يف املصارف اإلسالمية يف فلسطني( ،رسالة
ماجست أ منشورِ ،أزِ ) ،اجلامعة اإلسالمية 1423 ،ه  2002/م).
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فسادها ،كما تطرق إىل املضاربة املنتهية بالتمليك ،وكذلك صكوك املضاربة ،وأمّا يف
الفصل الثالث فقد تناول الباحث أسباب انتهاء املضاربة املشرتكة ،وقد ناقش يف
الفصل الرابع ما يتعلق باملصارف اإلسالمية والتطبيق العملي للمضاربة املشرتكة،
ومعوقاتِها وكيفية تطويرِها؛ حيث بيَّن األسسَ اليت تقوم عليها املصارف اإلسالمية،
وأهدافها ،والتطبيق العملي هلا وأثر ذلك يف احلياة االقتصادية ،وغري ذلك من املسائل
املهمة املتعلقة بهذا املوضوع .وسنستفيد من هذا البحث أيضاً من ناحية التطبيق العملي
للمضاربة املشرتكة يف املصارف اإلسالمية وميزات ذلك يف اجملال التمويل املصريف.
ومن البحوث يف هذا املوضوع حبث بعنوان"أحكام شركة املضاربة"( )4للباحث
فهد بن حممد احلميزي ،وقد تطرق الباحث فيه إىل تعريف املضاربة وأدلتها الشرعية،
واحلكمة من مشروعيتها ،وأركانها وشروطها .كما تناول أنواع املضاربة وأقسامها من
حيث الصحة والفساد ،ومن حيث اإلطالق والتقييد ،وأحكامها من حيث اللزوم
واجلواز ،وأحكام تتعلق بالربح واخلسارة ،وحكم زكاة مال املضاربة ،كما ذكر فيه
مبطالت شركة املضاربة .غري أن الظاهر فيما يتعلق ببحث الباحث أنه ركز على اجلانب
النظري الشرعي للمضاربة ،ومل يتطرق إىل اجلانب التطبيقي هلا يف املصارف
ال عن ذكر ما يتعلق بدورها االقتصادي.
اإلسالمية ،فض ً
ومن البحوث أيضاً حبث بعنوان "املضاربة اإلسالمية واملضاربة الربوية يف الحورصة

وأثرمها االقتصادي"( )5للباحث يونس صواحلي وآخرون .تناول الباحث تعريف املضاربة
وتأصيلها الشرعي فناقش ما يتعلق بأدلة مشروعيتها ،كما ذكر أركانها والشروط املتعلقة
بكل منها .وقد تطرق الباحث أيضاً إىل ما يتعلق بأهمية املضاربة يف التنمية االقتصادية؛
( )4احلايز  ،ف د بع حماد ،أحكام ركة اضااربة .حبث منشور عل اإل ة ت.
( )5يو س صواحل وأخرون ،املضاربة اإلسالمية واملضاربة الربوية يف الحورصة وأثرمها االقتصادي ،جملة
العدل ،عدد  ،65رمضان 1436ه.
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حيث بيّن أنها تعترب من أهم ما يتحصل بها اإلنسان على أصل املال .وتضمن حبثه على
اجلانب العملي التطبيقي للمضاربة ،حيث قام بإجراء الدراسة اإلحصائية للمضاربة يف
عدد من املصارف منها البنك اإلسالمي األردني ،وبنك قطر اإلسالمي ،واملصريف
اإلسالمي الدولي القاهرة ،وبيت التمويل السعودي التونسي .وكذلك النظام املصريف
اإلسالمي املاليزي ،والنظام املصريف اإلسالمي السوداني ،ومؤسسة النقد العربي
السعودي ،وتوصل الباحث إىل أن املضاربة ضعيفة يف املصارف اإلسالمية ،كما بيّن
سبب ذلك .وقد تطرق الباحث إىل املضاربة الربوية وأهم القضايا املتعلقة بها مثل قضية
شبه الوساطة الربوية ،طرق وعمليات الوساطة الربوية يف البورصة .كما تطرق إىل ذكر
البدائل الشرعية للمضاربة يف البوصات العاملية ،وذكر أثر الوساطة املالية الربوية
واملضاربة يف البورصة .ويف اجلملة فإن الباحث أجاد وأفاد فيما يتعلق بدور املضاربة يف
التنمية االقتصادية ،غري أنه مل يتطرق بشكل مفصل فيما يتعلق باملضاربات الصناعية
ودورها االقتصادي الذي هو املوضوع الذي تقوم الدراسة احلالية بتناوله.
يف املضاربة لغةا واصطالح ا ،وبيا ُن مشروعيتِها
املحث األول :تعر ُ

املطلب األول :املضاربةُ لغةا واصطالحا
املضاربة لغةً :على وزنِ مُفاعلة ،وهي مشتقةٌ إمّا من ضَربَ َيضربُ مبعنى
ضربَ يف األرض مبعنى سار فيها لطلبِ الرزق واخلري قال ابن منظور"
الكسب ،أو من َ
واملضاربة :أن تُعطيَ إنساناً من مالكَ ما يتجرُ فيه على أن يكون الربحُ بينكما ،أو
يكونَ له سهمٌ معلومٌ من الربح ،وكأنه مأخوذٌ من الضرب يف األرض لطلبِ الرزقِ(.)6
( )6ابع منظور ،حماد بع مكرم بع عل  ،أبو ال،ال ،مجاك الديع ابع منظور األ صار الروي،ع اإلفريق ،
لسان العرب ،ج ،1ص ،544ب وت :دار صادر ،ا 1414 ،3هـ
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وأمّا املضاربة اصطالحاً :فهو أن يدفعَ شخصٌ إىل شخصٍ آخرَ ماالً لِيتجرَ على
أن يكون الربح بينهما( .)7سواء أكانت هذه التجارة يف السفر أم يف احلضر( ،)8واملضاربة
هي القراضُ وال فرقَ؛ ألن القراض كما جاء يف كتاب الكايف هو :أن يدفع رجل إىل
رجل دراهم أو دنانري ليتجر فيها ويبتغي رزق اهلل فيها يضرب يف األرض إن شاء أو
يتجر يف احلضر فما أفاء اهلل يف ذلك املال من ربح فهو بينهما على شرطهما نصفاً كان
أو ثلثاً أو ربعاً أو جزءاً معلوماً" .فالتعبري بالقراض هو تعبريُ أهل احلجاز؛ بينما التعبري
باملضاربة هو تعبري أهل العراق(.)9
املطلب الثاين :مشروعيّةُ املضاربة ،وبيا ُن أنواعها
الفرع األول :أدلةُ مشروعيّ ِة املضار ِبة
كانت املضاربة مشروعةً بالكتاب والسُّنةِ واإلمجاعِ واملعقولِ
أمّا مِن الكتاب ،فقد استدلّ بعضُ الفقهاء على مشروعيتها بعقوله تعاىل:
ضلًا مِنْ رَبِّكُمْ{ ،البقرة .}198 :وإن كان هناك
لَيْسَ َعلَيْكُمْ جُنَاحٌ َأنْ تَبْتَغُوا فَ ْ
اعرتاضٌ من بعض أهل العلم على أن اآليةَ نزلت فيما يتلق بالتكسُّب يف موسمٍ إال أن
هذا االعرتاض ليس له حملٌ؛ ألنّ العربة بعمومِ اللفظ ال خبصوصِ السبب ،فاآلية
تصلح أن تكون دليالً على جواز التكسُّب يف احلج وغريه ،قال السعديُّ رمحه اهلل
( )7ابع دامة ،أبو حماد موفم الديع عاد هللا بع أمحد بع حماد بع دامة اجلااعيل اضقدس مث الدمشق
احلنال  ،الكاا ا فق اإلمام أمحد ،ب وت :دار الكتب العلاية ،ا 1414 ،1هـ 1994 -م ،ج،2
ص.151
( )8أبو عار ،يوس

بع عاد هللا بع حماد بع عاد الرب بع عاصم النار القرطيب ،الكايف يف فقه أهل املدينة،

حتقيم :حماد حماد أحيد ولد ماديك اضوريتاين ،الرايض :مكتاة الرايض احلدي ة ،ا1400 ،2هـ1980/م،
ج.771 ،2
الزبيد  ،اتج العروس من جواهر
الرزاق احلسيين ،أبو ال،يض ،اضل يفقب مبرصا َّ ،
حماد بع عاد يف
حماد بع يف
( )9يف
القاموس ،حتقيم :جماوعة مع احملقق  ،دار امداية ،ج ،19ص.19
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تعاىل يف تفسريه هلذه اآلية" :ملا أمر تعاىل بالتقوى ،أخرب تعاىل أن ابتغاء فضل اهلل
بالتكسُّب يف مواسم احلج وغريه"( .)10وقال تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﭼ { ،املزمل ،}20 :قال السعديُّ" :أي وعلمَ أن منكم مسافرين يسافرون
للتجارة ،ليستغنوا عن اخللق ،ويتكففوا عن الناس"(.)11
فاآليتان السابقتان تدالن على جوازِ املضاربة عموماً؛ ألن فيهما حثًا على
االبتغاءِ من فضل اهلل ،فاملضارب يبتغي من فضلِ اهللِ بسعيهِ األرضَ ،وذلك ألنه يقوم
بالعمل يف التجارة طالبًا للرزق وكاسبًا له.
األدلةُ على جوا ِز املضار ِبة ِمن السنّ ِة

هناك أدلةٌ قوليةٌ وفعليةٌ وتقريريةٌ من السُّنةِ اليت تدل على جواز املضاربة نذكرها

فيما يأتي:
األدلةُ القوليةُ منها :حديث صاحل بن صُهيب ،عن أبيه ،أنه قال :قال رسولُ
اهلل صلّى اهلل عليه وسلم« :ثالثٌ فيهن الربكةُ ،البيعُ إىل أجلٍ ،واملقارضةُ ،وأخالطُ
الربِ بالشعريِ ،للبيتِ ال للبيعِ»(.)12

( )10السعد  ،عاد الرمحع بع انصر بع عاد هللا السعد  ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،حتقيم:
عاد الرمحع بع معال اللوحيم ،مؤسسة الرسالة ،ا1420 ،1هـ 2000-م ،ج ،1ص.92
( )11اضرجع السابم ،ج ،1ص.894
( )12ابع ماجة أبو عاد هللا حماد بع يزيد القزويين ،سنن ابن ماجه ،حتقيم :حماد فؤاد عاد الاا  ،دار إحياء
الكتب العربية ،ج ،2ص .768واحلديث يعي جداً كاا ذكر ذلك األلااين .ا ظر :األلااين ،حماد انصر
الديع ،صثيح وضعيف سنن ابن ماجة ،برانمج منظومة التحقيقات احلدي ية  -اجملاين  -مع إ تاج مركز
ور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية ،ج ،5ص.289
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ومن األدلةِ الفعليةِ ما ذكره اإلمامُ املاورديُّ على ذلك بأن النيب صلّى اهلل عليه
وسلم ضارب خلدجية  -رضي اهلل تعاىل عنها  -مباهلا إىل الشام ،وأنفذت معه
عبدها ميسرة ،وذلك قبل أن يتزوجها(.)13
ومن األدلةِ التقريريةِ حديثُ حبيب بن يسارٍ ،عن ابن عباس قال :كان العباسُ
بن عبد املطلب «إذا دفع ماالً مضاربة اشرتطَ على صاحبه :ال يسلكُ به حبراً ،وال
ينزلُ به وادياً ،وال يشرتي به ذات كبدٍ رطبة ،فإن فعلَ فهو ضامنٌ ،فرفع شرطَه إىل
()14

رسولِ اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم ،فأجازه»
اإلمجاع:
األدلةُ ِمن
ِ

ثبتتْ مشروعيةُ املضاربة أيضاً باإلمجاع ،وذلك؛ ألنّ الصحابة رضي اهلل

عنهم تعاملوا باملضاربة وليس فيهم خمالفٌ ،فعملُهم هذا دليلٌ على مشروعيتها ،كما
يدلُّ على إمجاعِهم ،وقد ذكر ذلك الشوكاني بعد إيراده أحاديث املضاربة حيث قال:
"فهذه اآلثار تدلُّ على أنّ املضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غري نكريٍ ،فكان ذلك
إمجاعاً منهم على اجلواز"( .)15وقال ابنُ املنذر أيضاً" :أمجعَ أهلُ العلم عَلى إباحةِ
املضاربة بالدنانري والدراهم ،وذلك أن يدفعَ الرجل ِإلَى الرجل الدنانري أو الدراهم
عَلى أن يبيع ويشرتي مَا رأى من أنواع التجارة عَلى أن مَا رزق اللَّه فِيهِ من فضل بعد
( )13اضاورد  ،عل بع حماد بع حماد بع حايب الاصر الاغداد  ،ادحاوي الكحري يف فقه مذهب اإلمام

الشافعي ،حتقيم :الشيخ عل حماد معوض  -الشيخ عادك أمحد عاد اضوجود .ب وت :دار الكتب
العلاية ،ا 1419 ،1هـ 1999-م ،ج ،7ص.305

( )14ال رباين ،سلياان بع أمحد بع أيوب بع م اللخا الشام  ،أبو القاسم ،املعجم األوسط ،حتقيم:
طارق بع عوض هللا بع حماد ،عاد احملسع بع إبراهيم احلسيين ،القاهرِ :دار احلرم  ،ج ،1ص.231
( )15الشوكاين ،حماد بع عل بع حماد بع عاد هللا الشوكاين الياين ،نيل األوطار ،حتقيم :عصام الديع
الصااب  ،القاهرِ :دار احلديث ،ا1413 ،1هـ 1993 -م ،ج ،5ص.518
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أن يقبض ربُّ املال رأس املال فللعاملِ من ذَلِكَ الفضل ثلثه أو نصفه ،وما بقي فلربِّ
املال"(.)16
كما ميكن أن يُستدلَّ باملعقولِ على مشروعية املضاربة ،وذلك؛ ألن هناك
حاجةً إىل مشروعية مثل هذا العقدِ ،فقد ميتلك اإلنسان أمواالً كثرية ولكن ال يعرف
كيف يدبرها يف االستثمار ،ومن ناحية أخرى قد يكون اإلنسان ذكياً وفطناً يف التجارة
والكسب ولكن ال ميتلك ماالً يستخدمه كرأس مال يف التجارة ،فيكون تشريعُ
املضاربة هو احللُّ األنسبُ بني الطرفني ،حيث يُقدِّمُ األول ماالً ،ويقومُ الثاني
باستثماره ،كما أن يف ذلك تكافالً اجتماعياً.
الفرع الثاين :أنواعُ املضار ِبة

تنقسم املضاربةُ باعتباراتٍ خمتلف ٍة ،باعتبار اإلطالقِ والتقييدِ ،وباعتبار أطرافِها

وباعتبار الصِّحةِ والفسادِ ،وتفصيل ذلك فيما يأتي:
أوالا :أنواعُ املضاربة من حي ُ اإلطال ُق والتقيي ُد
تنقسم املضاربة من حيث اإلطالق والتقييد إىل قسمني وهما(:)17
 - 1املضاربة املطلقة :وهي اليت يتم فيها دفعُ املال مضاربة من غري تعيني نوعِ
العملِ ومكانِه وزمانِه وصفتِه ،وتكون فيها حريّةُ التصرف دون الرجوعِ لربّ املال إال
عند نهاية املضاربة ،كأن يقول ربُّ املال للمضارب :خذ هذا املال واعمل به مضاربة
فما رزقنا اهلل بها من ربح فهو بيننا نصفاً أو ثالثاً أو ربعاً ،ففي هذا النوع من املضاربة

( )16ابع اضن ر ،أبو بكر حماد بع إبراهيم بع اضن ر النيسابور  ،اإلقناع ،حتقيم :الدكتور عاد هللا بع عاد
العزيز اجلربيع ،ا1408 ،1ه ،ج ،1ص.270
( )17خلي،ة الغ،ل  ،أ واع اضااربة ،عل الرابط اآليت:
http://alroeya.ae/2014/01/19/121381
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جيوزُ للمضارب أن يقوم بالعمل بهذا املال يف أيّ عملٍ شاء ويف أيّ مكانٍ شاء ،ومتى
شاءَ ،وكيف شاءَ.
 - 2املضاربة املقيدة :وهي املضاربةُ اليت يتم فيها دفعُ املال مضاربةً مع
التنصيص على نوعيةِ العملِ ومكانِه وزمانِه وصفتِه كأن يقول ربُّ املال للمضارب:
خذ هذا املال واجتر به يف جمال بيعِ املالبسِ يف مكةَ املكرّمةَ يف موسمِ احلج عن طريق
جاج على أن يكون الربحُ بيننا نصفاً أو ثالثاً أو ربعاً ،ففي هذا النوع من
عرضِه للحُ ّ
املضاربة ال جيوزُ للمضارب أن يستخدمَ هذه األموال إال يف اجملالِ واملكانِ والزمانِ
الذي عيَّنه ربُّ املال وعلى الصفة اليت أرادها ،وهذا النوع هو النوع الذي وردَ عن
العباس بن عبد املطلب كما ذكرنا يف معرضِ أدلة مشروعية املضاربة من السُّنة.
اثنيا :أنواعُ املضار ِبة من حي ُ أطرافُها
تنقسم املضاربة من حيث أطرافها إىل قسمني وهما(:)18

 - 1املضاربةُ الفرديةُ :وهي اليت تتكون من طرفني هما صاحبُ املال
واملضارب؛ حيث يقوم صاحب املال بتقديم رأس املال ليتجرَ بها وتكون الربح بينهما
على ما اتفقا عليه ،وال جيوز للمضارب يف هذا النوع من املضاربة أن خيلطَ بني هذا
املال وأموالٍ أخرى له أو ألشخاص آخرين.
 - 2املضاربةُ املشرتكةُ :وهي اليت يكون فيها ربُّ املال أكثر من واحدٍ
واملضارب واحد ،فيقوم املضارب خبلط هذه األموال بعضها ببعض ومن ثم يباشرُ
عملية املضاربة بها بعد أن مت احلصول على إذن خلط األموال من قبل أصحابِ
األموال؛ ألنّ ذلك شرطٌ جيب توافره قبل اخللط ،كما يتم توزيع األرباح املستحقة
حسبَ ما اتفقوا عليه فيما بينهم ،وهذا النوع هو النوع الذي يتمّ تطبيقه يف املصارف
( )18اضرجع السابم.
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اإلسالمية؛ حيث يقوم املصرف باستخدام األموال اليت متّ مجعُها من قبل عدداً من
أصحاب األموال يف عملية املضاربة.
ط املضار ِبة وبيا ُن طحيعتِها
املحث الثاين :شرو ُ

ط املضاربة
املطلب األول :شرو ُ

تتكونُ شروطُ املضاربة من شروطِ الصيغة وشروطِ العاقدين وشروطِ رأس
ٍّ من هذه الشروط على النحو اآلتي:
املال ،ونقوم بتفصيل كل
ط املتعلقةُ اب ِ
ب والقبولُ،
لصيغة ،واملراد بالصيغة هو اإلجيا ُ
أوالا :الشرو ُ
وشروطها كالتالي:

 - 1أنْ يتحِ َد موضوعُ اإلجياب والقبول.
 - 2أنْ يكونَ الثاني منهما إقراراً لألول.
ال معترباً.
 - 3أنْ يتطابقَ القبول مع اإلجياب ،وأن يتصلَ به اتصا ً
ٍّ من
 - 4أنْ يكونَ اإلجيابُ والقبولُ يدالن داللةً واضحةً على إرادة كل
العاقدين (رب املال واملضارب)(.)19
ط املتعلقةُ ابلعاقدين
اثنيا :الشرو ُ

إن املضاربة فيها ضربٌ من الوكالة ،لذلك اشرتط الفقهاءُ للعاقدين فيها ما

ف ،مبعنى
اشرتطوا للعاقدين يف الوكالة وهي :أن يكون كلٌّ من العاقدين أهالً للتصرّ ِ
أن يكون حراً بالغاً رشيداً ال عبداً وال صبياً غري مميزٍ وال جمنوناً؛ وذلك ألن املضارب
مبنزلة الوكيل؛ ألنه يتصرف بأمر ربِّ املال .وال تصح من اجملنون وال من الصيب الذي

( )19اجلار هللا ،عاد الرمحع مب فؤاد ،شركة املضاربة يف الفقه اإلسالمي ،ص.28
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ال يعقلُ؛ ألن العقل من شروط األهلية( .)20إذاً ميكن القول إن شروط العاقدين يف
املضاربة هي نفسها شروط العاقدين يف الوكالة؛ ألنها ضرب من أضرابها.
ط املتعلقةُ بر ِ
أس املال
اثلث ا :الشرو ُ

لرأس مالِ املضاربة شروطٌ ،والبُ ّد من توافرها لصحة املضاربة وهي:
 - 1أن يكونَ من الدراهم والدنانري ،وهذا حملُّ اتفاق بني الفقهاء ،حيث

اتفقوا على أنه جيوز أن يكون رأسُ مال املضاربة من الدراهم والدنانري واختلفوا يف
غريها( .)21واجلمهور على أنه ال جيوز أن يكون رأس مال املضاربة عروضاً أو عقاراً

()22

لوجود الغرر يف ذلك خالفاً لغريهم من الذين قالوا جبوازها يف العروض ،و أنّ
الدراهم والدنانري ليست مقصودة لذاتها حتى ميتنع القراض بغريها(.)23
 - 2أن يكونَ رأس املال عيناً ال دَيناً يف الذِّمة؛ وذلك ألن مال املضاربة أمانة
يف يد املضارب ،والدّيْن يف الذمة ال ميكن أن يتحول إىل األمانة ،وقد أشار إىل ذلك
ابن قدامة يف املغين( .)24ثم نقل اإلمجاع على ذلك عن ابن املنذر.
( )20عالء الديع ،أبو بكر بع مسعود بع أمحد الكاساين احلن ، ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ب وت:
دار الكتب العلاية ،ا1406 ،2هـ 1986 -م ،ج ،6ص81؛ ابع عرفة ،حماد بع أمحد الدسو

اضالك  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكحري ،دار ال،كر ،ج ،3ص348؛ الشربيين ،مشس الديع ،حماد
بع أمحد اخل يب ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين أل،اظ اضن اج ،ب وت :دار الكتب العلاية ،ا1415 ،1هـ
 1994م ،ج ،3ص405؛ ابع دامة ،أبو حماد موفم الديع عاد هللا بع أمحد بع حماد بع دامةاضقدس مث الدمشق احلنال ،اضغين ،القاهرِ ،اضكتاة اهرِ1388 ،هـ 1968 -م ،ج ،5ص.3
( )21ابع ر د ،حماد بع أمحد بع حماد بع أمحد بع ر د القرطيب الش اببع ر د احل،يد ،بداية اجملت د وهناية
اضقتصد ،القاهرِ :دار احلديث1425 ،هـ  2004 -م ،ج ،4ص.21
( )22ابع دام  ،اضغين ،ج ،5ص.8
( )23ا بع عرفة ،حاشية الدسوقي ،ج ،3ص.517
( )24ابع دامة ،املغين ،ج ،5ص.53
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 - 3أن يتمَّ تسليمُ رأس املال إىل املضارب؛ وذلك ألن عقد املضاربة ال يتمُّ
إال خبروجِ املال من يدِ رب املال ودخوله يف يدِ املضارب ،فبذلك يتمكن من مباشرة
التجارة ،وهذا شرطٌ مؤكدٌ عند مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية
ل فيه احلنابلة(.)25
وتساه َ
 - 4أن يكونَ معلومَ املقدار والصفة عند العقد؛ وذلك ألن معلومية الربح يف
املضاربة شرط لصحتِها ،وعدم معرفة مقدار رأس املال وصفته يؤدي إىل عدم معرفة
الربح مما يُؤدّي إىل فساد املضاربة كما ذكر ذلك الكاساني(.)26
ط املتعلقةُ ابلربح
رابع ا :الشرو ُ

والشروط املتعلقة بالربح يف املضاربة ثالثة وهي:

 - 1أن تكونَ حصةُ كل من العاقدين معلومةَ املقدار عند التعاقد؛ وذلك ألن
املعقود عليه يف املضاربة هو الربحُ وجهالة ذلك يُؤدّي إىل فساد العقد(.)27
 - 2أن تكونَ حصةُ كل من العاقدين حصةً شائعةً من الربح ال من رأسِ
املال؛ وذلك بأن تكون نصفاً أو ثلثًا أو ربعاً أو غريها من النسب.
 - 3أال يكونَ نصيبُ كل من العاقدين مقداراً حمدداً من الربح ،كاشرتاط أن
يكون ألحدهما مائة من الربح أو أقل أو أكثر والباقي لآلخر فهذا ال جيوزُ واملضاربة
فاسدةٌ؛ ألن املضاربة نوع من الشركة ،والشركة تقتضي اشرتاك الشريكني يف الربح(.)28

( )25األم  ،حسع  ،املضاربة الشرعية وتطحيقاتا ادحديثة ،ص.28
( )26الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،6ص.82
( )27وزارِ األو ا

والشئون اإلسالمية بدولة الكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،القاهرِ :دار الص،وِ ،ا،1

ج ،38ص.53
( )28اضرجع السابم.
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املطلب الثاين :طحيعةُ املضار ِبة

اختلف الفقهاء يف بيان حقيقةِ طبيعةِ املضاربة يف هل هي من قبيل املعاوضاتِ

كاإلجارة ؟وبالتالي يقتصر إجراؤها فقط يف اجملال التجارة أم هي من قبيل الشركة
حبيث ميكن إجراؤها يف اجملاالت الصناعة؟ ،ويتم بيانُ ذلك على النحو اآلتي:
األول :ذهبَ مجهور الفقهاء احلنفية واملالكية والشافعية إىل أنّ املضاربة
القول ُ
ُ
من قبيل املعاوضات وأنها استئجارٌ بأجرٍ جمهولٍ "(.)29
القول الثاين :أنّ املضاربة من قبيل املشاركات وليست من قبيل املعاوضات(،)30
ُ
وعليه فإنها ال ختتصُ قط باجملاالت التجارية ،وإمنا يُمكن أن تدخل يف اجملاالت
الصناعية وغريها ،وهذا قولٌ لبعض الفقهاءِ منهم احلنابلة.
أدلة القول األول :استدل أصحاب هذا القول مبا يلي(:)31
 - 1قالوا إن املضاربة يف األصل من جنس الغرر لكونه إجارة جمهولة؛ ألن
املضارب ال يدري كم يربح يف املال ،كما أن العمل فيه غري مضبوط؛ وإمنا جاءت
مشروعيتها للضرورة وشدة حاجة الناس إىل التعامل بها يف حياتهم اليومية.

( )29الكاساين ،ج ،6ص79؛ السرخس  ،حماد بع أمحد بع أيب س ل مشس األئاة ،املحسوط ،ب وت :دار
اضعرفة1414 ،هـ1993-م ،ج ،18ص113؛ القراا ،أبو العااس

اب الديع أمحد بع إدريس بع عاد

الرمحع اضالك  ،الذخرية ،ب وت :دار الغرب اإلسالم  ،ا1994 ،1م ،ج ،6ص.23

( )30ابع دامة ،عاد هللا بع أمحد بع حماد بع دامة اجلااعيل اضقدس  ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،ب وت:
دار الكتب العلاية ،ا 1414 ،1هـ  1994 -م ،ج ،2ص.151
( )31ابع جز  ،حماد بع أمحد بع حماد بع عاد هللا ،القوا ال،ق ية ،ج ،1ص279؛ الشربيين ،مغين احملتاج،
ج ،3ص398؛ الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،6ص.79
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 - 2أن املضاربة من جنس اإلجارات؛ والقياس يقتضي عدم جواز استئجار
العامل بأجر جمهول ،وإمنا تركنا العمل بالقياس لألدلة الواردة يف الكتاب والسنة
واإلمجاع.
أدلة القول الثاني :لقد استدل أصحاب هذا القول جبملة من األدلة وهي
()32

كاآلتي:

 - 1القياس؛ يعين قياس املضاربة على غريها؛ حيث قالوا جبواز قياس غريها
عليها كما جاء يف مَن دفعَ دابته إىل شخصٍ آخر ليعملَ عليها ،بشرط أن يكون الربح
بينهما نصفني أو ما شرطاه .فقالوا :ألنه عني تنمى بالعمل عليها ،فصحّت ببعض
منائِها كالنقدين.
 - 2قالوا :على الرغم من كون املضاربة فيها شوب من اإلجارة إال أنها من
جنس املشاركات وليست من جنس املعاوضات.
وبالنظر إىل العرض السابق فيما يتعلق بطبيعة املضاربة؛ يتضحُ أنّ مجهور
الفقهاء يرون أنّ املضاربة هي نوعٌ من أنواع املعاوضات ،لذلك ال ميكن إجراؤها يف
اجملاالت الصناعية ،وإمنا تقتصر فقط باجملاالتِ التجارية؛ بينما بعضُ الفقهاء ومنهم
احلنابلة يرون أنّ املضاربة من قبيل املشاركاتِ لذلك ميكن أن يُقاس عليها غريها ،كما
ميكن إجراؤها يف اجملاالت التجارية وغريها.

( )32ابع م،لح ،إبراهيم بع حماد بع عاد هللا بع حماد ،اضادع ا رح اضقنع ،ب وت :دار الكتب العلاية ،ا،1
 1418هـ 1997 -م ،ج ،4ص389؛ ابع القيم ،حماد بع أيب بكر بع أيوب بع سعد مشس الديع،
إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيم :حماد عاد السالم إبراهيم .ي وت :دار الكتب العلاية ،ا،1
1411هـ 1991 -م ،ج ،1ص.290
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والراجح هو القول الثاني؛ ألن يف ذلك توسيع للمجاالت اليت ميكن استخدام
املضاربة فيها؛ وخاصة يف هذا العصر الذي كثرت فيه اجملاالت الصناعية واليت تتطلب
إىل أموال ضخمة وال شك أن استخدام صيغة املضاربة مما يسهم يف جناح تلك اجملاالت.
ِ
ِ
ِ
اإلسالمية
املصارف
الشرعية يف
االستثمار ابملضار ِبة
املحث الثال :
ُ
ِ
اإلسالمية وكيفيةُ ِ
ِ
ِ
تطحيقها
املصارف
املضاربة يف
املطلب األول :حقيقةُ

تُعدُّ املضاربة هي األداةُ االستثماريةُ األساسيةُ املستخدمةُ يف املصارفِ

اإلسالميةِ ،حيث تعتمد املصارفُ عليها يف أنشطتِها االستثمارية ،ويف هذا املبحث يتمُّ
توضيحُ نوع املضاربة اليت تقومُ املصارف بتطبيقِها وكيفية ذلك.
وقد سبق أن أوضحنا ما يتعلقُ بأنواع املضاربة حيث ذكرنا أنّ املضاربة تنقسمُ
باعتباراتٍ عديدةٍ؛ فتنقسم إىل قسمني باعتبار اإلطالق والتقييد :مطلقةٌ ومقيدةٌ؛ وإىل
قسمني باعتبارِ أطرافِها :فرديةٌ ومشرتكةٌ ،بالنظر إىل هذه األقسام املذكورة يتضح أن
املضاربة املطبقة يف املصارف اإلسالمية هي املضاربة املشرتكة يف إطار املضاربةِ املطلقةِ.
قلنا هي املضاربةُ املشرتكةُ؛ ألن أربابَ األموال فيها متعددةٌ ،حيث كانت
األموالُ املودعة يف املصرف يف األصلِ مملوكةً جلماعةٍ كثريةٍ ،ومن ثم يستخدمها
املصرف يف األنشطة االستثمارية.
واملضاربة املشرتكة هلا ثالثُ صور حسب ما ذكره الدكتور أمحد احلجي
الكردي ،وهي(:)33
الصورةُ األوىل :أن يكونَ ربُّ املال واحدًا واملضارب متعددٌ؛ كأن تكون األموال

لشخص واحدٍ ،وحتته مجاعة يعملون عنده حبيث يعطي شيئاً من هذه األموال لكل
( )33الدكتور أمحد احلج الكرد  ،القراض أو املضاربة املشرتكة ،ص.7
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واحدٍ منهم ليتجرَ بها على أن الربح بينهما حسب ما اتفقا عليه ،وهذه الصورة ليس
هي املطبقةُ يف املصارف اإلسالمية؛ حيث توجد فيها أموالٌ كثرية وأربابها خمتلفة؛
وذلك ألنّ املصرفَ يف األصل ليس لشخصٍ واحدٍ فقط؛ وإمنا هو ألشخاصٍ متعددين
يقومون بإيداعِ أمواهلم إمّا من أجل حفظِها وإمّا من أجلِ تنميتِها واستثمارِها.
الصورةُ الثانيةُ :أن يكونَ ربُّ املال متعدداً واملضارب واحدٌ؛ حبيث يقوم
شخصٌ واحدٌ جبمعِ األموالِ من عدةِ أشخاصٍ ثم يذهب ليتجرَ بها والربح بينه وبني
أرباب األموالِ حسب االتفاقِ ،وهذه الصورة موجودة ومطبقة يف املصارف
اإلسالمية؛ وذلك ألنّ املصرف يستخدم األموال املودعة لديه يف نشاط استثماري
بوصفه مضارباً.
الصورةُ الثالثةُ :أن يكون ربُّ املال متعدداً واملضارب متعددٌ؛ وهذه الصورة
كذلك مطبقةٌ يف املصارف اإلسالمية ،وهي اليت يوجد فيها املضارب األول وهو
البنكُ ،واملضارب الثاني وهم التجارُ الذين يتعامل البنك معهم يف األنشطة
االستثمارية ،حبيثُ يستلمون هذه األموال من البنك ومِن ثمّ يذهبون بها
ويستخدمونها يف التجارة والربح بينهم حسبَ االتفاق.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالمية
املصارف
بتطحيق املضار ِبة يف
املتعلقة
األحكام
بعض
املطلب الثاينُ :
ِ
ِ
أوالا :حكم ِ
عملية املضار ِبة
اإلسالمي يف
املصرف
دخول
ُ
ِّ
أمّا ما يتعلق حبكم دخول املصرفِ اإلسالمي يف املضاربة ،فإنّ الفقهاء
املعاصرين قد اتفقت كلمتُهم على جواز ذلك؛ وإمنا اختلفوا يف حتديدِ حقيقة عالقته
مع أرباب األموال واملستثمرين( ،)34وذلك على ثالثة أقوال:

( )34ا  ،حماد ع اان ،اضعامالت اضالية اضعاصرِ ا ال،ق اإلسالم  ،ص.350
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األول :أنّ مجيع أصحاب األموال هم مبنزلة أرباب األموال واملصرف
القول ُ
ُ
اإلسالمي هو مبنزلة املضارب يف املضاربة املطلقة؛ حيث جيوز له توكيلُ غريِه يف استثمار
هذه األموال ،وأمّا عالقةُ املصرف بوكالئه من التجار الذين يقومون باستثمار هذه األموالِ
نيابةً عنه ،فهو أنّ املصرفَ هو مبنزلة ربّ املالِ والتجار مبنزلة املضاربني(.)35
وبالنظر الدقيق اتضح أنّ أساس هذا الرأي هو رأيُ بعض الفقهاء -ومنهم
احلنفية -القائلني جبواز دفع املضاربِ مالَ املضاربة يف املضاربة املطلقةِ إىل غريه مقابلَ
حصوله على جزءٍ من الربح .واستدل أصحاب هذا القول بأن قول صاحب املال
للمضارب اعمل برأيك هو تفويض األمر إليه فيجوز له أن يدفع املال إىل غريه إذا رأى
ب
يف ذلك مصلحة )36(.فهذا يدل على جوازَ قيام املضارب بدفعِ مال املضاربة ملضار ٍ
آخرَ يف املضاربة املطلقة دون املقيدة ،مما أتاح للمصرفِ اإلسالمي فرصةَ الدخول يف
عملية املضاربة بوصفِه عنصراً جديدًا فيها.
القول الثاين :أنّ املصرفَ اإلسالميَّ ليسَ عنصرًا جديدًا يف عملية املضاربة؛ ألنه
ُ
ليس هو ربُّ املال؛ وإمنا يُعدُّ وكيالً ألرباب األموال بوصفه وسيطاً بني أرباب األموال
وبني املضاربني املستثمرين .ومهمته األساسية تتمثل يف جتميعُ األموالِ من املودعني
وتسليمها لرجالِ األعمال الذين يقومون بتوظيفها يف نشاطٍ استثماري(.)37
والقولُ الراجحُ يف رأي الباحثِ هو القول األول القائل بأن املصرف اإلسالمي
هو عنصرٌ جديدٌ يف املضاربة املطلقة؛ حيث يكون مضارباً بالنسبة للمودعني ورب املال
بالنسبة للتجار املنفذين املستثمرين.

( )35العريب ،حماد عادهللا ،املعامالت املصرفية املعاصرة ورأي اإلسالم فيها ،ص.36
( )36الكساين ،بدائع الصنائع ،ج ،6ص.97

( )37اب ر ،حماد الصدر ،الحنك الالربوي يف اإلسالم ،ص.41

702

صاحل بع حماد اخلا

ِ
ِ
ِ
عملية املضار ِبة
للربح يف
املصرف
استثقاق
حكم
اإلسالمي ِ
اثنياُ :
ِّ

إنّ حكم هذه املسألة ينبين على املسألة السابقة وهو حقيقةُ عالقةِ املصرف مع أرباب
األموال واملستثمرين ،وذلك إمّا أن يكون املصرف عنصراً جديداً يف املضاربة فيستحقُّ الربح
بوصفه مضارباً بالنسبة للمودعني ،أو بوصفِه صاحبَ مالٍ بالنسبة للمستثمرين املنفذين.
وإمّا أن يكون وسيطاً بني أرباب األموال وبني املستثمرين فيستحقُّ بذلك أجراً
على أساس اجلعالة مقابلَ خدماتِه اليت قدمها يف سبيلِ جناح العملية(.)38
وبناءً على ما رجحه الباحث يف املسألة السابقة يف أن املصرفَ اإلسالميَّ يُعتبَرُ
عنصراً جديداً يف املضاربة املطلقة ،وذلك بناءً على مسألة جواز دفعِ املضارب مالَ
املضاربة ملضاربٍ آخرَ يف املضاربة املطلقة كما أخذ بذلك بعض الفقهاء القدامى؛ جند
أنّهم أيضاً اختلفوا يف جواز استحقاقِ املضارب األول للربح .وقبل ذكر اخلالف ،يقوم
الباحث بتحرير حمل النزاع يف املسألة .إن املضارب األول إما أن يقوم بدفع املال ملضارب
آخر بناء على إذن رب املال ،وإما أن يقوم بذلك من غري إذنه؛ فإن كان دفعه املال
ملضارب آخر بناء على إذنه فإنه ال يوجد خالف -حسب علم الباحث  -بني الفقهاء.
وأما إن كان ذلك من غري إذنه فقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة على قولني وهما:
األول :أنّ املضارب األول ال يستحقُّ الربح يف املضاربة وهو ما ذهب إليه
القول ُ
ُ
مجهورُ الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة .واستدلوا بأن الربح إمنا يُستحَ ُّق إمّا
باملال وإمّا بالعمل واملضارب األول ليس له شيءٌ من ذلك.

()39

( )38الصغ  ،عادك سامل حماد ،املضاربة املشرتكة من أهم صيغ التمويل املصريف اإلسالمي ،ص.9
( )39الدسو  ،حماد بع أمحد بع عرفة اضالك  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكحري ،د .م :دار ال،كر،
د .ت ،ج ،3ص526؛ النوو  ،أبو زكراي حمي الديع حيىي بع ر  ،روضة الطالحني وعمدة املفتني،

ب وت :اضكتب اإلسالم 1412 ،هـ1991/م ،ج ،5ص132؛ ابع دامة ،أبو حماد موفم الديع عاد هللا
بع أمحد بع حماد ،املغين ،د .م :مكتاة القاهرِ1388 ،هـ1968-م ،خ ،5ص.36
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القول الثاين :أنّ املضارب األول يستحق الربح يف املضاربة وهو ما ذهب إليه
ُ
احلنفية .واستدلوا بأ ّن الربحَ عندهم إمنا يُستحقُّ بالضمانِ كما يُستحقُّ باملال والعمل؛
فأمّا ثبوت االستحقاقِ باملال فظاهرٌ؛ ألن الربحَ مناءُ رأس املال فيكون ملالِكه ،وهلذا
استحق ربُّ املال الربح يف املضاربة وأما بالعمل ،فإن املضارب يستحق الربح بعمله
فكذا الشريك ،وأما بالضمان فإن املال إذا صارَ مضموناً على املضارب يستحقُّ مجيع
الربح ،ويكون ذلك مبقابلةِ الضمان خراجا بضمانٍ"(.)40
والراجحُ من هذين الرأيني هو الرأي الثاني وهو ما ذهبَ إليه احلنفيةُ من جوازِ
استحقاقِ املضارب األول للربح يف املضاربةِ املشرتكةِ ،وذلك ملوافقةِ هذا القول مقاصدَ
الشريعةِ اإلسالميةِ ،وألن املضارب األول وإنْ مل حيصل منه عملٌ وال مالٌ إال أنه
وسيطٌ بني رب املال واملضارب الثاني والبد أن حيصل منه خالل وساطته ما يكون يف
مصلحة الطرفني خالل عملية املضاربةِ ،وبناءً على ترجيح الباحث للرأي الثاني ميكن
القول جبواز استحقاقِ املصرفِ اإلسالميِّ للربح يف عملية املضاربة املشرتكة ،وذلك
مقابلَ ما يقوم به من حفظِ أموالِ املودعني واختيار تنظيمِ نوع النشاط االستثماري
املناسب مع اختيارِ املستثمرين الذين يقومون باستثمار هذه األموال بالطريقةِ املناسبةِ
اليت ترجع بالربح ملصلحة أرباب األموال واملضاربني معاً.
اثلثا :حكم ِ
خلط ِ
أموال املضار ِبة
ُ
من املعروف أنّ املضاربة املشرتكة اليت يتمُّ إجراؤها يف املصارف اإلسالمية
أساسُها هو خلطُ أموال املودعني قبل أن تتمّ عملية التتنضيض النقدي أو تصفية
احلسابات ،وهذا ال شكَ أنه مما يؤدي إىل اختالطِ املال الالحق مع املالِ السابق يف
الربح أو اخلسارة  .وخلط هذه األموال إما أن يكون بناءً على إذن أرباب األموال
( )40الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،6ص.63
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أو بغري إذنهم؛ فإن كان بناءً على إذنهم فإنه ليس مثة خالف يف جواز ذلك بني
الفقهاء؛ وذلك ألن الدافع األساسي ملنع ذلك هو اخلوف من إحلاق الضرر
بأرباب األموال نتيجة خلط هذه األموال وقد زال هذا اخلوف مبوافقتهم وإذنهم
على ذلك .وأم ا إذا كان اخللط من غري إذن أرباب األموال؛ ففي ذلك خالفٌ بني
الفقهاء ؛ حيث يرى بعضهم جواز ذلك مطلقاً بإذن أو بغري إذن ،وبدون ذكر أي
شرط جلواز ذلك ،كما ذهب آخرون إىل جواز ذلك لكن بشروط .وفيما يلي بيانُ
هذا اخلالفِ:
األول :ذهب الدكتور شبري إىل أنه جيوزُ خلط األموال يف املضاربة
القول
ُ
ُ
املشرتكة مطلقاً( )41حيث يرى جواز ذلك سواء أكان ذلك بناءً على إذن رب املال أم
ال ،وبدون أي شرط ،وأساس هذا القول هو رأيُ بعضِ املالكية الذين قالوا جيوز
للمضارب أن خيلط مال املضاربة بغريه مبجردِ العقد ولو من غري إذنٍ أو تفويضٍ عامٍ،
إذا استطاع املضارب أن يتجرَ باملاليْن ،بشرط أن ال يؤدي ذلك إىل حتليل احلرامِ وال
حتريم احلاللِ(.)42
القول الثاين :وهو القولُ جبواز قيام املضارب خبلطِ أموال املضاربة بغريها بناءً على
ُ
اإلذنِ الصريحِ من ربِّ املال أو التفويض العام وال يشرتط عدمُ البد ِء بالعمل ،وهذا رأيُ
صاحبِ كتابِ الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم( ،)43وهذا الرأيُ مبينٌّ

( )41ا  ،املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ،ص.353

( )42احل اب ،أبوعادهللا حماد بع عادالرمحع ال رابلس  ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،وهبامش التاج
واإلكليل ضختصر خليل ،أليب عادهللا العادر الش

ابضواق ،طرابلس :مكتاة النجاح ،ج ،5ص.367

( )43األم  ،عادهللا حسع ،الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم ،ص.313
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على رأي احلنفيةِ واحلنابلةِ وبعضِ املالكيةِ والشافعية( )44غري أن صاحب هذا الرأي مل
يلتزم بشرطٍ آخر اشرتطه احلنابلةُ وهو شرطُ عدم بدء العمل بأحد املالني(.)45
أدلة القول األول :استدل أصحاب القول األول مبا يأتي:
 - 1إذا عرف املضارب أن خلط األموال ال جيره إىل حتليل احلرام أو حتريم
احلالل؛ فإنه ليس هناك ما مينع ذلك؛ لزوال خوف وقوع الضرر على أحد أطراف
املضاربة.
 - 2إن جمرد خلط األموال بغريه يف املضاربة ال يعترب تعدي من املضارب ،وإمنا
التعدي يكون بوقوع الضرر يف املال .فإذا عرف من نفسه القدرة على حفظه فال مانع
من ذلك.
أدلة القول الثاني :ودليل أصحاب هذا القول هو:
 - 1إن قول صاحب املال للمضارب اعمل برأيك مينح له قدرة التصرف يف
املال مبا يف ذلك اخللط وغريه؛ ألن كل ما يقوم به يف هذه احلال داخل يف رأيه كما كان
ذلك عرف التجار.
 - 2ال جيوز له أن خيلط هذه األموال بغريها ملا قد حيصل بسبب ذلك من
صعوبة التمييز بني املالني ،فإن فعل ذلك وعجز عن متييز بعضها عن بعض فإنه
يضمن؛ ألنها أمانة كالوديعة .وأما إذا أذن له جاز له ذلك ،وخاصة إذا رأى أن اخللط
أصلح له يف مزاولة التجارة.

( )44الصنعاين ،أبوبكر عادالرزاق بع مهام ،مصنف عحدالرزاق ،حتقيم :حايب الرمحان األعظا  ،ب وت:
اضكتب اإلسالم  ،ا1403 ،2ه ،ج ،6ص96-95؛ الدسو  ،حاشية الدسوقي على الشرح
الكحري ،ج ،3ص526 ،521؛ ابع دامة ،املغين ،ج ،5ص.162

( )45ابع دامة ،املغين ،ج ،5ص.175
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وب النظر إىل األقوالِ السابقةِ فيما يتعلق مبسألة خلط األموال يف املضاربة،
ومن هذا يرتجحَ القول الثاني وهو القولُ جبواز خلطِ أموال املضاربة مع ضرورةِ
مراعاة الشروط اليت وضع الفقهاء املالكيةُ واحلنابلةُ وهي :شرطُ احلصول على
اإلذن الصريح أو التفويض العام ،وشرط عدم البدءِ بالعمل ،وشرط اإلذن مُهم
جداً ،حيث إنَّ خلط األموال يُ وجب يف املال حقا لغريه فال جيوز إال باإلذنِ
الصريحِ أو التفويضِ العام كما ذكرنا( .)46كما يرى الباحث أن عدم خلط املالني
يف الوقت احلاضر متعذر أو متعسّر نظراً؛ ألن النقود املعاصرة جمرد أرقام أي مل
تعد شيئاً حمسوساً لدى البنوك ،وال ميكن العمل مبال أحدٍ مبفرده فهذا شبه
مستحيل السيما يف الصناديق االستثمارية.
ومما جيبُ مراعاتُه عند خلطِ األموال يف املضاربة هو تقسيمُ األرباحِ على
أصحاب األموال حسبَ املدةِ الزمنيةِ لل مال ،حبيث ال يتمُّ التسوية يف األرباح بني
مَ ن أودع مالَ ه من أول السنةِ وبني مَ ن أودع ماله يف منتصفِ السنة ،وذلك حتقيقاً
للعدل بني أرباب األموال ،وجتنباً لالرتكاب احملرم مِن أكلِ أموالِ الناس بالباطل.
األرابح يف املضار ِبة املشرت ِ
ِ
وحكمها الشرعي
كة
احتساب
ِ
رابع ا :كيفيةُ
ُ

إنّ األصل يف كيفية احتساب األرباحِ يف املضاربة كما هو معروفٌ يف الفقه

اإلسالمي هو أن يتمَّ بتنضيض رأسِ املالِ كلِّ ه ،فالربح ال يُ عترب رحباً إال إذا عادَ
رأسُ املال كلُّ ه ،وقد وردَ أكثر من نصٍ من أقوال الفقهاء يدلّ على ذلك منها
قولُ ابن رشد" :إنَّ املقارض إمنا يأخذُ حظَّ ه من الربح بعد أن ينض مجيعَ رأسِ
املال"( ،)47وهذا فيما يتعلق باملضاربةِ العاديةِ أو الفرديةِ؛ وأمّ ا ما يتعلق باملضاربة
( )46الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،6ص.96
( )47ابع ر د ،بداية اجملت د وهناية اضقتصد ،ج ،2ص.391
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املشرتكة وخاصة اليت تُجرى يف املصارف اإلسالمية يف عصرنا احلاضر ،فإنّ
احتساب األرباح يصعبُ إجراؤه عن طريق التنضيض احلقيقي للمال؛ ألنها تقوم
على أساس خلطِ األموالِ املتالحقة مع األموال السابقة؛ وتأسيساً على ذلك
جلأت املصارفُ اإلسالمية إىل احتسابِ األرباح عن طريق التنضيض التقديري،
وذلك يف نهاية كلّ مدةٍ معينةٍ ،فيتمُّ توزيعُ األرباح يف نهايةِ كل سنة ولو مل تنتهِ
املشروعات اليت جيري متويلها بأموال املضاربة ،فهل هذا ال تصرفُ صحيحٌ من
منظورٍ شرعيٍ أم ال؟ وما حكمُ ذلك يف الفقهِ اإلسالميِّ؟
الظاهرُ من النصوص الواردة يف قراراتِ اجملامع الفقهية هو القولُ جبوازِ احتسابِ
األرباح يف املضاربة املشرتكة عن طريق التنضيض التقديري ،كما جاء يف قرار جممعِ
الفقه اإلسالمي الدولي  -رقم ( )5د  88/8/4بشأن سندات املقارضة وسندات
االستثمار يف الفقرة رقم (" )6ب" " -أنّ حملَّ القسمة هو الربح مبعناه الشرعي ،وهو
الزائدُ عن رأسِ املال ،وليس اإليرادُ أو الغلة ،ويعرف مقدار الربح إمّا بالتنضيضِ أو
بالتقويم للمشروعِ بالنقد ،وما زادَ عن رأس املالِ عند التنضيض أو التقويم فهو الربحُ
الذي يُوزع بني محلة الصكوك وعامل املضاربة وفقاً لشروطِ العقد".
وتنصُّ الفِقرة ( )7من القرار أيضاً على أنه "يستحقُّ الربح بالظهور ،وميلك
بالتنضيضِ أو التقويمِ ،وال يلزمُ إال بالقسمةِ ،وبالنسبة للمشروعِ الذي يدرُّ إيراداً أو
غلةً فإنه جيوز أن تُوزَّع غلته ،وما يُوزَّع على طريف العقد قبل التنضيض (التصفية)
يُعتبَرُ مبالغَ مدفوعةً حتت احلسابِ"(.)48

( )48ا ظر :القرار ( )5د  88/8/4بش ن سندات اضقارية وسندات ا ست اار ،جملة جماع ال،ق اإلسالم
العدد الرابع .2164 ، 2161/3
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و اعتماداً على القرار السابق ميكنُ القول إنّ احتساب األرباح يف املضاربة
املشرتكة ميكنُ إجراؤه عن طريق التنضيضِ التقديري لصعوبةِ إجرائِ ه عن طريق
التنضيض املالي ،كما أن هذا هو ما يتوافقُ مع مقاصدِ الشريعةِ اإلسالميةِ اليت
تسعى إىل رفعِ احلرج عن األمة بناءً على القاعدةِ الفقهية املعروفة وهي" :إذا
ضاقَ األمرُ اتسعَ".

املال يف املضار ِبة املشرت ِ
ِ
أس ِ
ضمان ر ِ
كة
حكم
خامساُ :

املرادُ بضمانِ رأس املال يف املضاربة املشرتكة هو أن يتعهّ َد املصرفُ اإلسالميُّ

بالضمانِ  ،وَردِّ قيمة الوديعة االستثمارية كاملةً حالة خسارةِ املشروع(.)49
وقد اختلف الفقهاءُ املعاصرون يف بيان احلكم الشرعي هلذه املسألة ،وذلك
على النحو اآلتي:
القول األول :ال جيوزُ للمصرف أن يقومَ بضمان رأس املال؛ ألن هذا جيعله
غري متميز عن غريه من املصارفِ التقليدية من كون هذه األموال قروضاً ال ودائعَ(.)50
واستدلوا مبا يأتي:
 - 1أنّ املعروف املعهود عند الفقهاء هو أنّ يدَ املضارب يف املضاربةِ يدُ أمانةٍ
وليست يدَ ضمانٍ ،لذلك فإن املضارب ال يضمن إال يف حاليت التعدي والتفريط(.)51

( )49الصغ  ،عادك سامل حماد ،املضاربة املشرتكة من أهم صيغ التمويل املصريف اإلسالمي ،ص.15
( )50أريب اجلااك ،اضصار وبيوت التاويل اإلسالمية ،ا ، ،1جدِ :دار الشروق للنشر والتوزيع ،ص.202
( )51السار ند  ،عالء الديع ،حتفة الفقهاء ،ا1414 ،2هـ 1993م ،ب وت :دار الكتب العلاية ،ج،3

ص21؛ الش از  ،أبوإسحاق ،إبراهيم بع عل بع يوس  ،املهذب ،دار النشر ،ب وت :دار ال،كر،
ج ،1ص388؛ ابع دامة ،املغين ،ج ،5ص.148-147
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 - 2أنّ اعتبار املضارب ضامناً جيعله أقربَ من كونه مقرتضاً ال مضارباً ،ومن
ثمّ يكون ما يدفعه ألصحابِ الودائعِ من األرباحِ مبنزلة الربا ،وهذا يتعارضُ مع
اهلدف األساسي الذي هو منعُ الربا وشبهاتِه(.)52
القول الثاين :يذهبُ أصحابُ هذه الفرقة إىل القول جبواز قيامِ املصرف بضمانِ
رأس مال املضاربة ،غري أنهم اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلقُ بالتخريجِ الفقهي هلذا
الضمان؛ حيث يرى بعضُهم أن هذا الضمان يكون على أساس التربع بالضمان(،)53
يعين أن يقوم طرف آخر خارج عن أطراف املضاربة بالتربع بالضمان .أو أن يكون
الضمان على أساس التكافلِ االجتماعي بني املستثمرين ،وذلك عن طريقِ إنشاءِ
ٍّ تعاونيٍّ يقوم على أساس اقتطاع جزءٍ من أرباح املضاربةِ من
صندوق تأمني إسالمي
أجل مواجهة خماطرِ االستثمار( ،)54ويذهب بعضُهم إىل جواز اشرتاط الضمان على
األمني عموماً سواء كان مضارباً خاصاً أم مشرتكاً ،أو كان مستأجراً أو وديعاً أو وكيالً
أو شريكاً ،بشرط أن ال يُؤدّي هذا الشرط إىل تفريغ عقد األمانة من مضمونه ،وتعريته
عن حقيقته ،واختاذه ذريعةً إىل التعامل بالربا (.)55
وبنا ًء على ما سبق فإن الباحث يرجح الرأي القائل جبواز ضمان رأس املال على
أساس التربع أو على أساس التكافل االجتماعي؛ ألن ذلك يسهم يف مواجهة خماطر
االستثمار اليت قد تقع خالل عملية االستثمار.

( )52امييت ،عاد الرزاق رحيم ،املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطحيق ،ا1998 ،1م ،عاان :دار أسامة
للنشر ،ص.439
( )53حماد اب ر الصدر ،الانك الالربو ا اإلسالم ،ا1973 ،1م ،ب وت :دار الكتاب اللاناين ،ص.32
( )54األم  ،عادهللا حسع ،الودائع اضصرفية النقدية واست اارها ا اإلسالم ،ص.322
( )55محاد ،زي كااك ،مدى صثة تضمني يد األمانة ابلشرط يف الفقه اإلسالمي ،ص .55-43
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ِ
التمويل
اجملاالت الصناعيةُ الصادحةُ إلجر ِاء املضار ِبة فيها ،ومزااي
املطلب الثال :
ُ
ابملضار ِبة املشرت ِ
كة
اجملاالت الصناعيةُ الصادحةُ إلجر ِاء املضار ِبة فيها
األول:
الفرعُ ُ
ُ
كما سبق أن ذكرنا يف مبحث طبيعةِ عقد املضاربة أنّ الفقهاء اختلفوا على
قولني؛ قولٌ يذهب إىل أن املضاربة من قبيل املعاوضات ،وبالتالي يقتصر إجراؤها
فقط يف األنشطةِ التجارية ،وال ميكن إجراؤها يف اجملاالتِ الصناعيةِكما كان ذلك رأي
جلمهورِ الفقهاء.
وقولٌ ثانٍ لبعض الفقهاء يرون فيه أنّ املضاربة من قبيل املشاركات ،وبناءً على
ذلك ميكن إجراؤها يف اجملاالتِ التجاريةِ وغريها من اجملاالت مثل اجملاالت الصناعية(.)56
والراجح واهلل أعلم قولِ َمن قال بأن املضاربةَ من قبيل املشاركات وأنه ميكن
إجراؤها يف اجملاالت األخرى غري اجملاالت التجارية ،وبناءً على ذلك قلنا جبواز إجرائِها
يف اجملاالت الصناعية ملا ستحققه من الفوائدِ العظيمة يف عملية التنمية االقتصادية ،كما
ميكن أن نعتمدَ يف قولنا جبواز إجراء املضاربةِ يف اجملاالت الصناعية على أدلة جوازِ
املضاربة املطلقة ،حيث إنها مل تتقيد مبكانٍ وال زمانٍ ومل ختتص بعملٍ دونَ عملٍ وال
جمالٍ دونَ جمالٍ ،وفيما يلي ذِكرٌ لبعض اجملاالت الصناعية كنموذج للمجاالت
الصناعية اليت ميكن إجراءُ املضاربة فيها وهي:
أوالا :الحنيةُ التثتيةُ
يُعدُّ االستثمار يف البنيةِ التحتيةِ من العوامل اليت تُحقّقُ النمو والتطور
االقتصادي بشكلٍ سريعٍ؛ يقول رئيسُ جملس إدارةِ الشركةِ الرائدةِ يف جمال االستثمارِ
املباشرِ بأفريقيا والشرق األوسط" :إنّ الرتكيز املتزايد على فتحِ باب االستثمار يف قطاع
( )56أ ظر ه ا الاحث :ص.14
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البنية التحتية للقطاعِ اخلاص يُعزّزُ النمو االقتصادي ألفريقيا وجيذب االستثمارات
األجنبية املباشرة "( ،)57ونرى أنّ استخدام صيغة املضاربة يف مشروعات البنية التحتية
مما يساعد على عملية التنمية لالقتصاد اإلسالمي ،فيمكن أن يقومَ املصرفُ اإلسالميُّ
ت اليت تقوم بتوظيف تلك األموال يف جماالت
بتقديم األموال املودعة لديه للشركا ِ
البنيةِ التحتيةِ ،مثل بناءِ الطرق القومية السريعة ،أو املطاراتِ ،واحملطاتِ القطارية ،أو
شبكاتِ سككٍ حديديةٍ ،أو إجيادِ الطاقات الكهربائية ،أو ما يتعلق بأنظمة املياه
والصرفِ الصحيّ ،وبعد انتها ِء هذه الشركات من هذه املشاريع تقومُ ببيعِها للحكومة،
ويكونُ الربحُ بني أرباب األموال واملصرفِ بوصفه مضارباً أوالً والشركة بوصفِها
مضارباً ثانياً.
املقاوالت
اثنيا:
واخلدمات العقاريةُ
ُ
ُ
ميكنُ أن يقومَ املصرف اإلسالمي بتقديم األموال املودعة لديه للشركات اليت
تعين باخلدمات املتعلقة بالعقار ،فتستخدم هذه األموال يف بناءِ املدارس واملستشفيات
واجملمعات التجارية وغريها ،ومن ثمّ تقوم هذه الشركات ببيعِ هذه املشروعات
ال
للحكومة فما متَّ احلصولُ عليه يكون بني أرباب األموال واملصرف بوصفه مضارباً أو ً
والشركات بوصفها مضارباً ثانياً حسب ما متَّ االتفاقُ عليه فيما بينهم .ثم قد يقول
قائل :هل يعترب اجملال العقاري من اجملاالت الصناعية؟ واجلواب هو نعم ،يعترب اجملال
العقاري من اجملاالت الصناعية؛ وذلك ألن البيوت اجلاهزة يتم تصنيعها يف هذا الزمان
ثم يتم بيعها.
ت
وخالصةُ القولِ هو أنّ تطبيق املضاربة يف هذه اجملاالت وغريها من اجملاال ِ
الصناعيةِ األخرى يُساهمُ بشكلٍ فعّالٍ يف النظام االقتصادي للدولِ اإلسالميةِ.
( )57جريدِ الوطع:
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=lLi5NpLzPqh%2FLXPd9Me%2FrA%3D%3D.
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التمويل ابملضار ِبة املشرت ِ
ِ
كة
الفرع الثاين :مزااي
تتمتعُ املضاربةُ يف عملية التمويل جبملة من املزايا ،وتتلخصُ هذه املزايا يف
النقاط اآلتية(:)58
أوالا :أنّ املضاربة صيغةٌ شرعيةٌ خاليةٌ من سعرِ الفائدةِ احملرّمةِ ،حمررةً من مجيع

الشُبهات ،وهي أولُ بديلٍ شرعي لصيغِ االستثمار املستخدمة يف املصارفِ التقليدية؛
حيث أصبحت صيغةً استثماريةً أساسيةً تعتمدُ عليها املصارف اإلسالمية يف عملية
التمويلِ ،فهي تُساهمُ بذلك يف بناء النشاطِ االقتصادي اإلسالمي.
اثني ا :أنها تقومُ بتكوينِ العالقةِ بني أربابِ األموالِ الذين ليس لديهم خربةٌ

يف استثمارها وبني العمالءِ الذين لديهم خربةٌ يف استثمارِ األموالِ و ليسَ لديهم
أموالٌ.
اثلثا  :أنها من الوسائلِ املفيدةِ اليت تساعدُ املصارفَ اإلسالمية على احلدِّ
من التضخمِ النقديِّ الذي اتسمت به املصارفُ التقليديةُ ؛ وذلك ملا فيها من
الضوابطِ احملددةِ بالزمانِ واملكانِ  ،األمر الذي يساعد املصارف على متابعةِ
عمليات التمويل والتأكد من توظيفِ ه وفقاً ألغراضِه وأهدافِه احملدّدةِ.
رابع ا :أنها تُ ليب احتياجاتِ رجالِ األعمالِ واملودعني لألموالِ دون الوقوع

يف الربا وشبهاتها ،كما تُوفِّ ر للمودعني إمكانيةَ احلصولِ على الربح بطريقةٍ
شرعيةٍ.

( )58النجار ،طالك أمحد إمساعيل :املضاربة املشرتكة ومدى تطحيقها يف املصارف اإلسالمية يف فلسطني ،
ص .20
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املطلب الرابع :ادحد من مشكلة الحطالة عن طريق عملية التمويل ابملضاربة يف املصارف
اإلسالمية
تعد البطالة من أعظم املشكالت اليت تواجهها االقتصاديات يف أغلب دول
العامل يف العصر احلديث ،وخاصة البطالة اإلجبارية ،الشيء الذي دفع املسؤولني يف
الدول املعنية إىل اختاذ مجيع السياسات وكل اإلجراءات الكفيلة للحد منها ومعاجلتها.
ومن ضمن اإلجراءات اليت تقوم بها تلكم الدول تنشيط عملية التمويل املصريف،
وكذلك فتح مؤسسات اقتصادية اليت بها يتمكّن أفراد اجملتمع من العمل بعد أن كانوا
عاطلني عنه.
البطالة اإلجبارية هي البطالة املوجودة بني أناس يرغبون يف العمل باألجر
السائد يف السوق ولكن ال جيدون فرص العمل )59(.وال شك فيما تقوم به املصارف
اإلسالمية من التمويل باملضاربة ما ميكن به معاجلة هذه املشكلة؛ حيث تقوم هذه
املصارف بتقديم التمويل الالزم لألشخاص الراغبني يف نشاط استثماري املتمثل يف
القيام باملشاريع املختلفة ،بعد أن كانوا خرباء وقادرين على مزاولة النشاطات التجارية.
مما يوفر فرص العمل والشغل لعدد كبري من أفراد اجملتمع .وتتضح الفرص املوجودة يف
التمويل باملضاربة واليت تساعد يف احلد من البطالة يف اآلتي:
 - 1إن نظام التمويل باملضاربة يتيح للشخص الذي له خربة يف التجارة أو
الصناعة غري أنه ليس لديه ماال يقوم مبزاولة أي نشاط جتاري أو صناعي فرصة
احلصول على رأس املال حبيث يستطيع أن يباشر جتارته أو صناعته بدون أي معوق،
ويف حالة قيام املصرف اإلسالمي بتمويل املشروعات الضخمة على أساس املضاربة؛
( )59أسامة السيد عاد السايع .مشكلة الحطالة يف اجملتمعات العربية واإلسالمية ،دار ال،كر اجلامع ،
اإلسكندرية ،2007 ،ص .16
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فإن فرصة العمل تتوسع حبيث تشمل عدداً كبريًا من أفراد اجملتمع ،وبالتالي تقل نسبة
البطالة اإلجبارية.
 - 2إن قيام املصرف اإلسالمي بتوفري التمويل الالزم للمضارب من أجل
متويل مشروع جتاري أو صناعي أو عقاري مما يؤدي إىل رفع نسبة االستثمار الكلي يف
اجملتمع ،ومن املعروف أن االستثمار يف األغراض اإلنتاجية املذكورة مما يساهم يف توفري
مناصب الشغل اإلضافية يف اجملتمع.
 - 3إن التمويل املصريف على أساس املضاربة املطلقة يفتح جماالت واسعة أمام
أصحاب اخلربات واملهارات لإلبداع واالبتكار يف عملية اإلنتاج مما يفتح فرص العمل
يف اجملتمعات كما يساهم ذلك يف تنمية االقتصاد احمللي بشكل سريع.
 - 4إن التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يكون سبباً يف إمكان إجراء
التعامل بني املصرف وبني صغار احلرفيني ،وصغار رجال األعمال ،وحديثي التخرج
من اجلامعات ،وهذا يساعد على تنمية قدراتهم الفنية واملهنية كما يشجعهم على
مباشرة املشروعات اإلنتاجية والصناعية مع عدم االلتفات إىل املعوقات املالية أو
الصعوبات الفنية ،وال شك أن هذا مما يؤدي إىل تقليل نسبة البطالة اإلجبارية يف
اجملتمع.

()60

( )60أحسع حلساسنة ،وعاد الواحد أردِ ،فعالية التاويل اضاين عل صيغ اضشاركات ا احلد مع مشكلة
الا الة :اضااربة ا اضصار اإلسالمية منوذجا ،ص( .،12حبث أ منشور ،والتواصل عرب الربيد
ا لكةوين للاؤل lahsasna@gmail.com ،أو .)gherdameg@yahoo.fr
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اخلامتة
ث إىل عدّ ِة نتائج وهي:
توصل البح ُ
 أنّ املضاربةَ مشروعةٌ بالكتابِ والسُّنةِ القوليةِ والفعليةِ والتقريريةِ ،كما أنهامشروعةٌ باإلمجاعِ واملعقولِ.
 أنّ الفقهاءَ قد اختلفوا فيما يتعلقُ حبقيقةِ طبيعةِ املضاربة؛ حيث يرى بعضُهمأنها من قبيلِ املعاوضاتِ؛ بينما يرى آخرون أنها من قبيلِ املشاركاتِ.
 أنّ املضاربةَ أنواعٌ خمتلفةٌ وذلك حسبَ اعتباراتها املختلفةِ؛ حيث منها ما هيمطلقةٌ ومقيدةٌ ،ومنها ما هي فرديةٌ ومشرتكةٌ.
ف اإلسالميّةُ يف
 أنّ املضاربةَ هي األداةُ األساسيةُ اليت تعتمدُ عليها املصار ُعملياتها االستثماريةِ ،وأنّ املضاربةَ املشرتكةَ هي اليت يتمُّ تطبيقُها يف املصارفِ
اإلسالميّ ِة ،وهي اليت يكونُ فيها ربُّ املالِ متعدداً واملضاربُ متعد ٌد كذلك.
 أنّ الفقهاءَ املعاصرين مل خيتلفوا يف جوازِ دخولِ املصرفِ اإلسالميِّ يفاملضاربةِ ،وإمنا اختلفوا يف حتديدِ حقيقةِ عالقتِه مع أربابِ األموالِ واملستثمرين.
حهُ الباحثُ يُعدُّ عنصراً جديداً يف املضاربةِ
 أنّ املصرفَ اإلسالميَّ على ما رجّ َب املالِ بالنسبة للتجارِ املنفِّذين املستثمرِين.
املطلقةِ فيكونُ مضاربًا بالنسبةِ للمُودِعني ور ّ
 أنّ املضاربَ األوّل يستحقُّ الربحَ يف املضاربةِ املشرتكةِ ،وذلك ملوافقة هذاالرأيِّ مقاصدَ الشريعةِ اإلسالميّ ِة.
 أنه جيوزُ خلطُ أموالِ املضاربةِ مع ضرورةِ مراعاةِ الشروطِ اليت وضعَها فقهاءُاملالكيةُ واحلنابلةُ وهي :شرطُ احلصولِ على اإلذنِ الصّريحِ أو التفويضِ العامِ ،وشرطُ
عدمِ البدءِ بالعملِ.
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 إن ضمان رأس املال يف املضاربة ال جيوز إال على أساس التربع الذي يقوم بهطرف آخر خارجاً عن أطراف املضاربة ،أو على أساس التكافل االجتماعي؛ وذلك
ٍّ تعاونيٍّ يقوم على أساس اقتطاع جزءٍ من
عن طريقِ إنشاءِ صندوق تأمني إسالمي
أرباح املضارب ِة من أجل مواجهة خماطرِ االستثمار.
 أنّ هناكَ عدةَ جماالتٍ يف القطاعِ الصناعيِّ يُمكنُ إجراءُ عقدِ املضاربةِ فيها،وأنّ ذلكَ يُؤدِّي إىل تنميةٍ كبريةٍ للقطاعِ االقتصاديِّ ،ومِن تلك اجملاالت :اجملاالتُ
املتعلقةُ بالبنيةِ التحتيةِ ،وجماالتُ املقاوالتِ ،وكذلك اخلدماتُ العقاريةُ.
 إن التمويل املصريف على أساس املضاربة مما يعاجل الكثري من املشكالتاالقتصادية وخاصة مشكلة البطالة اإلجبارية اليت تعترب من أهم املشكالت اليت تعاني
منها اقتصاديات العامل يف هذا العصر.
املصادر واملراجع
[ ]1ابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  ،اإلقناع ،حتقيق:
الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين ،ط1408 ،1ه.
[ ]2ابن رشد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد
احلفيد ،بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ،القاهرة :دار احلديث1425 ،هـ -
 2004م.

[ ]3ابن عرفة ،حممد بن أمحد الدسوقي املالكي ،حاشية الدسوقي على الشرح
الكبري ،دار الفكر.
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[ ]4ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي
املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط 1414 ،1هـ 1994 -م.
[ ]5ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي
ثم الدمشقي احلنبلي ،املغين ،القاهرة ،املكتبة قاهرة1388 ،هـ 1968 -م.
[ ]6ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
[ ]7ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ،املبدع يف شرح املقنع،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1418 ،1هـ 1997 -م.
[ ]8ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور
األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،لسان العرب ،بريوت :دار صادر ،ط،3
 1414ه.
[ ]9أبو عمر ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب،
الكايف يف فقه أهل املدينة ،حتقيق :حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاني،
الرياض :مكتبة الرياض احلديثة ،ط1400 ،2هـ1980/م.

[ ]10البُجَ ْي َر ِميّ ،سليمان بن حممد بن عمر البُجَ ْي َر ِميّ املصري الشافعي ،حاشية
البجريمي على اخلطيب ،دار الفكر1415 ،هـ 1995 -م.
[ ]11اجلار اهلل ،عبد الرمحن مب فؤاد ،شركة املضاربة يف الفقه اإلسالمي ،حبث
منشور على شبكة اإلنرتنت.
[ ]12حسن األمني ،املضاربة الشرعية وتطبيقاتها احلديثة ،جدة :املعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب ،ط1408 ،1هـ.
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[ ]13احلطاب ،أبوعبداهلل حممد بن عبدالرمحن الطرابلسي ،مواهب اجلليل لشرح
خمتصر خليل ،وبهامشه التاج واإلكليل ملختصر خليل ،ألبي عبداهلل العبدري
الشهري باملواق ،طرابلس :مكتبة النجاح.
[ ]14محاد ،نزيه كمال ،مدى صحة تضمني يد األمانة بالشرط يف الفقه اإلسالمي،
حبث مقدم إىل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية ،ط ،1الناشر :املعهد جدة :اإلسالمي للبحوث والتدريب،
1419هـ1998م.
[ ]15الزَّبيدي ،حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقّب مبرتضى،
تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية.
[ ]16السرخسي ،حممد بن أمحد بن أبي سهل مشس األئمة ،املبسوط ،بريوت :دار
املعرفة1414 ،هـ 1993-م.

[ ]17السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي ،تيسري الكريم الرمحن
يف تفسري كالم املنان ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة،
ط1420 ،1هـ 2000-م.
[ ]18السمرقندي ،عالء الدين ،حتفة الفقهاء ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،2
1414هـ 1993م.
[ ]19الشربيين ،مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغين احملتاج إىل معرفة
معاني ألفاظ املنهاج ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.
[ ]20الشوكاني ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني اليمين ،نيل األوطار،
حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،القاهرة :دار احلديث ،ط1413 ،1هـ -
1993م.
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[ ]21الشريازي ،أبوإسحاق ،إبراهيم بن على بن يوسف ،املهذب ،دار النشر،
بريوت :دار الفكر.

[ ]22الصغري ،عادل سامل حممد ،املضاربة املشرتكة من أهم صيغ التمويل املصريف
اإلسالمي ،ورقة مقدمة ملؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاني.
[ ]23الصنعاني ،أبوبكر عبدالرزاق بن همام ،مصنف عبدالرزاق ،حتقيق :حبيب
الرمحان األعظمي ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1403 ،2ه.
[ ]24الطرباني ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم،
املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ،عبد احملسن بن
إبراهيم احلسيين ،القاهرة :دار احلرمني.
[ ]25غريب اجلمال ،املصارف وبيوت التمويل اإلسالمية ،جدة :دار الشروق للنشر
والتوزيع ،ط.1
[ ]26القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي،
الذخرية ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1994 ،1م.

[ ]27الكاساني ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساني احلنفي ،بدائع الصنائع يف
ترتيب الشرائع ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ 1986 -م.
[ ]28مالك بن أنس األصبحي ،املدونة الكربى ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1415هـ1994م.
[ ]29حممد باقر الصدر ،البنك الالربوي يف اإلسالم ،بريوت :دار الكتاب اللبناني،
ط1973 ،1م.
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[ ]30النجار ،طالل أمحد إمساعيل :املضاربة املشرتكة ومدى تطبيقها يف املصارف
اإلسالمية يف فلسطني(رسالة ماجستري غري منشورة ،غزة ) ،اجلامعة اإلسالمية،
 ١٤٢٣ه  ٢٠٠٢/م).
[ ]31النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف ،روضة الطالبني وعمدة املفتني،
بريوت :املكتب اإلسالمي1412 ،هـ1991/م.
[ ]32اهلييت ،عبد الرزاق رحيم ،املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،عمان:
دار أسامة للنشر ،ط1998 ،1م.
[ ]33وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية،
القاهرة :دار الصفوة ،ط.1
[ ]34جريدة الوطن :
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=lLi5NpLzPqh%2FLXPd9Me%
2FrA%3D%3D.

[ ]35خليفة الغفلي ،أنواع املضاربة:
http://alroeya.ae/2014/01/19/121381
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Legitimacy Speculation at the Industrial Feilds and it's Role in Economic
Development
Dr. Saleh Mohammad Al-Khidairi
Assistant Professor at Islamic Studies Department
Vice-Dean of Science and Arts College in Shaqra

Abstract. Mudharabah is one of the significant contracts in the field of investment activities since PreIslamic Period, and it is a kind of combine contracts; which initially started as a deposit, then wakalah
given to the mudharib by rab al-mal, then a company in terms of profit sharing. Mudharabah is a mode of
Islamic investment which has been practice by Islamic banks for a long time. However, the way in which
the Islamic financial institutions practicing it in this modern time make it to be different as it was before;
where previously, mudharabah is to be formed between two persons; creditor (rab al-mal) and the worker
(mudharib); but in the modern time, it is being practiced by big institutions which deal with many
companies, through taking custodies from people in order to be invested in a different kind of
investment’s projects for the purpose of gaining profits based on Islamic rules and regulations which is
free from prohibited interest.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)9العدد ( ،)2ص ص ( ،758-723ربيع اثين 1437هـ/يناير 2016م)

أثر الغرر يف عقود املشتقات املالية
(تقدير فقهي اقتصادي إسالمي)
د .إبراهيم عبد احلليم عبادة ،1و د .عبد هللا حممد راببعة

2

 1أستاذ مساعد  -قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك ،األردن
 2أستاذ مشارك يف الفقه املقارن ،رئيس قسم الشريعة والقانون،
كلية العدالة اجلنائية ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية
ملخص البحث .يهدف هذا البحث إىل التعرف يف مفهوم الغرر وأحكامه ،وأثره يف عقود املشتقات املالية ،ويـثثر
الغــرر يف كثــري مــم املعــامالت املســت د الشــتااعا عليــه ،ومنهــا :عقــود اريــارات ،واملســتقبليات .وقــد جــا هــذا
البحــث يف مقدمــة ومبحثــة و ا ــة ،حيــث انــاو املبحــث األو مفهــوم الغــرر وأنواعــه وو ـوابمله ،وانق ـ املبحــث
الثاين عقود املشتقات املالية وعالقتها ابلغرر وقد اوصلت الدراسة إىل أن الغرر يـثثر الغـرر ريثـريا مباشـرا وأساسـيا يف
عقود املشتقات املالية سوا يف اريارات املالية أو العقود املستقبلية ،،كاا اوصلت الدراسة إىل أن مم أهـم أسـبا
األزمة املالية املعاصر الغرر الذي اشـتا عليـه عقـود املشـتقات املاليـة ،كاـا ابـة أن الغـرر الفـاح ليـ العقـد إىل
عقد مقامر فهذه العقود ارتافق مع غرر كبري يتاث يف اجلهالة والرتقب ،وانتظار اقلبات األسواق .واوصـي الدراسـة
بعدم التوسع يف املشتقات املالية والبحث عم بـدائ مقبولـة شـرعا مثـ يـار الشـرب وبيـع العربـون وغريهـا ،واوصـي
الدراسة بضرور انضباب سوق األوراق املالية بضوابط املشروعية.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وأصحابه
والتابعني بإحسان إىل يوم الدين وبعد.
فإن اإلسالم يف شريعته العادلة جعل العدل مقصداً أساسياً  -بل مناط
األحكام على العدل  -وما يقتضيه العدل أن تكون معامالت الناس فيما بينهم
سليمة خالية من أي شبهه تؤدي بالعقد واملعاملة إىل الفساد أو البطالن ومن ثم إىل
املنازعة واملخاصمة بني الناس نتيجة ظلم يقع على أحد األطراف .وإن آثار العقد
وما يرتتب عليه هو من ترت يب الشارع احلكيم وذلك إلقامة العدل والتوازن بني
الناس.
وإن املبادئ اليت يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي قد جاءت بها كل الشرائع
السماوية ،فهي ليست للمسلمني خاصة ،بل االقتصاد اإلسالمي يف حقيقة األمر
اقتصاد عاملي للبشرية مجعاء ،وقد قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ
[األنبياء ]107:قال تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [سبأ] 28 :
وقد أدى التطور املالي العاملي إىل ظهور معامالت اقتصادية وجتارية كثرية ،ومن
هذه املعامالت اليت جدت يف هذا العصر :املشتقات املالية املعاصرة اليت مل تكن
معروفة من قبل ،واملشتقات :عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج امليزانية،
وتتحدد قيمتها بقيمة واحد أو أكثر من املوجودات ،أو األدوات ،أو املؤشرات
األساسية املرتبطة بها ،ومنها اخليارات واملستقبليات وغريها ،وملا كانت هذه العقود
يكتنفها الغرر رأيت الكتابة يف هذا املوضوع حتت عنوان" أثر الغرر على عقود املشتقات
املالية(تقدير فقهي اقتصادي إسالمي).
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ويهدف هذا البحث إىل التعرف على مفهوم الغرر وأحكامه ،وأثره يف عقود
املشتقات املالية؛ إذ يعرف الغرر :بأنه ما تردد بني أمرين أغلبهما أخوفهما واألخوف
هو الغالب ،ويؤثر الغرر يف كثري من املعامالت املستجدة الشتماهلا عليه ،ومنها:
عقود اخليارات ،واملستقبليات ،وقد حرمت الشريعة اإلسالمية الغراء الغرر حتقيقاً
ملصلحة األمة ومبا حيقق مقاصد الشريعة اإلسالمية من خالل حفظ التوازن االقتصادي
وفقا ملبدأ الغنم والغرم.

وقد جاء هذا البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة ،حيث تناول املبحث األول
مفهوم الغرر وأنواعه وضوابطه ،وناقش املبحث الثاني آثار الغرر يف عقود املشتقات املالية.
املبحث األول :مفهوم الغرر وأنواعه وضوابطه
املطلب األول :مفهوم الغرر وحكمه
أوال :تعريف الغرر لغةً واصطالحاً
الغرر يف اللغة له عدة معانٍ ،منها" :اخلطر"( .)1وقد قيل( :أصل الغرر:
النقصان ،من قول العرب :غارت الناقة؛ إذا نقص لبنها)( ،)2وقد قيل :بيع الغرر
املنهي عنه ما كان له ظاهر يغرٌّ املشرتي وباطن جمهول ،يقال :إياك وبيع الغرر ،وهو:
أن يكون على غري عهدة وال ثقة ،قال األزهري :ويدخل يف بيع الغرر البيوع اجملهولة
اليت حييط بكنهها املتبايعان حتى تكون معلومة)( ،)3أما الغرر يف االصطالح الفقهي:
( )1لسان العر  ،مجا الديم ،حماد بم مكرم ابم منظور املصري ،دار صادر ،بريوت ،اجمللد ارامس ،ماد
غرر ،ص.14-13
( )2مع م املصمللحات االقتصادية يف لغة الفقها  ،د .نزيه محاد ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ب،1995 ،3
ص.259
( )3لسان العر  ،مرجع سابق ،ماد غرر ،ص.14
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فهو ما كان مستور العاقبة( ،)4وعقد الغرر :ما خفيت عاقبته أو تردد بني احلصول
والفوات ،وعند التدقيق يف تعريفات الفقهاء للغرر ،جند أنهم وإن تفاوتوا يف حتديد
مفهوم الغرر ،إال أنهم اتفقوا على أنه ما ال يضمن أو ما كان مستور العاقبة ،وقد
عرفه ابن القيم بأنه (تردد بني الوجود والعدم)( ،)5أو هو ما ال يقدر على تسليمه سواء
أكان موجودًا أم ال ،كبيع البعري الشارد(.)6
اثنياً :احلكم الشرعي يف الغرر

لقد ورد النهي عن بيع الغرر يف كثري من املواضع )7( ،إال أنه ميكن أن يؤخذ

حكم الغرر من عدة أدلة من كتاب اهلل وسنة نبيه  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فمن
الكتاب الكريم قول اهلل  -تعاىل  :-ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﭼ [النساء ،]29 :وغري ذلك من األدلة اليت تفيد النهي عن أكل أموال الناس
"عن تَ َر ٍ
اض ِّمن ُك ْم " أي عن رضًى إال أنها جاءت
بغري حق ظلماً وعدواناً ،ومعنى اآلية َ
من املفاعلة ،والتجارة تكون بني اثنني ،ومعنى ذلك ال تكونوا من ذوي الطمع الذين
يأكلون مال الناس بغري مقابل هلا من عني أو منفعة ولكن كلوها بالتجارة اليت قوام

()4املبسوب ،السر سي ،مشس الديم أبو بكر حماد بم أيب سه  ،حتقيق :لي حمي الديم امليس ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان ،ب1421 ،1هـ 2000م ،ج ،13ص.125
( )5زاد املعاد ،ج ،5ص.7
( )6إعالم املوقعة عم ر العاملة ،ابم القيم ،حماد بم أيب بكر أيو  ،حتقيق :طه عبد الر وف،
الدار اجلي  ،بريوت ،1973 ،ج،2ص.7
()7صحيح البخاري ،ج ،8ص ،82اب بيع الغرر وحب احلبلة ،حديث رقم.61
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احلل فيها الرتاضي( .)8ووجه االستدالل من اآلية :أن الغرر أدى إىل عدم رضا أحد
املتعاقدين مبا يرتتب عليه من آثار جزئياً أو كلياً ،فكان املال الذي أخذه الطرف األول
ال بالباطل النتفاء الرضا ومن ثم حصول النزاع.
أك ً
ومن السنة ما جاء يف احلديث عن سعيد بن املسيب :أن رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم  -نهى عن بيع الغرر( ،)9وغربها من األحاديث واألدلة على منع الغرر.
وبناءً على ذلك؛ فإن اإلسالم ال يأتي مبا فيه ظلم أو جتاوز أو تعدٍ ،أو ينهى عما
فيه عدل بأي حال من األحوال؛ قال اهلل – تعاىل  -ﭽ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ

[فصلت .]46:واإلسالم عدلٌ كله؛ إذ ال فرق بني جزئِّيه وكليِّه؛ فمدار األحكام يف
اإلسالم على العدل ،قال اهلل  -تعاىل  :-ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ

[النحل.]90:
اثلثاً :أما عن علة التحرمي :ففي ما يفضي إليه من املخاصمة واملنازعة وانتفائه
ملقصد العدل بني الناس؛ ملا يؤديه من الظلم والعداوة والبغضاء ،فهي مفضية للنزاع؛
لعدم حصول كل واحد من أطراف العقد على حقه املرتتب له شرعاً كلياً أو جزئياً،
وأيضاً ملا يؤديه من أكل مال الناس بالباطل كما مر آنفاً ،يقول اإلمام ابن تيمية" :
والغرر هو اجملهول العاقبة ،فإن بيعه من امليسر ،وذلك أن العبد إذا أبق ،والبعري إذا
شرد ،فإن صاحبه إذا باعه إمنا يبيعه خماطرةً فيشرتيه املشرتي بدون مثنه بكثري ،فإن
حصل له ،قال البائع :قمرتين وأخذت مالي بثمن قليل ،وإن مل حيصل ،قال
( )8الكشاف االقتصادي آلايت القرآن الكرمي ،حمي الديم عملية ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي1991،م،ص.159 ،158
()9املوطأ ،ص  578احلديث رقم .78
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املشرتي :قمرتين وأخذت الثمن بال عوض ،فيفضي إىل مفسدة امليسر اليت هي إيقاع
العداوة والبغضاء ،مع ما فيه من أكل املال بالباطل الذي هو نوع من الظلم"(.)10
املطلب الثاين :أنواع الغرر
هناك تقسيمات عديدة للغرر( ،)11منها أن الغرر بالنسبة للعقود يقع يف موقعني
من جهة صيغة العقد ،وغرر من جهة حمل العقد ،وملا كان من أركان العقد أن يكون
حمله معلوماً من جهة الثمن واملبيع ،فإنه ال بد لصحة العقد أن يكون احملل موجودًا
معلوماً معيناً.

()12

ومن أهم ما يدخل يف بيوع الغرر ما يلي:
 -1اجملهول قدره وصفته يف الثمن واملبيع:
ومن األمثلة على اجملهول :االستثناء يف البيع إذا مل يكن معلوماً ،أما إذا كان
معلوماً ،فإن البيع صحيح كمن استثنى من جمموع البيوت بيتاً( ،)13وغري ذلك ،ومنه
بيع اإلناث واستثناء ما يف بطونها ،ومثله أن يقول رجل آلخر مثن شاتي ثالثة دنانري
فهي لك بدينارين ،ولي ما يف بطنها فهذا غرر ال جيوز( .)14وكذلك احملاقلة واملزابنة

( )10الفتاوى الكربى ،ابم اياية ،دار الكتب العلاية ،بريوت،اجمللد الرابع ،كتا البيوع،ص17-16
( )11انظر :هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية ،حماد علي بم حسة املكي املالكي مم كتا
الفروق ،مرجع سابق ،ص .433 ،432
( )12الغرر يف العقود وآاثره التملبيقات املعاصر  ،الصديق حماد الضرير ،البنك اإلسالمي للتناية ،املعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب ،سلسلة حماورات العلاا البارزيم رقم ( ،)4ص.12
( )13ني األوطار ،ص.169-168
( )14املوطأ ،كتا إسعاف املبملأ ،مرجع سابق ،ص .479
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والثنيا إال أن تعلم فقد جاء عن جابر -رضي اهلل عنه -أن النيب  -صلى اهلل عليه
وسلم -نهى عن احملاقلة واملزابنة والثنيا إال أن تعلم(.)15
 -2عدم القدرة على التسليم ( املعجوز عن تسليمه).
يقول اإلمام مالك ":ومن الغرر واملخاطرة ،أن يعمد الرجل قد ضلت دابته،
أو أبق غالمه ،ومثن الشيء من ذلك مخسون ديناراً فيقول رجل :أنا آخذه منك
بعشرين ديناراً فإن وجده املبتاع ،ذهب من البائع ثالثون ديناراً ،وإن مل جيده ذهب
البائع من املبتاع بعشرين ديناراً"( ،)16وهذه الصورة تراضى فيها الطرفان ،ولكن ال
يكتفى فيها بشرط الرضا؛ لوجود اجلهالة والغرر وهذا مبطل لشرط العقد.
يتبني فيما سبق أن عدم القدرة على التسليم ،أي تسليم البدلني حالة من
حاالت بيوع الغرر ،ولكي يكون العقد صحيحاً خالياً من الغرر ال بد من القدرة على
التسليم.
 -3أن يكون احملل معدوماً:
لقد وردت أمثلة كثرية تفيد النهي عن كل ما يؤدي إىل النزاع بسبب عدم
وجوده عند التعاقد ،أو ما يؤول إىل العدم بسبب التلف أو غري ذلك ومن ذلك ما ورد
عن أنس  -رضي اهلل عنه  -عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه نهى عن
بيع مثر التمر حتى تزهو ،فقلنا ألنس ما زهوها؟ قال حتمرّ وتصفرّ ،أرأيت إن منع اهلل
الثمر مب تستحل مال أخيك(.)17

()15ني األوطار ،احلديث رقم .168 ،2178
()16املوطأ ،ص 579-578
( )17البخاري ،كتا البيوع ،اب بيع املخاور  ،ج ،3حديث رقم  ،449ص.168
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املطلب الثالث :ضوابط الغرر املؤثر يف إفساد العقد:
تبني أن العقد بني املتعاقدين ال بد أن يكون مبنياً على الرضا ،وإال أفضى إىل
نزاع وخماصمة؛ "فالعقود إذن شرعت سبباً ملسبباتها أو شرعت لتكون مفضيةً إىل
نتائجها ...وبذا فهي تعترب أسباباً جعلية ال عقلية"( ،)18وبناءً على ذلك فإن ضابط
الغرر املؤثر  -كما يبني القرايف يف فروقه  -ما كان كثرياً وهو ممتنع إمجاعاً كبيع
الطري يف اهلواء( .)19وال بد لكي يكون الغرر مؤثراً أيضاً أن يكون يف عقود املعاوضات
املالية إذا كان يف املعقود عليه أصالة ،ومل تعد للعقد حاجة.
املبحث الثاين :عقود املشتقات املالية وعالقتها ابلغرر
يشهد العامل اليوم تقلبات حادة سواء يف مستويات األسعار أو ارتفااع معادل املخااطر
االقتصادية ،ومنشؤها  -يف الغالب  -عدم التفريق بني املخاطر االجيابية املتوقعة  -اليت
هي سبب للربح احلاالل ؛ إذ اخلاراج بالضامان – وباني املخااطر الايت تعتماد احلاظ واملراهناة
وهي قائمة بال شاك علاى الغارر املمناوع شارعاً ،ومان أهام تعاامالت األساواق املالياة الياوم
املشتقات املالية ،وقد أشارت بعض الدراسات إىل أن الغرر ميثل العنصر الغالب يف املشاتقات
املالية ،وأن مبنع الغرر فإنه من املمكن أن ميناع وقاوع  %80مان األزماة( ،)20وإذا أضافنا إىل
هذا حتريم الربا بكل أشكاله ومسوغاته ودرجاتاه ،وامليسار والانجش وغريهاا مان املعاامالت
الاايت تتعااارض ومقاصااد الشااريعة ومصاااال األمااة اإلسااالمية؛ فإننااا ناادرك قاادرة الشااريعة
( )18حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله ،الدريين ،مرجع سابق ،ص.412
( )19الفروق ،ج ،3ص.433
( )20التحوب يف التاوي االسالمي ،سامي السويلم املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جد  ،2007وانظر:
اعقيب الدكتور سامي السويلم على حبثي اجللسة األوىل حو املشتقات وأثرها يف األزمة املالية العاملية،
وام فعاليات ندو جماوعة الربكة املصرفية الثالثة ،جد ( 6-5رمضان 1430هـ).
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اإلسالمية علاى تقاديم أفضال احللاول مان خاالل املانهل العلماي املوضاوعي لكال ماا حيايط
بالعامل اليوم من أزمات من خالل مبادئ وضوابط االقتصااد اإلساالمي الايت حتقاق الساعادة
والرفاهية للبشرية يف الدنيا واآلخرة.
لقد أدى التطور املادي العاملي إىل ظهور معامالت اقتصادية وجتارياة مساتجدة ،ومان
هذه املعامالت االقتصادية اليت ظهرت يف هذا العصر املشتقات املالياة املعاصارة الايت مل تكان
معروفة من قبل ،واملشتقات :عبارة عن عقود مالية تتعلاق بفقارات خاارج امليزانياة ،وتتحاد
قيمتها بقيم واحد أو أكثر من املوجودات أو األدوات أو املؤشرات األساسية املرتبطة بها

()21

أوهي :عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية ألدوات
استثمارية (أوراق مالية ،عمالت أجنبية ،سلع 000اخل) لينشأ عن تلك العقاود
الفرعية أدوات استثمارية مشتقة وهو ما يطلق عليه :باهلندسة املالية (.)22
وتتعدد املشتقات املالية وتشتمل على عقود اخليارات  optionsوالعقود املستقبلية
 future contractsوالعقود اآلجلة  contracts forwardوعقود املبادلة  ،swapsوقد يكون
موضوع هذه العقود منتجات وسلع حقيقية أو مؤشرات معينة مثل سعر الصرف أو
سعر الفائدة أو أوراق مالية من أسهم وسندات أو عمالت أجنبية.
وتعتمد املشتقات املالية على التوقعات املستقبلية ومدى حتقق فرص حصوهلا
الناشئة من حالة عدم التأكد uncertaintyاحمليطة بأسعارها ،ما جيعل االستثمار فيها من
أكثر االستثمارات خماطرة.

( )21انظر :الصناعة املصرفية العربية وعامل التاوي احلديث ،األستاذ محود بم سن ور وآ ريم ،احتاد املصارف
العربية ،1995 ،ص 85
( )22انظر :أدوات االستثاار ،حماد مملر ،مثسسة الوراق ،عاان ،األردن ،ص .262

732

إبراهيم عبد احلليم عباد  ،و عبد هللا حماد راببعة

وقد صارت هذه الوسيلة سبيالً جلين األرباح من قبل األفراد واملؤسسات املالية
واملصرفية على حد سواء ،من خالل االجتار والتداول بالعقود املالية بفعل التقلبات
السعرية لألدوات املالية األصلية املشمولة بعقودها ،كما أنها وسيلة إلدارة املخاطر من
ناحية كونها تتيح للمستثمر فيها فرص حتديد خماطر السوق ذات الصلة بالعقود املالية
وإدارة كل خماطرة على حده ومن ثم إتاحة الفرصة لتخفيض درجة املخاطر عموماً
وذلك من خالل التحوط  hedingللحماية من آثار التقلبات السعرية واليت تنشأ عادة
إما عن تقلب أسعار الصرف أو تقلب أسعار الفائدة أو تقلب أسعار أصول احملافظ
االستثمارية سواء كانت هذه األصول سلعًا أم أوراقاً مالية (.)23
وميكن تصنيف املشاركني يف أسواق املشتقات إىل فئتني .
الفئة األوىل :وهم املستخدمون النهائيون

ends users

الذين يدخلون هذه

األسواق لتحقيق أهداف معينة تتصل بالتحّوط وتكوين املراكز املالية واملضاربة.
وتشتمل هذه الفئة على جمموعة واسعة من املؤسسات مثل:
املصارف وبيوت األوراق املالية وشركات التأمني وصناديق االستثمار وغريها.
الفئة الثانية :هي فئة الوسطاء  intermediariesأو املتعاملني  dealersالذين يلبون
احتياجات املستخدمني النهائيني للمشتقات باستخدام هذه األدوات اجلديدة يف
األسواق وذلك يف مقابل جين إيرادات يف شكل رسوم الصفقات وهوامش عروض
البيع والشراء باإلضافة إىل االستفادة من مراكزهم املالية اخلاصة.

()24

( )23انظر :التحوب ،سامي سويلم.16-15 ،
( )24انظر :الصناعة املصرفية العربية وعامل التاوي احلديث ،األستاذ محود بم سن ور وآ ريم ،احتاد املصارف
العربية ،1995 ،ص .87
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وميكن حصر أكثر أنواع املشتقات تداوالً يف األسواق املالية يف ثالثة هي:
 عقود اخليارات .options العقود املستقبلية. future contracts -عقود املبادالت أو املقايضات .swaps

()25

وسوف نتكلم عن عقود اخليار والعقود املستقبلية ،الرتباطها الوثيق مبوضوع
الغرر ،وال بد ابتداء من التفريق بني اخليارات الشرعية واخليارات املالية املستخدمة يف
األسواق املالية.
أوالً :اخليارات الشرعية يف الفقه اإلسالمي

يعد هدف حتقيق العدل بني طاريف العقاد( ،)26وتاأمني حرياة التعاقاد وحتقياق

الرضا ،من أهم مقاصد وغاياات اخلياارات الشارعية يف الفقاه اإلساالمي ،ويساتدل
على ذلك من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما" :أن رجالً ذكر للنيب صالى
اهلل عليااه وساالم أنااه عاادع يف البيااوع فقااال إذا بايعاات فقاال ال خالبااة"( ،)27وذلااك
خبالف اخليارات املالية؛ إذ ال يتجاوز مقصدها حتميل خطر تذبذب األسعار للطرف
اآلخر.
وميكن تعريف اخليار الشرعي بأنه" :حق العاقاد يف فساا العقاد أو إمضاائه لظهاور
مسوغ شرعي أو مبقتضى اتفاق عقدي"( )28أو هو إعطاء أحد العاقدين أو كليهماا احلاق يف

) )25انظر حو ذلك :أسواق األوراق املالية وآاثرها اإلمنائية يف االقتصاد اإلسالمي ،أمحد حمي الديم أمحد ،سلسلة
صاحل كام للرسائ اجلامعية يف االقتصاد اإلسالمي ،الكتا الثاين ،ب1995 ،2م ،ص . 440 -439
( )26الفتاوى ،ابم اياية  ،طبعة امللك سعود ،ب1382 1ه ،ج ،20ص .82
) )27صحيح مسلم ،اب مم خيدع يف البيع،ج ،3ص.1165
( ) 28اريار وأثر يف العقود ،أبو غد  ،عبد الستار ،ص .43
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خيار إمضااء العقاد أو تنفياذه أو فساخه( )29وينظار إىل اخلياارات الشارعية مان خاالل أحاد
أماارين :األول طبيعااة اخليااار ؛ أي هاال هااو حبكاام الشاارع  -وهااذا النااوع ال حيتاااج إىل
اشرتاطه يف العقد ،ويدخل فيه معظم اخلياارات الشارعية  -أو إرادي أي ينشاأ عان إرادة
املتعاقدين ومثله خيار الشرط .ووفق هذا احملاور يف تقسايم اخلياارات الشارعية ،فاإنّ اخلياار
احلكمي الذي نشأ حبكم الشرع يستغرق معظم اخليارات باستثناء اخليارات اإلرادياة الثالثاة
(خيااار الشاارط ،خيااار النقااد ،خيااار التعاايني).واألماار اآلخاار :فهااو الغايااة التشااريعية ماان
(.) 30

اخليارات فإما أن يكون غايته الرتوي دفعا للغرر أو طلبا للمغامن ،وجتنبا للمغارم

وقد حدد األحناف والشاافعية أجال اخلياار بثالثاة أياام( .)31وقاد نقال اإلماام
النووي اإل مجاع على عدم جواز إطالق اخليار دون توقيت وحتديده مبدة على أناه
غرر إذ قال" :إذا تبايعاا بشارط اخلياا ر غاري مؤقات ماذهبنا بطاالن البياع؛ ألن فياه
غرراً"( ،)32ومان أهام اخلياارات الشارعية حبكام الشارع خياار اجمللاس( ،)33وخياار

( )29الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،د ت.702/4 ،
( ) 30اريار وأثر يف العقود ،أبو غد  ،عبد الستار ص .49
()31املبسوب ،السر سي ،مشس الديم أبو بكر حماد بم أيب سه  ،حتقيق :لي حمي الديم امليس ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان ،ب1421 ،1هـ 2000م ،ج ،13ص.101
( )32اجملاوع،ج ،9ص.225
( )33وهو احلق املانوح للاتبايعة يف إمضا العقد أو فسخه قب أن يتفرقا ،والدلي عليه قو النيب صلى هللا
عليه وسلم" :البيعان ابريار ما مل يتفرقا" صحيح البخاري ،اب  :بيع ارلط مم التار ج/2ص.732
صحيح مسلم ،اب  :الصدق يف البيع والبيان،ج ،3ص ،1164وقد قا الشافعي وأمحد ابلتفرق ابألقوا
واألبدان ،يقو اإلمام الشافعي " :وك متبايعة ابايعا واراويا ومل يتفرقا عم مقامهاا أو جملسهاا الذي
ابايعا فيه فلك واحد منهاا فسخ البيع" األم ،ج ،3ص .4وانظر :الكايف يف فقه ابم حنب ،ج،2
ص .43خبالف أيب حنيفة ومالك :فقد قاال :إن التفرق يف احلديث حماو على أنّه التفرق يف األقوا ال
يف األبدان .الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص.228
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العيب ( ،)34ومان اخل ياارات الايت تاتم باإرادة العاقادين خياار الشارط :وهاو احلاق
املمنوح للمتعاقدين أو أحدهما حبكم االتفاق عند العقد يف إمضاء العقد أو إلغائاه
خالل مدة معينة ،سواءً بفسا العقد صراحة أو مبا يعتارب فساخا اعتارب العقاد كأناه
مل يكاان ،وإن أمضااى العقااد ،أو مل يسااتعمل حقااه يف فسااخه حتااى مضاات املاادة،
ذهب حاق اخلياار وصاار العقاد الزماا لكليهماا )35(،وهاو أشاهر اخلياارات ويسامى
أيضااً خيااار الاارتوي  ،وبيااع اخليااار ،وقااد ذهااب مجهااور الفقها اء إىل األخااذ خبيااار
الشرط واعتباره مشاروعا ال يناايف العقاد ( ،)36إال ابان حازم( ،)37فهاو يارى أنّاه ال
()34وهو اريار الذي يثبت للاشرتي بسبب نقص قياة املبي ِع عاد وعند بعض الفقها هو نقيصة يقتضي العرف سالمة
املبي ِع عنها 34،أنظر :الفروع واصحيح الفروع ،حماد بم مفلح املقدسي ،حتقيق :أبو الزهرا حازم القاوي،دار
الكتب العلاية  -بريوت –  ،1418ج،4ص.76وللاشرتي احلق مبوجبه يف إمضا البيع أو عدمه بسبب وجود
عيب يف السلعة مل خيربه به البائع أو مل يعلم به البائع  ،لكنه ابة أنه موجود يف السلعة قب البيع  ،ووابط العيب
الذي يثبت به اريار هو ما انقص بسببه قياة املبيع عاد أو انقص به عينه  ،ومرجع ذلك هو العرف (عرف
الت ار) فاا عدوه عيبا ثبت اريار به ومم هنا فإنه جيب على البائع بيان ما علاه مم عيب يف سلعته ق أو كثر،
وال جيوز له إمجا العيب وإال كان مدلّسا .أنظر :الروض املربع شرح زاد املستنقع يف ا تصار املقنع ،منصور بم
يونس بم إدريس البهويت حتقيق :سعيد حماد اللحام ،دار الفكر ،بريوت ،ج ،1ص .220وهو حم اافاق بة
الفقها  ،ويف ذلك يقو ابم قدامة" :ال نعلم بة أه العلم يف هذا الفا" 34املغين ،مسألة قا وإذا اشرتى أمة،
ج ،4ص ،108ودليله قو هللا اعاىل" :إال أن اكون اجار عم اراض منكم" ،34النسا  .29 :وقو النيب صلى
هللا عليه وسلم" :املسلم أ و املسلم ،ال ل ملسلم ابع مم أ يه بيعا وفيه عيب إال بيَّنه له" سنم ابم ماجة ،ابم
ماجة أبو عبد هللا حماد بم يزيد القزويين ،كتب حواشيه :حماود لي مكتبة أيب املعاطي ،ج ،3ص ،355رقم
احلديث،2246:ويف احلديث عم النيب صلى هللا عليه وسلم قا ":ارراج ابلضاان".34
( )35اريار وأثره يف العقود ،ص  ،196مرجع سابق.
( )36مواهب اجللي  ،فص يف البع بشرب اريار،ج/4ص .409الدر املختار ،اب يار الشرب،ج/4ص.583
اجملاوع ،كتا البيوع،ج/9ص .139املغين ،مسألة قا  :واريار جيوز أكثر مم ثالثة أايم،ج/4ص.23
()37احمللى ابآلاثر ،حتقيق :عبد الغفار البنداري ،دار الكتب العلاية – بريوت ،املسألة ،1420 :ج ،7ص
 ،255ومسألة ،1421 :ص.260 ،
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دليل عليه وأنّه شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطال .واساتدلوا حباديث عباد اهلل بان
عمر رضاي اهلل عنهماا" :أن رجاال ذكار للانيب صالى اهلل علياه وسالم أناه عادع يف
البيوع فقال إذا بايعت فقل ال خالباة"( ،)38وقاد انعقاد اإل مجااع علاى صاحة خياار
الشرط كما نقله االمام النووي.
وقد استدلوا باإلمجاع الذي نقله اإلمام النووي حيث يقول " شرط اخلياار وهاو
جائز باالمجاع واختلفوا يف ضبطه فمذهبنا أنه جيوز ثالثة أيام فما دونها وال جيوز أكثر"
( ،)39وبنااا ًء علااى مااا ساابق فااإ ًن خيااار الشاارط أقاارب أشااكال اخليااارات الشاارعية لعقااود
اخليارات يف األسواق املالية.
اثنياً :عقود اخليارات يف األسواق املالية

)(options

وهي عقود مستحدثة( )40يتم التعامل فيها يف سوق األوراق املالية ،وقد ظهارت

كااأداة ماان أدوات السااوق املااالي اعتبااارا ماان  ،1973وكوساايلة حتوطيااة يسااتخدمها
املسااتثمرون للحمايااة ماان خماااطر تغااري أسااعار األوراق املاليااة ،واملضاااربون لتعظااايم
أرباحهم( ، )41وترجع اخللفياة التارعياة للخياارات يف أول ساوق منظماة ظهارت لعقاود
اخليارات عام 1973م يف مدينة شيكاغو( ،)42ومل ينتشر التعامال بهاا خاارج الوالياات
( )38احلديث سبق خترجيه
()39اجملاوع ،ج ،9ص.225
) (40انظر :أساسيات االستثاار يف األوراق املالية ،منري هندي ،،املكتب العريب احلديث ،االسكندرية 1999م،
ص  ،631 -630وانظر :حنو سوق مالية إسالمية ،القري ،جملة دراسات اقتصادية ،البنك اإلسالمي
للتناية ،العدد األو 1993م ،ج ،1ص .21
) )41عا شركات االستثاار اإلسالمية يف السوق العاملية ،أمحد حمي الديم امحد ،ب ،1986 ،1ص.11
( )42لقد اعام الناس ابريارات منذ قرون عديد  ،وذلك مم ال مكااب الت ار واألسواق غري املنظاة ،وقد
بدأت يف السلع يف سنة 1630م ،مث اوسع التعام هبا فشالت العقارات ومعامالت األوراق املالية يف
األسواق ارج البورصة ،انظر :حنو سوق مالية إسالمية ،كاا حملا  ،ص.5
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املتحدة إال يف عقد الثمانينات( ، )43حياث أصابحت متداولاة يف أكثار مان أربعاني ساوقًا
على مساتوى العاامل تقريبااً ،وقاد ازداد التعامال باخلياارات يف الوالياات املتحادة حتاى
فاقت املليون عقد يومياً مبئات املليارات من الدوالرات (.)44
وعن مفهوم عقود اخليارات ،فإن اخليار هو " :هو عقد بني طرفني يعطي
ملشرتيه احلق ال االلتزام أن يشرتي أو يبيع كمية معينه من األسهم أو من سلعة معينة
بسعر تنفيذ معني ،خالل فرتة سريان العقد ،ويدفع مشرتي اخليار لقاء تلقيه هذا احلق
مبلغاً معيناً يسمى مثن اخليار ،وهو مبلغ بسيط من سعر السهم أو من سعر السلعة(")45
أو هو :عبارة عن عقد عول حامله احلق ببيع أو شراء أوراق مالية أو سلع معينه(.)46
أو هي تلك العقود اليت تعطي حلاملها احلق يف أن يبيع أو يشرتي كمية معينة من
األوراق املالية أو غريها من السلع األخرى بسعر حمدد سلفاً يف تاريا معني وله احلق
كذلك يف أن ينفذ أو ال ينفذ عملية البيع أو الشراء(.)47

( )43لقد بدأت بورصة شيكاغو خبيارات ألسهم خباس وعشريم شركة ،مث ما لبثت أن ازدادت إىل أكثر مم
مخساائة شركة ،وقد اشتالت على أسواق األسهم واألوراق املالية والعاالت واملعادن الثاينة وبقية السلع
الرئيسة ،انظر :حنو سوق مالية إسالمية ،كاا حملا  ،ص.6
( )44انظر :أساسيات االستثاار يف األوراق املالية ،منري هندي ،،املكتب العريب احلديث – اإلسكندرية
1999م ،ص  ،631 -630وانظر :حنو سوق مالية إسالمية ،حماد علي القري ،جملة دراسات
اقتصادية ،البنك اإلسالمي للتناية ،العدد األو 1993م ،ج ،1ص .21
) )45سلسلة االستثاار احلديثة يف يارات األسهم و يارات مثشرات األسهم ،قاسم محامي،مملابع الفرزدق
الت ارية الرايض،ص .9
( )46فقه البيوع املنهي عنها ،أمحد راين ،البنك اإلسالمي للتناية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،سلسلة
حماورات العلاا البارزيم ،ب ،2ص ،1998ص.25
()47االستثاار والتاوي بة النظرية والتملبيق ،حسين ريوش وآ رون ،دار زهران،عاان ،1999،ص.214
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وهناك تعريف آخر للخيارات على أنها " :عقد بني طرفني يتعهد مبوجبه الطرف
األول ( البائع ) أن يعطي للطرف الثاني ( املشرتي ) احلق وليس اإللزام ،لشراء أو لبيع
أوراق مالية معينة ،بسعر معني وألجل معني ،يدفع املشرتي مثناً مقابل متتعه بذلك
احلق ،ويقبضه البائع مقابل تعهده والتزامه " ( .)48وتوجد يف البورصة جهة ثالثة تضمن
وفاء الطرفني بتعهداتهم ،وهي غرفة املقاصة ،حيث تتم هذه العمليات دون احلاجة
إىل وجود عالقة مباشرة بني العاقدين.
وعقود اخليارات يدخل فيها أشكال عديدة ،مثل خيارات املؤشرات والعمالت
وغريها وأشهرها(:)49
خيار الطلب أو الشراء

) ( Call Option

وهو اتفاق يعطي حامله احلق وليس اإللزام يف شراء عدد معني من األسهم أو
أية أوراق مالية أخرى بسعر حمدد ،ويسمى السعر املتفق عليه بني الطرفني بالسعر
الضارب ( )strike priceخالل فرتة معينة ،عادةً تكون ثالثة شهور( ،)50واملشرتي خمري
والبائع ملزم لقبضه الثمن أو العمولة ( ،(premiumفاملشرتي حصل على األمان ضد
()48األسهم – اريارات – املستقبليات ،القري ،جماع الفقه اإلسالمي ،الدور .211/1 ،7
( )49هنالك يارات أ رى كثري ومنها :يار الزايد والذي لق لصاحب اريار االستزاد مم البيع أو الشرا
عند حلو األج املتفق عليه .وهذا اريار ميكم أن يكون للاشرتي أو للبائع ،واكون الزايد حبسب
االافاق ،كاا يعترب البيع أو الشرا ابت يف الكاية األصلية ،و ياراي لصاحب اريار يف االستزاد أما يار
االنتقا فيعين االنتقا بة الشرا ابلسعر األعلى أو البيع ابلسعر األدىن ،والقصد مم التعام هبذا النوع
مم اريار هو املضاربة على اقلبات أسعار األوراق املالية ،وصاحب اريار عند حلو األج خيتار ووع
املشرتي إذا كان هناك ربح ،أو ووع البائع إذا كان لقق له رحبا .انظر :أسواق األوراق املالية وآاثرها
اإلمنائية يف االقتصاد اإلسالمي ،أمحد حمي الديم أمحد ،سلسلة صاحل كام للرسائ اجلامعية يف االقتصاد
اإلسالمي ،الكتا الثاين ،ب1995 ،2م ،ص . 440 -439
( )50حنو سوق مالية إسالمية ،حماد علي القري ،ص.20
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اخنفاض قيمة الصفقة ،والبائع حصل على العمولة ،إضافة لقيمة الصفقة وقت العقد
إذا ما أمت املشرتي الشراء ( .)51ففي هذه الفرتة إذا ارتفع سعر السهم فمن مصلحة
صاحب اخليار تنفيذ احلق ،أما إذا اخنفض فليس من مصلحة صاحب اخليار تنفيذ حق
اخليار بالشراء ،ويف هذا غرر كبري يؤثر يف صحة العقد.
مثال :إذا كان لدى (س) ألف سهم ،واتفق معه (ص) على أن يشرتي منه
هذه األسهم ،ولكن بواسطة شراء خيار الشراء مقابل عمولة مقدارها ( )200فلسًا
عن كل سهم ،وكان السعر الضارب للسهام ( )1,55دينارًا يف  ،7/20وآخر يوم
للخيار هو  .10/20فيكون لدى (ص) ،وهو املشرتي ،فرصة ثالثة شهور لينظر يف
أفضل وقت إلمتام الصفقة حبسب تغيري السعر السوقي لقيمة السهم ،يف هذا املثال
يكون سعر التعادل للسهم هو ( )1,75دينار فإذا ارتفع سعر السهم إىل ( )2دينار،
فمن مصلحة ص أن يقوم بتنفيذ الشراء ويف هذه احلالة يكون قد ربح ()1000*2,00
 ( 250= )1000*175دينارًا.أما إذا اخنفض سعر السهم إىل ( )1,45دينار فليس من مصلحة أمحد تنفيذ حق
الشراء؛ ألنه إذا نفذ سيقوم خبسارة (300= ) 1000*1,45( –) 1000* 1,75
دينار(.)52
الثاين :خيار العرض أو البيع) Put Option (:
وهو اتفاق أو عقد يعطي حلامله احلق يف بيع عدد معني من األسهم بسعر معني
خالل فرتة زمنية معينة ،ففي هذه احلالة املخري هو صاحب حق اخليار ،أما املشرتي أو

( )51حنو سوق إسالمية مالية ،حماد علي القري ،ص.6
( )52التشريعات املالية واملصرفية يف األردن ،إمساعي الملراد ومجعة عباد ،دار وائ  ،عاان ،1999 ،ص.164
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القابض لثمن اخليار :فإنه جمرب على الشراء عندما يقرر مشرتي احلق البيع بالسعر املتفق
عليه بينهما يف الفرتة نفسها(.)53
ويستنتل من ذلك أن مشرتي حق خيار البيع هو صاحب األوراق املالية
ويرغب ببيعها وعشى هبوط أسعارها ،فيقوم بشراء حق خيار البيع إذا كان السعر
حيقق له رحباً ،وهو باخليار وليس عليه إجبار ،أما قابض مثن اخليار ،وهو الذي سيقوم
بشراء األسهم إذا قرر الطرف األول ذلك ،فهو جمرب على الشراء خالل الفرتة املتفق
عليها بقبضه مثن اخليار (.)54
وهناك ثالثة أساليب يتم تنفيذ عقود اخليارات هبا وهي:
األول :اخليار األمريكي :هو الذي يعطي حلامله احلق يف شراء أو بيع عدد من
األوراق املالية خالل فرتة حمددة بسعر حمدد مسبقاً ،وتتميز هذه الطريقة باملرونة الكبرية
حلامل اخليار كونه غري حمصور بتاريا حمدد.
الثاين :اخليار األوروبي :وعتلف عن اخليار األمريكي يف أن حامل حق اخليار
ال يستطيع تنفيذ اخليار إال يف تاريا حمدد.
الثالث :أسلوب برمودا :ومن خالل هذا األسلوب يتم وضع عدة مراحل حمددة

ميكن فيها تنفيذ اخليار ،وجيمع هذا األسلوب بني األسلوبني السابقني(.)55

( )53عقود اريارات ،كاا حملا  ،ص ،4وانظر :حنو سوق مالية إسالمية ،القري ،حماد علي ،ص.20
( )54حنو سوق مالية إسالمية ،حماد علي القري  ،مرجع سابق ،ص.22
( )55انظر للتوسع يف موووع اريارات املالية :أساسيات االستثاار يف األوراق املالية ،منري هندي ،ص -630
 ،631وانظر :حنو سوق مالية إسالمية ،القري ،ج ،1ص  .21وانظر :عقود اريارات مم منظور
إسالمي ،كاا اوفيق حملا  ،حبث مقدم إىل مث ر املناخ املايل واالستثااري يف جامعة الريموك،
 ،2002وانظر :فقه البيوع املنهي عنها ،ص 16وانظر :التشريعات املالية واملصرفية يف األردن ،إمساعي
الملراد ومجعة عباد ،ص.165 – 164
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وما حيدث يف هذه اخليارات أن الربح الذي حيصل عليه البائع هو خسارة للمشرتي
 هذا يف حالة خيار الشراء  ،-ويف حالة خيار البيع فإن ما حيصل عليه املشرتي منربح هو خسارة للبائع ،والذي حيدث  -يف كثري من األحيان  -أن املشرتي يكتفي
حبصوله على الربح من البائع دون احلصول على األسهم وبيعها ،وبالنسبة للبائع فإنه ال
حيتاج إىل متلك األسهم واألوراق املالية عند بيعه للخيار؛ فإذا كان البائع مالكاً مسي
اخليار خياراً مغطىً ،وإال فإنه يسمى خياراً مكشوفاً.
ومما سبق ميكن حصر أهم الفروق واالختالفات بني اخليارات يف الفقه
اإلسالمي واخليارات املالية مبا يلي:
اخليار املايل

أهم الفروق

اخليار الشرعي

مشروعية اخليار

جائز

الغاية من اخليار

حتقيق العد بة الملرفة واقصيه
عم طريق حرية التعاقد وحتقيق
كاا الروا ؛ دفعا لل هالة
وارداع والغرر

حتاي ملر اذبذ األسعار للملرف
اآل ر،
التأمة ود خماطر السوق ،أو بيع
املخاطر وشراؤها

ارتباطه بعقد البيع من

جز مم عقد البيع ،وأحكامه
الشرعية مرابملة بعقد البيع

عقد مستق له مقومااه فالبيع يقع على
حق اريار

مثن اخليار

ال يقاب بثام

يقاب بثام وبدونه ال اتم املعاملة

جوهر اخليار

ليس منفعة أو حق ميكم االعتياض
عنه

حق ميكم االعتياض عنه

بيع اخليار وتداوله

ال ميكم بيعه واداوله

ميكم بيعه واداوله

مل اجزه اجملامع الفقهية

()56

( ) 56جماع الفقه اإلسالمي ،يف دوراه السابعة يف مدينة جد عام  ،1992القرار رقم (.)7/6/65
Fatawa. Al..islam.com
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احلكم الشرعي يف اخليارات املالية:
ذهب عدد كبري من العلماء املعاصرين إىل القول مبنع هذه العقود( ،)57وقد
استدلوا بعدة أدلة منها تعارض اخليارات املالية مع قصد الشارع يف حتقيق العدل،
ومن هذه األدلة الغرر الفاحش الذي حييل العقد إىل عقد مقامرة( ،)58فهذه
العقود ترتافق مع غرر كبري يتمثل يف اجلهالة والرتقب ،وانتظار تقلبات األسواق وما
تأتي به من ارتفاع أو اخنفاض يف أسعار السلع أو األوراق املالية  ،وما ينجم عن كل
ذلك من خسائر للبعض ومكاسب آلخرين كما أن أغلب هذه العقود صورية ال يتم
فيها متليك وال متلك

()59

واعتبار الشروط املرافقة لعقود اخليارات من الشروط

الفاسدة*( ،)60و انطواء البيوع اآلجلة الشرطية على بيع اإلنسان ما ليس عنده والغرر
الفاحش يف عقود اخليارات ،وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي حتريم عقود اخليارات
( )57انظر للتفصي والتوسع :أسواق األوراق املالية ،أمحد حمي الديم ،ص .448 – 443انظر :األسواق املالية
يف ميزان الفقه اإلسالمي ،وعلي القر داغي ،ص .159 – 157وانظر اريارات ،حماد املختار السالمي،
جملة جماع الفقه اإلسالمي ،الدور السابعة ،العدد السابع ،1992 ،ج ،1ص .237 – 229وانظر:
عقود اريارات ،وهبة الزحيلي ،جملة جماع الفقه اإلسالمي ،ج ،1ص 257 – 256وانظر :اريارات،
الصديق األمة الضرير ،جملة جماع الفقه اإلسالمي ،ج ،1ص .264- 262وانظر :اريارات يف األسواق
املالية يف وو مقررات الشريعة اإلسالمية ،عبد الستار أبو غد  ،جملة جماع الفقه اإلسالمي ،ج،1
ص .338 – 337وانظر :العقود املستقبلية ورأي الشريعة اإلسالمية ،أمحد اإلسالمبويل ،ص– 276
.277
( ) 58بيع الكالئ ابلكالئ يف الفقه اإلسالمي ،نزيه محاد ،مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي ،جامعة امللك عبد
العزيز – جد  ،ب1986 ،1م ،ص .19
( )59جملة جماع الفقه اإلسالمي ،الدور السابعة ،العدد السابع ،ج ،1ص.12 – 11
( ) 60أسواق األوراق املالية،أمحد حمي الديم ،ص .445
* الشرب الفاسد هو"ك شرب يثدي وجوده إىل غرر وجهالة ،ويوجب منفعة عظياة يتضرر منها الملرف اآل ر"
انظر :بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابم رشد ،مكتبة الكليات األزهرية – القاهر 1970م ،ج.183 ،2
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كونها عقدًا على حمل ليس هو منفعة وال حق مالي جيوز االعتياض عنه ،ومبا أنها غري
جائزة ابتداءً ،فإنّه ال جيوز تداوهلا (.)61
وقد أجازت املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ،والدكتور حممد علي
القري()62عقود اخليارات ،متذرعني بأن الشرط الذي اتفق عليه العاقدان يف البورصة
شرط صحيح ،وأن املال الذي يأخذه البائع من املشرتي هو حق له فال يرد إىل
دافعه( ،)63وقد استدل اجمليزون بعدة أدلة ومنها :قوله تعاىل  :يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود( سورة املائدة )1 :وقوله صلى اهلل عليه وسلم" :املسلمون على
شروطهم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً " ( )64وحتقيق إباحة اخليارات ملصلحة
أكرب من املفسدة )65( .وهذه أدلة عامة ال تنهض لالحتجاج بها الباحة اخليارات املالية،
وال شك أن هذه العقود تنطوي على الكثري من املخالفات الشرعية وأهمها الغرر
الفاحش ،وبيع اإلنسان ما ال ميلك الوارد فيه النهي عن النيب  -صلى اهلل عليه
( )61لقد قرر جماع الفقه اإلسالمي يف دوراه السابعة يف مدينة جد عام  1992عدم جواز عقود اريارات،
حيث جا يف القرار رقم ( " )7/6/65بعد االطالع على البحوث الوارد إىل اجملاع خبصوص موووع
اريارات وبعد االستااع إىل املناقشات اليت دارت حوله ،اقرر :أن املقصود بعقود اريارات االلتزام ببيع
شي حمدد موصوف أو شرائه بسعر حمدد ال فرت زمنية معينة أو يف وقت معة إما مباشر أو مم
ال هيئة وامنة حلقوق الملرفة وحكاه الشرعي أن عقود اريارات -كاا اجري اليوم يف األسواق
املالية -هي عقود مستحدثة ال انملوي حتت أي عقد مم العقود الشرعية املساا ومبا أن املعقود عليه ليس
ماال وال منفعة وال حقا ماليا جيوز االعتياض عنه فإنه غري جائز شرعا ومبا أن هذه العقود ال اجوز ابتدا
فال جيوز اداوعا "جملة جماع الفقه اإلسالمي ،الدور السابعة ،العدد السابع ،ج ،1ص.715
( )62حنو سوق مالية إسالمية ،حماد علي القري ،ص.22 – 21
()63رأي التشريع يف البورصة ،املوسوعة العلاية والعالية للبنوك اإلسالمية ،أمحد يوسف سلياان ،الملبعة األوىل،
1982م ،ج ،5ص.425
( )64رواه الرتمذي وقا  :حديث حسم صحيح .انظر :سنم الرتمذي ،ج ،3ص ،634حديث رقم .1352
( )65حنو سوق مالية إسالمية ،كاا حملا ص.13

إبراهيم عبد احلليم عباد  ،و عبد هللا حماد راببعة

744

حزَامٍ قَالَ سَأَ ْلتُ النَّبِىَّ -
وسلم  -؛ ملا يؤدي من الغرر ،حيث ورد عَنْ حَكِيمِ بْنِ ِ
جلُ فَيَسَْألُنِى ا ْلبَ ْيعَ لَيْسَ عِ ْندِى
الر ُ
صلى اهلل عليه وسلم  -فَ ُق ْلتُ يَا َرسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِى َّ
أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَْبتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ .قَالَ « الَ َتِبعْ مَا لَيْسَ عِ ْندَكَ »( .)66يقول ابن القيم" :
فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد حيصل وقد ال حيصل ،وهو جنس
القمار وامليسر ،واملخاطرة خماطرتان :خماطرة التاجر وهو أن يشرتي السلعة بقصد
االسرتباح ،ويتوكل على اهلل  -تعاىل  -يف ذلك ،واخلطر الثاني :امليسر الذي
يتضمن أكل املال بالباطل ،فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله"( ،)67وهذا يتطلب البحث يف
حماولة إزالة هذه املخالفات الشرعية بتطوير هذه العقود لكي تتفق مع الشريعة
اإلسالمية (.)68
اثنياً :العقود املستقبلية

وهي من العقود اليت يتم التعامل بها يف أسواق األوراق املالية ،وتتضمن هذه

العقود بيع سلعة ،أو ورقة مالية ،أو مؤشراً ،أو عمالت مع تأخري القبض إىل تاريا
الحق( )69أو هي عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أو بيع كمية من أصل معني ( قد
يكون سلعة أو ورقة مالية ) بسعر حمدد مسبقاً ،على أن يتم التسليم يف تاريا الحق يف
املستقبل ،إذ يلتزم الطرفان بإيداع نسبة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتعامل
معه ،وذلك إما يف صورة نقدية أو يف صورة أوراق مالية ،وسبب ذلك محاية كل
( )66سنم النسائي ،أمحد بم شعيب بم علي ارراساين ،النسائي اب بيع ما ليس عند البائع ،ج،14
ص ،281حديث رقم( ،)4630موقع وزار األوقاف املصرية.http://www.islamic-council.com،
( )67زاد املعاد ،ابم القيم ،ج ،4ص.266-265
()68حنو سوق مالية إسالمية ،كاا حملا  ،ص.13
( )69انظر :بورصة األوراق املالية والضرائب ،عبد الرزاق عفيفي ،دار الصايعي -الرايض ،ب2001 1م ،ص
 ،188 -187ص  ،173وما بعدها.فقه البيوع املنهي عنها ،ص .26
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طرف من املشكالت اليت قد ترتتب على عدم مقدرة الطرف اآلخر بالوفاء بالتزاماته
جتاهه (.)70
ويدخل هذا البيع ضمن بيوع الغرر املنهي عنه على صورته املعمول بها؛ فهو
يقابل بيع املعدوم ،وهو غري جائز إال يف حاالت معينة كما يف بيع ما ظهر من القثاء
والبطيا مع الذي مل يظهر منه ،وهلذا جاء خالف الفقهاء يف هذه املسألة؛ انطالقاً من
أن هذا بيع معدوم منهي عنه؛ حيث نهى الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن
بيع الثمر حتى يبدو صالحها ،وقد أجاز املالكية ( )71وأمحد هذا البيع مطلقاً على
الوجه املعتاد ،وهو أن ظهور بعضها ظهور لباقيها ،ومن هنا فإنه إذا بدا صالح بعض
الشجر كان صالحاً لباقيها باتفاق الفقهاء( .)72وميكن بيع األشياء املستقبلية املعدومة؛
إذا كانت حمققة الوجود حبسب العادة؛ فهو بيع مقبول شرعاً ،مثل بيع الثمر بعد بدو
صالحه ،والسلم ،واالستصناع(.)73
وصورة ما حيصل يف أسواق األوراق املالية :هو التقاء رغبيت البائع على بيع
سلعة ال حيتاجها مع مشرتٍ يرغب يف تلك السلعة ،على أن يكون تسليم البدلني يف
املوعد الذي يضربانه بينهما ،فال يقاس على السلم؛ ألن السلم استثناء ،وليس تأخرياً
للبدلني ،بل تأخري للسلعة إىل أجل معلوم ،والثمن يدفع يف جملس العقد ،وميكن أن

()70بورصة األوراق املالية ،حماد حناوي ،مرجع سابق ،ص.263
( )71حيث قالوا" :أن بدو الصالح يف البعض كاف ألن الغالب التقار " الذ ري  ،شها الديم أمحد بم
إدريس القرايف ،حتقيق :حماد ح ي ،دار الغر  ،بريوت ،1994 ،ج ،5ص190
وأنظر :حاشية العدوي على شرح كفاية الملالب الرابين ،علي بم أمحد الصعيدي العدوي ،ج6
ص ،44و ص 222
( )72جماوع فتاوى شيخ اإلسالم ابم اياية ،ج ،29ص ،489وأنظر :الروض املربع ،ج ،1ص 231
( )73الغرر يف العقود ،الصديق الضرير ،ص .50
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تكون العملية مقاسةً على السلم يف مسائل رفع الغرر ،بأن يسلم الثمن أو جزءًا منه
مقابل تسليم السلع يف وقت الحق ،حسب املوعد الذي يضرباه هلذا الغرض وأن
حتدد السلعة كيالً ووزناً وعداً وغري ذلك من الشروط ،وبهذا ميكن التخلص من الغرر
الذي حيدث من بيع اإلنسان ماال ميلك والذي نهى عنه رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم . -
وما يقال يف السلع يقال يف األوراق املالية والعمالت ،فإن ما حيدث يف
البورصات هو بيع وشراء دون متلك ،وهذا ما يعلي شأن بعض التجار مادياً على
حساب آخرين.
فبدالً من عقد املستقبليات على العمالت مثالً مع البنك الضامن ملخاطر
الصرف بعقد مستقل عن السلع املقصودة بعملية التبادل ،فإنه ميكن ترتيب عملية
مراحبة يتحمل مبوجبها البنك الضامن خماطر سعر الصرف من خالل شراء السلعة
املطلوبة بعملة ثم بيعها للمستفيد بالعملة األخرى .وإذا أجزنا املراحبة التمويلية فإنه
ميكن استخدامها كذلك للتحوط؛ إذ يف املراحبة التمويل جزء من التبادل احلقيقي ال
ينفصل عنه وبهذا النوع من الصيغ – بضوابطها الشرعية  -يتم حصول املقصود
احلقيقي املولد للثروة وللسبب نفسه ميكن استخدامها للتحوط؛ ألن التشريع املالي
االسالمي القائم على العدل املطلق واحد يف كال األمرين ومقصود الشارع يف كل
التعامالت هو أن تكون التعامالت مرتبطة بالنشاط احلقيقي املنتل وإذا كانت على غري
ذلك فانه عالف مقصود الشارع منها يقول اإلمام الشاطيب" :قصد الشارع من املكلف
أن يكون قصده يف العمل موافقا لقصده يف التشريع"(.)74
( )74املوافقات يف أصو الفقه ،إبراهيم بم موسى املالكي الشاطيب ،دار املعرفة ،بريوت ،حتقيق :عبد هللا دراز،
ج ،2ص .331
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وال بد لكي تكون التعامالت مرتبطة بالنشاط احلقيقي املنتل وأن تكون على
مستوى العقد؛ إذ العقد يف اصطالح الفقهاء هو :ارتباط إجياب بقبول على وجه
مشروع يثبت أثره يف حمله .وليس جمرد النية ،فال بد من حتقق شروط آثار العقد من
القبض والضمان لتكون املعاملة مقبولة شرعاً ،ومن ثم حمققة ألهدافها االقتصادية.

وكذلك بالنسبة للتعاقد على املؤشر ،وهو رقم يشري إىل ارتفاع أو اخنفاض قيم
جمموعة من الشركات دون قبض أو تسليم لشيء ،إال أن احلاصل هنا هو أنه يتم
تسوية نقدية متثل الفرق بني السعر يف العقد والسعر السائد يف تاريا انتهائه( .)75وهذا
من الغرر املنهي عنه ألنه ال يدري أحيصل التبادل احلقيقي أم ال؟ ثم إنه ال يتم فيه
قبض وال تسليم.
وال بد يف العقد من الرضا ،والرضا يكون حبصول كل طرف من أطرافه مبا
تعاقد عليه ،فعلى أي شيء تعاقد؟ ،وما الذي سيحصل عليه؟ وقد منع جممع الفقه
اإلسالمي يف دورته السابعة التعامل باملؤشر؛ واملؤشر "رقم حسابي حيسب بطريقة
إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغري يف سوق معينة ،وجتري عليه املبايعات يف
بعض األسواق العاملية،وال جيوز بيع وشراء املؤشر"()76؛ ألنه مقامرة حبتة وهو بيع شئ
خيالي ال ميكن وجوده ،وعليه فإنّ عقود املستقبليات تتضمن عدة خمالفات شرعية
منها بيع املضارب ما ال ميلك ،وبيع األشياء قبل قبضها ،وبيع الدين بالدين،
وممارسات غري شرعية (غري أخالقية) للتأثري على األسعار.

( )75حبث يف األسواق املالية للدكتور حماد القري عيد مقدم إىل جماع الفقه اإلسالمي يف دوراه السادسة.
( )76جماع الفقه اإلسالمي ،الدور السابعة ،جد  12 – 7ذي القعد 1412هـ املوافق  14– 9أاير(
مايو)1992م قرار رقم.)7/1 ( 63 :
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ولقد تبني أنّ اهلدف من عمليات التحوط ،هو احلماية من خطر تقلبات
األسعار ،وذلك بواسطة عقود اخليارات ،وبواسطة عقود اآلجال واملستقبليات ،وهذا
ممتنع شرعاً ملنافاته ملنطق التشريع اإلسالمي ومقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء.
وقد اختذ جملس جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السابعة قراراً عاماً يف
املستقبليات؛ حيث أجاز يف التعامل بالسلع طريقتني ،ومنع طريقتني(:)77
 - 1الطريقتان اجلائزتان:
أ.أن يتضمن العقد حق تسليم املبيع وتسلم الثمن يف احلال ،مع وجود السلع أو
إيصاالت ممثلة هلا يف ملك البائع وقبضه.
ب.أن يتضمن العقد حق تسليم املبيع وتسلم الثمن يف احلال ،مع إمكانهما
بضمان هيئة السوق ،وهذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع املعروفة.
 - 2الطريقتان املمنوعتان:
أ) أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع
ال بالتسليم والتسلم.
الثمن عند التسليم ،وأن يتضمن شرطًا يقتضي فع ً
ب) أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع
الثمن عند التسليم ،دون أن يتضمن العقد شرطاً ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليني ،بل
ميكن تصفيته بعقد معاكس ،وما يقال على السلع يقال على بيع العمالت.
وتبني أنه ملا كان الغرر واضحاً يف تلك العقود منعت فضالً عما يشوبها من أمور
أخرى منهي عنها ،وبزوال الغرر أجيز التصرف كما يف الطريقتني اجلائزتني.
وعليه فإنه عند انتفاء مصلحة املتعاقدين يف املشتقات  -سواء عقود اخليارات
أو املستقبليات أو املضاربة على املؤشر -من تسلم السلع حمل التعامل ،فإنها تؤول
( )77جماع الفقه اإلسالمي ،الدور السابعة ،جد  ،1992 ،القرار رقم(.)7/6/65
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إىل التسوية على فروق األسعار ،إذ ليس املقصود هو االنتفاع باملبيع أو استغالله وإمنا
بيع املخاطر فقط أو حتميلها إىل طرف آخر.

وهذا النوع من التعامل يتضمن الربا بنوعيه ألنها من قبيل مبادلة نقد بنقد مع
التفاضل والتأخري ،ومن هنا فإن حتريم املشتقات من جهتني :األوىل الغرر الفاحش،
والثانية كونها تؤدي إىل الربا .وهذا يؤكد ويبني فضل الشريعة اإلسالمية الغراء وكماهلا
حيث حرمت كال األمرين ،وحني ربطت األحكام باملقاصد والنيات وليس جمرد
إجراءات شكلية؛ ألن العربة بالعقود للمقاصد واملعاني ال لأللفاظ واملباني وألن
الوسائل تسقط بسقوط املقاصد

(.)78

اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات
أوال :النتائج
اتفق الفقهاء على أن الغرر ما ال يضمن أو ما كان مستور العاقبة ،وقد
عرفه ابن القيم بأنه (تردد بني الوجود والعدم) ،أو هو ما ال يقدر على تسليمه سواء
أكان موجودًا أم ال.
ينسحب أثر الغرر على كثري من املعامالت والعقود التبادلية املالية بني
الناس ويؤثر على سالمة هذه العقود ،وهو واضح وكبري يف شتى مناحي احلياة
االقتصادية ،وعلى وجه اخلصوص األسواق املالية.
يؤثر الغرر تأثرياً مباشراً وأساسياً يف عقود املشتقات املالية سواء يف
اخليارات املالية أو العقود املستقبلية ،،وقد توصلت الدراسة إىل أن من أهم أسباب
األزمة املالية املعاصرة الغرر الذي تشتمل عليه عقود املشتقات املالية.
( )78التعسف يف استعاا احلق ،د.فتحي الدريين ،دار البشري1998،م،ص.295
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عقود اخليارات املالية ال تندرج حتت أي مسمى من مسميات العقود
املسماة ،بل ختالف العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي كافة ،وهي مغايرة متاماً
للخيارات الفقهية.
تتضمن عقود املستقبليات عدة خمالفات شرعية منها بيع املضارب ما ال
ميلك ،وبيع األشياء قبل قبضها ،وبيع الدين بالدين ،وممارسات غري شرعية (غري
أخالقية) للتأثري على األسعار.
ال جيوز بيع املؤشر وشراؤه ؛ ألنه مقامرة حبتة وهو بيع شئ خيالي ال
ميكن وجوده.
كما تبني أنّ اهلدف من عمليات التحوط ،هو احلماية من خطر تقلبات
األسعار ،وذلك بواسطة عقود اخليارات ،وبواسطة العقود املستقبلية وهي من أدوات
االستثمار املستحدثة يف األسواق املالية اليت يستخدمها املستثمرون وسيلة للتحوط،
واالحتماء من خماطر تذبذب أسعار األوراق املالية والعمالت األجنبية ،وطريقة لزيادة
االرباح بأقل التكاليف من خالل املضاربة على فروق األسعار وهذا ممنوع شرعاً ملنافاته
ملنطق التشريع اإلسالمي ومقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء.
أن الغرر الفاحش حييل العقد إىل عقد مقامرة فهذه العقود ترتافق مع
غرر كبري يتمثل يف اجلهالة والرتقب ،وانتظار تقلبات األسواق وما تأتي به من ارتفاع
أو اخنفاض يف أسعار السلع أو األوراق املالية  ،وما ينجم عن كل ذلك من خسائر
للبعض ومكاسب آلخرين ،كما أن أغلب هذه العقود صورية ال يتم فيها متليك وال
متلك واعتبار الشروط املرافقة لعقود اخليارات من الشروط الفاسدة ،وانطواء البيوع
اآلجلة الشرطية على بيع اإلنسان ما ليس عنده وللغرر الفاحش يف عقود اخليارات.
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اثنياً :التوصيات

 توصي الدراسة بضرورة انضاباط ساوق األوراق املالياة باملشاروعية ومباا حيقاق

مقاصد الشريعة اإلسالمية ومصاال األمة اإلسالمية.
 كمااا توص اي الدراسااة بعاادم التوسااع يف املشااتقات املاليااة والبحااث عاان باادائل
مقبولااة شاارعاً مثاال خيااار الشاارط وبيااع العربااون وغريهااا ،وتوصااي الدراسااة بضاارورة
انضباط سوق األوراق املالية بضوابط املشروعية.
 وتوصاااي الدراساااة أيضا ااً مبواصااالة البحاااث واالساااتقراء ألصاااول االقتصااااد
اإلسالمي ومبادئه وضوابطه للكشف عما يكتنف معامالت األسواق املالية من شبهات
وحماولة اجياد البدائل الشرعية املناسبة هلا.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
املراجع واملصادر
[ ]1أدوات االستثمار ،حممد مطر ،مؤسسة الوراق ،عمان ،األردن.
[ ]2أساسيات االستثمار يف األوراق املالية ،منري هندي ،،املكتب العربي احلديث،
االسكندرية 1999م.
[ ]3االستثمار والتمويل بني النظرية والتطبيق ،حسين خريوش وآخرون،
دار زهران،عمان.1999،
[ ]4األسهم – اخليارات – املستقبليات ،القري ،جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة ،7
.211/1
[ ]5أسواق األوراق املالية وآثارها اإلمنائية يف االقتصاد اإلسالمي ،أمحد حمي الدين
أمحد ،سلسلة صاال كامل للرسائل اجلامعية يف االقتصاد اإلسالمي ،الكتاب
الثاني ،ط.1995 ،2
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[ ]6إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القيم ،حممد بن أبي بكر أيوب،
حتقيق :طه عبد الرءوف ،الدار اجليل ،بريوت1973 ،م.
[ ]7األم ،الشافعي ،حممد بن إدريس :دار املعرفة – بريوت ،ط1393 ،2هاا.
[ ]8حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله ،الدريين ،حممد فتحي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1994 ،م.
[ ]9بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ،ابن رشد ،مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة
1970م.
[ ]10بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساني ،عالء الدين ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،ط1982 ،2م.
[ ]11بورصة األوراق املالية بني النظرية و التطبيق ،حممد صاال احلناوي املوضوع،
الدار اجلامعية للنشر.2005 ،
[ ]12بورصة األوراق املالية والضرائب ،عبد الرزاق عفيفي ،دار الصميعي -
الرياض ،ط2001 1م.
[ ]13بيع الكالئ بالكالئ يف الفقه اإلسالمي ،نزيه محاد ،مركز أحباث االقتصاد
اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز – جدة ،ط.1986 ،1
[ ]14التحوط يف التمويل االسالمي ،سامي سويلم املعهد االسالمي للبحوث
والتدريب ،جدة .2007
[ ]15التشريعات املالية واملصرفية يف األردن ،إمساعيل الطراد ومجعة عباد،
دار وائل ،عمان.1999 ،
[ ]16التعسف يف استعمال احلق،د.حممد الدريين ،دار البشري1998،م.
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[ ]17تعقيب الدكتور سامي السويلم على حبثي اجللسة األوىل حول املشتقات وأثرها
يف األزمة املالية العاملية ،ضمن فعاليات ندوة جمموعة الربكة املصرفية الثالثني
اجلارية حاليا بفندق هيلتون جدة ( 6- 5رمضان 1430ها).
[ ]18تهذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية ،حممد علي املالكي موقع
مشكاة http//www.almeshkat.net/books/open.php?cat=39

[ ]19اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي،
حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون  -دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.
[ ]20حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،علي بن أمحد الصعيدي
العدوي.
[ ]21احلاوي الكبري ،ابو احلسن املاوردي ،دار الفكر ،بريوت..
[ ]22اخليار وأثرة يف العقود ،أبو غدة ،عبد الستار ،سلسلة صاال كامل للرسائل
اجلامعية يف االقتصاد اإلسالمي ،الكتاب الرابع دلة الربكة ،إدارة التطوير
والبحوث.1985 ،
[ ]23اخليارات يف األسواق املالية يف ضوء مقررات الشريعة اإلسالمية ،عبد الستار
أبو غدة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي
[ ]24اخليارات ،الصديق األمني الضرير ،جملة جممع الفقه اإلسالمي .الدورة السابعة،
العدد السابع.1992 ،
[ ]25اخليارات ،حممد املختار السالمي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة السابعة،
العدد السابع.1992 ،
[ ]26دار الكتب العلمية  -بريوت – 1418
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[ ]27الذخرية ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :حممد حجي،
دار الغرب ،بريوت.1994 ،
[ ]28الروض املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنع ،منصور بن يونس بن إدريس
البهوتي حتقيق :سعيد حممد اللحام ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]29زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن القيم اجلوزية ،حممد بن أبي بكر أيوب
الزرعي ،حتقيق :شعيب األرناؤوط  -عبد القادر األرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة  -مكتبة املنار اإلسالمية  -بريوت – الكويت ،ط1986 ،14م.
[ ]30سلسلة االستثمار احلديثة يف خيارات األسهم وخيارات مؤشرات األسهم،
قاسم محامي ،مطابع الفرزدق التجارية الرياض.
[ ]31سنن ابن ماجة ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،كتب حواشيه:
حممود خليل ،مكتبة أبي املعاطي.
[ ]32سنن النسائي ،أمحد بن شعيب بن علي اخلراساني ،النسائي ،موقع وزارة
األوقاف املصرية.http://www.islamic-council.com،
[ ]33صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،دار األرقم،بريوت ،د.ت.
[ ]34صحيح مسلم ،النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث العربي،
بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،د.ت.
[ ]35الصناعة املصرفية العربية وعامل التمويل احلديث ،األستاذ محود بن سنجور
وآخرين ،احتاد املصارف العربية.1995 ،
[ ]36عقود اخليارات من منظور إسالمي ،كمال توفيق حطاب ،حبث مقدم إىل مؤمتر
املناخ املالي واالستثماري يف جامعة الريموك.2002 ،
[ ]37عقود اخليارات ،وهبة الزحيلي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي.
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[ ]38العقود املستقبلية ورأي الشريعة اإلسالمية ،أمحد اإلسالمبولي،
رسالة دكتوراه ،اجلامعة األمريكية .2003
[ ]39عمل شركات االستثمار اإلسالمية يف السوق العاملية ،أمحد حمي الدين امحد،
ط1986 ،1
[ ]40الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة ،الصديق حممد الضرير ،البنك
اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،سلسلة حماضرات
العلماء البارزين رقم (.)4
[ ]41الفتاوى الكربى ،ابن تيمية ،امحد بن عبد احلليم ،حتقيق حسنني حممد خملوف
دار املعرفة ،بريوت ،ط1386 ،1هاا.
[ ]42الفتاوى الكربى ،ابن تيمية ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
[ ]43الفتاوى ،ابن تيمية  ،طبعة امللك سعود ،ط1382 1ه ،ج ،20ص .82
[ ]44الفروع وتصحيح الفروع ،حممد بن مفلح املقدسي ،حتقيق :أبو الزهراء حازم
القاضي
[ ]45الفروق ،أمحد بن أدريس الصنهاجي القرايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان.د.ت.
[ ]46الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،د ت.
[ ]47فقه البيوع املنهي عنها ،أمحد ريان ،البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب ،سلسلة حماضرات العلماء البارزين ،ط ،2ص،1998
ص.25
[ ]48الكايف يف فقه ابن حنبل ،ابن قدامه املقدسي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1
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[ ]49الكشاف االقتصادي آليات القرآن الكريم،حمي الدين عطية ،املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي1991،م.
[ ]50لسان العرب ،مجال الدين ،حممد بن مكرم ابن منظور املصري ،دار صادر،
بريوت ،د.ت.
[ ]51املبسوط ،السرخسي ،مشس الدين أبو بكر حممد بن أبي سهل ،حتقيق :خليل
حمي الدين امليس ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط1421 ،1ها 2000م
[ ]52املبسوط ،مشس الدين السرخسي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان 1986م.
[ ]53جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة الثانية ،جدة1986 ،م.
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Abstract. This research aims to identify the definition of the "Algharar", its rules, and its impact on the
financial derivation.Algharar effect on the most renewed transaction because it contains it, such as:
options contracts, and future contracts.
This research had an introduction, tow studies and a conclusion,Where the 1st study discuss the
definition of "Algharar", its kinds and its limitation. While the 2nd study discusses the financial
derivatives contracts and their relationship with it.The result of this study indicates "Algharar" effect
directly and fundamentally on the financial derivatives contracts, whether on the option contracts or
future contracts. In other side the study reached to another result that "Algharar" was the most reason of
the Contemporary financial crises.
Overcharge "Algharar" convert the contract to gamble contract, which accompanied by large
"Algharar", which is seen by ignorance and suspense, and waiting the market's instability.
The main recommendations of this study prevent the expansion in the financial derivatives Find
all legally acceptable alternatives such as the condition option and bond sale etc. In addition the study
recommended also the need to discipline the stock market controls of legality.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)9العدد ( ،)2ص ص ( ،864-759ربيع اثين 1437هـ/يناير 2016م)

توقف وجوب القضاء على دليل جديد
"دراسة أصولية فقهية"

قضاء الصالة املرتوكة عمدا أمنوذجا
د .حممد حممود علي الطوالبة ،1د .عارف عز الدين حسونة ،2و د .أمحد حسن الراببعة

3

 1أستاذ مشارك ،اجلامعة األردنية ،كلية الشريعة ،قسم الفقه وأصوله
 2أستاذ مشارك ،اجلامعة األردنية ،كلية الشريعة ،قسم الفقه وأصوله
 3أستاذ مشارك ،جامعة البلقاء التطبيقية ،كلية اهلندسة التكنولوجية

ملخ ص

البح ص  .اختلــأل األص ـوليون و أن وجــول قاــاء العبــاد ه ـ يتوقــأل لــل دلي ـ جديــد ،أم ال يتوقــأل

و هــا ا سـ لة
ليــه ،بـ ــا قاــامها فألمــر نفســه الــاؤ وجــا بــه أدامهــا أوال وقــد هرهــا لــل هــاا ا ـ
الفقهـاء و مكـم
األصولية خ فات و مسائ فقهية لع من أخطرها وأبعدها أثـرا و الفتـو والسـلوك – خـ
قااء الص ا فروضة ا رتوكة مدا بدون ار يبيح إخراجها ن وقتها؛ وخباصة مع شيوع الفتو و هاا العصر
لــة ،وهــركهم
بعــدم وجــول قاــائها ،شــيو ا أثــر و ســلوك بعــم ا ســلمإ اليــوم إن مــد اســتهانتهم داء الصـ
وسنإ؛ معولإ لل جمرد التوبة و ا ستقب  ،مع غري مطالبة داء ما فوهو .
أداءها أشهرا
ن
فهــاا مــا د ــاث إن البوــل ــن القــوء ال ـراجح و مكــم قاــاء الص ـ ا رتوكــة مــدا ،بعــد أــل أصــلها
األصويل الاؤ ابـتنيت ليه ،والاؤ كان له كبري األثر و الرتجيح فيها ،وأ ين بـه هوقـأل وجـول القاـاء لـل دليـ
جديد ،أو دم هوقفه ليه.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،أما بعد:
فقد شاعت يف هذا العصر فتوى بعدم وجوب قضاء الصالة املفروضة املرتوكة
عمداً بال عذر ،شيوعاً كان له أثر يف استهانة بعض املسلمني بأداء الصالة وتركهم إياها
مجلة ،معولني على عدم إجياب قضاء ما فوتوه منها ،واالكتفاء منهم مبجرد التوبة
واإلكثار من النوافل؛ وهو ما دعانا يف هذا البحث إىل بذل اجلهد يف حتري الراجح يف
هذه املسألة اخلالفية؛ ملعرفة ما إذا كان لتلك الفتوى رجاحة يف الدليل ،وللتنبيه على
ضعفها واحلث على ترك اإلفتاء بها إن مل يكن هلا يف الدليل ذلك.
على أننا لو قلنا بأن قضاء العبادة جيب بالدليل نفسه الذي وجب به أداؤها أوال؛
فإن هذا حينئذ أقوى دليل على وجوب قضاء الصالة املرتوكة عمداً ،وهو يوجب رفع
اخلالف يف وجوب قضائها عند كل من يقول بوجوب القضاء باألمر األول ،سواء أكان
موافقاً يف وجوب قضائها ،أم خمالفاً فيه ،وهو – لذلك – يغين عن اخلوض الكثري والنزاع
الشديد يف صحة قياس العامد على النائم والناسي يف وجوب قضاء الصالة عليه؛ فلهذا،
ونظراً إىل ابتناء الدليل والرتجيح يف مسألة قضاء الصالة املرتوكة عمداً ،على مسألة توقف
وجوب القضاء على دليل جديد – فقد رأينا أن نؤسس للكالم على قضاء املرتوكة عمداً،
بالكالم على توقف القضاء على دليل جديد؛ عارضني يف أثناء ذلك ملذاهب العلماء يف
كل مسألة من هاتني املسألتني ،مع بيان أقوى ما استدل به كل فريق منهم ،ومناقشته،
وختليص الراجح من األقوال فيها.
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مشكلة الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
هل يتوقف وجوب القضاء على دليل جديد ،أم جيب باألمر األول الذي
ثبت به األداء ؟ وما مذاهب العلماء وأدلتهم والراجح يف ذلك ؟
وهل جيب قضاء الصالة املفروضة املرتوكة عمداً بال عذر ،أم يسقط
وجوبها بعد خروج وقتها؛ حبيث ال جيب قضاؤها وال يصح وال يقبل ؟ وما مذاهب
العلماء وأدلتهم والراجح يف ذلك ؟
وما عالقة اخلالف يف توقف وجوب القضاء على دليل جديد ،باخلالف يف
حكم قضاء الصالة املرتوكة عمداً بال عذر ؟
الدراسات السابقة
مل جند – يف حد حبثنا واهلل أعلم – دراسة مستقلة مستقصية ختصصت بدراسة
مسألة توقف وجوب القضاء على دليل جديد ،ببحث أدلتها ومناقشتها ،وحتقيق
مذاهب العلماء فيها؛ ألن كل ما وجدناه من كالم على ذلك إمنا هو ما جاء يف أثناء
مبحثي القضاء واألمر يف أكثر كتب أصول الفقه القدمية واحلديثة ،وفيما ال يعدو –
غالباً  -الصفحتني والثالثة؛
ومن ثم فإن اجلديد الذي يأتي به هذا البحث بالنسبة إىل هذه املسألة هو ختصيص
موضوعها ببحث مستقل يلم شتاته ومتفرقاته ،ويتناوله على سبيل التقصي واالستطراد
وتتبع األدلة واملناقشات؛ مع التنبيه على أثر هام من آثارها الفقهية املرتتبة عليها.
أما بالنسبة إىل حكم قضاء الصالة املرتوكة عمداً :فهذا املوضوع من
املوضوعات اليت تناوهلا فقهاء املسلمني القدامى يف كتبهم الفقهية يف خمتلف املذاهب،
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كما تناوهلا الفقهاء املعاصرون يف كتاباتهم عن الصالة ،فأتت هذه الدراسة جلمع
شتات املادة العلمية ،أما الدراسات العامة واليت هلا صلة باملوضوع فمنها:
قضاء العبادات والنيابة فيها ،لسماحة الدكتور نوح علي سلمان ،وأصله رسالة
علمية ،وهو كتاب جيد يف موضوعه ومستوعب ،لكنه عام يف قضاء العبادات
مجيعها ،كما أنه مل يفصل القول يف مسألة الرتتيب يف قضاء الصلوات وما ينبين
عليها ،ومل جيمع بني الدراسة األصولية والفقهية.
منهجية البح
اتبعنا يف هذا البحث املنهج االستقرائي  -بتتبع أقوال العلماء وأدلتهم املبثوثة
يف كتبهم  -واملنهج التحليلي  -بتحليل تلك األقوال واألدلة ومناقشتها والنظر فيها
نظراً يزنها ويسرب غورها بقدر املستطاع  -واملنهج االستنباطي  -باستنباط احلكم
الشرعي يف مسأليت البحث من األدلة املذكورة فيه.
خطة البح وحمتواه
متهيد يف التعريف بالقضاء واألداء
املبح األول :توقف وجوب القضاء على دليل جديد
املطلب األول :حترير حمل النزاع يف املسألة
املطلب الثاني :مذاهب العلماء يف توقف وجوب القضاء على دليل جديد
املبح الثاين :قضاء الصالة املرتوكة عمداً بال عذر (أمنوذج تطبيقي).
املطلب األول :حترير حمل النزاع
املطلب الثاني :حكم قضاء الصالة املرتوكة عمداً بال عذر
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اخلامتة وأهم النتائج
هذا ونسأل اهلل التوفيق والسداد فيما تصدينا له ،واجتناب الزلل ،وعظيم
اخلطل ،واهلل يقول احلق ،وهو يهدي سواء السبيل.

القضاء لغة:

متهيد يف التعريف ابلقضاء واألداء واملراد برتك الصالة عمدا

تطلق كلمة القضاء يف اللغة على عددة معدان مرجعهدا إىلددى انقطداع الشديء و امده.
فيأتي مبعنى الدحُكْم ،وأَصل القَضاء القَطْع والفصل .و قَضاء الشديء :إىحككامُده وإىمكضداؤُه.
وكلُّ ما أحككِم عمله أَو أُتِمَّ أَو خُتِمَ أَو أُدِّيَ أَداء أَو أُوجِبَ أَو أُعكلِدمَ أَو أُنكفِدذَ أَو أُمكضِديَ فقدد
ي  ،و القضاء مبعنى العمل ،ويكون مبعنى الصنع والتقدير .وقد يكدون مبعندى الفدرا ،
قُضِ َ
ت دَيكنددي ،ومدن ذلدك :قدد
تقول :قَضَيت حاجتدي .ومبعندى األَداء واإلىنكهداء .تقدول :قَضَديك ُ
قَضى فالن دَيكنه ،تأْويله أَنه قد قَطَع ما لغَرميه علديه ،وأَدَّاه إىلديه وقَطَعَ ما بدينه وبدينه(.)1
القضاء اصطالحا:
ذكر األصوليون والفقهاء للقضاء عدة تعريفات مرجعهدا إىل (فعدل العبدادة املؤقتدة
خارج وقتها) ،فقالوا :القضاء تسليم عني الواجب بعد خروج الوقدت ( ،)2أو هدو اإلتيدان
( )1ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي ا صرؤ711-630( ،هـ1311-1233/م) ،لسان العرب ،ج،15
ص ،188 -186بريوت ،دار صادر( ،ط.)1
( )2الطوطاوؤ ،أمحد بن حممد بن إمسا ي (ت1231هـ1816/م) ،حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ،ج،1
ص ،286مصر ،ا طبعة الكرب 1318 ،هـ1900/م (ط .)3شيخي زاد  ،بد الرمحن بن حممد بن سليمان
الكليويب (ت1078هـ 1667 /م) ،جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر ،ج ،1ص ،214دار الكتا العلمية،
بريوت ،لبنان .الزيلعي ،ثمان بن لي(ت743هـ1342/م) ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،ج،1
ص ،185القاهر  ،دار الكتال اإلس مي 1313 ،هـ .1895/الغزايل ،حممد بن حممد أبو مامد ( 450ـ
505هـ 1058/ـ1111م) ،املستصفى من علم األصول ،ج ،1ص ،76حتقيق حممد بد الس م بد الشاو،
ط1413 ،1هـ ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،لبنان.
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باملأمور بعد خروج وقته احملدد له شرعاً( ،)3والقضاء كذلك إيقاع العبادة خارج وقتها الذي
عينه الشرع ملصلحة فيه (.)4
األداء لغة:
أَدَّى الشدديءَ :أَوكصَددلهُ ،و أَدَّى دَيكنَدده تَ ْأدِيَد ًة أَي قَضدداه ،واالسددم األَداء .ويقددال:
أَدَّى فالن ما علديه أَدا ًء و تَ ْأدِيةً .و تَأَدَّى إىلديه الدخَ ُرب أَي انكتَهى (.)5
األداء اصطالحا:
كمددا عددرف األصددوليون والفقهدداء األداء مبددا يفيددد أندده (فعددل العبددادة املؤقتددة يف
وقتها) ،فقالوا :األداء :تسليم عني الواجب يف وقتده ( .)6أو هدو اإلتيدان باملدأمور بده أو
ببعض معني منه يف وقته املقدر له شرعاً .وعند مجهور األصوليني والفقهاء فعدل بعدض
وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه واجباً كان أو مندوباً (.)7

( )3بد ا نعم ،حممود بد الرمحن ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،ج ،2ص ،100 – 99دار
الفايلة ،القاهر
( )4القراو ،أمحد بن إدريس (ت684هـ 1285 /م) ،الذخرية ،ج ،1ص ،67حتقيق حممد مجي ،ط
1994م ،دار الغرل ،بريوت.
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،14ص .26خمتار الصواح ،ص.5
( )6البخارؤ،

ء الدين بد العزيز بن أمحد (ت730هـ 1329 /م) ،كشف األسرار ،ج ،1ص ،203حتقيق

بد هللا حممود حممد مر ،ط1418هـ ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،لبنان .الطوطاوؤ ،حاشية
الطحطاوي ،ج ،1ص .286شيخي زاد  ،جممع األهنر ،ج ،1ص.214

( )7القراو ،الذخرية ،ج ،1ص .67اإلسنوؤ ،بد الرميم بن احلسن ( 704ـ  772هـ  1304 /ـ ،)1370
التمهيد ،ج ،1ص ،63حتقيق حممد مسن هيتو ،ط1400 ،1هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت .الرازؤ ،حممد
بن مر بن احلسإ (544ـ606هـ1149/ـ1209م) ،احملصول ،ج ،1ص ،148حتقيق طه العلواين،

ط1400 ،1هـ ،جامعة اإلمام حممد ،الرايض .بد ا نعم ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،ج،1
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وأما املراد برتك الصالة عمدا:
فذلك أن ترك الصالة قد يكون بغري تعمد؛ كالناسدي والندائم ،وقدد يكدون عدن
تعمد ،وهذا قد يكون بعذر كجمع التأخري بسدبب السدفر ،وقدد يكدون بغدري عدذر وهدو
تعمد ترك الصالة مع توفر األهلية كاملة؛ كمن يدخل وقت الصدالة وهدو عاقدل ذاكدر
عامل بوجوبها وال يوجد يف حقه عذر مبيح للتأخري ،فهذا هو املقصود ببحثنا ،على أنه
لدديس مددن العددذر عنددد الشددافعية التعدددي يف النددوم؛ بددأن ينددام يف الوقددت مددع ددن عدددم
االستيقا أو الشك فيه ،وكذا النسيان الناشئ عن منهي عنه كاحملرم من اللعب

()8

املبح األول :توقف وجوب القضاء على دليل جديد

املطلب األول :حترير حمل النزاع

ال بد قبدل الددخول يف مسدألة هدذا البحدث هندا مدن بيدان حمدل الندزاع فيهدا أوال،
وبيان املقصود ببعض ألفا هدا بياندا يتضدح بده حددود ذلدك احملدل؛ وذلدك بالتنبيده علدى
مخسة أمور ،على النحو التالي:
فصصلو  :املقصددود بالبحددث يف هددذه املسددألة هنددا هددو األمددر املقيصصد بوقصصي معصصني ،ال
األمر املطلق عن التقييد به؛ وذلك أن هلذه املسألة صورتني(:)9
الصصورة األوى :األمر املطلق الدذي مل يتقيدد بوقدت معدني يدؤدى الواجدب فيده؛
كأن يقول :افعل .بدون أي قيد زمين إليقاع الفعل فيه؛ وحينئذ فإن مل يفعدل املكلدف
الفعددل يف أول أوقددات اإلمكددان ،فهددل اتدداج إىل أمددر جديددد لفعلدده بعددد أول وقددت
اإلمكان ،أم يفعله بعد أول وقت اإلمكان بدنفس األمدر األول ؟ .فهدذه الصدورة األوىل
( )8البكرؤ بن السيد حممد شطا الدمياطي أبو بكر ،إعانة الطالبني ،ج ،1ص ،23بريوت ،دار الفكر.
( )9انظر الصورهإ و :الرازؤ ،احملصوء ،ج2ص420و 422والشوكاين ،إرشاد الفووء ،ص 187-186وابن
النجار الفتومي ،شرح الكوكا ا نري ،ج3ص50
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ليست من حمل النزاع يف مسألة هدذا البحدث؛ ألن كالمندا فيده منحصدر يف الكدالم علدى
قضاء الصالة الفائتة ،مع أن األمر بالصالة مقيد بأوقات الصلوات ،وليس مطلقداً عدن
التوقيت.
والصورة الثانية :األمر املقيد بوقت معني يؤدى الواجب فيه؛ كأن يقدول :أفعدل
يف هذا الوقت .وحينئذ فإن مل يفعل املكلف الفعل يف الوقت املعني ،فهل اتاج إىل أمدر
جديد لفعله بعد الوقت املعني ،أم يفعله بعد الوقت املعدني بدنفس األمدر األول ؟ وهدذه
الصورة الثانية هي حمل النزاع يف مسألة هذا البحث.
واثنيا :املقصود يف النزاع يف أن القضاء أيكون بداألمر األول أم ال ،هدو أن األمدر
األول بالفعل يف الوقت املعني أيستلزم األمر بالفعل بعد الوقت املعني ،أم ال يسدتلزمه ؟
ولدديس املقصددود أن األمددر األول بالفعددل يف الوقددت املعددني أهددو عصصني األمددر بالفعددل بعددد
الوقددت املعددني ،أم لدديس عيندده()10؟ وذلددك؛ ألن األصددوليني – علددى الصددحيح – ال
خيتلفون يف أن األمر األول بالفعل يف الوقت املعني لديس عصني األمدر بالفعدل بعدد الوقدت
املعني ،وإمنا اختلفدوا يف أن األمدر بالفعدل يف الوقدت املعدني أيسدتلزم الفعدل بعدد الوقدت
املعني أم ال يستلزمه ؟ ووجه اللزوم عند مدن يدراه :أن األمدر األول ملدا كدان يقصدد منده
إيقدداع الفعددل املددأمور بدده؛ فقددد صددار مشددعراً بطلددب اسددتدراك ذلددك الفعددل بعددد الوقددت
املعني( ،)11وأن األمر األول ملا أوجب ايقاع الفعل حبيدث ال تدربأ الذمدة إال بإيقاعده فقدد
لزم بقاء وجوب إيقاعه ولو بعد الوقت املعني إذا تعذر فعله يف الوقت املعني(.)12

( )10انظر :السيوطي ،شرح الكوكا الساطع ،ص 415والزركشي ،البور احمليط ،ج2ص133
( )11انظر :السيوطي ،شرح الكوكا الساطع ،ص 415واالنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص73
( )12انظر :الطوو ،خمتصر الروضة ،ج2ص 396واألنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص73
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وعلددى هددذا فددإن مقصددود القائددل يف حمددل النددزاع هنددا بددأن القضدداء يكددون بدداألمر
األول ،هو أن األمر األول بالفعل يف الوقت املعدني دل علدى األمدر بالفعدل بعدد الوقدت
املعني اب لتزام ،ال أنه دل عليه ابملطابقة وال ابلتضمن.
قال الزركشي " :ومعنى هذا اخلالف أنده هدل يسدتفاد مدن األمدر ضصمنا( )13األمدر
بالقضدداء ،أي يسصصتلزم ذلددك كمددا يسددتفاد مندده مجيددع الفوائددد الضددمنية ،أو ال يسددتفاد ؟
وزعم األصفهاني يف شرح احملصدول أن القدائلني بدأن القضداء بداألمر األول يقولدون إنده
يدل عليه مطابقصة ،وأن هذا هو حمل اخلالف ،ويساعده عبدارة ابدن برهدان :هدل بقيدت
واجبة باألمر السابق أم وجبت بأمر جديد "(.)14
وجاء يف فواتح الرمحوت " :ولعل مقصودهم أن املطالبة بشيء تتضمن مطالبدة
مثله عند فوته ،أبن يكون اللفظ دا عليص ابملطابقصة أو التضصمن ...فدالوجوب الدذي
هو شغل الذمة بالفعل بعد خروج الوقت هو الوجوب الذي كان قبل اخلروج ،وطلدب
إيقاع ذلك الفعل يف الوقت لتفريغ الذمة ،متضمن لطلب املثل  -يف األشياء الديت هلدا
مثل  -عند فوات األصل ،كتضمن امللزوم لالزم "(.)15
واثلثصا :أن النزاع يف األمر اجلديد الذي يثبت بده القضداء عندد مدن ال يثبتده بداألمر
األول ،يتندداول األمددر اجلديددد الثابددت بددالنص واألمددر اجلديددد الثابددت بإمجدداع أو قيدداس
أيضاً ،وال ينحصر يف األمدر اجلديدد الثابدت بدالنص فقدط؛ وذلدك كمدا لدو أمدر الشدارع
و أن األمر األوء ال يدء لل
( )13وا قصود بقوء الزركشي هنا (ضمنا) :اللزوم ،ال التامن؛ ألنه ال خ
القااء بداللة التامن اليت هي قسيم االلتزام وا طابقة؛ وذلك بدلي قوء الزركشي نفسه و بيان مقصود
بلفظ (ضمنا) " :أؤ يستلزم ذلك ." ..وبدلي ما جاء و فواهح الرمحوت أياا من التصريح ن داللة
التامن هنا غري مقصود لألصوليإ.
( )14انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص133
( )15انظر :األنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص73
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بقضاء الصالة الفائتة بالنوم أو النسيان ،فقسنا عليهدا يف إجيداب القضداء الصدالة الفائتدة
بال عذر شرعي( ،)16وكما لو أمجع العلماء على وجوب قضاء عبادة واجبدة مل يدرد يف
إجياب قضائها نص خاص؛ وهلذا عرب بعض األصدوليني يف هدذه املسدألة بقولده :بصدليل
جديددد ،أو بسصصبب جديددد ،بدددل قددول بعضددهم :أبمصصر جديددد؛ أعددين لكددون الدددليل أو
السبب أعم من األمر؛ مبا أن الدليل أو السبب يشمل النص واإلمجداع والقيداس ،وال
ينحصر يف النص غالباً كاألمر.
يقول اإلمام الغزالي " :جيب القضاء يف الشرع إما بصن

كقوله من نام عن صالة

أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو بقياس فإنا نقيس الصوم إذا نسيه على الصدالة إذا نسديها
ونددراه يف معناها "(.)17
وقال عبد العزيز البخاري " :وإن شئت قلت :جيب القضاء مبا جيدب بده األداء،
سواء كان املوجب نصا أو غريه "(.)18
وقال ابن أمري احلاج " :ولو قيل بدل أبمر جديد :بسبب آخر أو بدليل آخر غدري
األمر الذي به وجب األداء  -كما هو عبارة السرخسدي وأبدي اليسدر ،وهدو أوىل -
مشل القياس "

(.)19

وقال حممد األمدني الشدنقيطي " :وقصاس العلمداء علدى املنسدية ،واملغفدول عنهدا،
واليت نيم عنها – املرتوكدة عمدداً ،بداألوىل؛ ألنده إذا وجدب القضداء مدع العدذر ،فمدع
عدمه أوىل "

(.)20

( )16الشنقيطي ،نثر الورود لل مراقي السعود ،ص.184
( )17انظر :الغزايل ،ا ستصفل ،ج1ص216
( )18البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص139
( )19انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص169
( )20انظر :الشنقيطي ،نثر الورود لل مراقي السعود ،ج1ص184
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على أن أبا زيد الدبوسي من احلنفية قد نبه على أن من مشايخ احلنفية املتدأخرين
القائلني بأن القضاء بأمر جديد  -من شرط أن يكون ذلدك األمدر اجلديدد ثابتداً بدالنص
فقط ،ومنع كونه ثابتاً بالقياس أو بغريه من األدلة غري النصية؛ وذلك قوله رمحه اهلل:
" اختلف املشايخ املتأخرون يف قضاء العبادات ،فقال بعضهم :ال جيب إال ابلن

"

(.)21

والواقع أن عبارة العلماء بلفظ (األمر اجلديد)()22عن الدليل اجلديدد الدذي جيدب
القضاء به ،مشكلة؛ ألنها حتتمل أن يراد باألمر اجلديد النص فقط ،وأن يراد به ما يعم
النص وغريه من أنواع الدليل؛ وهلذا كان للعلماء حيال هذا التعبري موقفان:
فاآلمدي( )23والطويف( )24مثالً اعتربا أن من عرب بلفظ األمصر ،فهدو يريدد الصن

ال

غري؛ بدليل أنهما جعال قول الدبوسي جبواز ثبوت القضاء بالقيداس أيضداًً ،قدوالً ثالثداً
يف املسألة ،يف مقابلة القول بثبوته بالنص ال غري ،والقول بثبوته باألمر األول ال غري.
أما ابن أمري احلاج مثالً ،فلم يعد املعرب بلفظ األمر ،مريدا به النص ال غدري ،بدل
عد ذلك منه قصوراًيف العبارة ،حتى تعقبده لدذلك بدأن استحسدن لده لدو اسدتبدل بلفدظ
األمر لفظ الدليل أو السبب؛ ليشمل القياس أيضاً.
وعلى أية حال فدإن حتقيدق هدذا املقدام تدا اتداج اسدتقراء وتتبعدًا ألقدوال العلمداء
ليس هنا مكانه؛ فنكتفي باإلشارة ههنا إليه ،ثدم نفدرتض يف حمدل الندزاع يف مسدألة هدذا
البحث هنا أن من مجلة من جعل القضاء بدليل جديد من شدرط فيده أن يكدون نصداً ال
غري؛ وذلك احتياطاً هلذا االحتمال ،ومتابعة لإلمام الدبوسي يف تصراه – تصدرااً ال
( )21الدبوسي ،هقومي األدلة ،ص87
( )22وهو الشائع ،انظر مث  :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص199وابن بدران ،ا دخ  ،ص 227والشوكاين ،إرشاد
الفووء ،ص186
( )23نظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص199
( )24انظر :الطوو ،شرح خمتصر الروضة ،ج2ص395
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خفاء فيه  -بوجود هذا الفريق؛ وعلى هذا فإننا يف مسألة هذا البحث هنا ،جنعل مدن
حمل النزاع فيها ما لو كان وجوب القضاء بالنص فقط ،أو بغريه من األدلة أيضاً.
ورابعا :املقصود بالفعل الذي يقع به القضاء والذي اختلفوا يف حمل الندزاع هندا يف
أن األمر به أيكون باألمر األول أم بأمر جديد – هو الفعل الذي هو مثصل معقصول للفعدل
ال يصدرك
الفائت املدأمور بده يف األمدر األول؛ حبيدث يكدون الفعدل بعدد الوقدت املعدني فعد ً
العقل مماثلت للفعل الفائي املأمور به يف الوقت املعني؛ وذلك كقضاء الصالة بالصالة،
وقضدداء الصددوم بالصددوم .أمددا إن كددان القضدداء بعددد الوقددت املعددني بفعصصل غصصري مماثصصل عقصصال
للفعصصل الفائصصي ،فددال بددد حينئددذ مددن أمددر جديددد باتفدداق األصددوليني كمددا قددال البخدداري؛
وحينئددذ ال يكددون القضدداء بالفعددل غددري املماثددل مددن حمددل النددزاع يف مسددألة البحددث هنددا؛
وذلك كقضاء الصوم الفائدت بدالعجز عنده ،بالفديدة ال بالصدوم؛ فدإن العقدل ال يددرك
تاثلددة الفديددة للصددوم؛ إذ ال مياثددل الصددوم يف العقددل إال الصددوم؛ وهلددذا احتدداج األمددر
بقضاء الصوم بالفدية  -ال بالصوم  -إىل أمر جديد باتفاق األصوليني(.)25
قال عبد العزيز البخاري " :واخلالف يف القضاء مبثل معقول ،فأمدا القضداء مبثصل
غري معقول ،فال ميكن إجيابه إال بنص( )26جديد باالتفاق "(.)27

( )25انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص 167والزركشي ،البور احمليط ،ج2ص133
( )26ي مظ هنا أن الشرط و موجا ا ث غري ا عقوء أن يكون نصا ال غري؛ ألن ا ث ا مل يكن معقوال
مدرك ا ماثلة و العق مل يكن للعق أو للقياس مدخ و هقرير مماثلته للواجا الفائت ،فلهاا هوقأل
ا ث ا عقوء؛ فإن العق ا كان يدرك مماثلته للواجا الفائت ،فقد أمكن
إ ابه لل النص؛ وهو خب
أن هثبت مماثلته فلعق  ،وأن يستغىن و إثباهتا لالك ن النص اجلديد.
( )27البخارؤ ،كشأل األسرار ن أصوء البزدوؤ ،ج1ص139واانظر أياا :الزركشي ،البور احمليط،
ج2ص133
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ولكن حمب الدين بن عبد الشكور– ووافقه األنصاري يف شرحه – استظهر مدن
كالم األئمدة احلنفيدة أن موضدع اخلدالف هدو القضداء مبثدل معقدول أو مبثدل غدري معقدول
أيضاً؛ وأن اخلدالف لدذلك ال ينحصدر يف القضداء باملثدل املعقدول فقدط؛ وقدد سدك يف
ذلك بأن كون اخلالف يف القضاء مطلقاً مبثل معقدول أو مبثدل غدري معقدول ،هدو الظداهر
من كالم األئمة الذين أطلقدوا القدول فيده ،كفخدر اإلسدالم البدزدوي ،واإلمدام مشدس
األئمة السرخسي(.)28
والواقع أن ما استظهره حمب الدين ووافقه عليه األنصاري  -رمحهما اهلل -
بعيد؛ ألن املثل إن مل يكن معقوالً حبيث يددرك العقدل تاثلتده للواجدب بداألمر األول،
بال توقف يف إدراك تاثلته على دليل جديد يدل عليهدا ،فكيدف جيدب بداألمر األول ؟
أعين ألن العقل إذا كان ال يدركه – ألنه ليس مثالً معقوالً للواجب باألمر األول ،مدع
أن العقل ال يدرك إال املثل املعقول  -فمن أين يأتي تصوره ،ثدم جعلده واجبداً بداألمر
األول مبا ال مياثله ؟
يقول البخاري يف تقرير احلاجة إىل األمر اجلديدد يف إثبدات املثدل غدري املعقدول" :
ولعدم تصرف الرأي فيما ال ندركه ،قلندا :إن مدا ال يددرك بالعقدل مثلده ،ومل يدرد فيده
نص ،يسقط؛ ألن إجياب املثدل متوقدف إمدا علدى إدراك العقدل لديمكن إجيابده بالسدبب
األول ،أو على السمع؛ فإذا مل يوجد واحد منهما ،فال وجه إال اإلسقاط "

(.)29

على أن االحتمال قدائم أن يكدون حمدب الددين أراد مبدا اسدتظهره أن األمدر األول
يوجب املثل معقوالًكان أم غري معقول ،إال أن تعديني صدفة املثدل غدري املعقدول متوقدف
على دليدل آخدر غدري العقدل – مبدا أن العقدل ال يددرك تاثلتده للواجدب  -وغدري األمدر
( )28انظر :األنصارؤ ،فواهح الرمحوت شرح مسلم الثبوت حملا الدين بن بد الشكور ،ج1ص72
( )29انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص152
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األول – مبا أن األمر األول يوجب املثل فقط وال يوجب صدفته أيضداً – وهدو مدا يلمدح
إليه قول األنصاري " :إن طلب األصل متضمن لطلب املثدل عندد الفدوات ،معقدوالً أو
غددري معقددول "( .)30وحينئددذ فقددد آل األمددر إىل االتفدداق علددى احلاجددة إىل دليددل جديددد يف
القضاء باملثل غري املعقول؛ إال أن البخاري ومن معه جيعلون ذلدك الددليل اجلديدد آمدراً
بالقضاء ومبينا صفة املثل غري املعقول معدا ،وأن حمدب الددين واألنصداري ومدن معهمدا
جيعلون ذلك الدليل اجلديد مبيناً صفة املثل غري املعقول فقط ،وال جيعلونه آمرا بالقضاء
أيضاً ،مبا أن األمر بالقضاء عنددهم ثابدت بداألمر األول ال بدذلك الددليل اجلديدد ،واهلل
تعاىل أعلم.
وباجلملة فإن قضاء الفعل الفائت إمدا أن يكدون مبثدل معقدول هدو الفعدل املماثدل
للفعل الفائت تاثلة يدركها العقل مبجرده – كقضاء الصالة بالصدالة والصدوم بالصدوم
– وإما أن يكون مبثل غري معقول هو الفعل الذي ال يدرك العقل مبجدرده تاثلتده للفعدل
الفائت ،كقضاء الصوم بالفدية ال بالصوم؛ وحينئذ:
فإن كان قضاء الفعل الفائت مبثل له معقول :فهذا هو حمل النزاع يف هذه املسدألة
هنا ،حبيث إن من قال إن القضاء ال اتاج إىل أمر جديد به ،فهو يقول بعدم احلاجة إىل
أمر جديد يف القضاء باملثل املعقدول .وإن مدن قدال إن القضداء اتداج إىل أمدر جديدد بده،
فهو يقول باحلاجة إىل أمر جديد يف القضاء باملثل املعقول.
وإن كددان قضدداء الفعددل الفائددت مبثددل لدده غددري معقددول :فددإن األصددوليني – عل دى
اجلملة  -متفقون حينئذ على االحتياج إىل دليل أو أمر جديد يف القضاء؛ وذلدك ألن
هذا املثل ملا كان العقل عاجزاً عن إدراك تاثلته للفعل الفائت ،مل يكن العقل حجدة يف
إثبات كونه تاثالً له؛ فاحتجنا لذلك إىل أمر جديد بذلك املثدل غدري املعقدول يكدون هدو
( )30انظر :األنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص74
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احلجة يف بيان كونه تاثال للفائت بعد عجز العقل عن إدراك تلدك املماثلدة بينهمدا .وإمندا
مل يكددف نفددس األمددر األول يف إجيدداب ذلددك املثددل غددري املعقددول؛ ألن األمددر األول أمددر
بالفعل الفائت – كالصوم  -وهو غري الفعل الذي يقع به القضاء – كالفديدة – مبدا أن
فرض املسألة أن الفعل الذي يقع به القضاء هنا ليس تاثالً عقدالً للفعدل الفائدت .وهدذا
خبالف ما لدو كدان القضداء مبثدل معقدول يددرك العقدل تاثلتده للفعدل الفائدت – كقضداء
الصالة بالصالة والصوم بالصوم  -فإن العقل حينئذ ملا كان يدرك ويعقل كون الفعل
الذي يقع به القضاء تاثالً للفعل الفائت فقد صار هو احلجة يف إدراك تلك املماثلة()31؛
املماثلة()31؛ حبيث جيب القضاء بدليل هو نفس األمر األول ،وجتب املماثلة بدني الفعدل
الذي يقع به القضداء والفعدل الفائدت ،بددليل هدو العقدل الدذي ال يددرك املماثلدة إال يف
املثل املعقول؛ وهو ما يعين أنه مل تبق حاجة إىل أمدر جديدد بالقضداء عندد مدن يدرى أن
القضاء يكون بنفس األمر األول.
ولكن يالحظ ههندا أن العقدل وإن كدان ال يددرك املثدل غدري املعقدول؛ إال أنده ال
مينعه ،وال مينع كونه يف الواقع ونفدس األمدر مدثال للفائدت؛ ألن عددم إدراك املماثلدة ال
يعين عدم وجودها وإمكانها؛ ألن عدم الوجدان ال يستلزم عدم الوجود.
قددال ابددن أمددري احلدداج( " :مبثددل معقددول) :أي مدددرك للعقددل تاثلتدده للفائددت،
كالصالة للصالة ،والصوم للصوم .وإمنا قيد املثل باملعقول؛ ألنه مبثل غري معقول ،أي
غري مدرك للعقل تاثلته للفائت؛ لعجزه ،ال أن العقل ينفيه واكم بعدم تاثلته "(.)32
وخامسصا :املراد باألمر اجلديد الذي اختلفوا يف حمل النزاع هنا أن القضاء يتوقدف عليده
أم ال  -هو األمر بفعل مثل الفائت بعد الوقت املعني أمرا واحدا شامال للواجب كلما فات،
( )31انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص167
( )32ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص 167وانظر هاا القوء أياا و :أمري فدشا  ،هيسري التورير،
ج2ص201

774

حممد حممود لي الطوالبة وآخرون...

وليس املراد أن يتجدد من الشارع أمر بالقضداء كلمدا فدات الواجدب؛ إذ األصدوليون متفقدون
على أن القضاء ال اتاج أمراً جديداً يتجددد مدن الشدارع كلمدا فدات الواجدب بداألمر األول؛
ألن زمن الوحي قد انقرض بوفاته صلى اهلل عليده وسدلم؛ وعلدى هدذا فداألمر اجلديدد اآلمدر
بقضاء الصالة املنسية أو املغفول عنها مثالً ،هو أمر شامل لكل صالة منسدية أو مندوم عنهدا،
وال حنتاج أمراً جديدًا ادثه الشارع عند كل صالة تنسى أو ينام عنها.
ويف هذا يقول الزركشدي رمحده اهلل " :واملدراد بداألمر اجلديدد إمجداع أو خطداب
جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت ،ال أنه يتجدد عند فوات كل واجب
األمر بالقضاء؛ ألن زمن الوحي قد انقرض "(.)33
هذا ويتخلص من جمموع ما تقدم يف حترير حمل الندزاع ،أنده حمصدور يف أن األمدر
املقيد بوقت ،هل يستلزم األمر بالقضاء مبثل معقول ،أم ال بد من دليل أو سبب جديدد
للقضاء ال يشرتط أن يتجدد من الشارع كلما فات الواجب باألمر األول ؟
املطلب الثاين :مذاهب العلماء يف توقف وجوب القضاء على دليل جديد
اختلف العلماء يف هذه املسألة على مذهبني:
املصذهب األول :أن القضاء ال بد له من دليل جديد ،فدال يثبدت بداألمر األول.
وهو مذهب مجهور األصوليني؛ فقد نسبه السرخسي( ،)34وعبد العزيز البخداري

()35

إىل العراقيني من احلنفيدة .ونسدبه ابدن أمدري احلداج إىل أكثدر األصدوليني ،مدنهم احلنفيدة
العراقيددون( .)36وقددال العدداملي مددن احلنفيددة :إندده الالئددق بفددروع أصددحابنا( .)37وقددال
( )33الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص134
( )34انظر :السرخسي ،أصوله ،ج1ص45
( )35انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص139
( )36انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص167
( )37انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص131
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األنصاري احلنفي " :عليه األكثر من الشافعية واملالكية ،وبعض منا ،كأبي اليسر
وأتباعه"

()39

()38

وحكي عن أبي احلسن الكرخي( )40احلنفدي .وبده قدال ابدن احلاجدب(،)41

والقرايف من املالكية ،وقال " :هو مشهور املدذاهب "( .)42وقدال البداجي املدالكي :إنده
الصحيح .ونقله الباجي عن القاضي أبي بكر ابن العربي ،وابن خدويز مندداد ( )43مدن
املالكيدددة .ونسدددبه الطدددويف إىل اإلمدددام مالدددك ( .)44ونسدددبه الغزالدددي إىل احملصدددلني مدددن
األصددوليني ( ،)45وقددال :إندده الصددحيح ( .)46وقددال الزركشددي " :أكثددر احملققددني مددن
أصحابنا عليه ،منهم أبدو بكدر الصدرييف وابدن القشدريي ...وهدذا هدو الصدواب " (،)47
ونسددبه عبددد العزيددز البخدداري( ،)48وابددن أمددري احلدداج ( )49إىل عامددة الشددافعية .وبدده قددال
مدددنهم :الفخدددر الدددرازي ( ،)50واآلمددددي( ،)51وقدددال" :هدددو مدددذهب احملققدددني مدددن
( )38ونسبه إن صدر اإلس م أيب اليسر أياا :البخارؤ و كشأل األسرار ،ج1ص139
( )39انظر :األنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص72
( )40انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص 131وأبو احلسإ البصرؤ ،ا عتمد و أصوء الفقه ،ج1ص146
( )41انظر :ابن احلاجا ،خمتصر ا نتهل ،ج1ص679
( )42انظر :القراو ،نفائس األصوء ،ج4ص1603
( )43انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص131
( )44انظر :الطوو ،شرح خمتصر الروضة ،ج2ص395
( )45انظر :الغزايل ،ا ستصفل ،ج1ص215
( )46انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص131
( )47انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص131
( )48انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص139
( )49انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص167
( )50انظر :الرازؤ ،احملصوء ،ج2ص420
( )51انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج1ص 203ميل قاء " :القااء ندث إمنا ا مر جمدد ،وال يستد ي أمرا
سابقا .وإمنا مسي قااء ا فيه من استدراك مصلوة ما نعقد سبا وجوبه ".
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أصحابنا"( )52والشريازي ،وقال :هو األصح ،وعده وجها لألصحاب الشافعية(،)53
ونسبه ابدن السدبكي( ،)54والسديوطي( ،)55وابدن قدامدة ( ،)56والطدويف ( )57إىل األكثدر.
ونسددبه ا ددد ابددن تيميددة إىل أكثددر الفقهدداء واملددتكلمني ،وقددال " :هددو أقددوى عندددي،
وكذلك اختاره ابن عقيل( )58وأبو اخلطاب ( ،)59ونصره "( )60وعده ابن مفلح احلنبلي

( )52انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص199
( )53انظر :الشريازؤ ،اللمع ،ص 16ميل قاء رمحه هللا " :فإن فات الوقت الاؤ لق ليه العباد فلم يفع ،
فه ا القااء أم ال فيه وجهان ،من أصوابنا من قاء :ا .ومنهم من قاء :جيب إ أبمر
اثن ،وهو األصح؛ ألن ما بعد الوقت مل يتناوله األمر ،ف ا الفع فيه كما قب الوقت " .وهباا يتبإ
سهو اإلمام ابن السبكي وغري ممن نسا الشريازؤ إن القوء بوجول القااء فألمر األوء(انظر :ابن
السبكي ،ع اجلوامع ،ص ،)42وهو ما د ا العطار إن أن قاء " :والشريازؤ موافق لألكثر ،كما و عه
وشرمه ،وذكر و األق سهو " (العطار ،ماشيته لل ع اجلوامع ،ج1ص )487وهو ما د ا السيوطي
أياا إن أن قاء بعد أن ساير ابن السبكي و نسبة الشريازؤ إن القوء بوجول القااء األمر األوء" :
قي  :والنق ن الشريازؤ سهو؛ فإنه صوح و عه وشرمه قوء األكثرين " (السيوطي ،شرح الكوكا
الساطع نظم ع اجلوامع ،ص 415لما ن مقصودمها بقوء األكثرين هو إ ال القااء فألمر اجلديد.
( )54ابن السبكي ،ع اجلوامع ،ص42
( )55انظر :السيوطي ،شرح الكوكا الساطع ،ص415
( )56انظر :ابن قدامة ،روضة الناظر ،ج1ص204
( )57انظر :الطوو ،شرح خمتصر الروضة ،ج2ص395
( )58انظر :ابن قي  ،لي بن قي (ت 513هـ 1119/م) ،الواضح و أصوء الفقه ،حتقيق الدكتور بد هللا
الرتكي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1999 ،م ،ط 1ج3ص61
( )59انظر :أبو ا طال الكلوذاين ،حممود بن أمحد (ت510هـ1116/م) ،التمهيد و أصوء الفقه ،حتقيق
الدكتور مفيد أبو مشة ،جد  ،دار ا دين1985 ،م ،ط ،1ج1ص 252-251ميل قاء ابو ا طال
و هاا ا اها " :وهو األقو ندؤ ".
( )60انظر :آء هيمية ،ا سود  ،ص24
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األشهر( .)61وبه قال ابن السمعاني( )62ونسبه الشدوكاني إىل اجلمهدور ( ،)63وقدال :هدو
احلددق( )64وحكدداه ابددن أمددري احلدداج ( ،)65وعبددد العزيددز البخدداري( ،)66واآلمدددي(،)67
والطويف( )68عن عامة املعتزلة ،منهم أبو احلسني( ،)69وأبو عبد اهلل البصريني(.)70
على أن مدن مشدايخ احلنفيدة املتدأخرين القدائلني بدأن القضداء ال يكدون إال بددليل
جديد ،من شرط يف هذا الدليل اجلديدد أن يكدون نصصا فقدط ومندع كونده غدري ندص مدن
قياس أو غريه من األدلة ،كما أوضحناه يف حترير حمل النزاع.

( )61انظر :ابن مفلح ،الفروع ،ج1ص 225ميل قاء و مق قااء الصوم لل احلائم وك معاور و
الفطر " :وهقايه إ ا ا ،هي وك معاور ،فألمر السابق ،ال مر جديد و األشهر ".
( )62انظر :ابن السمعاين ،قواطع األدلة ،ص92
( )63ونسبه إن اجلمهور أياا حممد األمإ الشنقيطي و نثر الورود لل مراقي السعود ،ج1ص184
( )64انظر :الشوكاين ،ارشاد الفووء ،ص187
( )65انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص167
( )66انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص139
( )67انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص199
( )68انظر :الطوو ،شرح خمتصر الروضة ،ج2ص395
( )69انظر :أبو احلسإ البصرؤ ا عتزيل ،ا عتمد و أصوء الفقه ،ج1ص 144وقد نسا الزركشي إن أيب
احلسإ قوله ف اها الثاين القائ ن القااء ا فألمر األوء (انظر :الزركشي ،البور احمليط،
ج2ص )132والظاهر أن أف احلسإ ا عتزيل إمنا يقوء هباا ا اها األوء وهو امتياج القااء إن أمر
جديد؛ ميل قاء و ا عتمد ص " :144فل و األمر ا ؤقت ه يقتاي الفع فيما بعد الوقت إذا
صل ا كلأل و الوقت أم ال ا لم أنه ال يقتاي الفع فيما بعد الوقت ،أطاع ا كلأل و الوقت أم
صل فيه ،وحيتاج فعله فيما بعد الوقت إن داللة أخر ".
( )70انظر :أبو احلسإ البصرؤ ا عتزيل ،ا عتمد و أصوء الفقه ،ج1ص 146والزركشي ،البور احمليط،
ج2ص131
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واملصصذهب الثصصاين :أن القضدداء يثبددت بدداألمر األول بدداألداء( ،)71وال اتدداج إىل
دليددل جديددد يثبتدده .وهددو مددذهب كددثري مددن احلنفيددة( ،)72ومجاعددة مددن الشددافعية ومددن
احلنابلة ومن املعتزلة؛ حيث نسبه السرخسي إىل األكثر من مشايخ احلنفيدة ،وقدال:
"هددو األصددح"( .)73ونسددبه إىل بعددض احلنفيددة ابددن احلاجددب( ،)74وابددن برهددان( )75وابددن
السمعاني(،)76
والغزالي( ،)77وابن قدامدة( ،)78والطدويف( . )79ونسدبه الزركشدي إىل األكثدر مدن
احلنفية ،منهم اجلصاص أبو بكر الرازي( .)80وقال األنصاري( )81وابن أمدري احلداج

()82

( )71ومن العلماء من رب ن ثبوت القااء فألمر األوء بقوله " :يثبت القااء مبا يثبت به األداء " (انظر
مث  :أمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص )200وذلك ا تبارا ن األداء إمنا ثبت فألمر األوء .قاء
الزركشي " :فه ا القااء مر جديد ابتداء ،أم ا ابلسبب الذي جيب ب األداء ،وهو األمر
السابق (انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص.)131
( )72انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص 199ميل نسا هاا ا اها إن كثري من احلنفية الفقهاء
( )73السرخسي ،أصوله ،ج1ص46
( )74انظر :ابن احلاجا ،خمتصر اجملتىب ،ج1ص679
( )75انظر :أء هيمية ،ا سود  ،ص24
( )76انظر :ابن السمعاين ،قواطع األدلة ،ص92
( )77انظر :الغزايل ،ا ستصفل ،ج1ص215
( )78انظر :ابن قدامة ،روضة الناظر ،ج1ص204
( )79انظر :الطوو ،شرح خمتصر الروضة ،ج2ص395
( )80انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص 132وقد نسا هاا ا اها إن أيب بكر الرازؤ اجلصاص أياا:
ابن السبكي و ع اجلوامع ،ص 42والعطار و ماشيته ،ج1ص 485والطوو و شرح خمتصر الروضة،
ج2ص .395وكون ا قصود فلرازؤ هنا أف بكر اجلصاص ال الفخر الرازؤ ،هو الصويح ،خ فا ا ز م
العراقي (انظر :السيوطي ،شرح الكوكا الساطع ،ص 415والشنقيطي ،نثر الورود ،ص.)184
( )81األنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص72
( )82انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص167
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وأمددري بادشدداه( :)83إندده " املختددار لعامددة احلنفيددة ،كالقاضددي أبددي زيددد الدبوسددي(،)84
ومشس األئمة السرخسي ،وفخر اإلسدالم علي بن حمدمد البدزدوي( ،)85ومتدابعيهم
" .ونسبه أمري بادشاه إىل كثري من الشافعية( . )86ونسبه عبد العزيز البخداري( ،)87وابدن
( )83انظر :أمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص200
( )84ونسبه إن الدبوسي أياا :البخارؤ و كشأل األسرار ،ج1ص 139والصويح – فيما أرا وهللا أ لم – أن
الدبوسي قائ بثبوت القااء بدلي جديد ،وال يقوء بثبوهه فألمر األوء؛ وذلك ألنه أجال لل من قاء بثبوهه
فلنص فقط مبا يدء لل أن القااء و العبادات واجا فلقياس أياا ،وال يتوقأل وجوبه لل النص فقط؛
وذلك قوله رمحه هللا .." :أ ا بتفويت الواجا مثله قياسا من غري نص فنقوء نه ا؛ ألن هللا هعان قد
أوجا و فل الصيام والص القااء ف ث و الوقت الاؤ لم سببا لشرع مطلق الصوم والص باد ؛
فيقاس ليهما غريمها "(الدبوسي ،هقومي األدلة ،ص .)87ولو كان رمحه هللا يقوء بثبوت القااء فألمر األوء
فقط ،ال بدلي جديد من النص أو القياس ،ا صرح مبا يدء لل أن القااء و العبادات اثبت فلقياس .ب إن
اهلندؤ واآلمدؤ والطوو وغريهم قد دوا الدبوسي لالك قائ و ا س لة مباها اثلل هو أن القااء ا
ابلقياس أياا ،ال بن

فقط ،وال ابألمر األول ،وهو ما نا اآلمدؤ بقوله " :ونق

ن أيب زيد الدبوسي أنه

قاء بوجول القااء بقياس الشرع "(اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص .)199وما نا الطوو بقوله " :و ا
القااء بقياس الشرع ند أيب زيد الدبوسي "(الطوو ،شرح خمتصر الروضة ،ج2ص .)395وهو ما نا الزركشي
أياا بقوله " :ونق اهلندؤ ن صاما التقومي قوال اثلثا أنه [ أؤ القااء ] ا ابلقياس لل العبادات الفائتة
ن وقتها الواجا قاامها و الشرع؛ فإنه األكثر ،جبامع استدراك مصلوة الفائتة ..وقاء بعاهم :و ند أيب زيد
الدبوسي أن وجول القااء إمنا هو بقياس الشرع ..فك نه قاس القااء لل ا عاوضات الشر ية "(الزركشي،
البور احمليط ،ج2ص .)132فعلل هاا فإن الصويح – وهللا أ لم – أن الدبوسي يقوء بوجول القااء بدلي
جديد ال فألمر األوء ،ولكنه ال يشرتط و الدلي اجلديد أن يكون نصا ال غري – وال أن يكون قياسا ال غري؛
إذ يبعد أن مينع الدبوسي وجول القااء فلنص  -ب يز كونه قياسا ،وهو هباا موافق لألكثرين ممن جعلوا
وجول القااء بدلي جديد ال فألمر األوء ،ولكنهم مل حيصروا الدلي و النص فقط ،ب أجازوا كونه قياسا أو
إ ا ا ،كما نقلنا من أقواهلم و حترير حم النزاع و ا س لة آنفا.
( )85انظر نسبة هاا القوء إن البزدوؤ أياا و :البخارؤ ،كشأل األسرار ن أصوء البزدوؤ  ،ج1ص139
( )86انظر :أمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص200
( )87انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص139
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أمري احلاج()88وا د ابن تيمية( )89إىل بعض الشافعية .ونسبه عبد العزيز البخداري(،)90
والزركشي( )91واآلمدي( )92واألنصاري( ،)93وابن
أمري احلاج( ،)94وأمري بادشاه( )95إىل احلنابلة ،منهم الطويف( ،)96وابدن بددران(،)97
وابدن قدامدة( ،)98ومددنهم فيمدا ذكدره ابددن النجدار( )99وا دد ابددن تيميدة()100و القاضدي أبددو
يعلى ،واحللواني ،وغريهم .وقال الزركشي " :حكاه ابدن برهدان عدن بعدض املعتزلدة..
وبه قال عبد اجلبار "( )101مدنهم .وحكداه عبدد العزيدز البخداري( )102وابدن أمدري احلداج

()103

وأمددري بادشدداه( )104عددن عامددة أصددحاب احلددديث .وقددال الزركشددي " :وهددو دداهر نددص
( )88انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص167
( )89انظر :آء هيمية ،ا سود  ،ص24
( )90انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص139
( )91انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص132
( )92انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص199
( )93انظر :األنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص72
( )94انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص167
( )95انظر :أمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص200
( )96انظر :الطوو ،شرح خمتصر الروضة ،ج2ص395
( )97انظر :ابن بدران ،ا دخ  ،ص227
( )98ابن قدامة ،روضة الناظر ،ج1ص204
( )99انظر :ابن النجار ،الكوكا ا نري ،ج3ص50
( )100انظر :آء هيمية ،ا سود  ،ص24
( )101انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص 132وقد مكا ن بد اجلبار أياا :ابن السبكي و ع
اجلوامع ،ص 42والعطار و ماشيته ،ج1ص 485والشنقيطي ،و نثر الورود ،ج1ص184
( )102انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص139
( )103انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص167
( )104انظر :أمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص200
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الشافعي يف األم( ،)105لكن إمدام احلدرمني يف بداب التطدوع مدن النهايدة قدال :إن القضداء
بدأمر جديددد عندد الشددافعي .ويؤيدده نصدده يف الرسدالة( )106علددى أن الصدوم ال جيددب علددى
احلائض وإمنا وجب القضاء بأمر جديد(.)107
وقبل العرض ألدلة الفريقني يف هذه املسألة ومناقشتها ،ننوه مبا ذكره غدري واحدد
من العلماء من أن سبب اخلالف يف هذه املسللة هو تعارض قاعددتني يف الفعدل املدأمور
به أمراً مقيداً بوقدت معدني ،إذا فدات ومل يدؤد يف ذلدك الوقدت؛ وهمدا قاعددة( :األمدر
باملركب أمر بأجزائه الثانية) ،وقاعدة( :أن الفعل يف وقدت معدني ال يكدون إال ملصدلحة
ختتص بدذلك الوقدت) .قدال الزركشدي " :فمدن الحدظ القاعددة األوىل ،قدال :القضداء
باألمر األول؛ ألنه اقتضى شيئني :الصالة ،وكونها يف ذلك الوقت .فهو مركب؛ فدإذا
تعذر أحد جزأي املركب ،وهدو خصدوص الوقدت ،بقدي اجلدزء اآلخدر ،وهدو الفعدل؛
فيوقعه يف أي وقت شاء .ومن الحظ القاعدة الثانية قال :القضاء بدأمر جديدد؛ ألنده إذا

( )105وذلك أنه رضي هللا نه قاء فيما إذا ظاهر نها ظهارا مؤقتا ..." :فإذا كانت ا ماسة قب الكفار
فاها الوقت ،مل هبط الكفار  ،ومل يزد ليه فيها ،كما يقاء له :أد الص و وقت كاا وقب وقت كاا،
فياها الوقت ،فيؤديها؛ ألهنا فرض ليه ،فإذا مل يؤدها و الوقت وأداها قااء بعد ف يقاء له :زد فيها
لاهال الوقت قب أن هؤديها "(الشافعي ،األم ،ج5ص .)279قاء ابن الرفعة و ا طلا " :وهاا من
الشافعي يدء لل أنه ال ير القااء مر جديد ب فألمر األوء إذ لو كان ال ا إال مر جديد ند
مل يقسه لل الص ألن األمر اجلديد ورد فيها " (انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص.)132
( )106وذلك قوله رضي هللا نه .." :وكان اما و أه العلم أن النيب مل أيمر احلائم بقااء الص  ،و اما
أهنا أمرت بقااء الصوم "(الشافعي ،الرسالة ،ج1ص .)119فهاا مشعر ن قااء احلائم الصوم إمنا
كان مر النيب ليه الس م فلقااء ال فألمر األوء ،وأهنا إمنا مل هقم الص لعدم األمر بقاائها.
( )107انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص132
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كددان تعددني الوقددت ملصددلحة ،فقددد ال يشدداركه الددزمن الثدداني يف تلددك املصددلحة؛ وإذا
شككنا ،مل يثبت وجوب الفعل الذي هو القضاء يف وقت آخر إال بدليل منفصل"(.)108
األدلة:

استدل القائلون بتوقف وجوب القضاء على دليل جديد ،مبا من :
 - 1قوله سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﭼ البقرة  .184/وقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه الشيخان " :من نسي
صالة ،فليصلها إذا ذكرها "( .)109ويف رواية ملسلم " :إذا رقد أحدكم عن الصالة أو
غفل عنها ،فليصلها إذا ذكرها "(.)110
ووجه الداللة :أن القضاء لو ثبت باألمر األول ملا احتاج الشارع إىل األمر
بقضاء الصوم الذي ترك للمرض أو السفر ،والصالة اليت نيم أو غفل عنها(.)111
وأجيب :بأن األمر هنا لتأكيد وجوب القضاء الذي وجب باألمر األول؛ فهو
دليل للقول بأن القضاء باألمر األول ،ال للقول بأنه بدليل جديد ،وهلذا استدل به
الفريق الثاني(.)112
ورد :بأن كالم الشارع هنا إمنا هو إلجياب القضاء بأمر جديد ،وليس لتأكيد
وجوبه باألمر األول؛ ألنه إذا احتمل كالم الشارع التأكيد واحتمل التأسيس؛ فحمله
على التأسيس أوىل؛ ألن التأكيد أوىل من التأسيس(.)113
أياا ،و :القراو ،نفائس األصوء،

( )108الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص 134وانظر هاا السبا للخ
ج 4ص 1602 -1601والشنقيطي ،نثر الورود ،ج1ص185
( )109أخرجه البخارؤ و صويوه ،ج1ص 205ومسلم و صويوه ،ج1ص471و477
( )110أنظر :مسلم ،صويوه ،ج1ص477
( )111انظر :العطار ،ماشيته لل ع اجلوامع ،ج1ص487-486
( )112انظر :ابن السمعاين ،قواطع األدلة ،ص93-92
( )113انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص201-200
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 - 2أن األمر بالفعل يف وقت معني ينتهي بانتهاء ذلك الوقت ،واألمر بالعبادة
يف وقت ال يكون أمراً بالعبادة يف وقت آخر؛ فهو كمن قال لعبده :افعل كذا يف يوم
اجلمعة .فهو ال يتناول ما عدا اجلمعة – حبكم الصفة – إال أن يدل دليل زائد يعم
األوقات كلها بداللة احلال؛ وما ال يتناوله األمر فال يدل عليه بنفي وال بإثبات(.)114
وأجيب :بأن قول السيد لعبده افعل كذا يوم اجلمعة ،نعم ال يقتضي – إن مل
يفعله يوم اجلمعة  -أن يفعله يوم السبت خبصوصه وعينه أو يوم األحد خبصوصه
وعينه ،ولكنه جيوز أن يقتضى ويستلزم أن يفعله يف أي يوم بعد يوم اجلمعة بال تعيني،
كيوم السبت أو األحد ،أو أي يوم آخر .وإمنا جاز أن يقتضي فعله يف أي يوم آخر؛
ألن األمر األول بالفعل يوم اجلمعة قد شغل ذمة العبد بوجوب إيقاع الفعل املأمور به؛
فإذا مل يفعله يوم اجلمعة ،فقد لزم أن تبقى ذمته مشغولة بوجوب إيقاعه ولو بعد يوم
اجلمعة؛ ألن الذمة ال تفر إال بإيقاع املأمور به( ،)115فإذا كان الفعل الواقع بعد يوم
اجلمعة تاثالً للفعل املأمور به يوم اجلمعة ،ومشتمالً على نفس مصلحته ،كان هذا
كافياً يف تفريغ الذمة(.)116
ورد :بأن األمر األول دل باملطابقة على شيئني :أحدهما :إيقاع الفعل املأمور
به ،والثاني :أن يكون إيقاعه يف الوقت املعني؛ وعلى هذا فال تربأ الذمة بإيقاع الفعل
املأمور به يف غري الوقي املعني؛ ألن املأمور به ملا مل يكن مطلق الفعل ،بل الفعل وكون
يف الوقي املعني؛ فقد لزم أنه إذا أوقعه يف غري الوقت املعني ،مل يكن فاعال للملمور
( )114انظر :السمرقندؤ ،ميزان األصوء ،ص 314-313وابن احلاجا ،خمتصر ا نتهل ،ج1ص680
والسرخسي ،أصوله ،ج1ص 45والرازؤ ،احملصوء ،ج2ص 420والشوكاين ،إرشاد الفووء ،ص186
وابو احلسإ البصرؤ ،ا عتمد ،ج1ص144
( )115انظر :الطوو ،خمتصر الروضة ،ج2ص 396واألنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص73
( )116انظر :األنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص73و74
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ب ( ،)117فلم تربأ ذمته لذلك؛ وإذا مل تربأ ذمته بإيقاع الفعل بعد الوقت املعني ،مل يعد
وجوب إبرائها قائماً بعد خروج الوقت املعني – لتعذر اإلبراء حينئذ – ومل تصح
دعوى أن وجوب تفريغ الذمة يستلزم بقاء انشغاهلا بوجوب إيقاع الفعل ولو بعد
الوقت املعني ،وأن األمر األول لذلك يستلزم األمر بالقضاء بطريق تفريغ الذمة.
وأيضا فإن األمر بالفعل مقيد بوقت معني ،ال يستلزم األمر بالفعل مطلقا عن
التقييد بذلك الوقت؛ ألنه ال يلزم من وجوب املقيد وجوب املطلق مطلقاً عن
القيد( ،)118وألن األمر بفعل
يف وقت معني ال يكون إال ملصلحة ختتص بذلك الوقت املعني(.)119
وأما ما ذكر من أن املكلف بفعل يف الوقت املعني إذا أوقع بعد الوقت املعني مثله
املشتمل على نفس مصلحته ،كان هذا كافياً يف إبراء ذمته  -فال يسلم بأن مثله
الواقع بعد الوقت املعني مشتمل على نفس مصلحته؛ ألن الصحيح أن مصلحة الفعل
يف الوقت املعني أزيد من مصلحته بعد الوقت املعني؛ وإال لزم أن ال يكون لتقييده
بالوقت املعني فائدة(.)120
ورد ما تقدم من الرد بأربعة أوجه:
أوهلا :أن األمر املقيد بوقت معني نعم اقتضى شيئني هما :الفعل املأمور به،
وكونه يف ذلك الوقت املعني؛ ولكنه حينئذ يكون أمراً مركبًا؛ والقاعدة أنه إذا تعذر
أحد جزأي املركب  -وهو هنا خصوص الوقت املعني  -فقد بقي اجلزء اآلخر -

( )117انظر :ابن السمعاين ،قواطع األدلة ،ص92
( )118انظر :األنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص74
( )119انظر :الشنقيطي ،نثر الورود لل مراقي السعود ،ج1ص184
( )120انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص200
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وهو هنا الفعل  -فيوقعه يف أي وقت شاء( ،)121ويصري هذا ختصيصاً – بإخراج أحد
جزئي املركب  -للضرورة؛ ويصري كاللفظ العام إذا أخرج منه أحد أفراده بدليل،
فبقي ما عداه من األفراد ،مأموراً حبكم العام()122؛ وإذا ثبت هذا فقد ثبت به أن
الواجب بعد خروج الوقت املعني هو جمرد إيقاع الفعل فقط ،بدون قيد كون يف ذلك
الوقي املعني أيضا ،وثبت بذلك أن إيقاع الفعل بعد الوقي املعني مفرغ للذمة بهذا
االعتبار.
قلنا :الواقع أن الوقت عند القائلني باألمر اجلديد ،شرط يف الفعل الواجب ،أو
وصف له ،وليس شيئاً منفصالًعنه انفصال الفرد من أفراد العام عن أفراده األخرى؛
وحينئذ ال يصح ختصيص األمر بالفعل بإخراج شرط ذلك الفعل أو وصفه ،وال أن
يبقى األمر بالفعل قائماً بعد فوات شرطه أو وصفه ،وإن صح بقاء حكم العام يف حق
األفراد الباقية بعد خروج من خرج من أفراده .وهلذا فالصواب أن يقال – واهلل أعلم
 :جيوز إلغاء القيد يف حق القضاء بعد الوقت املعني؛ بدليل هو القياس على ما وردالنص بوجوب قضائه بعد الوقت؛ فإنه ال خالف بني األصوليني يف جواز إلغاء القيد
يف املقيد ،بدليل يدل على إلغائه ،وال ميتنع أن يكون إلغاء القيد يف حال القضاء ،دون
حال األداء؛ لقيام الدليل يف حق القضاء دون األداء.
والوجه الثاني :أن غاية تقييد الفعل  -أو الواجب  -بالوقت املعني إمنا هي
جمرد زيادة املصلحة بزيادة شرف الوقت املعني على مصلحة الفعل( )123فإذا فات الوقت
( )121انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص 134والقراو ،نفائس األصوء ،ج 4ص1602 -1601
والطوو ،خمتصر الروضة ،ج2ص 397والشنقيطي ،نثر الورود ،ص185
( )122انظر :الطوو ،خمتصر الروضة ،ج2ص397
( )123السمرقندؤ ،ميزان األصوء ،ص 313-312وابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص 168والبخارؤ،
كشأل األسرار ،ج1ص140

حممد حممود لي الطوالبة وآخرون...

786

املعني ،فعجز املكلف عن استدراكه لذلك ،سقط وجوب استدراكه إىل اإلثم إن تعمد
التفويت ،أو إىل عدم الثواب إن مل يتعمد التفويت ،أما أصل الفعل ،فبقي مقدورا
على استدراكه ولو بعد الوقت املعني؛ فلم يسقط وجوب استدراكه لذلك ،وبقيي
الذمة مشغولة ب ولو بعد الوقي املعني الذي فات عمداً أو بعذر()124؛ وخباصة أن
فوت مصلحة شرف الوقت ،ال يصلح مسقطاً للواجب املؤقت

()125

جبميع مصاحله

األخرى.
والوجدده الثالددث :أن األوامددر مصددا  ،واملصددلحة يف نفددس الفعددل ال يف وقصصي
الفعدددل؛ فدددإذا مل يفعلددده املكلدددف ،كدددان عليددده فعلددده وإن انقضدددى الوقدددت املضدددروب
للفعل( ،)126وبقيي الذمة مشغولة بفعل ولو بعد خروج .
ورد :مبا نفصل بيانه وجوابه ورده يف الدليل التالي من أن االحتمال قائم أن
تكون املصلحة يف وقت الفعل أيضاً؛ إما لشرفه ،وإما ملعنى فيه ال نعرفه بعقولنا.
والوجه الرابع :أن الوقت املعني مكمل للواجب وليس شرطاً له ،ولكنه مكمل
واجب وليس – كبعض املكمالت  -مندوبا فقط؛ وهلذا ترتب على تفويته عمداً
اإلثم؛ وإذا كان الوقت املعني مكمالً فقط ،ومل يكن شرطاً لوجود الواجب وال
لوجوبه؛ فقد سا أن جيب فعل الواجب ولو بعد الوقت املعني( ،)127وأن تبقى الذمة
مشغولة بوجوب فعل ولو بعد ذلك الوقي.

( )124انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص140
( )125انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص 140ميل قاء رمحه هللا " :وكاا دم اإلسقاط ،ألنه مل يوجد
صرحيا بيقإ وال داللة؛ ألنه مل حيدث إال خروج الوقت ،وهو بنفسه ال يصلح مسقطا ".
( )126انظر :ابن السمعاين ،قواطع األدلة ،ص93
( )127انظر :األنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص74
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 - 3أن االحتمال قائم أن يكون تعيني الوقت ملعنى خيتص بذلك الوقت املعني
من زيادة فضيلة له أو حنو ذلك تا ال نعرفه بعقولنا؛ إذ ال ميتنع أن يكون الفعل
مصلحة يف وقت دون غريه؛ وهلذا كانت الصلوات خمصوصة بأوقات ،وكذلك
الصوم( ،)128واآلمر هو العامل مبصا األوقات ،فال نعرف أن الفعل يف وقت آخر مثل
الفعل يف الوقت األول ،يف املعنى الذي تعلق بذلك الوقت األول؛ فال يقوم الفعل يف
الوقت اآلخر مقام الفعل يف الوقت األول من ثم إال بدليل( .)129وباجلملة ،فالقاعدة أن
الفعل يف وقت معني ال يكون إال ملصلحة ختتص بذلك الوقت(.)130
وأجيب :بأن الواجب يف الوقت املعني إمنا هو العبادة هلل تعاىل ،إما حبق
العبودية ،وإما حبق الشكر ،وإما حبق التكفري عن اخلطايا املقرتفة بني الوقتني؛ ويف هذا
الغرض األوقات كلها سواء ،كما أن األمكنة كلها سواء؛ فهو كما لو أمر السيد عبده
بالتصدق بدرهم من ماله بيده اليمنى ،فشلت اليمنى ،فوجب عليه التصدق
باليسرى ،وال يتقيد باليمنى؛ ألن غرض اآلمر بالتصدق ال خيتلف بني كون الصدقة
باليمنى أو باليسرى.
ورد بثالثة أوجه:
أوهلا :أن الغرض من الصدقة – وهو إيصال النفع إىل الفقري لتحصيل الثواب
من اهلل سبحانه  -نعم ال خيتلف باختالف اليد أو اآللة ،ولكن الغرض من العبادة
اتمل أن خيتلف باختالف األوقات؛ ألن ختصيص العبادة بوقت معني قد يكون ملعنى
خيتص بذلك الوقت املعني من زيادة فضل له أو حنو ذلك تا ال نعرفه بعقولنا( ،)131وإذا
( )128انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص139
( )129انظر :السمرقندؤ ،ميزان األصوء ،ص314-313
( )130انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص134
( )131السمرقندؤ ،ميزان األصوء ،ص 313وابو احلسإ البصرؤ ،ا عتمد ،ج1ص145-144
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()132

شككنا ،مل يثبت وجوب الفعل الذي هو القضاء يف وقت آخر إال بدليل منفصل
يدل على مساواة الزمن الثاني للزمن األول يف املصلحة(.)133

والوجه الثاني :أنه جيوز أن تكون مصلحة العبد يف فعل الشيء يف وقت معني،
وال تكون مصلحته يف فعله يف غري ذلك الوقت؛ أال ترى أن فعله يف الوقت مصلحة
له ،وقبل الوقت ال يكون مصلحة له باإلمجاع(.)134
والوجه الثالث :أن مصلحة الواجب إما أن تكون حاصلة من الفعل يف غري
الوقت املعني – كحصوهلا يف الوقت املعني – وإما أن ال تكون حاصلة يف غري الوقت
املعني؛ والصحيح أنها ليست حاصلة يف غريه؛ ألمرين :أحدهما :أن املصلحة يف غري
الوقت املعني اتمل أن توجد واتمل أن ال توجد ،واألصل العدم .والثاني :أنها لو
كانت توجد يف غري الوقت املعني ،فإما أن تكون مثالً للمصلحة احلاصلة يف الوقت
املعني وإما أن تكون أزيد منها؛ وال جيوز أن تكون أزيد منها؛ وإال كان احلث على
فعل الواجب يف غري الوقت املعني أوىل من احلث على فعله يف الوقت املعني ،وهو
باطل .وال جيوز أن تكون مثلها؛ وإال ملا كان أحد الوقتني – وهو الوقت املعني -
أوىل من اآلخر بتخصيصه بالذكر(.)135
وأما أن الوقت املعني مكمل للواجب وليس شرطاً له؛ فغري مسلم؛ ألن
القائلني بأن القضاء بأمر جديد جيعلون الوقت شرطاً لوجود الواجب ووجوبه ،وال
جيعلونه مكمالً له فقط(.)136
( )132الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص134
( )133انظر :الشنقيطي ،نثر الورود لل مراقي السعود ،ج1ص184
( )134انظر :ابن السمعاين ،قواطع األدلة ،ص94
( )135انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص200-199
( )136انظر :األنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص74
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 - 4أن العبادة ال تعرف إال بالنص ،فإذا ورد النص اآلمر بالفعل مقيداً
بوقت ،مل يكن الفعل املأمور به عبادة إال إن كان مقيداً بذلك الوقت؛ حبيث إن وقع
يف وقت آخر مل يكن عبادة؛ لعدم دخوله حتت األمر()137؛ وألن معنى العبادة إمنا
يتحقق يف امتثال األمر ،ويف األمر املقيد بوقت ال يتصور االمتثال بعد الوقت(.)138
وأجيب من وجهني:
األول :أننا ال نسلم بأن الفعل املقيد بوقت أو وصف ال يكون عبادة إال إن كان
مقيددداً بددذلك الوقددت أو الوصددف؛ ألن هددذا إمنددا يكددون أن لددو كددان الوقددت أو الوصددف
مقصصودا فقط ،وحنن نعلم أن نفس الوقدت ههندا لديس مقصدوداً؛ ألن معندى العبدادة يف
كون الفعل عمالً خبالف هوى النفس ،ويف كونه تعظيماً هلل تعاىل ،وثناء عليده؛ وهدذا
ال خيتلف باختالف األوقات()139؛ وهلذا مل يكن الوقت مقصوداً يف األمر بالعبادة هنا.
والثاني :سلمنا أن معنى العبادة إمنا يتحقق يف امتثال األمر ،وأن االمتثال لألمدر
املقيد بوقت ال يتصور بعد الوقت؛ ولكن يبقى أن هذا أن لو كان الوقدت املعدني باقيداً،
أما إن خرج الوقت – بعذر أو بغري عذر – فإن مقتضى االمتثال حينئدذ فعدل املدأمور بده
ولو بعد الوقت؛ ملا قدمنا بيانه وإثباته من بقاء انشدغال الذمدة بوجدوب الفعدل ولدو بعدد
خروج الوقت املعني؛ وألن إيقاع الفعل املدأمور بده ولدو بعدد الوقدت املعدني ،أقدرب إىل
االمتثال من ترك إيقاعه بالكلية.

( )137انظر :السرخسي ،أصوله ،ج1ص 45والبخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص 139والسمرقندؤ ،ميزان
األصوء ،ص314-313
( )138انظر :السرخسي ،أصوله ،ج1ص45
( )139انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص140
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 - 5أن صيغة التأقيت تقتضي اشرتاط الوقت يف االعتداد باملؤقت؛ فإذا
انقضى الوقت فليس يف األمر باألداء أمر بالقضاء؛ فال بد من أمر ثان لذلك(.)140
وبعبارة أخرى :فإن التكليف يتبع مقتضى األمر وما دلت عليه الصيغة ،والصيغة ال
تدل إال على األمر يف الوقت املخصوص؛ فداللتها على الفعل يف غري الوقت
املخصوص قاصرة عنه؛ فلم يكن بد من دليل جديد إلجياب الفعل يف غري ذلك الوقت
املخصوص(.)141
وأجيب :مبا تقدم تفصيله يف حترير حمل النزاع من أن األمر األول ال يدل على
القضاء بصيغت بطريق املطابقة أو التضمن ،وإمنا يدل عليه بطريق االلتزام ،وهي داللة
خارجة عن نفس الصيغة؛ ألنها داللة عقلية؛ فال يضر لذلك أن تكون صيغة األمر
قاصرة عن الداللة على القضاء بنفسها بطريق املطابقة أو التضمن.
ورد :مبا تقدم بيانه – ورده أيضاً  -من أن األمر بالفعل مقيدا بوقت معني ،ال
يستلزم األمر بالفعل مطلقا عن التقييد بذلك الوقت؛ ألنه ال يلزم من وجوب املقيد
وجوب املطلق مطلقاً عن القيد.
 - 6أن أوامر الشارع أحياناً تستعقب وجوب قضاء املأمور به عند خروج وقت
أدائه – كما يف احلاالت اليت ذهب الفريق الثاني إىل أن القضاء فيها واجب بنفس األمر
األول – وأحياناً ال تستعقب وجوب قضائه – كما يف األمر بصالة اجلمعة؛ فإنه باتفاق
ال يستعقب قضاءها مجعة عند خروج وقت أدائها؛ ألنها حينئذ تقضى هراً –
وحينئذ فقد ثبت أمران:

( )140انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص132-131
( )141انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص132
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أوهلما :أن األمر األول ملا صار حمتمالً أن يوجب القضاء – كما يف احلاالت
اليت استعقب فيها وجوب القضاء  -وحمتمالً أن ال يوجبه – كما يف احلاالت اليت مل
يستعقب فيها وجوب القضاء – فقد صار دليالً حمتمالً؛ ومع االحتمال ال يتم
االستدالل(.)142
والثاني :أنه يف احلاالت اليت ال يستعقب األمر وجوب القضاء :لو قلنا بأن
األمر األول يوجب القضاء ،للزم أنه وجد الدليل – وهو األمر األول – ومل يوجد
املدلول – وهو وجوب القضاء – وهذا خالف األصل( )143يف األدلة؛ إذ األصل فيها
أن يوجد مدلوهلا كلما وجدت؛ فحيث وجد الدليل ومل يوجد املدلول يف تلك
احلاالت اليت مل يستعقب األمر فيها وجوب القضاء ،فقد وجب أن ال جنعل األمر
األول موجباً للقضاء ،ووجب أن يقال :إن األمر األول ال إشعار له بوجوب القضاء
وال بعدم وجوبه؛ إذ إن هذا القدر ال يتناوله األمر األول البتة(.)144
وأجيب :بأننا لو جعلنا األمر األول غري موجب للقضاء ،ففي احلاالت اليت
استعقب األمر األول وجوب القضاء ،قد وجد املدلول – وهو وجوب القضاء -
ومل يوجد الدليل – وهو األمر األول حني ال نعده موجباً للقضاء – وهذا خالف
الظاهر(.)145
ورد :بأن ههنا فرقاً بني عدم وجوب القضاء ،ووجوب عدم القضاء؛ وحنن ال
نقول إن األمر األول يدل على وجوب عدم القضاء ،بل نقول إنه ال يدل على وجوب

( )142انظر :الشوكاين ،إرشاد الفووء ،ص189-186
( )143انظر :الرازؤ ،احملصوء ،ج2ص 422-421واآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص200
( )144انظر :الرازؤ ،احملصوء ،ج2ص422-421
( )145انظر :الرازؤ ،احملصوء ،ج2ص422
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القضاء()146؛ وبالتالي ففي احلاالت اليت جيب فيها القضاء ،فإن غاية احلاصل حينئذ
أن يكون وجوب القضاء ثبت بدليل منفصل عن األمر األول ،ومل جيب بنفس األمر
األول؛ وهذا ال خيالف الظاهر يف شيء؛ ألن وجوب القضاء إمنا خيالف الظاهر أن لو
قلنا بأن األمر األول يوجب عدم القضاء ،ال أنه يوجب القضاء؛ مبا أنه ال يدل على
وجوب القضاء وال على عدم وجوبه رأسا(.)147
قلنا :على أن االحتمال قائم أيضاً أن يكون األصل يف أمر الشارع أن يستعقب
القضاء – بنفس ذلك األمر ال بأمر جديد  -حتى يدل دليل على عدم القضاء؛
وحينئذ ففي احلاالت اليت مل يستعقب األمر األول فيها القضاء ،فذلك لدليل منع من
القضاء ،وليس ألن األمر األول ال يستعقبه رأساً .وباجلملة فهذا االحتمال مقابل
الحتمال أن يوجب األمر األول القضاء وأن ال يوجبه ،وليس أحد االحتمالني بأوىل
يف االعتبار من اآلخر.
 - 7لو وجب القضاء باألمر األول ،لكان األمر األول مقتضياً – مع األداء –
للقضاء ،ولو اقتضى األمر األول القضاء ،لكان القضاء باألمر األول أداء؛ ألن األمر
األول حيث اقتضى فعل املأمور به بعد الوقت املعني ،فقد صار فعله بعد الوقت املعني
أداء أيضاً كفعله يف الوقت املعني؛ وحينئذ يستوي القضاء واألداء؛ حبيث ال يأثم

( )146وال لل دم وجوبه؛ ألن الفرض أن األمر األوء ال يدء لل وجول القااء ،وال لل دم وجوبه؛
فهو ال يتعرض هلاا القدر البتة ند القائلإ ن القااء بدلي جديد.
( )147انظر :الرازؤ ،احملصوء ،ج2ص422
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املكلف بتأخري فعل املأمور به إىل ما بعد الوقت املعني أعين؛ ألنه لو فعله بعد الوقت
املعني كان أداء أيضاً كما لو فعله يف الوقت املعني(.)148
وأجيب :بأن وجوب القضاء باألمر اجلديد هو أيضاً يرد عليه هذا الذي ورد
على إجياب القضاء باألمر األول؛ ألن األمر اجلديد ملا أمر بإيقاع الفعل بعد الوقت
املعني باألمر األول ،فقد صار إيقاعه بعد الوقت املعني أداء ومل يكن قضاء(.)149
وأيضا فإن األداء ال يكدون أداء إال أن لدو تعدني إليقداع الفعدل وقدت خمصدوص؛
واقتضاء األمر األول إيقاع الفعل بعد الوقت املعني مل يقتض أن يكون إيقاعده يف وقدت
خمصوص من عموم األوقدات الديت بعدد الوقدت املعدني؛ فلدم يكدن إيقاعده بعدد الوقدت
املعني لذلك أداء ،ومل يكن إيقاعه بعد الوقت املعدني لدذلك مسداوياً إليقاعده يف الوقدت
املعني( ،)150وإن وجب باألمدر األول.
 - 8إن ختصيص العبادة بوقت الزوال ،وشهر رمضان ،هدو كتخصديص احلدج
بعرفة ،والزكاة باملساكني ،والصالة بالقبلة ،وال فرق بني الزمان واملكدان والشدخص؛
إذ مجيددع ذلددك تقييددد للواجددب بوصددف؛ فالعدداري عددن ذلددك الوصددف ال يتناولدده لفددظ
األمر(.)151

( )148انظر :ابن احلاجا ،خمتصر ا نتهل ،ج1ص 680والشوكاين ،إرشاد الفووء ،ص  187وابن السمعاين،
قواطع األدلة ،ص 94وابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص 168-167واالنصارؤ ،فواهح الرمحوت،
ج1ص72
( )149انظر :ابن احلاجا ،خمتصر ا نتهل ،ج1ص680
( )150انظر :أمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص 201وابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص168
( )151انظر :الغزايل ،ا ستصفل ،ج1ص 216-215وابن قدامة ،روضة الناظر ،ج1ص 205-204والطوو،
خمتصر الروضة ،ج2ص397-396
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وأجيب :بأن قياس األزمنة على األمكندة واألشدخاص هندا مدردود بالفدارق بدني
األوقات من جهة ،واألمكنة واألشخاص مدن جهدة أخدرى؛ وذلدك أن الزمدان حقيقدة
سيالة غري قارة؛ فاملتأخر منه تابع للمتقدم؛ فما ثبت فيه ،ثبت فيما بعدده بطريدق التبدع
له ،خبالف األمكنة واألشخاص واجلهات؛ فإنهدا حقدائق قدارة؛ فلديس بعضدها لدذلك
تابعاً لبعض حتى يتعلق ببعضها ما تعلق بغريه(.)152
وأيضا :فإن الوقت ههنا ليس وصفا مقصودا؛ ملا قدمنا بيانه من أن معنى العبادة
إمنا هو يف كون الفعل عمالً خبالف اهلدوى ،ويف كونده تعظيمداً هلل تعداىل ،وثنداء عليده؛
وأن هذا ال خيتلف بداختالف األوقدات()153؛ وهدو خبدالف ختصديص العبدادة باألمكندة أو
األشخاص؛ فهو وصف مقصود ملعنى يف املكان ،أو ملعنى يف الشخص.
 - 9إن الوقت املعني لو مل يكن قيداً يف فعل الواجب داخالً يف املأمور به ،جلاز
فعل الواجب قبل ذلك الوقت املقيد به ،كما جاز فعله بعده عندكم(.)154
وأجيب :بأن بني فعل الواجدب قبدل الوقدت وفعلده بعدده فرقداً هدو أن فعلده قبدل
الواجب تتنع باإلمجاع على عدم جواز فعل الواجب قبل وجود سببه ،والوقت سبب
للوجوب ،فلم جيز األداء قبله لذلك()155؛ وهلذا مل جيز فعل الصالة قبل دخدول وقتهدا
باإلمجاع .وباجلملة فدإن الكدالم ههندا يف الواجدب ،وال واجدب قبدل التعلدق بالوقدت؛

( )152انظر :الطوو ،خمتصر الروضة ،ج2ص 398وابن قدامة ،روضة الناظر ،ج1ص205
( )153انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص140
( )154انظر :ابن احلاجا ،خمتصر ا نتهل ،ج1ص 680وابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج1ص 168وامري
فدشا  ،هيسري التورير ،ج2س 201والشريازؤ ،اللمع ،ص 16واألنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص74
( )155انظر :البخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص 140وامري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص 201وابن أمري
احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص186و181
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ألنه سببه ،فصوم يوم اخلميس غري واجب قبل تعلقه بيدوم اخلمديس ،فدال يتقددم عليده
لذلك(.)156
هذا واستدل من شرط يف الدليل اجلديد أن يكون نصا فقط ومنع كون قياسا
أو غريه:
بددأن الفائتددة عبددادة؛ فددال تقضددى إال مبثددل هددو عبددادة؛ وال يصددري املثددل عبددادة إال
بالنص عليده(.)157
وأجيصصب :بددأن مثددل الواجددب ال يصددري عبددادة إال بددالنص ،وال كددالم فيدده ،وإمنددا
الكالم يف عبادة شدرعت عبدادة بوقدت معدني علدم أنهدا شدرعت عبدادة بسدببه أو بسدبب
آخر ،وقد وجد السبب – سواء أكان الوقت املعني أم غريه – ولكن مل يتدأد الواجدب؛
فهل جيب بتفويدت الواجدب مثلده؛ قياسداً مدن غدري ندص حينئدذ ،أم ال ؟ وحندن نقدول:
جيب؛ ألن اهلل تعاىل قد أوجب يف باب الصيام والصالة القضاء باملثدل يف الوقدت الدذي
علم سبباً لشرع مطلدق الصدوم والصدالة عبدادة؛ فيقداس عليهمدا غريهمدا( .)158وبعبدارة
أخرى :فإنه قد ورد النص بقضاء الصوم والصالة باملثل ،بعد أوقاتهما املعينة؛ فيقاس
عليهمددا غددري املنصددوص علددى وجددوب قضددائه؛ ألن الشددارع عهددد مندده إيثددار اسددتدراك
الواجددب الفائددت يف الددزمن األول بقضددائه يف الددزمن الثدداني؛ فكددان هددذا ضددرباً مددن
القياس

()159

( )156انظر :ابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج1ص 186وأمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص201
( )157انظر :الدبوسي ،هقومي األدلة ،ص87
( )158انظر :الدبوسي ،هقومي األدلة ،ص87
( )159انظر :الطوو ،خمتصر الروضة ،ج2ص 395وابن محدان ،ا دخ  ،ص 228والبخارؤ ،كشأل األسرار،
ج1ص140
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وأيضصصا :فددإن اهلل سددبحانه قددد جعددل ملددن عليدده حددق للعبدداد أن يددربىء ذمتدده بعددني
الواجب أو مبثله – إن تعدذر أداء العدني – حتدى أوجدب علدى صداحب احلدق أن يرضدى
باملثل دون العني عند تعذر أداء العني؛ فلما كان كذلك يف حقوق العبداد ،ففدي حقدوق
اهلل تعاىل أوىل؛ ألنه أكرم(.)160
واستدل القائلون بوجوب القضاء ابألمصر األول  -إضافة إىل ما تقدم من أدلدتهم
يف مناقشة أدلة الفريق األول – مبا من :
 - 1أن األمددر بشدديء مؤقددت يسصصتلزم القضدداء لدده إذا مل يفعددل يف وقتدده؛ ووجدده
اللددزوم أن األمددر األول ملددا كددان يقصددد مندده فعددل املددأمور بدده؛ فقددد صددار مشددعراً بطلددب
استدراك ذلك الفعل بعد الوقت املعني(.)161
وأجيصصب :بددأن األمددر األول لدديس مشددعراً بالقضدداء؛ ألندده إذا قيددل :صددم يف يددوم
اخلميس .فال إشعار هلذا القدول بإيقداع الفعدل يف غدري يدوم اخلمديس لغدة( ،)162وال يددل
عليه وال يقتضيه بوجه من وجوه االقتضاء()163؛ وما ال يدل عليه األمر لغة وال يتناولده
وال يقتضيه ،فال يدل عليه بإثبات وال بنفي(.)164
ورد :سلمنا أنه ال يدل على القضاء لغة – بطريدق املطابقدة أو التضدمن – ولكندا
ال نسلم بعدم
( )160انظر :الدبوسي ،هقومي األدلة ،ص 88-87وا قصود نه سبوانه اكرم ،أنه سبوانه أكرم من باد و
قبوهلم ف ث ند هعار أداء إ الواجا
( )161انظر :السيوطي ،شرح الكوكا الساطع ،ص 415واالنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص 73وقد ذكر
العلماء وجها آخر هلاا اللزوم هو اللزوم ن وجول هفريغ الامة مما انشغلت به من وجول الفع  ،وهو ما
فصلنا بيانه و حترير حم النزاع ،وو جوال الدلي الثاين من أدلة القوء فألمر اجلديد.
( )162انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص199
( )163انظر :ابن احلاجا ،خمتصر ا نتهل ،ج1ص 680-679وأمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص201
( )164انظر :الرازؤ ،احملصوء ،ج2ص420
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داللته عليه بطريق ا لتزام( )165الذي ذكرناه ،أو بضرب من القيصاس؛ اعتباراً بأن
" الشرع ملا عهد منه إيثار استدراك عمدوم املصدا الفائتدة ،علمندا مدن عادتده بدذلك أنده
يؤثر استدراك الواجب الفائت يف الزمن األول ،بقضدائه يف الدزمن الثداني؛ فكدان ذلدك
ضدرباً من القياس"(.)166
ورد :مبنع هذا التالزم ،سواء أكان لزومداً عدن أن القصدد مدن األمدر األول فعدل
املأمور ،أم لزوماً عن وجوب تفريغ الذمة تا انشغلت به من وجوب الفعل .فأما اللزوم
عن أن القصد من األمر فعل املأمور :فممنوع؛ ملا ذكر من أن األمر ال يدل علدى إيقداع
الفعل بعد الوقت املعني لغة وال يقتضيه بأي وجه من وجوه االقتضاء .وأما اللدزوم عدن
وجوب تفريغ الذمة تا انشغلت به من وجوب الفعل :فممندوع؛ ملدا ذكدر أيضداً مدن أن
الذمة ال تعود مشغولة بوجوب الفعل بعد خروج وقته املعني.
ورد منع اللزوم بطريق أن القصد من األمدر فعدل املدأمور :مبدا ذكدر يف رد جدواب
هذا الدليل األول .ورد منع اللزوم بطريق وجوب تفريغ الذمة :مبا ذكر أيضاً يف مناقشدة
الدليل الثاني من أدلة القول باألمر اجلديد ،حيث تقرر هناك بقاء انشغال الذمدة بالفعدل
ولو بعد خروج وقته املعني.
 - 2أن الوقت للمأمور به يف الوقت املعدني ،كاألجدل للددين؛ وكمدا أن الددين
ال يسقط برتك تأديته يف أجله املعني بل جيب قضاؤه فيما بعد؛ فكذلك املأمور بده إذا مل
يفعل يف وقته املعني(.)167
( )165انظر :الزركشي ،البور احمليط ،ج2ص 133واالنصارؤ ،فواهح الرمحوت ،ج1ص 73والسيوطي ،شرح
الكوكا الساطع ،ص415
( )166ابن بدران ،ا دخ  ،ص228
( )167انظر :ابن احلاجا ،خمتصر ا نتهل ،ج1ص 680والشوكاين ،إرشاد الفووء ،ص 188-187واآلمدؤ،
اإلمكام ،ج2ص202
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وأجيب :بأن بني الواجب املعدني الوقدت ،والددين املؤجدل  -فرقدا ميندع قيداس
الواجب املعني عليه؛ وهو أن الدين جيوز باإلمجاع تقديم أدائه على أجله املعدني؛ وال
جيوز ذلك يف الواجب املعني الوقت باإلمجاع أيضاً(.)168
وأيضصا :فدإن الوقدت املعدني لديس أجدالً لفعدل الواجدب املؤقدت بده؛ ألن األجددل
عبارة عن وقت مهلة وتأخري للمطالبة بالواجب من أول ذلدك األجدل إىل آخدره – كمدا
يف احلول بالنسبة إىل وجوب الزكاة – ولدذلك جداز للمكلدف أداء الددين قبدل األجدل،
وأداء الزكاة قبل احلول .وال كذلك الوقت املعني للواجب – كالصالة مثالً – ألنه صفة
للفعل الواجب وليس أجالً له؛ ومن وجب عليه فعل بصفة ،فال يكون مؤدياً له بدون
تلك الصفة

(.)169

قلنصا :أما ما ذكر من الفارق يف قياس الواجب املؤقت على الدين املؤجدل :فدريد
بأنه فارق غري مؤثر ،فال مينع القياس .وإمنا مل يكن مؤثراً؛ ألن األجل ملا مل يكدن سدبباً
يف وجوب أداء الدين؛ فقد جاز تقديم أداء الدين على أجله لدذلك ،أمدا الوقدت املعدني
– كالزوال لوجوب صالة الظهر  -فهو سبب يف وجوب الواجدب املؤقدت ،فلدم جيدز
تقددديم أداء الواجددب علددى وقتدده املعددني لددذلك()170؛ أعددين ألندده ال جيددوز باتفدداق تقددديم
الواجب على سبب وجوبه.
وأمددا مددا ذكددر مددن أن الوقددت املعددني وصددف للفعددل الواجددب ولدديس أج دالً لدده:
فأقول :إن الوقت املعني للواجب بفرضه وصفا للفعل الواجب وليس أجالً له ،فيبقدى
( )168انظر :الشوكاين ،إرشاد الفووء ،ص 188وابن احلاجا ،خمتصر ا نتهل ،ج1ص680
( )169انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص202
( )170انظر اإل اع لل امتناع هقدمي الواجا لل أوء وقته الاؤ هو سبا وجوبه ،و :أمري فدشا  ،هيسري
التورير ،ج2ص 201وابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص 186والبخارؤ ،كشأل األسرار،
ج1ص140

هوقأل وجول القااء لل دلي جديد "دراسة أصولية فقهية" قااء الص

ا رتوكة مدا أمنوذجا

799

أنه – كما أوضحناه قريباً  -وصف غري مقصود .وأما عدم جواز تقديم أداء الواجدب
على وقته املعني؛ فلما قدمناه أيضاً من أن الوقت املعني سبب لوجوب الواجب املؤقدت
بده؛ وال جيددوز تقددديم الواجددب علددى سددببه باتفدداق .وأمددا جددواز تقددديم أداء الدددين علددى
أجله ،فألن األجل ليس سبباً يف وجوب الدين وال شرطاً يف وجوبه .وأما جدواز تقدديم
أداء الزكاة على احلول ،فألن احلول للزكاة شرط للوجوب وليس سبباً فيه؛ وكثري مدن
العلماء على جواز تقديم أداء الواجب على وقت وجود شدرطه بعدد وجدود سدببه(،)171
كما يف أداء الزكاة قبل احلول ،ويف أداء زكاة الفطر بعد دخول رمضدان ،وقبدل غدروب
مشس آخر يوم منه؛ وذلك اعتباراً بأن كالً مدن احلدول وغدروب مشدس آخدر يدوم مدن
رمضان ،هو شرط لوجدوب الواجدب ،ولديس سدبباً يف وجوبده؛ إذ السدبب يف وجدوب
الزكاة بلو النصاب( ،)172ويف وجوب زكاة الفطر دخول رمضان.
 - 3أن القضدداء لددو وجددب بددأمر جديددد – ال بدداألمر األول – لكددان القضدداء بدده
أداء؛ ألن األمر األول حيث اقتضى فعل املأمور به بعد الوقت املعدني ،فقدد صدار فعلده
بعددد الوقددت املعددني لددذلك أداء ،كفعلدده يف الوقددت املعددني؛ وحينئددذ يسددتوي القضدداء
واألداء؛ حبيث ال يأثم املكلف بتأخري فعل املأمور به إىل ما بعد الوقت املعني(.)173

( )171وو هاا يقوء السرخسي " :جواز التعجي بعد هقرر السبا( " ..االسرخسي ،ا بسوط ،ج3ص.)32
وانظر قا د جواز أداء الواجا بعد وجود سببه وقب وجود شرطه و :القراو ،أنوار الربوق و أنواع
الفروق ،ج1ص.343-342
( )172انظر :السرخسي ،ا بسوط ،ج3ص32
( )173انظر :ابن احلاجا ،خمتصر ا نتهل ،ج1ص 680والشوكاين ،إرشاد الفووء ،ص  188وابن السمعاين،
قواطع األدلة ،ص 93وابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص 168-167واالنصارؤ ،فواهح الرمحوت،
ج1ص 72وأمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص201
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وأجيب :بأن وجوب القضاء باألمر األول هو أيضاً يرد عليه هذا الذي يرد على
إجياب القضاء باألمر اجلدديد(.)174
وأيضصا فإن األداء ال يكون أداء إال إن تعني إليقداع الفعدل وقدت خمصدوص؛ واقتضداء
األمر اجلديد إيقاع الفعل بعد الوقت املعني مل يقتض أن يكون إيقاعه يف وقت خمصدوص مدن
عموم األوقات اليت بعد الوقت املعني؛ فلم يكن إيقاعه بعد الوقدت املعدني لدذلك أداء؛ ومل
يكن لذلك مساوياً إليقاعه يف الوقت املعني( ،)175وإن وجب باألمر اجلديد.
وأيضصصا :فددإن القضدداء بدداألمر اجلديددد بفرضدده أداء باعتبددار األمددر اجلديددد ،إال أندده
قضدداء باعتبددار أن فيدده اسددتدراكاً ملددا فددات( ،)176وأندده فعددل تاثددل للفعددل الواجددب بدداألمر
األول ،قددائم مقامدده يف إسددقاط تبعددة األمددر األول عددن املكلددف؛ ومددن ثددم فددال ميتنددع أن
يسمى قضاء بطريق ا از()177؛ اعتباراً بهذه اجلهة.
 - 4أن الشددرع ملددا نددص علددى القضدداء يف الصددالة والصددوم ،كددان املعنددى فيدده
معقوالً ،وهو أن مثل املأمور به يف الوقت املعني يشرع حقاً للمأمور به بعد خروج ذلدك
الوقت ،وأن خروج الوقت املعني قبل األداء ال يكون مسقطاً لنفس فعصل الواجصب ،بدل
يكون مسقطاً لفعل يف الوقي املعني فقط؛ ألن فعل الواجدب يف الوقدت املعدني ملدا تعدذر
بعد فوات ذلك الوقت ،مل يعد فعله يف ذلك الوقت املعني مضموناً على املكلدف إال يف
حدق اإلثدم إن تعمددد التفويدت ،وعدددم الثدواب إن مل يتعمددد التفويدت؛ أمددا نفدس فعددل
الواجب فال يفوت وال يسقط بفوات الوقت املعني؛ ألن خروج الوقت املعني ال يصلح
مسددقطاً للواجددب؛ وألن فعددل مثلدده بعددد الوقددت املعددني ،مشددروع للمكلددف ،متصددور
( )174انظر :ابن السمعاين ،قواطع األدلة ،ص94
( )175نظر :أمري فدشا  ،هيسري التورير ،ج2ص 201وابن أمري احلاج ،التقرير والتوبري ،ج2ص168
( )176انظر :اآلمدؤ ،اإلمكام ،ج2ص202
( )177انظر :ابن السمعاين ،قواطع األدلة ،ص94
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الوجود منه حقيقة وحكماً؛ فيبقى املكلف لدذلك مطالبداً بإقامدة ذلدك املثدل مقدام نفدس
الواجب الذي فات وقته املعني .وإذا عقل هذا املعنى يف املنصوص على وجدوب قضدائه
بعد فوات وقته املعني – وهو الصالة والصوم  -تعدى به احلكم إىل الفدرع ،وهدو مدا
مل ينص الشرع على وجوب قضائه بعد فوات وقته املعني(.)178
قلنصصا :قددول القائددل بددأن النصددوص الددواردة بقضدداء الصددالة والصددوم بعددد فددوات
أوقاتها املعينة ،تدل على عدم سقوط فعل الواجب بعد خروج وقتده املعدني ،وأن فعدل
مثله بعد الوقت املعني مشروع للمكلف – ال يسلم لقائله؛ ألن هذا يف الواقدع هدو حمدل
النزاع هنا ،والقائل بأن القضاء باألمر اجلديد يرى أن تلك النصوص دلت على خالف
ذلك؛ ألنه يراها دالة على أن نفس فعل الواجب قد سقط بعد خروج وقته املعني(،)179
وأن فعله بعد الوقت املعني لذلك ليس مشدروعاً للمكلدف إال بدأمر جديدد؛ وذلدك ألن
الواجب لو مل يسقط بعد خروج وقته املعني ،ملا احتاج التكليف بفعل مثله بعد الوقدت
املعني إىل نص الشارع عليه بتلك النصوص اليت هي أوامر جديددة؛ وال شدك أن أحدد
الفهمني ليس بأوىل من اآلخر ،وأن االجتهاد ال ينقض مبثله.
ا ختيار والرتجيح:
الراجح  -واهلل أعلم  -أن وجوب القضاء يتوقف على دليل جديد يأمر به ،ولكن ال
يشرتط يف هذا الدليل اجلديد أن يكون نصًا ،بل جيوز أن يكون نصداً ،أو إمجاعداً ،أو قياسداً.
وإمنا رجحنا هذا القول ملا مجلته تا تقدم تفصيله ثالثة أمور سلمت عن الرد الصحيح:
أحدها :أن الشارع ملا نص على وجدوب القضداء يف الصدالة والصدوم ،فقدد دل
ذلددك مندده علددى توقددف وجددوب القضدداء علددى دليددل جديددد؛ وال يقددال إن هددذا لتأكيددد
( )178انظر :السرخسي ،ا بسوط ،ج1ص 46والبخارؤ ،كشأل األسرار ،ج1ص140
( )179يقوء الشوكاين و رد لل من جع القااء فألمر اجلديد أداء " :ويرد هاا مبنع بقاء الوجوب بعد
انقضصصاء الوقي ا عإ "(إرشاد الفووء ،ص.)87
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وجوب القضاء الذي ثبت باألمر األول؛ ألن محل كدالم الشدارع علدى التأسديس أوىل
من محله على التأكيد.
والثاني :أن ختصيص العبادة بوقت معني قد يكون ملعنى خيتص بذلك الوقدت
نعرف بعقولنا – بل هو الغالب يف العبادات  -وإذا شككنا ،مل يثبت وجوب الفعل يف
غري ذلك الوقت إال بدليل جديد يدل على تساوي الوقتني يف املصلحة.
والثالددث :أن املصددلحة يف غددري الوقددت املعددني اتمددل أن توجددد واتمددل أن ال
توجد ،واألصل العدم .وألن املصلحة يف غري الوقت املعني ال جيوز أن تكدون أزيدد مدن
مصلحة الوقت املعني وال مساوية هلدا؛ وإال لدزم أن يكدون ختصديص الواجدب بالوقدت
املعني إما بال فائدة ،وإما خالف األوىل.
املبح الثاين :قضاء الصالة املرتوكة عمدا بال عذر (أمنوذج تطبيقي)

املطلب األول :حترير حمل النزاع
اتفق الفقهاء على:

أوالً :الصالة عبادة ذات وقت حمدود تفوت خبروج وقتها من غري عذر.
ثانيداً :اددرم تددأخري الصددالة عددن وقتهددا مددع القدددرة والددذكر إال لعددذر( ،)180ومددن
أخرها عامداً حتى خرج وقتها فإنه عاص هلل ،مرتكب كدبرية مدن الكبدائر ( ،)181وعليده
( )180من األ اار؛ اجلمع بإ الص هإ و السفر ،واالشتغاء بشرطها كالطهار .
( )181احلصكفي (1088هـ1677/م) ،الدر املختار ،ج ،2ص ،62ط1386 ،2هـ ،دار الفكر ،بريوت .ابن
هيمية أمحد بد احلليم احلراين أبو العباس(728-661هـ1425-1263/م) ،جمموع الفتاوى ،ج،23
ص ،181حتقيق بد الرمحن بن حممد النجدؤ ،مكتبة ابن هيمية( ،ط .)2ابن مفلح إبراهيم بن حممد بن
بد هللا أبو إسواق (884-816هـ1479-1413/م) ،املبدع ،ج ،1ص ،304بريوت ،ا كتا
اإلس مي1400 ،هـ1980-م.
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أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العود إليه ،وأن التوبدة تنفعده ( ،)182قدال اهلل
تعاىل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ النور.31/
ثالثاً :ال تسقط فائتة حبج وال بصالة يف املساجد الثالثة (.)183
رابعاً :ترك الصالة جحوداً أو تكاسالً موجب للعقوبة الدنيوية واألخروية؛ أما
األخروية فلقوله تعاىل :ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﭼ املددثر،42/
 ،43وقولدده :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ املدداعون ،4 /
 ،5ولقولدددددددددددددددده :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

مددريم ،59/ولقولدده صددلى اهلل عليدده وسددلم( :مددن تددرك الصددالة متعمددداً فقددد حددبط
عمله)(.)184
وبناء على ذلك فإن من ترك الصالة إنكاراً وجحوداً هلا فهدو كدافر مرتدد لثبدوت
فرضيتها باألدلة القاطعة من الكتاب والسنة واإلمجاع ،وأن عليه عقوبة املرتد يسدتتاب
فإن تاب وإال قتل (.)185
( )182ابن بد الرب أبو مر يوسأل بن بد هللا بن حممد النمرؤ األندلسي(463-368هـ1071-979/م)،
ا ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،ج ،1ص ،80حتقيق مسان بد ا نان وحممود امحد القيسية،
أبو ظيب ،مؤسسة النداء1423 ،هـ2003-م(ط .)4ابن جنيم زين الدين احلنفي(- 926
970هـ1563-1520/م) ،البحر الرائق ،ج ،2ص 84بريوت ،دار ا عرفة( ،ط.)2

( )183البهويت منصور بن يونس بن إدريس(ت1051هـ1641/م) ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،1ص،147
بريوت ،امل الكتا(1996 ،ط .)2الرميباين مصطفل السيوطي (1243-1165هـ-1752/
1827م) ،مطالب أويل النهى ،ج ،1ص ، 324دمشق ،ا كتا اإلس مي1961 ،م.

( )184اهليثمي ،جممع الزوائد ،ج  ،1ص  ، 295قاء :روا أمحد ورجاله رجاء الصويح

( )185احلصكفي ،الدر املختار ،ج ،1ص ،326مراقي الفالح ،ص ،60ابن جزؤ ،القوانني الفقهية،
ص ،42ابن رشد ،بداية اجملتهد ،ج ،1ص ،65الشريازؤ ،املهذب ،ج ،1ص ،51البهويت ،كشاف
القناع ،ج ،1ص.263
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وأما من تركها تكاسالً فقد اختلف الفقهاء يف حكمه إىل قدولني فدذهب مجهدور
الفقهاء من احلنفية ( )186واملالكية ()187والشافعية ( )188إىل القول بعدم كفره وأنه مستحق
للعقوبة ،وذهب اإلمام أمحد وإسحق وابن املبارك ()189إىل القدول بكفدر تدارك الصدالة
وأنه يقتل كفراً ال حداً ،ورجحه الشوكاني (.)190
واختلفوا يف العقوبة اليت يستحقها إىل ثالثة أقوال؛ فذهب احلنفيدة إىل أن تدارك
الصالة تكاسالً فاسق ابس ويضرب ضرباً شديداً حتى يسيل منه الددم ،إىل أن يصدلي
ويتوب أو ميوت يف السجن ( ،)191وذهدب املالكيدة والشدافعية ( )192إىل أن تدارك الصدالة
تكاسالً يستتاب ثالثة أيام كاملرتد فدإن تداب وإال قتدل حدداً ال كفدراً أي ال اكدم بكفدره
وإمنا يعاقب عقوبة احلدود األخرى على معاصي الزنا والسرقة والقذف وغريها ،وبعدد
املوت يغسل ويصلى عليه ويددفن مدع املسدلمني ،وذهدب اإلمدام أمحدد وإسدحق وابدن
املبارك ( )193إىل أنه يقتل كفراً ال حداً.

( )186احلصكفي ،الدر املختار ،ج ،1ص ،326مراقي الفالح ،ص.60
( )187ابن جزؤ ،القوانني الفقهية ،ص ،42ابن رشد ،بداية اجملتهد ،ج ،1ص.65
( )188الشريازؤ ،املهذب ،ج ،1ص.51

( )189ابن قدامة ،املغين ،ج ،2ص ،442البهويت ،كشاف القناع ،ج ،1ص ،263ابن رشد ،بداية اجملتهد،
ج ،1ص.65
( )190الشوكاين ،ني األوطار ،ج ،1ص. ،370
( )191احلصكفي ،الدر املختار ،ج ،1ص ،326مراقي الفالح ،ص. 60
( )192ابن جزؤ ،القوانني الفقهية ،ص ،42ابن رشد ،بداية اجملتهد ،ج ،1ص ،65الشريازؤ ،املهذب ،ج،1
ص ،51الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،1ص. 327

( )193ابن قدامة ،املغين ،ج ،2ص ،442البهويت ،كشاف القناع ،ج ،1ص ،263ابن رشد ،بداية اجملتهد،
ج ،1ص.65

هوقأل وجول القااء لل دلي جديد "دراسة أصولية فقهية" قااء الص

ا رتوكة مدا أمنوذجا

805

خامسداً :وجددوب القضدداء مددع عدددم اإلثددم علددى مددن تددرك الصددالة بعددذر كددالنوم
والنسيان والسكر غري املتعمد (كمن يشدرب اخلمدر دون أن يعلدم أنهدا مخدر ،أو يضدطر
لشددربها لعدددم وجددود غريهددا) ( ،)194لكددنهم اختلفددوا يف حكددم قضدداء الصددالة علددى مددن
تركها عمداً ،وفيما يأتي بيان ذلك.
املطلب الثاين :حكم قضاء الصالة املرتوكة عمدا بال عذر
اختلددف الفقهدداء يف وجددوب القضدداء علددى مددن تددرك الصددالة عمددداً حتددى خددرج
وقتها ،أجيب عليه القضاء ويصح منه أم ال جيب عليه وال يصح منه ؟ ،وهدل مدن دام
توبته قضاء تلك الفوائت اليت تعمد تركها أو ال ؟ وفيما يأتي بيان اختالفهم:
القول األول :جيب القضاء علدى مدن تدرك الصدالة متعمدداً مدن غدري عدذر ،وال
يذهب القضاء عنه إثم التفويت بل هو مستحق للعقوبدة إىل أن يعفدو اهلل عنده ،ال فدرق

( )194ا رغيناين لي بن أيب بكر بن بد اجللي الرشداين(593-511هـ1196-1117/م) ،اهلداية شرح
بداية املبتدي ،ج ،1ص ،72ا كتبة اإلس مية .الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ج ،1ص .186ابن رشد حممد
بن امحد بن حممد القرطيب أبو الوليد(ت 595هـ1199/م) ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ج،1

ص ،132بريوت ،دار الفكر .الشريازؤ ،إبراهيم بن لي بن يوسأل الفريوز أفدؤ ( 393ـ
476هـ1003/ـ1083م) ،التنبي  ،ج ،1ص ،26حتقيق ماد الدين أمحد ميدر ،ط1403 ،1هـ ،امل

الكتا ،بريوت .النووؤ حيىي بن شر (676-631هـ1277-1234/م) اجملموع ،ج ،4ص ،161
بريوت ،دار الفكر1997 ،م . ،النووؤ أبو زكراي حيىي بن شر (676هـ1277/م) ،روضة الطالبني،
ج ،3ص ،75بريوت ،ا كتا اإلس مي 1405( ،هـ1985/م(ط .)2البهويت ،شرح منتهى اإلرادات،

ج ،1ص.145
السكران مدا إذا هرك الص يعام معاملة من هعمد هركها مع وجود العق ند هور الفقهاء دا احلنفية؛
والسبا و ذلك أنه ا هعمد السكر ك نه هعمد للنتائج ا رتهبة ليه ،فيقع ط قه ،وحيد مد القا ...
وهكاا.
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يف ذلك بني من ترك صالة واحدة ومن ترك الصالة سنوات .قدال بهدذا مجهدور الفقهداء
من احلنفية ( )195واملالكية ( )196والشافعية ( )197واحلنابلة (.)198
والقول الثاني :ال جيب القضاء على من تعمد تأخري الصالة عن وقتهدا مدن غدري
عذر يبيح له التأخري وال سبيل له إىل استدراكها وال يقدر علدى قضدائها أبددا وال يصدح
منه ،ال فرق يف ذلك أيضاً بني من ترك صالة واحدة ومدن تدرك الصدالة سدنوات ()199؛
قالت به طائفة من السلف واخللف منهم؛ عمر بن اخلطاب ،وابنه عبد اهلل ،وسعد بدن
أبددي وقدداص ،وابددن مسددعود ،والقاسددم بددن حممددد بددن أبددي بكددر ،وحممددد بددن سددريين،

( )195ا رغيناين ،اهلداية شرح بداية املبتدي ،ج ،1ص .72الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ج ،1ص.186

( )196القرطيب حممد بن أمحد األنصارؤ (ت671هـ1272/م) ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،11ص،177
القاهر  ،دار الشعا .ابن العريب ،أبو بكر حممد بن بد هللا (468ـ543هـ1075/ـ ،)1148أحكام
القرآن ،ج ،3ص ،256حتقيق حممد بد القادر طا ،دار الفكر ،لبنان .القراو ،الذخرية ،ج،2

ص .380ابن جزؤ حممد بن أمحد الكليب الغرثطي(741-693هـ 1340-1294/م) ،القوانني

الفقهية ،ص.50

( )197الشريازؤ إبراهيم بن لي بن يوسأل (476هـ 1083/م)املهذب ،ج ،1ص ،582بريوت ،دار الفكر.
الشربيين حممد ا طيا(977هـ1569/م) ،مغين احملتاج ،ج ،1ص ،54بريوت ،دار الفكر .النووؤ،
اجملموع ،ج ،3ص .75ابن قدامة ،املغين ،ج ،1ص.352
( )198ابن قدامة ،املغين ،ج ،1ص.352البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،1ص .146ا رداوؤ لي بن
سليمان (817ـ1414/885ـ ،)1480اإلنصاف ،ج ،1ص ،442حتقيق حممد مامد الفقي ،دار إمياء

الرتاث ،بريوت .ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن سعد الزر ي الدمشقي(751-691هـ-1292/
1350م) ،الصالة وحكم اتركها ،ص ،92حتقيق بسام بد الوهال اجلايب( ،ط ،)1قربص1416 ،هـ-
1996م بريوت ،اجلفان واجلايب.
( )199ابن مزم لي بن أمحد بن سعيد الظاهرؤ (456-383هـ1064-993/م) ،احمللى ، ،ج ،2ص،235
حتقيق جلنة إمياء الرتاث العريب ،بريوت ،دار اآلفاق اجلديد .
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ومطرف بن عبد اهلل ،وعمر بن عبد العزيز وغريهم ( ،)200وإىل ذلك ذهدب داود وابدن
حددزم ( )201ومددن متقدددمي احلنابلددة؛ اجلوزجدداني وأبددو حممددد الرببهدداري وابددن بطددة

()202

واختاره الشديخ تقدي الددين ابدن تيميدة ( )203والشدوكاني ( ،)204ومدن املعاصدرين الشديخ
األلباني ( ،)205وغريهم.
ل نُنَددازى ُع يف قَبُددو ىل
ط بَد ك
ب الْقَضَدداءِ فَقَ د ْ
قددال ابددن تَ كيمِيَّدةَ( :وَنَحك دنُ ال نُنَددازى ُع يف ُوجُددو ِ
الْقَضَاءِ منه وَصِحَّةِ الصَّالةِ يف غَ كيرى وَقْتِهَا) (.)206
وعلى هذا القول فإن ذنبه أكرب وال ينفعه القضداء لكدن إذا تداب فالتوبدة جتدب مدا
قبلها ،وينبغي له أن جيتهد فيكثر مدن فِعكدلى الْخَيكدرى وَصَدالَةِ التَّطَدوُّعى فيمدا بقدي مدن عمدره
ل مِيزَانَهُ يوم الْقِيَامَةِ َولْيَُتبك َولْيَسكتَغك ِفرك اللَّ َه عز وجل فإنه ااسب به يوم القيامة (.)207
لِيُثك ِق َ

( )200ابن قدامة ،املغين ،ج ،1ص.352
( )201الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،1ص.127
( )202ا رداوؤ ،اإلنصاف ،ج ،1ص.443

( )203ابن باس لي بن حممد البعلي (ت 803هـ) ،ا ختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ،ص،34
حتقيق حممد مامد الفقي ،دار ا عرفة ،بريوت ـ لبنان .ابن مفلح إبراهيم بن حممد بن بد هللا أبو إسواق

(884-816هـ1479-1413/م) ،املبدع ،ج ،1ص ، 304بريوت ،ا كتا اإلس مي1400 ،هـ-

1980م .ابن هيمية أمحد بن بد احلليم بن بد الس م (661ـ728هـ) ،جامع املسالك ،ص،110
حتقيق حممد زيز مشس ،ط1422 ،1هـ ،دار امل الفوائد ،مكة.

( )204الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،2ص2

( )205األلباين ،حممد ثصر الدين ،الثمر املستطاب يف فق الستة والكتاب ،ص ،105ط ،1غراس للنشر
والتوزيع.

( )206ابن هيمية أمحد بن بد احلليم احلراين ،منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية ،ج ،1ص،
حتقيق حممد رشاد سامل ،ط1406 ،1هـ ،مؤسسة قرطبة.
( )207ابن هيمية ،جامع املسالك  ،ص .109ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص92
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سبب اخلالف :يرجع إىل أمرين:
األول :القياس؛ وذلك من ثالثة أوجه
1د حجية القياس :فابن حزم ينكر القياس أصدال فدالً يعتدد بقيداس العامدد علدى
الناسي لذلك.
2د صحة قياس العامد غدري املعدذور علدى الناسدي والندائم املعدذورين؛ فدإن تدن
ادددتج بالقيددداس مدددن مل يصدددحح قيددداس العامدددد علدددى الناسدددي بدددعوى أنددده قيددداس يف
األضداد(.)208
3د هل يصح كون األمر اجلديد قياسداً أم ال بدد أن يكدون نصداً عندد القدائلني بدأن
القضاء ال جيب إال بدليل جديد.
الثاني :اختالفهم يف املسألة األصولية اليت سبق بيانها؛ وهي هدل جيدب القضداء
بنفس السبب الذي وجب به األداء ؟ أو اتاج إىل سبب جديد ؟
فمن ذهب إىل أن القضاء ال يلزم إال بدأمر جديدد وحصدر األمدر يف الدنص ،مندع
قضاء الصالة املرتوكة عمداً لعددم وجدود الددليل اجلديدد اآلمدر بقضدائها ،وعددم قبدول
القيدداس علددى األمددر بقضدداء الصددالة املنسددية دلدديالً جديددداً .وبعبددارة أخددرى فددإن الصددالة
املرتوكة عمدداً ملدا مل يوجدد دليدل مدن الدنص يدأمر بقضدائها – مبدا أن الدنص مل يدأمر إال
بقضاء املنسية  -ومل يصح قيداس املرتوكدة عمدداً علدى املنسدية يف األمدر بقضدائها ،مل
جيب قضاء املرتوكة عمداً لذلك .ومن ذهب إىل أن القضاء جيب بداألمر األول أو بددليل
جديد ال يشرتط كونه نصاً بل يصح أن يكون إمجاعاً أو قياسداً د أوجدب قضداء الصدالة

( )208ابن رشد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد (ت ،)595بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ج ،1ص،132
دار الفكر ،بريوت.
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املرتوكة عمداً ()209؛ مبدا أنهدا تقداس علدى الصدالة املنسدية يف األمدر بقضدائها ،وأن هدذا
القياس حينئذ دليل جديد آمر بهذا القضاء.
األدلة:
استدل اجلمهور إلجياب قضاء الصالة على اتركها عمدا مبا من :
 )1قولددده تعددداىل :ﭽ ﮛ ﮜﭼ البقدددرة ،43/وقولددده :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭼ طه  ،14 /وهو أمر يقتضي الوجوب ومل يفرق بني أن يكدون يف وقتهدا أو
بعدها ( .)210وأيضاً :فدإن األمدر بداألداء يف الوقدت ،أمدر بالقضداء إن خدرج الوقدت ومل
تؤد؛ اعتباراً بأن القضاء جيب بالدليل نفسه الذي وجب به األداء.
وأجيصب :بأن هذا اإلطالق يف األمر بالصالة مقيد باألدلة اليت تثبت عدم صدحة
فعددل الصددالة يف غددري وقتهددا .وأمددا أندده أمددر بالقضدداء بعددد الوقددت كمددا أندده أمددر بدداألداء يف
الوقت ،فهذا لو سدلمنا بدأن القضداء يثبدت مبدا ثبدت بده األداء ،وحندن نقدول :بدل ال بدد
لوجوب القضاء من دليل جديد ،وإال مل جيب.
وأيضاً فإن إقامة الصالة تعين احملافظة عليها وأداءهدا يف أوقاتهدا ،وتدرك الصدالة
حتى خيرج وقتها تضييع هلا وليس أداء.
 )2قوله تعاىل :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ طه.82/
ووجه الداللة :أنه ال تصح ملضيع الصدالة توبدة إال بأدائهدا ،ومدن قضدى صدالة
فرط فيها فقد تاب وعمل صاحلاً فاستحق املغفرة بنص اآلية (.)211
( )209الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ج ،1ص .186 – 185شيخي زاد  ،جممع األهنر ،ج ،1ص .214القرطيب،

اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،11ص .177ابن رشد ،بداية اجملتهد ،ج ،1ص ،132الشوكاين ،إرشاد

الفحول ،ص.187

( )210القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،11ص.178
( )211ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص82
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وأجيب :بدأن قدولكم بأنده ال تصدح التوبدة إال بقضداء املرتوكدة عمدداً ،هدو حمدل
النزاع هنا ،فهي مصادرة على املطلوب.
وأيضاً :فإنه ليس يف هذه اآلية أية داللدة علدى وجدوب القضداء؛ ألنهدا أوجبدت
التوبة فقط ،ومل تتعرض للقضاء بإثبات وال بنفي.
وأيضداً فددإن بفددرض اآليددة دلددت علددى القضدداء ،فيبقددى أن القضدداء مددن العامددد ال
يسقط عنه اإلثم ،فال فائدة فيه؛ فيكون إثباته – مع عددم داللدة الدنص عليده – عبثداً؛
وهو خبالف الناسي والنائم فقدد أمرهمدا الشدارع بالقضداء ،وصدرح بدأن القضداء كفدارة
هلما ،وال كفارة هلما سواه (.)212
 )3األحاديث النبوية اليت تأمر بقضاء الصالة الفائتة ،ومنها؛ قولده صدلى اهلل
َل إذا ذَ َكرَهَا لَدا كَفَّدارَ َة هلدا إال ذلدك" ( ،)213وقولده:
صلَاةً َفلْيُص ِّ
ي َ
عليه وسلم " :من نَ ِس َ
الصلَاةِ أو غَ َفلَ عنها َفلْيُصَدلههَا إذا ذَ َكرَهَدا فدإن اللَّدهَ يقدول :ﭽ ﭟ
"إذا رَ َقدَ أحدكم عن َّ

ﭠ ﭡ ﭼ (.)215( " )214
وأوجه الداللة يف احلديثني ثالثة أوجه هي:
الوجدده األول :أنهمددا يدددالن بدداملفهوم املوافددق – أو بفحددوى اخلطدداب  -علددى
وجوب الْقَضَاءِ علدى الْعَامِددِ؛ لِأَنَّهمدا يددالن علدى ذلدك مدن بَدابِ التَّنكبِيدهِ بِالْدَأدكنَى علدى
الَْأ كعلَى.

( )212الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،2ص3
( )213سبق ختر ه ماشية .18
( )214سور طه ،اآلية 14
( )215سبق ختر ه ماشية .20
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وأجيب :باملنازعة يف أن يف إجيداب القضداء علدى الناسدي والندائم تنبيهدا بداألدنى
على األعلى؛ ألن العامد ليس بأعلى من الناسي والنائم؛ نظدرا للفدارق بينهمدا ،وهدو
فارق متمثل يف وجوه:
أحدها :أنه ال يلزم من صحة القضداء وقبولده مدن املعدذور ،صدحته وقبولده مدن
متعد حلدود اهلل مضيع ألمره تارك حلقه عمداً وعدواناً.
والثاني :أ ن املعذور بنوم أو نسديان مل يصدل الصدالة يف غدري وقتهدا بدل يف نفدس
وقتها احملدد يف احلديث؛ مبا أن وقت املعذور هو وقت ذكدره واسدتيقا ه؛ وهدو خبدالف
العامددد ،فهددو لددو قضددى الصددالة لصددالها يف غددري وقتهددا عمددداً وعدددواناً؛ فددال يكددون يف
إجياب القضاء على الناسي والنائم لذلك ،تنبيهاً على إجيابها على العامد.
والوجه الثاني :أن النسيان يف لغة العرب يطلق علدى الدرتك سدهواً إذا كدان تركده
عن غري قصد ،ويطلق على الرتك عمدًا إذا كان تركه عدن قصدد؛ بددليل قَوكلده تَعَدالَى:
ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ التوبدددة ،67/وقَوكلددده :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ

احلشر19/؛ فإن الساهي يطرأ عليه الذكر فيتوجه عليه اخلطداب ،والعامدد ذاكدر دائمدا
فال يزال اخلطاب يتوجه عليه أبداً ( ،)216وبالتدالي فدإن التدارك عمدداً داخدل يف منطدوق
احلديث .

( )216ابن العريب ،أحكام القرآن ،ج ،2ص . 331 ،261ابن مجر أمحد بن لي العسق ين(-773
852هـ1186-1371/م) ،فتح الباري ،ج ،2ص ،71حتقيق حما الدين ا طيا ،بريوت ،دار ا عرفة.
ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص .76القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،11ص .178الشوكاين،
نيل األوطار ،ج ،2ص.3
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وأجيب عنه بعدة أمور (:)217
أحدها أنه عليه السالم قال( :فليصلها إذا ذكرها) وهذا صريح يف أن النسيان يف
احلديث نسيان سهو ال نسيان عمد وإال ما كان لقوله إذا ذكرها فائدة؛ ألن النسديان إذا
قوبل بالذكر مل يكن إال نسيان سهو كقوله( :واذكر ربك إذا نسيت)(.)218
والثاني أنده قابدل الناسدي يف احلدديث بالندائم وهدذه املقابلدة تقتضدي أنده السداهي
الناسددي نسدديان سددهو ،كمددا يقددول أهددل الشددرع :النددائم والناسددي غددري مؤاخددذين .فهددم
يقصدددون بالناسددي املقابددل للنددائم :السدداهي الناسددي نسدديان سددهو ال نسدديان عمددد؛ ألن
الناسي نسيان عمد مؤاخذ وال يكون غري مآخذ.
يناقش :بأن قوله عليه السالم( :إذا ذكرها) ،جيوز أن يكون إمنا قاله بدالنظر إىل
الساهي والنائم ،ومل يقله بالنسبة إىل العامد؛ ألنه ال ميتندع أن يتنداول لفدظ النسديان يف
احلديث الساهي والعامد ،ثم ال يتناول لفظ (إذا ذكرها)إال الساهي فقط 0
والثالددث أن الناسددي يف كددالم الشددارع إذا علقدت بدده األحكددام مل يكددن مددراده إال
الساهي؛ ألنه احلقيقة الشرعية للفظ النسيان.
ويعرتض عليه بأن لفظ النسيان هنا مشرتك لفظي إما بدني حقيقدتني لغدويتني همدا
الساهي والعامد ،وإما بني حقيقة شرعية هي الساهي ،وحقيقة لغوية هي العامد؛ ويف
احلالني ال ميتنع عند الشافعية أن امل املشدرتك علدى مجيدع معانيده غدري املتضدادة ،عندد
عدم القرينة اليت تعني أحدها ،كما هنا.

( )217ابن مجر ،فتح الباري ،ج ،2ص .71ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص113
( )218سور الكهأل ،اآلية .24
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والرابع أنه عليه السالم قال( :فكفارتهدا أن يصدليها إذا ذكرهدا) وقدد اتفقدت
األمة علدى أن فعدل الصدالة بعدد وقتهدا ال يكفدر إثدم تفويتهدا ،فمدع القدول بوجدوب
القضاء يصري املعنى :من ترك الصالة عمداً حتدى خدرج وقتهدا فكفدارة إالده صدالتها
بعد الوقت  0وهذا يلزم منه التناقض ،فبطالنده غدري خداف؛ وجيداب :بأنده ال تدالزم
بددني سددقوط الواجددب بقضدداء الصددالة املرتوكددة عمددداً ،وارتفدداع اإلثددم علددى تعمددد
تركهددا؛ ألندده جيددوز أن يكددون القضدداء ألجددل إسددقاط الواجددب وإبددراء الذمددة الدديت
اشتغلب به ،ثم يبقدى إثدم الدرتك بدال عدذر قائمداً؛ وحينئدذ ال يكدون القضداء كفدارة
إلثم تفويتها ،فال يلزم التناقض.
َن
والوجه الثالثَ :إنَّ قَ كولَهُ عليده السدالم( :ال كَفَّدارَةَ هلدا إلَّدا ذلدك) يَد ُدلُّ علدى أ َّ
سيَ ال إثكمَ َعلَيك ىهمَا ولزمتهمدا الكفدارة بالقضداء؛
حدِيثِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ وَالنَّا ِ
الْعَا ِمدَ ُمرَادٌ بِالْ َ
فالعامد أوىل ()219؛ ألنه أحوج إىل الكفارة منهما 0وإمندا خدص الندائم والناسدي بالدذكر
لريتفع التوهم والظن فيهما ( ،)220حني يظن أن الرتك نسدياناً ال يوجدب القضداء؛ فدبني
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن سقوط اإلثم عنهما غري مسقط ملا لزمهما من فرض
الصالة ،ومل اتج إىل ذكر العامد معهما؛ ألن العلة املتوهمة يف الناسي والنائم ليسدت
فيه وال عذر له يف ترك فرض قد وجب عليه من صالته إذا كدان ذاكدراً لده ،كمدا سدوى
اهلل سبحانه يف احلكم بني الصالة املؤقتدة والصديام املؤقدت يف شدهر رمضدان فكدل واحدد

( )219الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،2ص .3القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،11ص.178

( )220ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص .76القراو ،الذخرية ،ج ،2ص .381النووؤ ،شرح صحيح
مسلم ،ج ،5ص.184
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منهمددا يقضددى بعددد خددروج وقتدده؛ فددنص علددى النددائم والناسددي يف الصددالة ونددص علددى
املريض واملسافر يف الصوم (.)221
ينددداقش بعددددم التسدددليم بكدددون العامدددد أوىل بإجيددداب القضددداء عليددده مدددن الندددائم
والناسي؛ ألن االحتمال قائم أن يكون وجوب القضاء يف حق الناسي والنائم ،وكونده
كفارة يف حقهما؛ إمنا هو ملكدان أنهمدا معدذوران بدرتك الصدالة حتدى خدرج وقتهدا؛ أمدا
العامد فلما مل يكن معذوراً بدالرتك ،مل جيدب عليده القضداء ،ومل يكدن كفدارة يف حقده
لذلك.
وأيضداً فددإن العامددد لددو كددان أوىل مددن الناسددي والنددائم بالكفددارة بإجيدداب القضدداء
عليه؛ ملكان اإلثم يف حقه – للزم ان يكون مناط التكفري بالقضاء اإلثدم ،وللدزم حينئدذ
أن ال جيب القضاء على الناسدي والندائم؛ لعددم اإلثدم املسدتوجب للكفدارة بالقضداء يف
حقهما ،وهو خمالف لألحاديث الصحيحة اليت صرحت بوجوب القضاء عليهما(.)222
 )4فعددل الددنى صددلى اهلل عليدده وسددلم ،فقددد ثبددت يف أندده قضددى الصددالة الدديت
فاتت ،يف حوادث متعددة ،منها:

( )221ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص .77ابن بد الرب ،أبو مر يوسأل بن بد هللا النمرؤ(-368
463هـ1071-979/م) ،التمهيد ملا يف املوطل من املعاين واألسانيد ،ج ،6ص ،395حتقيق مصطفل
بن أمحد العلوؤ ،حممد بد الكبري الدمياطي ،ا غرل ،وزار موم األوقا  1387 ،هـ1967/م .النفراوؤ
أمحد بن غنيم بن سامل(1125هـ1713/م) ،الفواك الدواين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ج،1

ص ، 226دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ.
( )222الشوكاين ،نيل األوطار ‘ ج‘ 2ص .3القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،11ص.178
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أوال :حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حدني
َرسَ( )223وقال لِِبلَال( :أكأل لندا
قَ َفلَ من َغزكوَةِ خَيكَبرَ سَارَ لَ كيلَهُ ،حتى إذا َأدكرَكَهُ الْ َكرَى ع َّ
ُدد َر لده َونَدا َم رسدول اللَّد ِه صدلى اهلل عليده وسدلم َوَأصكدحَاُب ُه فلمدا
اللَّ كيلَ) َفصَلَّى ِبلَا ٌل مدا ق ِّ
ت ِبلَالًدا َع كينَدا ُه وهدو ُمسكدَتِن ٌد إىل
ح َلتِد ِه ُموَاجِد َه ا ْل َفجكد ىر َف َغ َلبَد ك
ج ُر ا كسَتَن َد ِبلَا ٌل إىل رَا ِ
ب ا ْل َف ك
َتقَا َر َ
حلَتِهِ فلم يَسكتَيكقِظْ رسول اللَّهِ صدلى اهلل عليده وسدلم وال ِبلَدالٌ وال َأحَددٌ مدن أَصكدحَابِ ِه
رَا ِ
َولَهُمك اسكتِيقَا ًا ،فَفَدزى َع
الشمكسُ ،فَكَانَ رسول اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم أ َّ
ضرَبَتكهُمك َّ
حتى َ
خذَ بِنَفْسِدي الدذي َأخَد َذ
رسول اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم فقالَ( :أيك ِبلَالُ) فقال ِبلَالٌَ :أ َ
ُدم تَوَضَّدَأ
حلَهُد كم شديئاً ث َّ
بأبي أنت وَأُمِّي يا َرسُولَ اللَّ ِه بِنَفْسِكَ .قال(:اقْتَادُوا) فَاقْتَادُوا رَوَا ِ
ح فلمدا قَضَدى
الصلَاةَ فَصَلَّى بِهىمك الصُّد كب َ
رسول اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم وََأ َم َر ِبلَالًا فَأَقَامَ َّ
ي الصَّ دلَاةَ َفلْيُصَ دلههَا إذا ذَ َكرَهَددا فددإن اللَّ د َه قددال :ﭽ ﭟ ﭠ
الصَّ دلَا َة قددال( :مددن نَسِ د َ

ﭡ ﭼ طه.)224( )14/
ووجدده الداللددة يف هددذا احلددديث أندده يدددل علددى أن كددل مددن فاتتدده الصددالة ،فددإن
الواجب عليه أن يقضيها أبدداً متدى ذكرهدا ،سدواء أكدان ناسدياً هلدا ،أم نائمداً عنهدا ،أم
متعمداً تركها؛ ألن النسيان يف لسان العدرب يكدون للدرتك عمدداً – كمدا ذكرنداه آنفداً –
وللرتك سهواً.
وجياب :بأن هذا الدليل أخص مدن الددعوى؛ ألنده ال داللدة فيده علدى وجدوب
قضاء الصالة على من تركها عمداً بغري عذر؛ ألنه وارد على حال النوم ،وهو عذر يف
( )223ال نكنر النعاس ،و التـَّعريس نزوء القوم فـي السفر من آخر اللـي  ،ينـ نقعون فـيه وقـ نعة ل سرتامة مث ينـيخون
وينامون نومة خفـيفة مث ينـثورون مع انفجار الصبح سائرين .أكأل لنا اللَّي ن :من الـوفظ والـوراسة .انظر:
ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،6ص .136ج ،15ص .221ج ،1ص.164

( )224مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،1ص ،471كتال ا ساجد ومواضع الص  ،فل قااء الص
(.)680

الفائتة ،رقم
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الرتك؛ فال يدل على حال اليقظة وتعمد الرتك بال عذر .وأما القول بأن لفظ الناسي فيه
يتناول العامد مع الساهي والنائم ،فال يسلم؛ ملا تقدم جوابه.
ب رضدي اهلل عنهمدا جداء يدوم
َن ُعمَد َر بدن ا ْلخَطَّدا ِ
ثانيا :عن جَداِب ىر بدن عبدد اللَّد ِه أ َّ
الْخَ كندَقى بَ كعدَ ما َغرََبتك الشَّدمكسُ فَجَعَدلَ يَسُدبُّ كُفَّدارَ قُدرَيكش ،قدال :يدا َرسُدولَ اللَّدهِ ،مدا
الشمكسُ تَ كغ ُربُ .قال النى صلى اهلل عليه وسدلم(:واهلل
صرَ حتى كَا َدتك َّ
صلهي الْعَ ك
ِك كدتُ أُ َ
ت
ِلصلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا هلا فَصَلَّى الْعَصكدرَ بَعكددَ مدا َغرَبَد ك
صلَّيكتُهَا) .فَ ُقمكنَا إىل بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ ل َّ
ما َ
الشمكسُ ،ثُمَّ صلى بَ كعدَهَا ا ْلمَ كغ ىربَ(.)225
َّ
ووجه الداللة يف هذا احلديث أن النى وأصحابه صلى اهلل عليده وآلده وصدحبه،
مل يكونوا نائمني وال ساهني عن صالة العصر حني تركوا أداءها يف وقتها يوم اخلندق،
ولو اتفق النسيان لبعضهم مل يتفدق للجميدع؛ ولكدنهم مجيعدا قضدوا مدا فداتهم ()226؛
فدل على أن كل من فاتته الصدالة ،فقدد وجدب عليده قضداؤها ،ولدو كدان تدرك أداءهدا
عمداً ال سهواً كما هنا.
وأجيب :بأن هذا التدأخري لصدالة العصدر يدوم اخلنددق إمدا أن يكدون نسدياناً منده
صلى اهلل عليه وسلم ،وإما أن يكون عمداً لعذر؛د ألنه ميتندع يف حقده عليده السدالم أن
يتعمد ترك الصالة بال عذر  -وعلى كال التقديرين فدال حجدة يف هدذا التدأخري إلثبدات
وجددوب القضدداء علددى متعمددد الددرتك بددال عددذر؛ ألن هددذا التددأخري إن كددان نسددياناً ،فددال
خالف يف وجوب القضاء مع النسيان ،وإن كان متعمداً؛ لعذر ،فهو تأخري مأذون فيده

( )225البخارؤ ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص ،214كتال ا واقيت ،نفل من صلل فلنَّاس ننا نة بنـع ند نذ نهال
ال نوقت ،رقم ( ،)571مسلم ،صحيح مسلم ،كتال ا ساجد ،فل الدلي ن قاء الص
ص

العصر ،ج ،1ص ،438رقم . 631

( )226ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص79

الوسطل هي
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بسبب ذلك العذر ،كتأخري املسافر واملعذور الظهر إىل وقت العصر ( ،)227وال كالم لنا
فيه ،بل كالمنا يف املتعمد بال عذر.
 )5عن أبي ُهرَ كيرَةَ رضي اهلل عنه أَنَّ َرسُدولَ اللَّدهِ صدلى اهلل عليده وسدلم قدال:
س فَقَد كد َأدكرَكَ الصُّد كبحَ َومَد كن َأدكرَكَ رَكْعَد ًة
(من َأدكرَكَ من الصُّ كبحى رَكْعَةً قبل َأنك تَ ْطلُدعَ الشَّدمك ُ
الشمكسُ فَ َق كد َأدكرَ َك الْعَصكددددددد َر) (.)228
ب َّ
صرى قبل َأ كن تَغكددددددد ُر َ
من الْعَ ك
ووجه الداللة :أن من أوقع أكثر الصالة خارج الوقت ،فصالته صحيحة بنص
احلديث ،ال فرق يف ذلك بني من نسي ومدن تعمدد التدأخري ()229؛ فكدذا مدن أوقدع كدل
صالته خارج الوقت على وجه القضاء ،إذا كان تعمد التأخري.
وأجيب عنص  :بأن الصالة لو كانت تصح بعد خدروج وقتهدا ،مل يتعلدق إدراكهدا
بإيقاع ركعة منها يف الوقت ()230؛ فدل احلديث على أنه ال سبيل إىل إدراك الصالة بعد
خروج وقتها ،وأنها بعد خروج وقتها ال تصح؛ وإذا مل تصح خارج وقتهدا ،مل يصدح
القضاء من العامد؛ ألنه إيقاع للصالة خارج وقتها ،وأما صحته مدن الندائم والناسدي؛
فللنص.
ويصصرد :بأنددا نسددلم أن ال سددبيل إلدراك الصددالة إال بإيقدداع جددزء منهددا يف الوقددت،
ولكنا ال نسلم بداللة ذلك علدى عددم صدحة إيقاعهدا كلدها خدارج الوقدت يف القضداء؛
ألن بددني اإلدراك والقضدداء فرقددا هددو أن املقصددود بدداإلدراك إدراك وقددت الصددالة قبددل
( )227ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص 123ـ 124
( )228البخارؤ ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص ،211كتال مواقيت الص  ،فل من أدرك من الفجر ركعة ،رقم
( ،)554مسلم ،صويح مسلم ،كتال ا ساجد ،فل من أدرك رمعة من الص
ج ،1ص ،424رقم 608
( )229ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص78
( )230ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص122
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خروجدده؛ وال شددك أن إدراك الوقددت ال اصددل إال بإيقدداع الصددالة أو جددزء منهددا يف
الوقت؛ أما القضاء فال يقصد بده إدراك الوقدت ،بدل اسدتدراك نفدس الصدالة الفائتدة؛
فلم يكن إيقاعها أو إيقاع جزء منها لذلك شدرطاً يف حصدوله؛ وبنداء علدى هدذا الفدارق
بني اإلدراك والقضاء ،مل يلزم من اشرتاط وقدوع جدزء مدن الصدالة يف الوقدت حلصدول
اإلدراك ،عدددم صددحة الصددالة خددارج الوقددت يف القضدداء ،وعدددم وجوبدده وصددحته.
وباجلملة فاحلديث إمنا تعرض إلدراك وقي الصالة ،ومل يتعرض إلدراك نفس الصالة
بالقضاء بنفي وال بإثبات ،وحنن نقول بوجوب القضاء على العامدد وصدحته منده ،مدع
إاله بالتأخري بال عدذر.
 )6عن ابن ُع َمرَ رضي اهلل عنهما قال :قال الدنى صدلى اهلل عليده وسدلم يدوم
الطرىيدقى،
صرَ يف َّ
صرَ إال يف بَنِي ُقرَيكظَةَ) فََأدكرَكَ بَعكضُهُمك الْعَ ك
حدٌ الْعَ ك
صلهيَنَّ َأ َ
حزَابِ( :لَا يُ َ
الَْأ ك
صلهي ،مل ُي ىردك مِنَّا ذلك .فَدذُ ِك َر
صلهي حتى نَأْتِيَهَا .وقال بَعكضُهُمكَ :بلك نُ َ
فقال بَعكضُهُمك :ال نُ َ
حدًا منهم(.)231
ذلك لِلنَّبِيِّ صلى اهلل عليه وسلم فلم يُعَنِّفك وَا ِ
ووجه الداللة :أن من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسدلم مدن أخدر صدالة
العصر حتى خرج وقتها ،وكلهم غري ناس وال نائم ،بل متعمد للتأخري لكي يصليها يف
بين قريظة ،وقد أقرهم عليه السالم على صدنيعهم مدن قضداء الصدالة خدارج وقتهدا يف
بين قريظة ،وهو ما يدل على وجوب القضاء وصحته تن ترك الصالة متعمداً (.)232
وأجيب عنص  :بدأن الذين أخرجوا صالة العصدر عدن وقتهدا عمدداً ،إمندا أخروهدا
طاعة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،حدني اعتقددوا وجدوب ذلدك التدأخري علديهم،
( )231البخارؤ ،اجلامع الصحيح ،ج ،4ص ،1510كتال ا غازؤ ،فل نمرجع النيب صلل هللا ليه وسلم من

اصنرهه إ َّايهم  ،رقم ( ،)3893رقم ( ،)554مسلم ،صحيح مسلم،
األنمنزال نونخمنرجه إن بنين قـنريظنةن نوحمن ن
كتال اجلهاد والسري ،فل ا بادر فلغزو ،ج ،3ص ،1391رقم1770

( )232ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص79
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وأن وقتها الذي أمروا به حيث أدركهم يف بين قريظة؛ فكان من هدذا الوجده معدذورين
يف التأخري ،وكانوا كمن يؤخر الظهر إىل وقت العصر يف اجلمع بني الصالتني؛ وكالمنا
هنا فيمن يتعمد تدأخري الصدالة عدن وقتهدا بدال عدذر ،بدل تعددياً ومعصدية هلل وللرسدول
صلى اهلل عليه وسلم ،فال يقاس على املعدذور املطيدع املمتثدل ألمدر الشدارع ،وال يددل
هذا احلديث من ثم على وجوب القضاء على غري املعذور ،وال على صحته منه(.)233
 )7وعنه صدلى اهلل عليده وسدلم أنده قدالَ( :أمَدا إنده لديس يف النَّد كومى تَفْدرىيط إمندا
خرَىَ ،فمَدنك فَعَدلَ ذلدك
الصلَاةَ حتى َيجِيءَ وَقْدتُ الصَّدلَاةِ الْدُأ ك
التَّ ْفرىيطُ على من مل يُصَلِّ َّ
صلههَا حني يَنكتَبِهُ هلا) (.)234
َفلْيُ َ
ووجه الداللة :أنه عليه السالم مسى من أخر الصالة حتى خرج وقتها مفرطاً،
واملفددرط لدديس معددذورًا ،ومددع ذلددك فقددد أمددره عليدده السددالم بالقضدداء()235؛ فدددل علددى
وجوب القضاء على من يرتك الصالة عمداً بال عذر ،وعلى صحته منه .وأما أنده عليده
السالم أمر املفرط بالقضاء؛ فلقوله " :فمن فعل ذلك "؛ فإن اسدم اإلشدارة فيده يرجدع
إىل كددل مددن النددائم عددن الصددالة ،ومددن مل يصددل الصددالة حتددى جيدديء وقددت األخددرى.
وخباصة أن قولده عليده السدالم (فمدن فعصل) يددل علدى املتعمدد املفدرط يف التدأخري؛ ألن
النائم عن الصالة حتى خرج وقتها ال يوصف بأنده فاعدل للتدأخري؛ ألن الندائم ال فعدل
له.
وأيضاً فإن قولده عليده السدالم " :إمندا التفدريط علدى مدن مل يُصَدلِّ الصَّدلَاةَ حتدى
صلههَا حني يَنكتَبِهُ هلا ." ...ال يتناول تارك
خرَىَ ،فمَنك فَ َعلَ ذلك َفلْيُ َ
الصلَاةِ الُْأ ك
يَجِيءَ وَ ْقتُ َّ
الصددالة املطلددق ،بددل يتندداول مددن تركهددا حتددى أخرجهددا عددن وقتهددا ثددم صددالها يف وقددت
( )233ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص .125ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص.385
( )234سبق ختر ه ماشية .21
( )235ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص80

حممد حممود لي الطوالبة وآخرون...

820

األخرى؛ وملا أن النى عليه السالم مل ينبه على أن صالتها يف غدري وقتهدا ال يعتدد بده،
فقد دل ذلك علدى أن املتعمدد للدرتك ،يقضدي الصدالة املرتوكدة ولدو خدرج وقتهدا ،وأن
صالتها يف غري وقتها معتد به ،لكن مع إاله بهذا التأخري.
وجياب :بأن اسدم اإلشدارة يف قولده عليده السدالم( :فمدن فعدل ذلدك) راجدع يف
الصحيح إىل النائم فقط ،وال يتناول املتعمد املفرط؛ وذلك بقرينة قوله عليه السالم يف
تتمة اجلملة نفسها " :فليصلها حني ينتب هلا " ،مدع أن االنتبداه ال يكدون إال مدن الغافدل
أو النائم – ألنه يقال ملن استيقظ :انتبه من نومه – وال يكون من املتعمدد املفدرط؛ ألن
املتعمد منتبه ذاكر مستيقظ .وأمدا أن قولده عليده السدالم (فمدن فعدل) يددل علدى املتعمدد
فقط ،بدعوى أنه ال يتناول النائم ،فنحن ننازع يف أنه ال يتناول النائم؛ ألن النائم يقدع
منه النوم ،فيكون فداعالً لده بهدذا االعتبدار ،وإن مل يكدن قائمداً بدنفس فعدل الندوم -
وهلذا عرف الفاعل يف اللغة بأنه كناية عن كل عمل متعددَ أَو غدري متعدد ( – ،)236وألن
النائم جيوز أن يكون فاعال للندوم باعتبدار أخدذه سدببه مدن االضدطجاع وحندوه ،وإن مل
يكن فاعالً باعتبار نفس النوم؛ وإذا كان هذا كذلك ،مل يكن قوله عليه السالم (فمدن
فعل) قرينة على إرادته املتعمد – مع النائم  -يف إجياب القضاء عليه.
ٍّ رضي اهلل عنه قال :قال لي رسول اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم:
 )8عن أبي ذَر
َخرُو َن الصَّدلَا َة عدن َو ْقِتهَدا أو ُيمِيتُدو َن الصَّدلَا َة عدن
ك ُأمَدرَا ُء يُدؤ ِّ
ف أنت إذا كانت َع َليكد َ
( َك كي َ
َل
الصلَاةَ لِوَقْتِهَا فَىإنك َأدكرَكْتَهَا مَعَهُمك فَص ِّ
وَقْتِهَا ؟) قال :قلت :فما تَ ْأ ُمرُنِي ؟ قال( :صَلِّ َّ
فَإىنَّهَا لك نَا ِفلَة) (.)237

( )236ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11ص.528
( )237مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،1ص ،448كتال ا ساجد ومواضع الص  ،نفل نكنراهينة نَتخري َّ
الص ن
نوقت نها المختنار ،رقم (.)648

ن

هوقأل وجول القااء لل دلي جديد "دراسة أصولية فقهية" قااء الص

ا رتوكة مدا أمنوذجا

821

وجه الداللة :أن النى صلى اهلل عليه وسلم أمر أبدا ذر رضدي اهلل عنده بالصدالة
مع أمراء السوء ،حني يصلون الصالة خارج وقتها؛ فلو مل تصح الصالة خارج وقتهدا
ومل جيب قضاؤها على من أخرها عمداً حتدى خدرج وقتهدا ،ملدا صدحت صدالة أولئدك
األمراء خارج الوقت ،وملا صح ألبي ذر حينئذ االقتداء بهم فيها .وقدد كدان أكثدر أمدراء
بين أمية يصلون اجلمعة عند الغدروب ()238؛ فكدانوا بدذلك مفدرطني؛ لقولده صدلى اهلل
عليه وسلم( :إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حتدى يددخل وقدت األخدرى)،239
وقد صحح عليه السالم صالة هؤالء خارج الوقدت ،حدني أمدر أبدا ذر باالقتدداء بهدم؛
فدل على وجوب القضاء على املتعمد ،وعلى صحته منه.
وأجيصصب عنص  :بأندده ال حجددة فيدده؛ ألنهددم مل يكونددوا يددؤخرون صددالة النهددار إىل
الليددل وال صددالة الليددل إىل النهددار ،بددل كددانوا يددؤخرون صددالة الظهددر إىل وقددت العصددر
ليجمعوا بينهما ،ورمبا كانوا يؤخرون العصر إىل وقت االصفرار ،وحنن نقول إنده متدى
أخددر إحدددى صددالتي اجلمددع إىل وقددت األخددرى صددالها يف وقددت الثانيددة وإن كددان غددري
معذور ،وكذلك إذا أخر العصر إىل االصفرار ،بل إىل أن يبقدى منهدا قددر ركعدة ،فإنده
ج َمعَ رسول اللَّهِ صلى اهلل عليده وسدلم بدني الظههكدرى وَالْعَصكد ىر
يصليها بالنص( ،)240وقد ( َ
ج
وَا ْلمَ كغ ىربِ وَالْعِشَاءِ بِا ْل َمدِينَةِ يف غَ كيرى خَوكفٍ وال مَطَدر قدال ابدن عبداس :أَرَادَ َأنك لَدا يُحكد ىر َ
أُمَّتَهُ(0)241

( )238ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص79
( )239هقدم ختر ه

( )240ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص126
( )241مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،1ص ،490كتال ص
رقم ()705

ا سافرين ،فل اجلمع بإ الص هإ و احلار،
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قلنا :األقرب – واهلل تعاىل أعلدم – أن مدراد الدنى عليده السدالم بكدون األمدراء
يؤخرون الصالة عن وقتها ،أنهم يؤخرون إقامتها عن أول وقتها ،أو عن وقت إقامتها
املعتدداد املنقددول عددن رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم ،ال أنهددم يؤخرونهددا حتددى خيددرج
وقتها؛ فهو كقول ابن مسدعود رضدي اهلل عنده( :مدا رأيدت َرسُدولَ اللَّدهِ صدلى اهلل عليده
جمكع وَصَلَّى الْفَجكد َر
صلَاةَ ا ْلمَ كغ ىربِ وَالْعِشَاءِ بِ َ
صلَاتَيكنى َ
صلَاةً إال ِلمِيقَاتِهَا إال َ
وسلم صلى َ
يَ كومَِئذٍ قبل مِيقَاتِهَدا) ( .)242فلديس املقصدود فيده أن الدنى عليده السدالم صدلى الفجدر قبدل
دخول وقتها ،بل املقصود أنه عليه السالم عجل صالتها عن وقت إقامتها املعتداد (.)243
وإذا كان هذا كذلك فقد صدار معندى احلدديث أن أمدراء السدوء سديؤخرون الصدالة عدن
الوقت املعتاد إلقامتها ،وقد أمر أبا ذر رضي اهلل عنه بأن يصلي الصالة يف وقت إقامتها
املعتاد ،ثم يصليها مع أمدراء السدوء حدني يقومدون اجلماعدة بعدد وقدت اإلقامدة املعتداد،
وتكون حينئذ نافلة له .وإذا كان هذا كدذلك ،مل تكدن يف احلدديث داللدة علدى وجدوب
قضاء الصالة على من أخرجها عن وقتها عمداً بال عذر ،وال على صدحة القضداء بعدد
خروج الوقت.
 )9روي أن وفددداً مددن ثقيددف قدددم علددى رسددول اللَّ دهِ صددلى اهلل عليدده وسددلم
صدَقَة ؟ فَىإنك كانت َهدِيَّة فَإَّىنمَا يُبكتَغَى بها َوجكهُ رسول اللَّدهِ
َومَعَهُمك َهدِيَّة فقال :أهدية َأمك َ
صدَقَة فَإَّىنمَا يُبكتَغَى بها َوجكهُ اللَّهِ عدز
صلى اهلل عليه وسلم ،وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ،وَىإنك كانت َ

( )242مسلم ،صحيح مسلم ،كتال احلج ،فل استوبال زايد التغليس بص

الصبح يوم النور ف زدلفة،

ج ،2ص ،938رقم 1289
( )243لرواية مسلم أنه ليه الس م ص ها بغلس ،وو رواية البخارؤ أنه ليه الس م ص ها مإ بزغ الفجر.
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ل َهدِيَّددة .فَقَِبلَهَددا مددنهم وَقَعَد َد مَعَهُدمك يُسَدداِئلُهُمك وَيُسَدداِئلُونَ ُه حصصص صصصلى
وجددل) قددالوا :ال بَد ك
صصر (.)244
الظُّ ْه َر مع ال َْع ْ
ووجه الداللة :أنه عليه السالم أخر صدالة الظهدر حتدى خدرج وقتهدا ،فصدالها
مددع العصددر؛ فدددل ذلددك علددى أن مددن تعمددد إخددراج الصددالة عددن وقتهددا ،وجددب عليدده
قضاؤها خارج الوقت ،وصح منه .وباجلملة فأقل ما يف هدذا احلدديث أنده عليده السدالم
أخر الصالة عن وقتها الذي كان يصليها فيه؛ لشغل اشتغل به (.)245
قلنا :هدذا احلدديث يددل علدى أن الدنى صدلى اهلل عليده وسدلم إمدا أنده مجدع بدني
الصالتني مجعاً حقيقياً؛ لعدذر هدو اشدتغاله مبدا اشدتغل بده ،مدع أن اجلمدع بدني الصدالتني
لعذر جائز كما دل عليه حديث ابن عباس املتقدم .وإما أنده مجدع بينهمدا مجعداً صدورياً،
بأن صلى الظهر يف آخر وقتها ،والعصر يف أول وقتها؛ وذلك لعذر أيضداً هدو اشدتغاله مبدا
اشتغل به؛ ويف احلدالني يكدون إخدراج الصدالة عدن وقتهدا لعدذر شدرعي يبديح اجلمدع بدني
الصالتني مجعاً حقيقياً أو صورياً؛ وكالمنا ههنا إمنا هو يف املتعمد املفرط بإخراج الصالة
عن وقتها ،ال يف املعذور؛ فال تكون يف هذا احلديث لذلك داللة على حمل النزاع.
 )10عن أبي ُهرَ كيرَةَ عن النى صدلى اهلل عليده وسدلم قدال( :وإذا َأمَدركتُكُمك بِدَأمكر
فَأْتُوا منه ما اسكتَطَعكتُم) (.)246
ووجه الداللة :أنه تعذر على املكلف اإلتيدان باملدأمور يف وقتده ،وكدان يسدتطيع
اإلتيان به خارج وقته – وهو القضاء  -كان هذا الواجب يف حقه(.)247
( )244النسائي أبو بد الرمحن أمحد بن شعيا (215ـ303هـ830/ـ915م) ،اجملتىب ،ج ،6ص ،279رقم
( ،)3758حتقيق بد الفتاح أبو غد  ،ط1406 ،2هـ 1986/م ،مكتا ا طبو ات ،ملا.
( )245ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص80

( )246البخارؤ ،اجلامع الصحيح ،ج ،6ص ،2658رقم ()6858
( )247ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص.375

حممد حممود لي الطوالبة وآخرون...

824

أجيب عنه من وجهني (:)248
أحدهما :أن هدذا صدحيح لدو مل يكدن أحدد األمدرين املعجدوز عنده مرتبطدًا بداآلخر
املقدور عليه ارتباط الشرطية ،وهنا املعجوز عنه  -وهو الوقت املعني الدذي أمرندا بإيقداع
الصالة الفائتة فيه – شرط لصحة الصالة املقدور عليها واملأمور بها فيه ال خارجه.
والثاني :أن احلديث يتناول من عجز عن بعدض املدأمور بده ،وعجدز عدن بعضده
اآلخر ،أما من قدر عليه كله ،إال أنه ترك فعله حتدى خدرج وقتده عمدداً وتفريطداً ،فدال
يتناوله احلديث.
قلنا :وعلى أية حدال فإنندا إن قلندا بعددم صدحة القضداء مدن العامدد املفدرط ،مل
يصح كونه قادراً علدى اإلتيدان بالصدالة خدارج وقتهدا ،فلدم يكدن ذلدك واجبداً يف حقده.
وباجلملة فكون العامد قادراً علدى اإلتيدان بالصدالة خدارج وقتهدا – حدني نقدول بصدحة
القضاء منه – أو غري قادر عليه – حني نقول بعدم صحة القضاء منده – هدو حمدل الندزاع
هنا؛ فال يصح االستدالل به ،وإال كان مصادرة على املطلوب.
 )11القياس :واالستدالل بده ههندا مدبين علدى القدول بدأن القضداء ال جيدب إال
بدليل جديد؛ ألننا لو قلنا بأن القضاء جيدب بداألمر األول الدذي ثبدت بده األداء ،لثبدت
حينئددذ وجددوب القضدداء علددى العامددد بددالنص ،والسددتغنينا بددذلك عددن إثبددات وجوبدده
بالقياس .وأما هذا القياس فله ثالث صور هي:

( )248ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص.382
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الصصورة األوى :قياس العامدد علدى الناسدي والندائم ،وهدو قيداس أولدوي()249؛
ألندده إذا ثبددت وجددوب القضدداء علددى النددائم والناسددي مددع أنهمددا معددذوران ،فدألن جيددب
القضاء على العامد أوىل()250؛ ألنه غري معذور(.)251
وأجيب :بأن هذا القياس غري صحيح ،من وجوه (:)252
الوجه األول :أنه ال يلزم من صحة القضاء وقبوله من املعذور ،صدحته وقبولده
من غري املعذور املتعدي حلدود اهلل املضيع ألمره التارك حلقه عمدداً وعددواناً؛ ألن هدذا
الفددارق بينهددا – يف العددذر وعدمدده  -جيددوز أن يكددون هددو السددبب يف التفريددق بينهمددا يف
احلكم.
ورد :بددأن العامددد والناسددي – أو املعددذور وغددريه  -همددا يف وجددوب القضدداء
سواء ،وإمنا خيتلفان يف اإلثم فقط؛ نظراً الختالفهما يف العذر وعدمده؛ فهمدا كاجلداني
على األموال ،املتلف هلا عامدداً وناسديًا؛ فهمدا سدواء يف الضدمان ،لكنهمدا خمتلفدان يف
اإلثم فقط (.)253
قلنا :وأيضاً فإن إجياب قضاء الفائتة يف حق النائم والناسي ،كفارة هلدا :إمدا أن
يكون تغليظاً عليهما وزجراً هلما عن تفويتها يف املستقبل ،وإمدا أن يكدون جدرباً لفوتهدا
واستدراكاً هلا .ال جائز أن يكدون زجدراً وتغليظداً عليهمدا؛ ألنهمدا معدذوران؛ وحينئدذ
( )249الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،2ص .2القراو ،الذخرية ،ج ،2ص .381ابن قيم اجلوزية ،مدارج
السالكني ،ج ،1ص.375

( )250القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،11ص .178النووؤ ،اجملموع ،ج ،3ص.77
( )251القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،11ص.178

( )252ابن مزم ،احمللى ‘ ج ،2ص 237ـ  .238ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص 121ـ  .122ابن قيم اجلوزية،
مدارج السالكني ،ج ،1ص.378

( )253ابن مجر ،فتح الباري ،ج ،2ص .71ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص .77القرطيب ،اجلامع
ألحكام القرآن ،ج ،11ص.178
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نعم ال يصح أن يقاس العامد عليهما؛ ألنه غري معذور .أما إن كدان قضداء الفائتدة جدرباً
لفوتها واستدراكا هلا؛ فإن العامد حينئذ حمتاج إىل جرب ما فاته من الصالة واستدراكه،
كحاجة النائم والناسي إليه؛ فصح قياسه عليهما لذلك .وال يقال إن هذا حينئدذ قيداس
يف الكفارات ،وهدو عندد احلنفيدة تندوع254؛ ألندا نقدول :إمندا كدان القضداء كفدارة ههندا
مبعنى أنه كفارة للصالة الفائتة باستدراكها ،ال مبعندى أنده كفدارة للندائم والناسدي؛ وإال
لزم أنهما كانا بدالنوم والنسديان آالدني ،وال قددائل بده .وإمندا كدان القضداء كفدارة للصدالة
باستدراكها ومل يكن كفارة للنائم والناسي؛ ألن قوله عليه السدالم " :ال كفدارة هلصا إال
ذلك " يعود الضمري إىل الصالة املنسية واملنوم عنها ،ال إىل نفس النائم والناسي؛ وهدو
مشددعر بددأن علددة وجددوب القضدداء يف حددق النددائم والناسددي إمنددا هددي جددرب الصددالة الفائتددة
باستداركها ،وليست جرب إثم النائم والناسي ،وإال لقال عليه السالم " :ال كفدارة هلمصا
إال ذلك " أعين بعود الضمري إليهما ال إىل الصدالة.
على أن بفرض هذا قياسداً يف الكفدارات؛ فيبقدى أن اجلمهدور غدري احلنفيدة علدى
جوازه (.)255
والوجه الثاني :إن املعذور بندوم أو نسديان مل يصدل الصدالة يف غدري وقتهدا حدني
قضاها؛ ألنه حينئذ صالها يف وقتها الذي جعله الشارع وقتا هلا؛ مبدا أنده عليده السدالم
جعل وقت املعذور وقت ذكره واستيقا ه؛ وإذا كان املعدذور يصدلى الصدالة لدذلك يف
وقتها ،مل يصح أن يقاس عليه العامد الذي يصليها – بالقضاء  -يف غري وقتها؛ ألن
الشارع مل جيعل ذلك الوقت وقتا هلددا ؟ .

( )254انظر :البخارؤ ،كشف األسرار ،ج2ص331
( )255الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفق  ،ج ،4ص.51
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قلنصا :جياب هذا بأننا إن قلنا بصحة قضداء الصدالة يف غدري وقتهدا؛ بأدلدة شدرعية
دلت على صحته؛ فإن وقت قضائها حينئذ هو أيضاً وقت جعله الشارع وقتا هلا.
وأيضداً :فددإن قضدداء الصددالة املنسددية والدديت ندديم عنهددا ،إمنددا يكددون – عنددد أكثددر
الفقهاء – بلفظ القضاء ونيته ،وال يكون بلفظ األداء ونيته؛ وحينئذ فإن صالتها بلفدظ
القضاء ونيته دليل على أنها واقعة بعد وقتها ال فيه .وأما قولده عليده السدالم " :فليصدل
إذا ذكرهددا فددإن هددذا وقتهددا " فهددو حمتمددل أن يددراد بدده تعجيددل قضددائها عنددد أول ذكرهددا،
وعدددم تددأخريه؛ ولدديس أن وقددت ذكرهددا صددار وقددت أداء هلددا؛ وباجلملددة فددإذا تطددرق
االحتمال سقط االستدالل.
والوجه الثالدث :أن الشدريعة فرقدت بدني العامدد والناسدي ،أو املعدذور وغدريه؛
ال علدى
يءِ علدى ضِددِّهِ َ
فقياس أحدهما على اآلخر غري جائز؛ ألنه من باب قِيَداس الشَّد ك
نَظِريىهِ ،وإال لصح قياس اليمني الغموس على املنعقدة ،والقاتل عمداً على القاتل خطأ
يف وجوب الكفدارة؛ والواقدع أن احلنفيدة واملالكيدة مينعدون هدذا القيداس للغمدوس علدى
املنعقدة ،وللقاتل عمداً على القاتل خطأ256؛ فلو أجازوا بعد ذلك قياس العامدد علدى
الناسي يف وجوب قضاء الفائتة؛ للزم تناقضهم.
قلنصا :هذا القياس ليس قياساً يف األضداد؛ ألنه لديس قيداس نفدس العامدد علدى
نفس النائم والناسي ،وال نفس املعذور على نفس غري املعذور ،بل هو قيداس للصدالة
الفائتة بال عذر ،على الصالة الفائتة بعدذر؛ فهدو لدذلك قيداس صدالة علدى صدالة ،ال
عامد على ندائم أو نداس ،وال معدذور علدى غدري معدذور؛ وال شدك أن قيداس الصدالة

( )256انظر منع احلنفية وا الكية قياس الغموس لل ا نعقد والقت العمد لل القت ا ط  ،و :السرخسي،
أصول  ،ج2ص164والقريواين ،الثمر الداين ،ص425
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على الصالة قياس يف األشباه ال يف األضداد ،وأما فارق العذر وعدمه بدني الصدالتني؛
فتقدم جوابه وبيان عدم تأثريه يف منع هددددذا القياس.
وأما قياس الغموس على املنعقدة والقاتدل عمدداً علدى القاتدل خطدأ ،فالشدافعية
جييزونه؛ فدال يلدزمهم منده التنداقض .وأمدا مندع احلنفيدة واملالكيدة لده ،فهدو :أوال :ألن
احلنفيددة مينعددون القيدداس يف الكفددارات ( ،)257وهددو خبددالف قيدداس العامددد علددى النددائم
والناسي يف وجوب قضاء الفائتة هنا ،إذ ليس وجوب قضائها كفارة للندائم والناسدي –
إذ ال إثم عليهما رأساً؛ مبا أنهمدا معدذوران – وال هدو كفدارة للعامدد ،بددليل بقداء إثدم
التفويت عليه رغم القضاء.
وثانيا :ألن العلة يف وجوب الكفارة يف اليمني املنعقدة هي عند احلنفية واملالكيدة
جرب ما وقع من احلنث فيها ،وليسدت الزجدر عنده ،والكفدارة عنددهم تقدوى علدى جدرب
احلنث يف املنعقدة – لرتددها بني الصدق والكذب  -وال تقدوى علدى جدرب الكدذب يف
الغموس – لعددم ترددهدا بدني الصددق والكدذب  -فلدم يصدح قيداس الغمدوس علدى
املنعقدة عندهم لذلك ( .)258وكذلك قوهلم يف منع قياس القاتل عمداً على القاتل خطدأ
يف كفارة القتل؛ ألن علدة وجدوب الكفدارة علدى القاتدل خطدأ عنددهم هدي اجلدرب أيضداً
وليست الزجر ،والكفارة عندهم تقوى علدى جدرب القتدل اخلطدأ – لعددم القصدد فيده –
وال تقوى على جرب القتل العمدد ( .)259فدإذا ثبدت هدذا ،وعلمندا أن علدة وجدوب قضداء
الفائتة على النائم والناسي عندهم هي استدراك ما فات مدن الصدالة لتفريدغ الذمدة مدن
الواجب الذي اشتغلت به( ،)260فقدد علمندا سدبب جتدويزهم قيداس العامدد علدى الندائم
( )257الشوكاين ،إرشاد الفحول ،ص.377
( )258ا رجع السابق.
( )259ا رجع السابق.
( )260انظر ها العلة و :البخارؤ ،كشف األسرار1 ،ص.211
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والناسي ،مع منعهم قياس الغموس على املنعقدة ،والقاتل عمدداً علدى القاتدل خطدأ،
ومل يلزمهم التناقض يف شي من ذلك.
والصورة الثانية :قياس حق اهلل تعاىل على حق العبد.
ووجه القياس :أن من لزمه حق هلل أو لعباده لزمه اخلروج منه ،وقد شبه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم حق اهلل عز وجل حبقوق اآلدميني ()261؛ فعدن ابدن عَبَّداس رضدي اهلل
عنهما قال :جاء رَجُلٌ إىل النى صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا رَسُدولَ اللَّدهِ إىنَّ أُمِّدي مَاتَدتك
وَعَلَيكهَا صَوكمُ شَهكر أَفَأَقْضِيهِ عنها ؟ قال( :فَدَيكنُ اللَّهِ أَحَدقُّ أَنك يُقْضَدى)( .)262واملتعمدد للدرتك
قددد خُوطِ دبَ بِالصَّددالةِ وَوَجَ دبَ عليدده تَأْدِيَُتهَددا؛ فَصَددارَتك دَيكنًددا عليدده ،وَالدددَّيكنُ ال يَسك دقُطُ إلَّددا
بِأَدَائِهِ( ،)263كما أن الديون اليت لآلدميني ال تسقط إال بأدائها ،مع أنها تا يسقط بداإلبراء؛
فديون اهلل تعاىل اليت ال يصح فيها اإلبراء أوىل أن ال يسقط قضاؤها إال بأدائها(.)264
وأجيب عنه :بأن قوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :فدَيكنُ اللَّدهِ َأحَدقُّ َأنك يُقْضَدى) إمندا
ورد يف حق املعذور ال املفرط ،فهو كمن ترك الصالة ناسياً ،فيلزمه القضاء باتفاق.265
وأيضاً فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمندا قدال هدذا يف الندذر املطلدق الدذي
ليس له وقت حمدود الطرفني( ،)266ومثدل هدذا ال يفدوت وقتده ،خبدالف الصدالة؛ فهدي
ذات وقت حمدود الطرفني؛ فال يصح قياسها عليه.
( )261ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص .81ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص.375

صوم ،رقم (،)1852
( )262البخارؤ ،اجلامع الصحيح ،ج ،2ص ،690كتال الصوم ،فل من نم ن
ات نو نلنيه ن
مسلم ،صحيح مسلم ،كتال الصيام ،فل قااء الصيام ن ا يت ،ج ،2ص ،804رقم 1148

( )263ابن مجر ،فتح الباري ،ج ،2ص .71الشوكاين ،بيل األوطار ،ج ،2ص3
( )264القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،11ص178
( )265ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص120
( )266ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص120
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قلنا :وأيضاً فدإن مدن تدرك الصدالة بدال عدذر فدال نسدلم ببقداء إمكدان إبدراء ذمتده
بالقضاء بعد خروج الوقت؛ ألن الواجب عليه صالة يف وقدت معدني؛ فدإذا فدات ذلدك
الوقت ،مل ميكنه أداؤها على الوجه الذي وجب عليه وانشدغلت ذمتده بده؛ وحينئدذ ال
يكون القضاء مربئاً للذمة يف حقه وال يعود مطالباً به .وباجلملة فكون املفرط ميكنه إبدراء
ذمته بالقضاء أو ال ميكنه ذلك – هو حمل النزاع يف هذه املسألة واليت قبلدها؛ فدال يكدون
دليالً يف أي منهما.
والصورة الثالثة :القياس على من أفطر يف شهر رمضان عامداً.
وذلك أنه جيب القضاء على من أفطر يف رمضان عامداً بال عذر؛ فقد أمر الدنى
صلى اهلل عليه وسلم من أفطر باجلماع يف رمضان بالكفارة والقضصاء ،وأمدر مدن اسدتقاء
أن يقضي يوماً مكانه ،فكذلك من ترك الصالة عامدا بال عذر (.)267
وأجيب عن  :بأن رواية إجياب القضاء على من جامع يف نهدار رمضدان ،معلولدة
عند احملدثني ،وكدذا حدديث مدن اسدتقاء فلديقض()268؛ وحينئدذ فدإن حدديث ا دامع يف
نهار رمضان حيث مل يرد يف روايتده الصدحيحة أمدر بالقضداء ،فقدد صدار دلديالً إلثبدات
عدم وجوب القضاء علدى العامدد غدري املعدذور ،ومل يعدد دلديالً إلثبدات وجوبده .وكدذا
قياس العامد غري املعذور يف الصدالة علدى العامدد غدري املعدذور يف الصدوم ،يصدري دلديالً
إلثبات عدم وجوب القضاء ،ال إلثبات وجوبه.

( )267ابن مجر ،فتح الباري ،ج ،2ص .71ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص .77القرطيب ،اجلامع
ألحكام القرآن ،ج ،11ص.178

( )268البعلي ،ا ختيارات ،ص .34ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص .133 ،132األلباين ،الثمر املستطاب،
ص106
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 )12الصالة خارج الوقت بدل عن الصالة يف الوقدت ،والعبدادة الديت هلدا بددل
جيب على املكلف أن ينتقل إليه عند تعذر األصل ،كالتيمم مع الوضوء (.)269
قلنصا :كون الصالة خارج الوقت بدالً عنها يف الوقت ،هو حمل النزاع هنا؛ ألننا
إن مل نصحح قضاء الصالة خارج الوقدت ،مل يكدن قضداؤها خدارج الوقدت بددالً عدن
أدائها فيه؛ وإذا مل يكدن بددالً ،مل جيدب االنتقدال إليده عندد تعدذر األصدل ،بدل يسدقط
األصل حينئذ ال إىل بدل.
 )13فتح اهلل سبحانه وتعاىل باب التوبة للعصاة ،ومنهم من فاتته صالة أو أكثر
متعمداً ،وهذا فيه مراعاة مصا العباد يف املعاش واملعاد ،والقول بعد وجدوب القضداء
وعدم صحته يسد هذا الباب ،وجيعل إثم الرتك املتعمد الزماً لده وطدائراً يف عنقده؛ وال
خيفى أن هذا ال يليق بقواعد الشرع وحكمته ورمحته

()270

وأجيب :بأنا ال نسد على تارك الصالة بال عذر طريق التوبدة ،ولكندا نقدول إنده
ال يتعني عليه قضاء الصدالة لصدحة توبتده؛ فهدو كالكدافر إذا أسدلم يف اسدتئناف العمدل
وقبول التوبة .بدل إن التوبدة مدن تدارك اإلسدالم إذا كاندت صدحيحة مقبولدة ومل يشدرتط
لصحتها إعادة ما فاته حال كفره؛ فإن توبة تارك الصالة أوىل بالقبول والصدحة وعددم
توقف صحتها على القضاء(.)271
ورد :بأنه ال يصح لتارك الصالة توبة إال بأدائها ،كمدا ال تصدح التوبدة مدن ديدن
اآلدمي إال بأدائه؛ ومن قضى صالة فرط فيها فقد تاب وعمل صاحلاً(.)272

( )269ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص.375
( )270ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص.377
( )271ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص.386
( )272ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص.82
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 )14لو ألزمنا بالقضاء الناسدي والندائم دون العامدد ،لكدان ذلدك تشدديداً علدى
املعذور وختفيفاً على غري املعذور ،وهو غريب.
ورد :بأن عدم إجياب القضاء على العامد ،ال يستلزم أننا خففنا بذلك عنه؛ بل
الصحيح أننا غلظنا عليه جداً ،حني بقيت الصالة الفائتة واجبة عليه ،من غري أن ميكنه
بالقضدداء اسددتدراكها؛ ألنن دا منعندداه مددن القضدداء ومل جنددوزه لدده؛ وهددو خبددالف النددائم
والناسي ،فقد جوزنا هلما القضاء حبيث أمكنهما به اسدتدراك الصدالة الفائتدة ،وتفريدغ
الذمة من الواجب؛ ختفيفا عليهما؛ ملكان عذرهما(.)273
هذا واستدل القائلون بعدم وجوب القضاء على غري املعذور ،مبا من :
 )1قَد د كولُ اللَّد د ِه تَعَدددالَى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ
املدددداعون ،5 ،4/وقَ كولُدددده سددددبحانه :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ مريم .59/
ووجه الداللة :أن املقصود بإضداعة الصدالة :تركهدا ،مصع عصدم إمكصان إدراكهصا
خرُوجى وَقْتِهَا ،ملا كانت ضدائعة ،وَلمَدا
()274؛ألنه لو أمكن إدراكها – بالقضاء  -بَ كعدَ ُ
كان الذين استدركوها بالقضاء مضيعني هلا ،ملا كدان هلدم الْوَيكدلُ وَالَ لَقدوا الْغَديَّ ()275؛
فدل هذا بطريق إشارة النص على أن قضاء الصالة بعد خروج وقتها غري صحيح.
قلنا :إمكدان إدراك الصدالة بالقضداء ال يكفدي مانعداً مدن كدون تاركهدا بدال عدذر
مضيعا هلا؛ ألن من تركها بال عذر ،ومل يدركها بالقضاء ،فهدو مضديع هلدا ،ولصو كصان
( )273ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص 121ـ  .122ابن مزم ،احمللى ‘ ج ،2ص 237ـ .238
( )274ابن كثري أبو الفداء إمسا ي بن مر(ت774هـ1372/م) ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،3ص-128
 ،129ج ،4ص ،555ط1401هـ ،دار الفكر ،بريوت .القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج،20

ص 211ـ 212
( )275ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص.92
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إدراكها ابلقضاء ممكنصا؛ ومن ثم فال يتوقدف تضدييع الصدالة علدى عصدم إمكصان إدراكهصا
ابلقضصصاء ،بددل يتوقددف علددى عصصدم قضصصائها فعصصال ،سصصواء مصصع إمكان ص أو عصصدم إمكان ص ؛
وبالتالي فاملقصود بالتضييع يف اآلية هو تركها مع عدم قضائها فعدالً – ولدو مدع إمكانده
 وليس تركها مع عدم إمكان قضدائها؛ وحينئدذ فدال يددل لفدظ التضدييع علدى عددمإمكان القضاء وعدم صحته ،أعين؛ ألنده ال يددل علدى أكثدر مدن أن مدن تدرك الصدالة
ومل يقضها فعال فهو مضيع هلا ،أما أن عدم قضدائها فعدالً إمندا هدو لعددم إمكانده ،فدال
داللة يف لفظ التضييع عليه ،وال يلزم عنه.
وباجلملة فاالحتمال قائم أن يكون املقصود بإضاعتها :جمرد إخراجها عن وقتها
بال عذر ولو مع قضائها فعدالً  -ألن إخراجهدا عدن وقتهدا بدال عدذر يصددق عليده أنده
تضييع هلا ،ولو مع قضائها فعالً  -أو إخراجها عن وقتها بال عدذر مدع عددم قضدائها
فعالً ،سواء أكان عدم قضائها فعال مع إمكان  ،أو مع عدم إمكانص ؛ وليس أحدد هدذه
االحتماالت بأوىل من غريه ،وإذا تطرق االحتمال سقط االستدالل.
ل
الصلَا ِة أو غَفَد َ
 )2حديث النى صلى اهلل عليه وسلم " :إذا رَ َقدَ أحدكم عن َّ
صلههَا إذا ذَ َكرَهَا " (.)276
عنها َفلْيُ َ
ووجدده الداللددة :أن يف حددديث حددالتني مددوجبتني لفعددل الصددالة إذا فددات وقتهددا
املقدر شرعاً ،وكالهما عذر ،ومل يذكر يف احلديث حالة الرتك عمداً؛ فدل على عددم
وجدوب القضدداء فيهددا؛ ألن انتفداء الشددرط – وهددو الندوم أو النسدديان  -يسددتلزم انتفدداء
املشروط – وهو قضاء الصالة – فيلزم أن من مل ينم ومل ينس فال يصلي (.)277

( )276سبق ختر ه ماشية .18
( )277ابن مجر ،فتح الباري ،ج ،2ص.71
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قلنصا :غاية هذا أنه اسدتدالل بداملفهوم املخدالف مدن اسدم الشدرط مدن ،وحندن ال
نسددلم بددأن تقدددير هددذا املفهددوم أن (مددن مل يددنم عددن الصددالة ومل ينسددها فصصال يصصصلها بعصصد
الوقصي)؛ بل التقدير الصحيح أن (من مل ينم عدن الصدالة ومل ينسدها فليصدلها أداء يف
الوقصي وال يتعمد إخراجها عنه) أما أنه يقضيها بعد الوقت  -إن تعمدد إخراجهدا عنده
 أو ال يقضيها بعده ،فال داللة يف املفهوم عليه ال بنفي وال إثبات.وبعبارة أخرى :فإن هذا املفهوم املخالف يدل على أن النوم  -أو النسيان -
شرط جلواز تأخري الصالة عن وقتهدا ،ولكنده ال يددل علدى أن الندوم – أو النسديان -
شددرط لوجددوب قضددائها بعددد الوقددت مطلقداً؛ وذلددك ألن الصددالة نعددم يلددزم مددن جددواز
تأخريها عن وقتها – كحال النوم والنسيان  -وجدوب قضدائها بعدده ،ولكدن ال يلدزم
من وجوب قضائها بعده جواز تأخريهدا عنده؛ وهلدذا ال يقدال إنهدا يف األحدوال الديت ال
جيوز تأخريها عنه – كحال العمد  -فال جيوز قضدددداؤها بعده.
وأيضا فإن ذكر حالتني موجبتني لقضاء الصالة بعدد الوقدت ،ال يسدتلزم احنصدار
وجوب القضاء فيهما؛ ألنه جيوز أن يكون الدنص علدى هداتني احلدالتني؛ إمندا هدو لرفدع
توهم عدم وجوب القضاء على النائم والناسي؛ مبا هما معذوران ،ولديس ألن العامدد
الددذي ال يتددوهم هددذا يف حقدده لعدددم عددذره ،ال جيددب عليدده القضدداء .وباجلملددة فمددع
االحتمال ،ال يصح االستدالل.
وأيضا فإن هدذا كلده أن لدو قلندا حبجيدة املفهدوم املخدالف ،والواقدع أن احلنفيدة ال
اتجون به ،فال يلزمهم.
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ط
 )3حديث الدنى صدلى اهلل عليده وسدلم( :مدن تَدرَكَ صَدلَا َة الْعَصكدرى فَقَد كد حَدبِ َ
صرى كَأََّنمَا وُِت َر أَ كهلَهُ َومَالَه)(.)279
صلَا ُة الْعَ ك
َع َملُهُ)( ،)278وقال عليه السالم( :الذي تَفُوتُهُ َ
وجدده الداللددة :أن إحبدداط عمددل مددن فاتتدده الصددالة عمددداً يدددل علددى أن الصددالة
الفائتة عمداً ال سبيل إىل استدراكها بالقضاء؛ ألنه لو صح قضاؤها بعد فدوات وقتهدا،
ملا مسيت فائتدة ،وملدا حدبط عمدل مفوتهدا وكدان كمدن وتدر أهلده ومالده؛ وهدو خبدالف
املنسية واليت نيم عنها فإنها ال تسمى فائتة؛ لصحة قضائها بعد الوقت؛ وهلذا مل تكن
داخلة يف هذين احلديثني(.)280
ينصاق

بأنه ال يلزم من تسمية املرتوكة بال عذر فائتة ،أن ال يصدح قضداؤها بعدد

الوقت؛ ألنه جيوز أن تسمى فائتة باعتبار خروجها عن الوقت ،ولو قضيت بعده؛ فال
تتوقف صحة تسدميتها فائتدة لدذلك علدى عددم صدحة قضدائها .وألن تسدميتها فائتدة لدو
توقف على عدم صحة قضائها ،لكان التعبري أهدل العلدم واللغدة بلفدظ (قضداء الفائتدة)
متناقضداً؛ ألن تسددميتها فائتددة ملددا كانددت مانعددة مددن إمكددان قضددائها وصددحته ،مل تصددح
تسميتها مقضية.
وأما أن إخراج الصالة عن وقتها حمبط للعمل ،فال يصح أن يكون دليالً إلثبات
عدم صحة قضائها؛ ألنه جيوز أن يكون إخراجها عن وقتها حمبطا؛ لكونه بدون عذر،

( )278البخارؤ ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص ،203كتال مواقيت الص  ،فل إمث من هرك العصر ،رقم
(.)528
( )279البخارؤ ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص ،203كتال مواقيت الص  ،فل إمث من فاهته العصر ،رقم
( ،)527مسلم ،صحيح مسلم ،كتال ا ساجد ،فل التغليظ و هفويت ص

العصر ،ج ،1ص،435

رقم 626
( )280ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص .99ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص.378
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وليس لعدم صحة قضائها بعده؛ وحينئذ فال يلزم عدن إحبداط العمدل بدإخراج الصدالة
عن وقتها بال عذر ،عدم صحة قضائها بعده.
وأيضصا :فإن هدذا القدول منده صدلى اهلل عليده وسدلم إمندا ورد لبيدان فضدل صدالة
العصر والتغليظ على من يفوتها بال عذر؛ نظراً لعظيم فضلها وكبري خطرها؛ وهدو مدا
يدل من ثدم علدى وجدوب قضدائها إن فاتدت بدال عدذر؛ اسدتدراكاً ملدا فدات مدن فضدلها
وخطرها؛ فإن ترك أدائها وقضائها معاً ،أضيع هلا ولفضلها من ترك أدائها فقدط ،دون
قضائها أيضاً؛ وهلذا فال ميتنع أن يكون معندى احلدديث :أن الدذي ادبط عملده ويكدون
كأنه وتر أهله وماله ،هو من تدرك صدالة العصدر بدال أداء وال قضداء معداً ،أو أنده الدذي
ترك صالتها يف وقتها بال عذر ،ولو قضاها بعده؛ ألننا نقول ببقاء إثم الرتك بال عذر،
حتى مع القضاء.
 )4قوله صلى اهلل عليه وسلم( :من أفطر يوماً من رمضان من غري مرض وال
رخصة مل يقضه صيام الدهر كله وإن صامه) (.)281
ووجه الداللة :أن معنى كون املفطر بال عذر ال يقضي ما أفطره ولو صام الدهر
كلده ،هددو أن قضدداء الصدوم املددرتوك بددال عدذر ال يصددح وال يقبددل؛ ألنده لددو كددان يصددح
ألمكن قضاء ذلك الصوم ،وملا كان حبيث ال يقضيه صوم الدهر.
قلنصا :االحتمال قائم أن يكون املراد بكون املفطر بال عذر ال يقضي ما افطره من
رمضان ولو صام الدهر كله ،هدو أن قضداءه بعدد رمضدان مدا أفطدره مدن رمضدان ،لدن
( )281النسائي أبو بد الرمحن أمحد بن شعيا (215ـ303هـ830/ـ915م) ،السنن الكربى ، ،كتال الصيام،
فل و الصائم أيك ثسيا ،ج ،2ص ،244رقم ( ،)3278حتقيق بد الغفار سليمان البندارؤ و سيد

كسروؤ مسن ،ط1411 ،1هـ1991/م ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،لبنان ،بد الرزاق ،مصنف عبد
الرزاق ،كتال الصيام أ فل مرمة رماان ،ج ،4ص ،198رقم  ،7475الدارقطين ،سنن الدارقطين،
ج ،2ص .211احلديل مرفوع للنيب صلل هللا ليه وسلم.

هوقأل وجول القااء لل دلي جديد "دراسة أصولية فقهية" قااء الص

ا رتوكة مدا أمنوذجا

837

يكون مبنزلة ما لو صام يف رمضان؛ ألن الصوم يف رمضان أفضدل – وال شدك  -مدن
الصددوم يف غددريه؛ وال ميكددن إدراك تلددك الفضدديلة بإيقدداع القضدداء يف رمضددان؛ ألن كددل
رمضدان مدن الددهر ،مشدغول بصدومه ال يسدع معده صدوماً غدريه .وباجلملدة فلديس أحددد
التفسريين هلذا احلديث بأوىل من اآلخر ،وإذا تطرق االحتمال سقط االستدالل.
 )5عن أبي ُهرَ كيرَةَ أَنَّ َرسُولَ اللَّهِ صدلى اهلل عليده وسدلم قدال( :مدن َأدكرَكَ مدن
الشمكسُ فَ َقدك َأدكرَكَ الصُّ كبحَ َومَنك َأدكرَكَ رَكْعَدةً مدن الْعَصكدرى قبدل
الصُّ كبحى رَكْعَةً قبل َأنك تَ ْط ُلعَ َّ
صرَ) (.)282
الشمكسُ فَ َق كد َأدكرَ َك الْعَ ك
َأ كن تَ كغ ُربَ َّ
ووجه الداللة :أن احلديث يدل على التفريق بني من أدرك جزءاً مدن الصدالة يف
وقتها ،ومن مل يدرك منها شيئاً ،وليس هلذا الفدرق معندى مدع القدول بوجدوب القضداء
وصحته بعد الوقت؛ إذ لو كان فعلها بعد الوقت صحيحاً مطلقاً ،لكان مدركاً ،سدواء
أدرك منها يف الوقت ركعة أو أقل ،أو مل يدرك منها يف الوقت شيئاً(0)283
قلنصا :صحة قضاء الصالة بعدد الوقدت ال تسدتلزم أن يصدري قاضديها مددركاً ،إذا
كان معنى إداركها إيقاعها كلها أو جزء منها يف الوقت؛ وذلك ملا قدمنا بيانه من أن بني
اإلدراك والقضدداء فرق داً هددو أن املقصددود بدداإلدراك إدراك وقددت الصددالة قبددل خروجدده،
وليس استدراك نفس الصالة بعد خروج وقتهدا؛ وال شدك أن إدراك الوقدت ال اصدل
إال بإيقاع الصالة أو جزء منها فيه ،أما القضاء فال يشرتط لصحته إيقاع الصالة أو جزء
منهددا يف الوقددت؛ ألندده ال يقصددد بدده إدراك الوقددت ،بددل إدراك نفددس الصددالة الفائتددة.
وباجلملة فاحلديث إمنا تعرض إلدراك وقت الصالة ،ومل يتعرض إلدراك نفس الصالة
بالقضاء بنفي وال بإثبات.
( )282البخارؤ ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص ،211كتال مواقيت الص  ،فل من أدرك من الفجر ركعة ،رقم
(.)554
( )283ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص96
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ل
حدُودٍ ،وَيَبكطُد ُ
خلُ يف حِني مَ ك
الطرَفَيكنىَ ،ي كد ُ
 )6الصالة عبادة ذات وقت حمدود َّ
ت مَحك ددُو ٍد بإمجدداع املسددلمني ،وهددو مددا يرتتددب عليدده أن الوقددت شددرط لصددحة
يف وَقْ د ٍ
الصالة؛ وهلذا وجب أداؤها يف وقتها ،ومل يصدح أداؤهدا خارجده ،والَ فَدركقَ يف ذلدك
ت
بني من صَالَّهَا قبل وقتها ،ومن صَالَّهَا بَ كعدَ وَقْتِهَدا؛ ألن ِكلَيك ىهمَدا صدلى يف غَيكدرى الْوَقْد ِ
حدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ( ،)284وقد أكد هذا ما روي من أَنَّ ُعمَد َر
املعني ،و ُهمَا سَوَاءٌ يف تَعَدِّي ُ
ال
بن الْخَطَّابِ رضي اهلل عنه قال يف خُطْبَة له( :أَالَ وَإىنَّ الصَّدالَةَ هلدا وَقْدتٌ شَدرَطَهُ اللَّدهُ َ
ص ُلحُ إالَّ به) ( ،)285وروي أن ابن ُع َم َر رضي اهلل عنهما رَأَى َرجُالً يَ ْقرَأُ صَدحِيفَ ًة فقدال
تَ ك
له " :يا هذا القارىء إنَّهُ الَ صَالَةَ ِلمَنك مل يُصَلِّ الصَّالَةَ لِوَقْتِهَدا ،فَصَدلِّ ثُدمَّ اقْدرَأْ مدا بَدددَا
لَك " ( .)286وأما الناسي والنائم فوَقْدتُ الصَّدالَةِ هلمدا ُممكتَدد أبدداً غَيكد ُر مُدنكقَض؛ إذ جعدل
احلديث هلما وقتا آخر هو وقت االستيقا والتذكر(.)287
وأجيب :بأن الصالة لدو كاندت ال تصدح إال يف وقتهدا مطلقداً ،مل ينفدع قضداؤها
بعد الوقت يف حدق الندائم والناسدي أيضداً ،وقدد قددمنا أن الدنى صدلى اهلل عليده وسدلم
قضى صالة الصبح بعد خروج وقتها ،حني نام عنها هو وأصحابه ،وأنده عليده السدالم
أقدر مدن صدلى العصددر مدن أصدحابه رضددي اهلل عدنهم يف بدين قريظددة بعدد وقتهدا؛ وكددال
احلديثني يدل على أن فعل الصالة بعدد وقتهدا جدائز يف حدق مدن تعمدد تأخريهدا ،سدواء
تعمددده بعددذر  -كفعددل الصددحابة يددوم بددين قريظددة  -أم بغددري عددذر؛ إذ اخلددالف بددني

( )284ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص .92ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص.377
( )285ابن مزم ،احمللى ج ،2ص239
( )286ا رجع السابق
( )287ابن مزم ،احمللى ،ج ،2ص237
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املعذور وغريه إمنا هو يف اإلثم وعدمه وحسب ،وليس يف وجوب القضاء واستدراك ما
فات؛ إذ هما فيه سواء(.)288
جياب عن هذا أيضاً من أوجه:
الوجه األول :أننا ال نسدلم بدأن الوقدت شدرط لصدحة الصدالة مطلقداً علدى كدل
حددال؛ بددل جنعلدده شددرطا لصددحتها يف األداء ،وال يكددون شددرطا لصددحتها يف القضدداء؛
وذلك اعتباراً حبال النائم والناسي حني صحح الشارع صالتهما بعد الوقت يف القضداء.
وال يقال إن الشارع خص النائم والناسي بامتدداد الوقدت يف حقهمدا؛ ألندا نقدول بعددم
الدليل على اخلصوصية ،واالحتمال قائم أن يكون ما جوزه الشدارع هلمدا مدن القضداء
خارج الوقت ،جائزاً لكل من فاتته الصالة ،سواء فاتتده بعدذر أو بغدري عدذر؛ وخباصدة
إن جعلنا علة ذلك اجلواز يف حق النائم والناسدي اسدتدراك مدا فدات مدن الصدالة ،كمدا
أوضحناه قريباً.
والوجه الثاني :أننا إن جعلنا القضاء ثابتا باألمر األول الذي ثبت بده األداء ،مل
تصح دعوى أن الشدارع خدص الندائم والناسدي بامتدداد الوقدت يف حقهمدا؛ ألن الدنص
الذي أمر العامد بالقضاء – وهو النص الذي أمره باألداء – هو أيضاً نص يف مد الوقت
يف حق العامد ،كالنص على مده يف حق النائم والناسي.
والوجه الثالث :أن قول عمر وابنه رضي اهلل عنهما حمتمل أن يكون املراد بده مدا
قلناه من أن الوقت شرط لصحة الصالة حال األداء فقدط ،أو أنده ال يصدح أداؤهدا قبدل
دخول وقتها فقط ،أما قضاؤها بعد الوقت فال تتناوله كالمهمدا بنفدي وال إثبدات ،وإال
فإننا لو أخذنا بعمدوم قوهلمدا وإطالقده ،للدزم أن ال يصدح القضداء مدن الندائم والناسدي
أيضاً .وباجلملة فقد تطرق االحتمال.
( )288ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص .76ابن قيم اجلوزية ،مدارج السالكني ،ج ،1ص .375
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وأيضاً فإن االحتمال قدائم كدذلك أن يكدون مدراد ابدن عمدر رضدي اهلل عنده نفدي
كمال صالة من مل يصلها لوقتها ،ال نفي صحتها؛ فهو كقول النى عليه السالم " :ال
صالة جلار املسجد إال يف املسجد " ( ،)289ومن قضى الصالة فقد صالها( ،)290وإن بدال
كمال .وعلى أيدة حدال فغايدة هدذا أنده مدذهب صدحابي؛ ألن القدول قضداء الفائتدة بعدد
الوقددت أو عدددم صددحته ،تددا يقددال بددالرأي – بدددليل االخددتالف هنددا فيدده – ومددذهب
الصحابي ليس حجة عند اجلمهور.
وأما اإلمجاع على منع أداء الصالة قبل الوقدت؛ فلديس هدو لعددم جدواز إيقداع
الصالة خارج وقتها مطلقاً ولو بعده؛ بل هو المتناع أداء الواجب قبدل وجدود سدببه –
وهو الوقت – وهو خبالف الذي يقضي الصالة بعدد الوقدت ،فهدو يصدليها بعدد وجدود
سببها ال قبله؛ فافرتق لذلك األمران ،وال يكون منع الصالة قبل الوقدت لدذلك حجدة
يف منعها بعده أو خارجه مطلقاً ،وإال لزم أن ميتنع القضاء من النائم والناسي أيضاً.
 )7أن الصددالة يف الوقددت واجبددة علددى كددل حددال؛ مددع الصددحة واملددرض،
واإلقامددة والسددفر؛ ومددع التحددام الصددفوف يف املعركددة ،ومددع عدددم القدددرة علددى بعددض
( )289احلاكم ،املستدرك على الصحيحني ،ج ،1ص ،373رقم  ،898الدارقطين لي بن مر البغدادؤ
(385-306هـ995-918/م) ،سنن الدارقطين ،ج ،1ص ،420كتال الص  ،فل  80احلل جلار
ا سجد لل الص فيه ،حتقيق السيد بد هللا هاشم ا دين ،بريوت ،دار ا عرفة1386 ،هـ1966-م
ج ،1ص .420وروؤ ن لي رضي هللا نه .انظر :البيهقي أمحد بن احلسإ بن لي بن موسل
(458-384هـ1066-994/م) ،السنن الكربى ،ج ،3ص ،57رقم ( ، )4721حتقيق حممد بد
القادر طا ،مكة ا كرمة ،مكتبة دار الباز1414 ،هـ1994/م  ،ابن مجر ،تلخي

احلبري ،ج،2

ص31
ين ن نجاب ٍر نوأنيب هنريـنرن وو البنال
قاء نه :نمشهور بإ الناس وهو ن
َّارقط ُّ
ضعيأل ليس له إسنناد ناثبت أخرجه الد ن
ضعيأل أياا
ن نل ٍي وهو ن
( )290ابن بد الرب ،ا ستذكار ،ج ،1ص. 82
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الواجبات والشروط؛ فإذا عجز عن الوضوء واالستقبال أو طهارة الثوب والبدن وسرت
العورة أو قدراءة الفاحتدة أو القيدام  -يف الوقدت ،وأمكنده أن يصدلي بعدد الوقدت بهدذه
األمددور ،فصددالته يف الوقددت بدددونها هددي الدديت شددرعها اهلل وأوجبهددا ،ومل يكددن لدده أن
يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبدات ،ولدو قبلدت مدنهم يف غدري وقتهدا
وصحت؛ جلاز هلم تأخريها إىل وقت األمن وإمكان اإلتيان بها ،وهذا يددل علدى أنهدا
بعد خروج وقتها ال تكون جائزة وال مقبولة مع العذر ،فكيف تقبل مدن صدحيح مقديم
ال عذر له البتة (.)291
قلنا :ال يصح االستدالل بعدم جواز إخراج الصدالة عدن وقتهدا وقضدائها بعدده
يف حق بعض املعذورين؛ إلثبات عدم جواز قضاء الصالة بعد الوقت مطلقاً؛ ألن مدن
املعذورين أيضاً من أجاز هلم الشارع قضاء الصالة بعد الوقت ،كما يف اجلمع احلقيقدي
بني الصدالتني للسدفر أو للمدرض أو لالستحاضدة ،وكمدا يف الندائم والناسدي؛ فدإذا دل
عدم جواز تأخري الصالة عن الوقت وقضائها بعده يف حدق بعدض املعدذورين  -علدى
منع قضاء الصدالة بعدد الوقدت؛ فليددل جدواز تأخريهدا وقضدائها بعدده يف حدق الدبعض
اآلخر من املعذورين ،على جواز قضاء الصالة بعد الوقت؛ إذ ليس أحد األمرين أوىل
باعتبار داللته من اآلخر .وأيضداً فلدو مل جتدز الصدالة إال يف وقتهدا ،ولدو للمعدذور؛ ملدا
جاز اجلمع وال القضاء جلميع املعذورين ،وليس لبعضهم دون بعض.
على أن عدم جواز تأخري الصالة عدن الوقدت وقضدائها بعدده يف حدق مدن عجدز
عن الوضوء أو االستقبال أو طهدارة الثدوب والبددن أو سدرت العدورة أو قدراءة الفاحتدة أو
القيددام – إمنددا هددو ألن أغلددب ذلددك أعددذار تتدددة ومسددتمرة يف الغالددب حتددى إىل مددا بعددد
( )291ابن مزم ،احمللى ‘ ج ‘ 2ص .238ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص .100 ،97ابن قيم اجلوزية ،مدارج
السالكني ،ج ،1ص.377
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الوقت  -كالعجز عن الوضوء أو القراءة أو القيدام أو كدالعجز عدن الثدوب الطداهر أو
الساتر إما حلدبس وإمدا لعددم الدثمن  -فلدم يكدن لتدأخري الصدالة عدن الوقدت ألجلدها
حينئذ فائدة.
ولو فرض أن هذه األعذار تزول بعد الوقت مبدة يوم أو يدومني أو أكثدر :فيبقدى
أن تأخري الصالة عن الوقت حينئذ يراكم الصدالة علدى املكلدف؛ ويف هدذا مشدقة عليده
تسددتدعي التخفيددف عندده بقبددول صددالته يف الوقددت ولددو مددع اخددتالل بعددض الواجبددات
والشروط بل إنه هلذا املعنى أسقط الشارع عدن احلدائض الصدالة بالكليدة ،ومل جيدز هلدا
حتى قضاءها بعد الوقت.
أمددا لددو فددرض زوال بعددض هددذه األعددذار بعددد الوقددت مباشصصرة – كددالعجز عددن
الوضوء أو االستقبال أو طهارة الثوب والبدن أو سرت العورة  -فيبقى أن العداجز عدن
االستقبال ينتقل إىل بدل هو اجلهة اليت ميكنه التوجه إليها أو يؤديه إليها اجتهاده ،وكذا
العاجز عن الوضوء ينتقل إىل التيمم؛ فلم اتج أي منهما لذلك إىل تأخري الصالة عدن
الوقت وقضائها بعده ،ولو فرض العجز عن التيمم أيضاً ،لصار تن يغلب يف عدذرهم
أنه ال يزول إال بعد الوقت مبدة يوم أو أكثر .وأما العاجز عن طهارة الثدوب أو البددن أو
سرت العورة إذا كان يزول عذره بعد الوقت مباشرة ،فال نسلم مبنع جواز تأخري الصدالة
يف حقه إىل ما بعد الوقت؛ ألن من العلماء مدن أجداز لده حينئدذ اجلمدع بدني الصدالتني،
وأما مدن مل جيدز لده ذلدك؛ فدألن صدالته مدع النجاسدة يف الثدوب أو البددن أو انكشداف
العورة ،أخف من تأخري الصالة عن الوقدت؛ وخباصدة مدع اخلدالف يف اشدرتاط طهدارة
الثوب أو البدن لصحة الصالة.
وباجلملة فدإذا كدان مدا تقددم هدو علدل عددم جدواز تدأخري الصدالة وقضدائها بعدد
الوقت يف حق بعض املعذورين ،مل يكن عدم جواز تأخريهدا يف حقهدم ،حجدة يف مندع
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قضاء الصالة بعد الوقت مطلقاً ولو مع عدم تلك العلدل ،أو يف حدق مدن أخرجهدا عدن
الوقت بال عذر.
فإن قيل :سلمنا ما قلتم ،ولكن يبقى أن جواز تأخري الصالة عن الوقت وقضائها
بعده ،إمنا ثبت للمعذور ،فال يتناول غري املعذور أيضداً .قلندا :املعدذور وغدريه يف وجدوب
القضاء سواء ،وإمنا خيتلفان يف اإلثم؛ وهلذا قلنا ببقاء إثم التأخري على املعذور ،ولدو مدع
القضاء .وإمنا كدان املعدذور وغدريه يف وجدوب القضداء سدواء؛ ألن القضداء إمندا هدو إلبدراء
الذمة من الواجدب ،واسدتدراك مدا فدات مدن الصدالة ،ولديس ألجدل رفدع إثدم التدأخري؛
واملعذور وغريه يف هذا املعنى سواء .وعلى أية حال فقد خرجنا بهذا إىل دليل آخر غدري مدا
حنن هنا فيه من الدليل ،وقد تقدم ذلك الدليل األخر وجوابه فيما مر.
 )8كل عبادة أُدَيتك يف غري زمانها ومكانها ،ال تصح؛ ألن غري أوقات العبادة
ليس وقتاً لتلك العبادة بوجه ،كما أن الليل ال يقبل الصديام وغدري أشدهر احلدج ال يقبدل
احلج ،وغري وقت اجلمعة ال يقبل اجلمعة()292؛ وقد روي أن أبدا بكدر قدال لعمدر رضدي
اهلل عنهما " :إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها ،إن هلل حقاً بالنهار ال يقبله بالليدل،
وإن هلل حقاً بالليل ال يقبله بالنهار "(.)293
وأجيددب :بأندده ثبددت عددن الددنى عليدده السددالم فعددل الصددالة يف غددري وقتهددا ،يددوم
اخلندق وغريه ،وهذا يدنقض القدول بدأن الصدالة ال تصدح إال يف وقتهدا مطلقداً وأن غدري
وقتهددا لدديس وقتددا هلددا بوجهددة .وأمددا مددا ذكر ددوه مددن أن احلددج ال يقبددل يف غددري أشددهره،
واجلمعددة ال تقبددل يف غددري وقتهددا ،والصددوم ال يقبددل يف الليددل؛ فهددو ألن اهلل سددبحانه مل
( )292ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص98

( )293ابن أيب شيبة بد هللا بن حممد (235-159هـ849-776/م) ،املصنف ،ج ،7ص ،434كتال
ا غازؤ ،فل ما جاء و خ فة مر بن ا طال ،رقم ( ،)37056حتقيق كماء يوسأل احلوت ،الرايض،
مكتبة ابن رشد1409 ،هـ1989/م(ط ،)1ج ،7ص. ،434
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جيعل تلك األوقات حمالً لتلك العبادات؛ فالليل ليس حمالً للصيام أصالً ،وغدري أشدهر
احلج ليست حمالً للحج أصالً ،لكن من أفطر يف رمضان قضى يف أيام أخر ،ومن أفسد
حجه قضاه يف أيام احلج .وأما الصالة فإن اهلل عز وجدل أذن بفعلدها يف مجيدع األوقدات
من األيام والليالي إال ما استثين من الصدالة يف أوقدات النهدي الديت ثبتدت باألحاديدث،
ويف ذلك أوضح دليل على أن الصدالة تقضدى يف غدري أوقاتهدا؛ مبدا أن مجيدع األوقدات
.

حمل هلا إال ما استثين

وأيض داً :فلددو أن الصددالة ال تصددح إال يف وقتهددا مطلق داً ،ملددا صددح قضدداؤها بعددد
الوقت يف حق النائم والناسي ،وملا صح اجلمع بني الصلوات تقدميا وتأخريا حبال.
وأما قول أبي بكر لعمر رضي اهلل عنهما :فيحتمل احلمل على ما لو أمكدن أداء
حق اهلل يف الوقت الذي تعلق به ،أمدا إن فدات ذلدك الوقدت بعدذر أو بغدريه ،فدال ميتندع
قضاؤه يف وقت آخر .وعلى أية حال فغاية هدذا أنده مدذهب صدحابي أيضداً ،ولديس هدو
حبجة ،وبفرضه حجة فهو حمتمل ،فال يصح االستدالل به مع هذا االحتمال.
 )9الْقَضَاءَ إجيَدابُ شَدركع ،وهدو ال َيجُدو ُز ِل َغيكد ىر اللَّد ِه َتعَدالَى علدى ِلسَدا ىن َرسُدوِل ِه
صددلى اهلل عليدده وسددلم ،واهلل سددبحانه شددرع فعددل الصددالة والصدديام واحلددج يف أوقددات
خمتصة به فإذا فاتت تلك األوقات مل تكن مشروعة،
وهلذا ال يشرع فعل اجلمعة يوم السبت وال الوقدوف بعرفدة يف اليدوم العاشدر وال
احلج يف غري أشدهره ،وأمدا الصدلوات اخلمدس فقدد ثبدت بدالنص واإلمجداع أن املعدذور
بالنوم أو النسيان أو غلبة العقل ،يصليها إذا زال عذره ،وكدذلك صدوم رمضدان شدرع
اهلل قضاءه بعذر املرض والسفر واحليض ،وكذلك شرع رسدوله صدلى اهلل عليده وسدلم
اجلمددع بددني الصددالتني املشددرتكتني يف الوقددت للمعددذور بسددفر أو مددرض أو شددغل يبدديح
اجلمع؛ فهذه أحوال جيوز للمعذور فيها تأخري الصالة عن وقتها املختص بها إىل وقدت
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آخددر ،أمددا غددري املعددذور فددال جيددوز لدده تددأخري الصددالة عددن وقتهددا باتفدداق بددل هددو مددن
الكبائر(.)294
قلنا :نعم القضاء إجياب شرع ،ونعم ال جيوز لغدري اهلل ،ولكدن القائدل بوجدوب
القضاء على تارك الصالة بال عذر ،ال يقول بإجيابه بوضع من عندده ،وإمندا يقولده بنداء
على نص أو قياس عليه؛ وكل النص والقياس حجة يف إثبات الشرع .فأما النص ،فهو
النص الدذي وجدب بده األداء عندد مدن أوجدب القضداء بالددليل األول الدذي وجدب بده
األداء ،ومل يشددرتط أن يكددون إجيابدده بدددليل جديددد .وأمددا القيدداس ،فهددو قيدداس الصددالة
املرتوكة بغري عذر على الصالة املرتوكة بعذر ،يف إجياب قضدائها الثابدت بدالنص؛ وهدو
دليل جديد يصلح إلثبات وجوب القضاء ،عند أكثر من يشرتط أن يكون إجيابده بددليل
جديد .وعلى أية حال فقد قدمنا فيما مدر تفصديل هدذا القيداس ومناقشدة الدردود عليده،
وإثبات سالمته عن االعرتاض الصحيح.
وأما القول بأن غري املعذور ال جيوز له تأخري الصالة عن وقتهدا باتفداق ،وأنده
من الكبائر :فنعم ال جيوز لغري املعذور تدأخري الصدالة عدن وقتهدا باتفداق ،ولكدن ال
نسددلم بددأن عدددم جددواز تأخريهددا عددن الوقددت يلددزم عندده عدددم جددواز قضددائها بعددده؛
إلمكان أن يكون جواز قضدائها بعدده؛ اسدتدراكاً ملدا فدات منهدا؛ كمدا هدي العلدة يف
وجوب القضاء يف حق الناسي والنائم .وعلى أية حدال فدإخراج الصدالة عدن الوقدت
بال عذر نعم هو موضوع ال ندزاع فيده ،ولكدن قضداءها بعدد الوقدت حينئدذ موضدوع
آخر هو حمل النزاع يف هذه املسألة.

( )294ابن مزم ،احمللى ،ج ،2ص .237ابن قيم اجلوزية ،الصالة ،ص.95
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 )10خرج بعض املالكية القول بعدم وجوب القضاء على العامد ،علدى القدول
بكفره؛ ألنه مرتد أسلم؛ فال قضاء عليه .وكذلك التخريج على الديمني الغمدوس عندد
من ال يوجب الكفارة فيها ألنها متعمدة؛ فكما أن هذه اليمني ال يصدح الدتكفري عنهدا؛
ألنها متعمدة ،فكذلك ترك الصالة عمداً ،ال يصح قضاؤه(.)295
قلنا :أكثر الفقهاء على أن تارك الصالة بال عذر ال يرتدد بدذلك ،إن كدان الدرتك
كسالً ال جحوداً .وأما التخدريج علدى الديمني الغمدوس ،فدال يلدزم الشدافعية والظاهريدة
الذي أوجبوا الكفارة فيها .وأما من مل يوجدب الكفدارة فيهدا ،فدال يلزمده هدذا التخدريج
عليها؛ لعدم العلة اجلامعدة؛ ألن مدن مل يوجدب الكفدارة يف الغمدوس؛ فألنده يدرى أن
الكفددارة ال تقددوى علددى جددرب إالهددا؛ مبددا هددي كددذب حمددض وليسددت مددرتددة بددني الصدددق
والكذب ،أما الصالة املرتوكة بال عذر ،فليس قضاؤها كفارة جلرب إثم تركها  -بدليل
بقائه ولو مع القضاء – بل الستدراك ما فدات منهدا ،كمدا أوضدحناه قريبداً؛ فعلدى هدذا
الفارق يف الكفارة بني الغموس والصدالة املرتوكدة بدال عدذر ،مل يصدح ختدريج املرتوكدة
عليها.
 )11واستدل بعض الشافعية بأن تارك األبعداض( )296عمدداً ال يسدجد للسدهو،
مع أنه أحوج للجرب ()297؛ وإمندا ال يسدجد للسدهو تغليظدا عليده؛ لكونده تركهدا عمدداً؛
فكذلك من باب أوىل أال يقضي تارك الصالة عمداً.
( )295الدسوقي حممد رفه (1230هـ1815/م) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،ج ،1ص،264
حتقيق حممد ليش ،بريوت ،دار الفكر
( )296مسيت كالك لقرهبا من الفرض ،و رب هركها بسجود السهو ،وهي ندهم ستة؛ القنوت و الصبح ،وو
الوهر و النصأل الثاين من شهر رماان ،وقيام القنوت ،والتشهد األوء ،واجللوس له ،والص لل النيب
صلل هللا ليه وسلم و التشهد األوء والقعود هلا ،والص لل اآلء و التشهد األخري .انظر :الشربيين،
مغين احملتاج ،ج ،1ص.290
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وجيصصاب عنص  :بددأن مددن تددرك ركنددا مددن الصددالة عمددداً ومل يعددد إليدده ،بطلددت
صالته ،ووجب عليه إعادتها ،فمن ترك الصالة كلها حتى خرج وقتهدا ،فهدو أوىل
بإجياب قضائها عليده؛ ألن الصدالة أصدل ،واألركدان مدن الركدوع والسدجود فدرع،
وال يصح إجياب اإلعادة على من ترك الفرع ،وعددم إجيداب القضداء علدى مدن تدرك
األصل.
أما ما ذهب إليص هصذا الفريصق مصن أن الواجصب يف حصق مصن تصرك الصصالة بصال عصذر
هو التوبة واإلكثار من فعل اخلري والتطوع؛ فقد استدلوا ل بص:
قول اهلل تعداىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ مدددددددددريم،59/
 .60وقولددده :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ

َولَ ما يُحَا َسبُ بِهِ الْعَبكد ُد ا ْلمُسكدلِ ُم
آل عمران  .135 /وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إن أ َّ
الصلَاةُ ا ْلمَكْتُوبَدةُ فَدىإنك أَتَمَّهَدا وَإىلَّدا قِيدلَ انْظُ ُصروا هصل لص مصن تَطَ ُّصوِع فَصا ْن كصان لص
يوم الْقِيَامَةِ َّ

ل ذلك) (.)298
ل بِسَاِئ ىر الَْأ كعمَالى ا ْلمَ ْفرُوضَ ِة مِ كث ُ
ضةُ من تَطَُّوع ثُمَّ يُفْ َع ُ
تَطَُّوعٌ أُ ْكملَ ْ
ي الْ َفري َ

ورد :بأن قضاء الصالة من العمل الصدا املدأمور بده مدع التوبدة يف قولده تعداىل:

ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ مريم 60 /

( )297الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،1ص.127
( )298احلاكم ،املستدرك على الصحيحني ،ج ،1ص ،394رقم  ،967 ،ابن ماجه حممد بن يزيد
القزويين(275-207هـ888-822/م) ،سنن ابن ماج  ،ج ،1ص ،458كتال الص  ،فل ما جاء
الص ن  ،رقم ( ، )1425حتقيق حممد فؤاد بد الباقي ،دار الفكر ،بريوت.
اسا به ال نعبد َّ
و أ َّنوء ما حين ن
اهليثمي ،جممع الزوائد ،ج ،1ص . 291قاء :رجاله رجاء الصويح.
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وأيضاً :قد أوجبتم عليه اإلكثار من النوافل لتصدل إىل ثدواب الفريضدة ،ولكدن
أليس قضاء الفائتة كالنوافل يف أنه من األعمال الصاحلة اليت يتددارك بهدا العبدد مدا فاتده
؟ بل هو أوىل من فعل النافلة ؟ إال أن يقال إن النافلة إمندا فارقدت قضداء الفريضدة يف
أن النافلة تصح يف أي وقت؛ ألنها غري مؤقتة بوقت معدني رأسداً؛ أمدا الصدالة املرتوكدة
بال عذر فإمنا مل يصح قضاؤها بعد الوقت؛ ألنها مؤقتة بوقدت معدني ال جيدوز فعلدها يف
غريه إال بدليل ،وال دليل.
ا ختيار والرتجيح:
الددذي نددراه راجح داً يف هددذه املسددألة – واهلل تعدداىل أعلددم  -هددو رأي اجلمهددور
القائلني بوجوب القضاء على من ترك الصالة بال عذر؛ وذلدك  -باإلضدافة ملدا سدبق
بيانه يف مناقشة أدلة الفريقني – لالعتبارات التالية:
أوال :أننا إن قلنا بوجوب القضاء على من ترك الصالة بال عذر ،بنفس الددليل
الذي ثبت به وجوب األداء؛ فإن مقتضى هذا حينئذ أن يصدري غدري املعدذور ،كاملعدذور
يف وجوب القضاء عليه؛ مبا أن القضاء على كدل منهدا ثابدت حينئدذ بدالنص ال بالقيداس
وال بغريه ،وهو ما يوجب رفع اخلالف يف املسألة لو سلم به.
وإن قلنا بوجوب القضاء بدليل جديد ،فإن قياس الصالة املرتوكة بال عذر على
املرتوكة بعذر ،يف إجياب القضاء ،كاف يف إجياب القضاء علدى العامدد وتصدحيحه منده.
وأما ما قي ل من طعون يف هذا القيداس فهدي مدردودة علدى النحدو الدذي فصدلناه يف أثنداء
مناقشته؛ حبيث بقي هذا القياس لذلك ساملاً عن االعرتاض الصحيح القادح.
وثانيا :أن القول بوجدوب القضداء اقدق فائددة ال اققهدا القدول بعددم وجوبده،
وهي :أن يصري املكلف حريصاً على الصالة يف وقتها؛ ألنه يعلم أنده لدو تركهدا كثدرت
عليه؛ وأنه ال خيلصه من إثم تدرك فعلدها – وال أقدول إثدم تأخريهدا  -إال اإلتيدان بهدا
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ولو بقضائها بعد الوقت .وبعبارة أخرى :هي التغليظ على من يرتك الصالة بال عدذر؛
حتى يصري هذا التغليظ زاجراً له عن ذلك الرتك قبله وبعده.
وثالثا :أن هذين القولني يف املسألة وإن اختلفدا داهراً ،إال أن مؤداهمدا واحدد،
ونتيجتهمددا العمليددة واحدددة؛ ألن اجلمهددور يوجبددون علددى مددن تددرك الصددالة بددال عددذر
القضاء ،واآلخرون يلزمونه باإلكثار من النوافل والصدقات ( )299ولكن يبقى أن القول
بوجددوب القضدداء عليدده أفضددل مددن القددول بإلزامدده بالنوافددل والصدددقات مددن وجهددني:
األول :أن يف القول بعدم وجوب القضاء  -إلزامدًا مبزيدد العمدل حتدى يصدل إىل أجدر
الفريضة الفائتة .والثاني :أن إلزامه بالقضاء املسقط للواجب – ولو مع بقداء إثدم تدأخري
عن وقته بال عذر  -أحوط إلبراء الذمة من ذلك الواجب ،من إلزامه بالنوافدل؛ ألن
النافلة ال تسدقط الواجدب ،مهمدا كثدرت؛ وهلدذا ال تسدقط الفريضدة يف الوقدت ،مهمدا
صلى من النوافل بدال عنها.
ورابعا :أن أصحاب القول الثاني مقرون بوجوب القضاء على من تعمدد تدأخري
صالتي الظهر واملغرب إىل وقت الصالة األخرى ،واتجون لذلك بأن وقت إحدداهما
وقت لألخرى مع الضرورة؛ واحلق أنه إذا لزم قضداء صدالة الظهدر واملغدرب إذا أخرتدا
عمداً إىل وقت العصر والعشاء؛ فإن ذلك يدل على أنهدم يقولدون بوجدوب القضداء يف
حالة دون أخرى ،وال وجه للتفريق ،واهلل أعلم.

( )299نوح ،لي سلمان ،قضاء العبادات والنيابة فيها ،ص ،208ط1403 ،1هـ ـ 1983م ،مكتبة الرسالة
احلديثة ـ مان.
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اخلامتة وأهم النتائج
وبعد فهذا ما قدرنا على حبثه وفحصه يف مسأليت هذا البحث ،وهو ما خلصنا
منه إىل تقرير النتائج التالية:
فأما بالنسبة إىل توقف وجوب القضاء على دليل جديد:
فقد خلصنا إىل أن للعلماء مذهبني رئيسني يف املسألة ،رجحنا منهما مذهب
القائلني بتوقف وجوب القضاء على دليل جديد ،ال يشرتط أن يكون نصاً ال غري ،بل
جيوز أن يكون نصاً ،أو إمجاعاً ،أو قياساً؛ وذلك خالفاً ملن شرط أن يكون نصاً ال
غري.
وأما بالنسبة إىل قضاء الصالة املرتوكة عمداً بال عذر:
فقد خلصنا إىل أن للعلماء مذهبني رئيسني يف املسألة ،رجحنا منهما مذهب
القائلني بوجوب قضاء الصالة املرتوكة عمداً بال عذر ،وأن التوبة واإلكثار من النوافل
ال يغنيان عن أداء ما فات منها .كما بينا أن من أخطر آثار القول بعدم وجوب قضاء
الصالة املرتوكة عمداً ،أنه يفضي إىل االستهانة بأدائها واحملافظة عليها؛ تعويال على
االكتفاء مبجرد التوبة واإلكثار من النوافل يف املستقبل.
وهذا مع أن تا تبني من حبث هاتني املسألتني ،أن بينهما عالقة األصل بالفرع،
وأن القول بعدم توقف وجوب القضاء على دليل جديد هو – عند من يراه راجحا -
من أقوى األدلة على وجوب قضاء الصالة املرتوكة عمداً ،وهو لذلك مغن عن
اإلمعان يف حماولة إثبات وجوب قضائها بقياس العامد على النائم والناسي يف ذلك.
هذه مجلة ما خلصنا إليه ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه ،واحلمد
هلل رب العاملني.
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املصادر واملراجع
[ ]1ابن أبي شيبة عبدد اهلل بدن حممدد (235- 159هدد849- 776/م) ،املصدنف،
حتقيددددددق كمددددددال يوسددددددف احلددددددوت ،الريدددددداض ،مكتبددددددة ابددددددن رشددددددد،
1409هد1989/م(ط.)1

[ ]2ابن احلاجب ،مجال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ،ت646هد ،خمتصر منتهدى
السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل ،حتقيق ندذير محدادو ،دار ابدن حدزم،
بريوت ،ط2006 ،1م

[ ]3ابن السبكي ،تاج الددين عبدد الوهداب بدن علدي ،ت771هدد ،مجدع اجلوامدع يف
أصول الفقه ،علق عليه عبد املنعم خليل ابراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
2002م ،ط.2

[ ]4ابدددن السدددمعاني ،منصدددور بدددن حممدددد( ،ت1097/489م) قواطدددع األدلدددة يف
األصول ،حتقيق حممد الشدافعي ،بدريوت ،دار الكتدب العلميدة ،1997 ،ط،1
ج1ص487

[ ]5ابن العربي ،أبو بكر حممد بن عبدد اهلل (468دد543هدد1075/دد ،)1148أحكدام
القرآن ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الفكر ،لبنان.
[ ]6ابن أمري احلاج ،حممد بن حممد(ت879هدد1472/م) ،التقريدر والتحدبري ،حتقيدق
مكتب البحوث والدراسات ،بريوت ،دار الفكر1996 ،م ،ط

[ ]7ابن بدران ،عبد القدادر الدمشقدي(تويف1346هد1928 /م) ،املدخل إىل مدذهب
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :عبداهلل بدن عبدد احملسدن الرتكدي ،ط ،2مؤسسدة
الرسالة ،بريوت1401 ،هد
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[ ]8ابددن تيميددة أمحددد بددن عبددد احللدديم احلرانددي ،منهدداج السددنة النبويددة يف نقددض كددالم
الشيعة والقدرية ،حتقيق حممد رشاد سامل ،ط1406 ،1هد ،مؤسسة قرطبة.
[ ]9ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم (661د728هد) ،جدامع املسدالك،
حتقيق حممد عزيز مشس ،ط1422 ،1هد ،دار عامل الفوائد ،مكة.
[ ]10ابددن تيميددة أمحددد عبددد احللدديم احلرانددي أبددو العبدداس(728- 661هددد- 1263/
1425م) ،جمموع الفتاوى ،حتقيق عبد الرمحن بدن حممدد النجددي ،مكتبدة ابدن
تيمية( ،ط.)2
[ ]11ابددن جدددزي حممددد بدددن أمحدددد الكلددى الغرنددداطي(741- 693هدددد - 1294/
1340م) ،القوانني الفقهية .

[ ]12ابن حجر أمحد بن علي العسقالني(852- 773هد1186- 1371/م) ،فتح
الباري ،حتقيق حمب الدين اخلطيب ،بريوت ،دار املعرفة.
[ ]13ابدددن حدددزم علدددي بدددن أمحدددد بدددن سدددعيد الظددداهري(456- 383هدددد- 993/
1064م) ،احمللددى ،حتقيددق جلنددة إحيدداء الددرتاث العربددي ،بددريوت ،دار اآلفدداق
اجلديدة.
[ ]14ابددددن خزميددددة حممددددد بددددن اسددددحق أبددددو بكددددر السددددلمي النيسددددابوري(- 223
311هد923- 838/م) ،صحيح ابن خزمية ،حتقيق حممد مصطفى األعظمي،
بريوت ،املكتب اإلسالمي1390 ،هد 1970-م.

[ ]15ابددن رشددد حممددد بددن أمحددد بددن حممددد بددن رشددد (ت ،)595بدايددة ا تهددد ونهايددة
املقتصد ،ج ،1ص ،132دار الفكر ،بريوت.
[ ]16ابن عباس علي بن حممدد البعلدي (ت 803هدد) ،االختيدارات الفقهيدة مدن فتداوى
ابن تيمية ،حتقيق حممد حامد الفقي ،دار املعرفة ،بريوت د لبنان.
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[ ]17ابن عبد الرب ،أبدو عمدر يوسدف بدن عبدد اهلل النمدري(463- 368هدد- 979/
1071م) ،التمهيد ملدا يف املوطدأ مدن املعداني واألسدانيد ،ج ،6ص ،395حتقيدق
مصطفى بن أمحد العلوي ،حممد عبد الكبري الددمياطي ،املغدرب ،وزارة عمدوم
األوقاف 1387 ،هد1967/م.
[ ]18ابن عبد الرب أبو عمر يوسدف بدن عبدد اهلل بدن حممدد النمدري األندلسدي(- 368
463هد1071- 979/م) ،االستذكار اجلامع ملدذاهب فقهداء األمصدار ،حتقيدق
حسان عبد املنان وحممود امحد القيسية ،أبو ى ،مؤسسة النداء1423 ،هد -
2003م(ط.)4
[ ]19ابن قدامة ،عبداهلل بن أمحد ،ت620هد ،روضة النا ر يف أصول الفقده ،حتقيدق
عبد العزيز السعيد ،جامعة اإلمام ،الرياض1399 ،هد.
[ ]20ابددن قدامدده عبددد اهلل املقدسددي أبددو حممددد(620- 541هددد1223- 1146/م)،
الكايف يف فقه ابن حنبل ،بريوت ،املكتب اإلسالمي
[ ]21ابن قدامده عبدد اهلل بدن أمحدد املقدسدي(620- 541هدد1223- 1146 /م)،
املغين ،بريوت ،دار الفكر1405 ،هد1985/م(ط.)1

[ ]22ابن قيم اجلوزية حممد بن أبدي بكدر أيدوب الزرعدي ،مددارج السدالكني بدني مندازل
إياك نعبد وإياك نستعني ،حتقيق حممد حامدد الفقدي ،ط1393 ،2هدد1973/م،
دار الكتاب العربي د بريوت.
[ ]23ابددن قدديم اجلوزيددة حممددد بددن أبددي بكددر بددن سددعد الزرعددي الدمشددقي(- 691
751هد1350- 1292/م) ،الصالة وحكم تاركها ،حتقيق بسام عبدد الوهداب
اجلابي( ،ط ،)1قربص1416 ،هد 1996-م بريوت ،اجلفان واجلابي.
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[ ]24ابددن كددثري أبددو الفددداء إمساعيددل بددن عمددر(ت774هددد1372/م) ،تفسددري القددرآن
العظيم ،ط1401هد ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]25ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين(275- 207هدد888- 822/م) ،سدنن ابدن
ماجه ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت ابن ماجه ،السنن.
[ ]26ابددن مفلددح ،أبددو عبددد اهلل حممددد ،الفددروع ،حتقيددق حددازم القاضددي ،دار الكتددب
العلمية ،بريوت1418 ،هد.
[ ]27ابن مفلح إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل أبو إسحاق (884- 816هدد- 1413/
1479م) ،املبدع ،بريوت ،املكتب اإلسالمي1400 ،هد 1980-م.
[ ]28ابددن منظددور حممددد بددن مكددرم اإلفريقددي املصددري711- 630( ،هددد- 1233/
1311م) ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر( ،ط.)1

[ ]29ابددن جندديم زيددن الدددين احلنفددي(970- 926هددد1563- 1520/م) ،البحددر
الرائق ،بريوت ،دار املعرفة( ،ط.)2
[ ]30أبو داود سدليمان بدن األشدعث السجسدتاني األزدي (275- 202هدد- 817/
888م) ،سنن أبي داود ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر.
[ ]31اآلبي ،صا عبد السميع ،الثمر الداني ،املكتبة الثقافية ،بريوت.
[ ]32اإلسددنوي ،عبددد الددرحيم بددن احلسددن ( 704د  772هددد  1304 /د ،)1370
التمهيد ،حتقيق حممد حسن هيتو ،ط1400 ،1هد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
[ ]33آل تيمية ،عبد السالم بن عبداهلل (تويف 652هد1254/م) وعبدد احللديم بدن عبدد

السالم وامحد بن عبد احلليم بن عبد السالم(تدويف 728هدد1327/م) ،املسدودة
يف أصول الفقه ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،القاهرة ،مكتبة املدني
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[ ]34األلبدداني ،حممددد ناصددر الدددين ،الثمددر املسددتطاب يف فقدده السددنة والكتدداب ،ط،1
غراس للنشر والتوزيع.
[ ]35اآلمدي ،علي بن حممد( ،ت630هد 1233/م) ،اإلحكام يف أصول األحكدام،
حتقيق سيد اجلميلي ،بريوت ،دار الكتاب العربي1404 ،هد ،ط1
[ ]36أمددري بادشدداه ،حممددد أمددني( ،ت972هددد1564/م) تيسددري التحريددر ،بددريوت ،دار
الفكر،

[ ]37األنصاري ،عبد العلدي حممدد بدن نظدام الددين ،ت1225هدد ،فدواتح الرمحدوت
بشرح مسلم الثبوت حملدب الددين بدن عبدد الشدكور البهداري ،ت ،1119ضدبطه
وصححه عبداهلل حممود عمر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2002 ،1م

[ ]38البخاري ،عالء الدين عبد العزيز أمحد بدن حممدد ،كشدف األسدرار عدن أصدول
فخر اإلسالم البزدوي ،مطبعة الشركة الصحافية العثمانية1308 ،هد
[ ]39البخاري ،حممدد بدن إمساعيدل أبدو عبدد اهلل اجلعفدي(256- 194هدد- 810/
870م) ،اجلامع الصحيح ،حتقيدق مصدطفى ديدب البغدا ،بدريوت ،دار اليمامدة،
1407هد 1987-م(ط.)3

[ ]40البخدداري ،عددالء الدددين عبددد العزيددز بددن أمحددد (ت730هددد 1329 /م) ،كشددف
األسرار ،حتقيق عبد اهلل حممدود حممدد عمدر ،ط1418هدد ،دار الكتدب العلميدة،
بريوت ،لبنان.
[ ]41البخاري ،حممد بن امساعيل اجلعفي( ،ت256هد870/م) ،صحيح البخاري،
حتقيق مصطفى البغا ،بريوت ،دار ابن كثري1987 ،م( ،ط)3
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[ ]42البصري ،أبو احلسني حممد بن علي بن الطيب ،ت436هد1044/م ،املعتمدد يف
أصول الفقه ،حتقيق حممد محيد اهلل ،بتعاون حممد بكدر وحسدن حنفدي ،املطبعدة
الكاثوليكية ،بريوت1964 ،م.

[ ]43البغوي احلسني بن مسعود بن حممد الفراء (ت516هدد) ،التهدذيب يف فقده اإلمدام
الشافعي ،حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض ،منسورات منمد
علي بيضون ،دار الكتب العلمية د بريوت د لبنان.
[ ]44البكري بن السيد حممدد شدطا الددمياطي أبدو بكدر ،إعاندة الطدالبني ،بدريوت ،دار
الفكر.
[ ]45البهددوتي منصددور بددن يددونس بددن إدريددس(1051ه دد1641/م) ،كشدداف القندداع،
حتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل ،بريوت ،دار الفكر1402 ،هد1982/م

[ ]46البهددوتي منصددور بددن يددونس بددن إدريددس(ت1051هددد1641/م) ،شددرح منتهددى
اإلرادات ،بريوت ،عامل الكتب(1996 ،ط.)2
[ ]47البيهقددي أمحددد بددن احلسددني بددن علددي بددن موسددى (458- 384هددد- 994/
1066م) ،السنن الكربى ،حتقيق حممد عبد القدادر عطدا ،مكدة املكرمدة ،مكتبدة
دار الباز1414 ،هد1994/م.

[ ]48البيهقي أمحد بن السني بن علي بن موسى (ت458هد1066 /م) ،معرفة السنن
واآلثار ،حتقيق سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت
[ ]49الرتمذي حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي(279- 209هدد892- 824/م)،
سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
[ ]50احلددارثي نفددل بددن مطلددق ،قضدداء وترتيددب فوائددت الصددلوات اخلمددس ،ط،1
1422هد2001/م ،دار طيبة ،الرياض.
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[ ]51احلبيددب بددن طدداهر ،الفقدده املددالكي وأدلتدده ،ط1418 ،1هددد1998/م ،دار ابددن
حزم ،بريوت ،لبنان.
[ ]52احلصددكفي (1088هددد1677/م) ،الدددر املختددار ،ط1386 ،2هددد ،دار الفكددر،
بريوت.

[ ]53الدددارقطين علددي بددن عمددر البغدددادي(385- 306هددد995- 918/م) ،سددنن
الددددارقطين ،حتقيدددق السددديد عبدددد اهلل هاشدددم املددددني ،بدددريوت ،دار املعرفدددة،
1386هد 1966-م
[ ]54الدبوسي ،أبو زيد عبيد اهلل بن عمر ،ت430هد ،تقويم األدلة يف أصول الفقده،
حتقيق خليل امليس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2001 ،1م

[ ]55الدسددوقي حممددد عرفدده (1230هددد1815/م) ،حاشددية الدسددوقي علددى الشددرح
الكبري ،حتقيق حممد عليش ،بريوت ،دار الفكر.
[ ]56الرازي ،حممد بن عمر بن احلسني (544د606هدد1149/دد1209م) ،احملصدول،
ج ،1ص ،148حتقيددق طدده العلددواني ،ط1400 ،1هددد ،جامعددة اإلمددام حممددد،
الرياض.
[ ]57الرازي ،حممد بن عمر( ،تويف606هد1210 /م) ،احملصول يف علم األصول،
حتقيق طه جابر علواني ،الرياض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود1400 ،هد،
ط ،1ج4ص.180
[ ]58الرحيبددداني ،مصدددطفى السددديوطي (1243- 1165هدددد1827- 1752/م)،
مطالب أولي النهى ،دمشق ،املكتب اإلسالمي1961 ،م.
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[ ]59الرملي حممد بن أبي العبداس أمحدد بدن محدزة الرملدي الشدهري بالشدافعي الصدغري

(ت1004هددد) ،نهايددة احملتدداج إىل شددرح املنهدداج يف الفقدده علددى مددذهب اإلمددام
الشافعي ،دار الفكر ،بريوت1424 ،هد2004/م
[ ]60الزركشددي ،حممددد بددن بهددادر794( ،هددد1392/م) ،البحددر احملدديط ،حتقيددق حممددد
حممد تامر ،بريوت ،دار الكتب العلمية1421 ، ،هد ،ط،1

[ ]61الزيلعددي ،عثمددان بددن علددي(ت743هددد1342/م) ،تبدديني احلقددائق شددرح كنددز
الدقائق ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي 1313 ،هد.1895/
[ ]62السرخسي ،أصول السرخسي ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]63السرخسي ،حممد بدن أمحدد (تدويف483هدد1090 /م) ،املبسدوط ،بدريوت ،دار
املعرفة

[ ]64السددمرقندي ،عددالء الدددين أبددو بكددر حممددد بددن أمحددد ،ميددزان األصددول يف نتددائج
العقول ،حتقيق عبد امللك عبد الدرمحن السدعدي ،رسدالة دكتدوراة غدري منشدورة
بإشددراف أمحددد فهمددي أبددو سددنة1984 ،م ،جامعددة أم القددرى ،كليددة الشددريعة
والدراسات اإلسالمية ،مكة املكرمة.

[ ]65السيواسي كمال الدين حممد بن عبد الواحدد (ت681هدد1282/م) ،شدرح فدتح
القدير ،ط ،2دار الفكر ،بريوت.
[ ]66السدديوطي ،جددالل الدددين ،ت911هددد ،شددرح الكوكددب السدداطع ،نظددم مجددع
اجلوامع ،حتقيدق حممدد ابدراهيم احلفنداوي ،مكتبدة اإلشدعاع الفدين ،اسدكندرية،
2000م.
[ ]67الشافعي ،الرسالة ،حتقيق أمحد شاكر ،القاهرة1939 ،م.
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[ ]68الشددافعي ،حممددد بددن ادريددس ،ت204هددد ،األم ،ط ،2دار املعرفددة ،بددريوت،
1393م.
[ ]69الشربيين حممد اخلطيب(977هد1569/م) ،مغين احملتاج ،بريوت ،دار الفكر.

[ ]70الشدددرنباللي حسدددن الوفدددائي أبدددو اإلخدددالص (ت1069هدددد1659/م) ،ندددور
األيضاًح ،دار احلكمة ،دمشق.
[ ]71الشددنقيطي ،حممددد األمددني بددن حممددد املختددار ،نثددر الددورود علددى مراقددي السددعود،
حتقيددق وإكمددال حممددد ولددد سدديدي ولددد حبيددب الشددنقيطي ،دار املنددارة للنشددر
والتوزيع ،ط1999 ،1م ،جدة.

[ ]72الشوكاني ،حممد بن علي( ،ت1250هد 1835م) ،إرشاد الفحول اىل حتقيق
احلق من علم االصول ،حتقيق حممد سعيد البدري ،بريوت ،دار الفكر،
1992م ،ط ،1ص.157
[ ]73الشوكاني حممدد بدن علدي بدن حممدد (1250- 1173هدد1834- 1760/م)،
نيل األوطار ،بريوت ،دار اجليل1973 ،م.
[ ]74شدديخي زاده ،عبددد الددرمحن بددن حممددد بددن سددليمان الكليددوبي (ت1078هددد /
1667م) ،جممع األنهدر يف شدرح ملتقدى األحبدر ،دار الكتدب العلميدة ،بدريوت،
لبنان.
[ ]75الشريازي ،ابراهيم بن علي ،اللمع يف أصول الفقه ،ط ،1دار الكتدب العلميدة،
بريوت1985 ،م.
[ ]76الشدددددددريازي ،إبدددددددراهيم بدددددددن علدددددددي بدددددددن يوسدددددددف الفدددددددريوز أبدددددددادي
(393دد476هددد1003/د د1083م) ،التنبيدده ،حتقيددق عمدداد الدددين أمحددد حيدددر،
ط1403 ،1هد ،عامل الكتب ،بريوت.
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[ ]77الشريازي إبراهيم بن علي بدن يوسدف (476هدد 1083/م) ،املهدذب ،بدريوت،
دار الفكر.

[ ]78الصاغرجي أسعد حممد سعيد ،التيسري يف الفقه احلنفي مدن شدرح تندوير األبصدار
ورد احملتار على الددر املختدار مدع األدلدة ،ط1423 ،1هدد2002/م ،دار الكلدم
الطيب ،دمشق د بريوت.
[ ]79الصاغرجي أسعد حممد سعيد ،الفقه احلنفي وأدلته ،دار الكتب العلميدة د دمشدق
د بريوت.
[ ]80الطحدداوي أمحددد بددن حممددد بددن سددالمة (ت321هددد) ،خمتصددر اخددتالف العلمدداء،
ج ،1ص ،285حنقيدددق عبدددد اهلل ندددذير أمحدددد ،ط1417 ،2هدددد ،دار البشدددائر
االسالمية ،بريوت.

[ ]81الطحطدداوي ،أمحددد بددن حممددد بددن إمساعيددل (ت1231هددد1816/م) ،حاشددية
الطحطدداوي علددى مراقددي الفددالح ،مصددر ،املطبعددة الكددربى1318 ،هددد1900/م
(ط.)3
[ ]82الطويف ،جنم الدين سليمان بن عبد القوي ،ت 716هد ،خمتصر الروضة ،حتقيق
عبداهلل بن عبد احملسن الرتكي ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ،السعودية،
ط1998 ،2م

[ ]83عبددد املددنعم ،حممددود عبددد الددرمحن عبددد املددنعم ،معجددم املصددطلحات واأللفددا
الفقهية ،دار الفضيلة ،القاهرة.
[ ]84العطددار ،حسددن ،حاشدديته علددى مجددع اجلوامددع ،بددريوت ،دار الكتددب العلميددة،
1420هد ،ط1
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[ ]85الغزالي ،ابو حامد حممد بن حممد( ،تويف505هد 1112/م) ،املستصفى ،حتقيق
حممددد عبدالسددالم عبددد الشددايف ،بددريوت ،دار الكتددب العلميددة1993 ،م ،ط،1
ج1ص.154

[ ]86الغزالي ،حممد بن حممد أبو حامد ( 450د 505هد 1058/د1111م) ،املستصفى
من علم األصول ،حتقيق حممد عبدد السدالم عبدد الشدايف ،ط1413 ،1هدد ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
[ ]87الفتوحي ،حممد بن أمحد ابن النجار ،ت972هد ،شرح الكوكدب املدنري ،حتقيدق
حممددد الزحيلددي ونزيدده محدداد ،مطددابع جامعددة أم القددرى ،ط1993 ،2م ،مكددة
املكرمة.
[ ]88القددرايف ،أمحددد بددن إدريددس (ت684هددد 1285 /م) ،الددذخرية ،حتقيددق حممددد
حجي ،ط 1994م ،دار الغرب ،بريوت.

[ ]89القددرايف ،أمحددد بددن إدريددس( ،ت684هددد1285 /م) ،أنددوار الددربوق يف أنددواع
الفروق ،حتقيق خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت1998 ،م
[ ]90القرايف ،نفدائس األصدول يف شدرح احملصدول ،حتقيدق عدادل عبدد املوجدود وعلدي
معوض ،مكتبة نزار مصطفى ،ط1995 ،1م،

[ ]91القددرطى حممددد بددن أمحددد األنصدداري (ت671هددد1272/م) ،اجلددامع ألحكددام
القرآن ،القاهرة ،دار الشعب.
[ ]92القروي حممد العربي ،اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكيدة ،دار الكتدب
العلمية ،بريوت.
[ ]93الكاسدداني عددالء الدددين (ت587هددد1191/م) ،بدددائع الصددنائع ،بددريوت ،دار
الكتاب العربي1982 ،م(ط.)2
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[ ]94املرداوي علي بن سليمان (817د1414/885د ،)1480اإلنصاف ،حتقيق حممد
حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت.
[ ]95املرغينددددداني علدددددي بدددددن أبدددددي بكدددددر بدددددن عبدددددد اجلليدددددل الرشدددددداني(- 511
593هد1196- 1117/م) ،اهلداية شرح بداية املبتدي ،املكتبة اإلسالمية.
[ ]96مسددلم بددن احلجدداج (تددويف261هددد875/م) ،صددحيح مسددلم ،حتقيددق حممددد فددؤاد
عبدالباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث.
[ ]97مسددددددلم بددددددن احلجدددددداج أبددددددو احلسددددددني القشددددددريي النيسددددددابوري (206ددددد د
261هد821/د875م) ،صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبدد البداقي ،بدريوت،
دار إحياء الرتاث.
[ ]98املليبدداري زيددن الدددين بددن عبددد العزيددز (ت928هددد1522/م) ،فددتح املعددني ،دار
الفكر ،بريوت.

[ ]99النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب (215د303هد830/دد915م) ،السدنن
الكددربى ،حتقيددق عبددد الغفددار سددليمان البنددداري و سدديد كسددروي حسددن ،ط،1
1411هد1991/م ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
[ ]100النسائي أبو عبدد الدرمحن أمحدد بدن شدعيب (215دد303هدد830/دد915م)،
ا تبدددى ،حتقيدددق عبدددد الفتددداح أبدددو غددددة ،ط1406 ،2هدددد 1986/م ،مكتدددب
املطبوعات ،حلب.

[ ]101النفددراوي أمحددد بددن غندديم بددن سددامل(1125هددد1713/م) ،الفواكدده الدددواني
شرح رسالة ابن أبي زيد القريواني ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هد.
[ ]102نوح ،علي سلمان ،قضاء العبادات والنيابة فيها ،ط1403 ،1هد د 1983م،
مكتبة الرسالة احلديثة د عمان
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[ ]103النددووي أبددو زكريددا ايددى بددن شددرف (676- 631هددد1277- 1234/م)،
روضة الطالبني ،بريوت ،املكتب اإلسالمي 1405( ،هد1985/م(ط.)2
[ ]104النددووي أبددو زكريددا ايددى بددن شددرف (676- 631هددد1277- 1234/م)،
منهاج الطالبني ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]105النددووي أبددو زكريددا ايددى بددن شددرف(676- 631هددد1277- 1234/م)،
ا موع ،بريوت ،دار الفكر1997 ،م.
[ ]106النددووي ايددى بددن شددرف بددن مددري (676- 631هددد1277- 1234/م)،
شدددددرح الندددددووي علدددددى صدددددحيح مسدددددلم ،بدددددريوت ،دار إحيددددداء الدددددرتاث،
1392هد1972/م( ،ط.)2
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Stop and must be eliminated to a new directory
Making up prayers intentionally left model
Dr. Mohammad M. A. Al-Tawalbeh1, Dr. Aref E. H.2 , and Dr. Ahmed H. R.3
1 Associate Professor, University of Jordan, Faculty of Sharia, Department of Islamic Juripudence
2 Associate Professor, University of Jordan, Faculty of Sharia, Department of Islamic Juripudence
3 Al-Balqa' Applied University, Associate Professor, The Faculty of Engineering Technology

Abstract. Differed in that the fundamentalists should worship you spend depends on the new directory, or
does not stop him, but must make it up the same thing, which must be performed by the first? As a result
of this dispute, in this issue of fundamentalism in matters of doctrinal differences One of the most serious
and far-reaching in the advisory opinion and behavior - other than the scholars in the elimination rule of
obligatory prayer intentionally left without an excuse that allows out on time; especially with the
prevalence of opinion in this day and age it should not be spending, common impact on the behavior of
some Muslims today to end their callous disregard for the performance of prayer phrase, and leave them
for months and performance Snina; relying solely on repentance in the future, are not required to do what
Votoh.This is why we have to look for is the correct view in the rule of missed prayers left deliberately,
after discussing the origin of fundamentalist Aptnit it, which has had a significant impact on the weights,
namely, to stop and must be eliminated to a new directory, or failing to stop it.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)9العدد ( ،)2ص ص ( ،915-865ربيع اثين 1437هـ/يناير 2016م)

احلقوق اخلاصة للمرأة العاملة يف نظام العمل السعودي
"دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون"
د .مراد على حممد الطراونة

أستاذ مساعد ،قسم القانون اخلاص ،جامعة شقراء
ملخص

البحص  .تتنــا الدراســة ع ــر ا ـرأش ي الاـريعة انسـ مية ناــام الع ــر الســعودأل قــانون الع ــر ا ردين

بع ـ التا ـريعاا العربيــة ،مــع انشــارش معــايا الع ــر الد ليــة العربيــة ،هيــا ســعع هــما التا ـريعاا ايــة
العامر خاصة ا رأش ،من خ توفا ا هكام القانونية اخلاصة حباجاهتا اننسـانية االجت اعيـة الصـةية يكين ـا
ــا ا علــن نتاجيت ــا صقيــم مصــلةة ر
مــن التوفيــم بــب ع ل ــا بــب اجشاهتــا ا س ـرية مــن ش ـ ن أن يــنعك
الع ر ،يعزز الاعور لط نينة ،مما يساهم ي ا فاظ علن ا من الس م االجت اعي.
ك ا خلصع هما الدراسة ضع عدش اقرتاهاا توصياا متعلقة هبما الا ن.
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املقدمة
شهدت العقود األخرية وجوداً للمرأة على نطاق واسع يف أسواق العمل جنباً إىل جنب
مع الرجل يف خمتلف جماالت العمل ،مبا يف ذلك القطاعات الصناعية والزراعية
واخلدمات ،وأضحى عملها مسة من مسات اجملتمعات املعاصرة ،غري أن مزامحة
املرأة للرجل يف العديد من جماالت العمل قد أوجد بعض املعطيات اليت تتطلب توفري
شروط معينة لعمل املرأة نظراً الختالف طبيعتها عن الرجل ،وهذا ما حدا باملنظمات
الدولية والعربية إىل وضع ضوابط معينة تكفل محاية املرأة ،وتوفري حد أدنى من
الشروط اإلنسانية هلا.
وقد كرس املشرع الوطين يف العديد من الدول وخاصة يف اململكة العربية
السعودية املبادئ اليت تنظم عمل املرأة وفقاً ملعايري العمل الدولية والعربية على أن
تتماشى هذه املعايري مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
وأضحت هذه املبادئ تنظيماً متكامالً يوفر للمرأة احلماية القانونية الالزمة اليت
تراعي طبيعتها اإلنسانية واملسؤوليات األسرية اليت تقع على عاتقها.
وملا كانت األنظمة السعودية مستمدة من الشريعة اإلسالمية كان لزاماً علينا أن
نبني مدى مطابقتها للشريعة اإلسالمية ،وأثرها يف حفظ حقوق املرأة.
وهذا البحث يشكل إسهاماً يف تسليط الضوء على جانب من قضايا املرأة
املعاصرة ،حيث جاء بعنوان "احلقوق اخلاصة للمرأة العاملة يف نظام العمل السعودي
(دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون)" ،وفيما يلي بيان ألهمية املوضوع
وأسباب اختياره ،وأهدافه ،ومنهج البحث ومشكلة البحث ،وخطته.
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أمهية الدراسة وأسباب اختيارها
تنبع أهمية هذه الدراسة من أن غالبية الدراسات السابقة تناولت هذا املوضوع
من حيث احلقوق املمنوحة ،إما من قبل القانون ،أو الشريعة اإلسالمية ،حيث جاءت
هذه الدراسة تكملة لتلك الدراسات ،وتربز األهمية يف املقارنة بني القوانني الوضعية
والشريعة اإلسالمية ،لبيان احلقوق اخلاصة للمرأة العاملة.
ونظراً إىل قلة األحباث يف هذا املوضوع ،دفعين ذلك إىل اختيار موضوع هذه
الدراسة؛ ألن قلة األحباث توفر املادة اخلصبة للراغبني يف إجراء الدراسات العلمية
القانونية يف األنظمة السعودية؛ وألن العديد من شارحي القانون السعودي ،ال
يتناولون هذا املوضوع بشكل معمق.
كما جاءت هذه الدراسة لتعاجل الثغرات الواردة يف نظام العمل السعودي
وقانون العمل األردني وبعض القوانني األخرى ،يف حماولة للوصول إىل آلية مشرتكة
تتناسب مع مطالب املرأة وحقها يف العمل املشروع وفقاً للشريعة اإلسالمية.
منهج الدراسة
قمت يف هذه الدراسة باتباع املنهج التحليلي النقدي املقارن وذلك بالرجوع إىل
أمهات الكتب الشرعية واملراجع القانونية لعمل املرأة ،من خالل الرجوع إىل اآليات
الكرمية يف القرآن الكريم ،واألحاديث الشريفة ،والوقوف على آراء العلماء يف بعض
القضايا اليت تتعلق بعمل املرأة ،وأيضًا إيراد النصوص القانونية اليت تتعلق باحلقوق
اخلاصة لعمل املرأة يف نظام العمل السعودي والقانوني األردني وبعض التشريعات
العربية وفقاً ملعايري منظمات العمل الدولية والعربية.
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل التعرف على احلقوق اخلاصة للمرأة العاملة ،يف كل من
الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية وأهمها اململكة العربية السعودية واألردن،
على أن تتناسب هذه احلقوق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وميكن تلخيص
أهم األهداف مبا يلي:
 - 1تهدف إىل التعرف على موقف الشريعة اإلسالمية من عمل املرأة
واحلقوق اليت أقرتها هلا.
 - 2تهدف إىل التعرف إىل التشريعات العربية وخاصة السعودية واألردن،
ومدى مطابقة هذه التشريعات ملعايري العمل الدولية والعربية.
 - 3تهدف إىل التعرف على مدى التوافق واالختالف بني الشريعة اإلسالمية
والتشريعات العربية وخاصة السعودية واألردن.
مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة البحث يف عدم إدراك احلقوق اخلاصة للمرأة العاملة من قبل أطراف
عقد العمل ،واخللط بني هذه احلقوق وحقوق الرجل ،فجاءت هذه الدراسة لتسلط
الضوء على هذه املشكلة ،من خالل بيان هذه احلقوق يف التشريعات العربية وخاصة
السعودية واألردن ومعرفة مدى مطابقتها للتشريع ومعايري العمل العربية والدولية.
وبالتالي فإن هذه املشكلة تقودنا إىل طرح التساؤالت التالية ،واليت ستكون
مدار دراستنا يف هذا البحث.
 هل أشارت التشريعات العربية وخاصة (السعودية واألردن) إىل احلقوقاخلاصة للمرأة العاملة؟
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 هل راعت التشريعات العربية معايري العمل الدولية والعربية عند وضعتشريعاتها املتعلقة باملرأة؟
 هل أقرت الشريعة اإلسالمية حقوق خاصة للمرأة العاملة؟ هل تتماشى التشريعات العربية املتعلقة حبقوق املرأة العاملة مع الشريعةاإلسالمية؟
خطة الدراسة
اشتملت خطة الدراسة على مقدمة ،ومبحثني وخامتة ،وذلك على النحو
التالي:
 املقدمة :تتضمن موضوع البحث وأهميته وأسباب اختياره واملنهج املتبع،وبيان مشكلة الدراسة.
 املبح األول :عمل املرأة يف ضوء الشريعة اإلسالمية املطلب األول :مكانة املرأة يف الشريعة اإلسالمية. املطلب الثاين :مشروعية عمل املرأة. املطلب الثال  :الضوابط الشرعية لعمل املرأة خارج املنزل. املبح الثاين :احلماية القانونية للمرأة العاملة املطلب األول :األحكام اخلاصة بعمل املرأة. املطلب الثاين :األحكام اخلاصة بشروط وظروف تشغيل املرأة. اخلامتة :ونبني فيها أهم االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات اليت نتوصلإليها من خالل هذه الدراسة.
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املبح األول :عمل املرأة يف ضوء الشريعة اإلسالمية
إن اإلسالم كرم املرأة وجعل هلا مكانة عظيمة ،ومن هذا التكريم أنه مل
يوجب عليها العمل ،ولكن املرأة املسلمة حرصت على العمل خارج بيتها ،لدوافع
كثرية منها :حاجتها للمال لفقد معيل ،أو ملساعدته إن كان حمتاجاً ،أو حلاجة اجملتمع
لعملها ،أو تقليداً للمرأة الغربية.
واإلسالم يعطي املرأة احلق يف العمل ،دون اإلخالل بدورها املتمثل يف بناء
األسرة ،من خالل رعاية زوجها والقيام بواجبها جتاهه ،وتربية أبنائها تربية إسالمية
صاحلة ،على أن يكون عملها ضمن الضوابط والوسائل املشروعة واملباحة ،اليت
حددتها الشريعة اإلسالمية.
وعليه سوف يتم تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب:
املطلب األول :مكانة املرأة يف الشريعة اإلسالمية.
املطلب الثاني :مشروعية عمل املرأة.
املطلب الثالث :الضوابط الشرعية لعمل املرأة خارج املنزل.
املطلب األول :مكانة املرأة يف الشريعة اإلسالمية
جاء اإلسالم ورسخت أصوله وشرع للمرأة من احلقوق ما مل يشرع ألمة من
األمم يف عصر من العصور ،فأعطيت حقوقها كاملة غري منقوصة ورفع عنها وزر
اإلهانات ،وأعلن إنسانيتها ،وأهليتها التامة كما هو الرجل ،وصانها عن الرذيلة
والفتنة ورفع قدرها وأعال شأنها وجعلها شقيقة الرجل ،قال تعاىل(:)1

(،

 )            ورغب

( )1القرآن الكرمي (سورش الر م.)21 :
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اإلسالم يف تعليم املرأة كالرجل متاماً ،حيث قال عليه الصالة والسالم "طلب العلم
فريضة على كل مسلم ومسلمة".
والعلم الذي رغب به اإلسالم للمرأة ،كل علم يتفق مع طبيعتها األنثوية،
وال يتناقض مع وظيفتها األساسية ،وأول العلوم ضرورة :العلم الديين الشرعي،
ومن ثم علم األمومة وأصول الرتبية يف خمتلف متطلباتها النفسية والسلوكية(.)2
ومل يقف اإلسالم عند هذا احلد بل أعطاها حقاً من مرياث أبيها وزوجها
وأخيها ،وجعل هلا وصاية ووالية ،من قبل أوليائها قبل البلوغ للعناية بشؤونها
وتربيتها ورفع عنها والية التملك واالستعباد.
ونظم اإلسالم احلقوق بني األزواج وجعل هلا حقوقاً كحقوق الرجل ،مع
رئاسة الرجل لشؤون املنزل ،رئاسة غري مستبدة وال ظاملة ،ولكنه قوام على املرأة،
قوامة تكليف ال تشريف ومغرم ال مغنم ،وهي يف احلقيقة إلزام الرجل بتأمني احلياة
الكرمية للمرأة(.)3
كما كرم اإلسالم املرأة أحسن تكريم وأحاطها مبظاهر العناية واالحرتام،
فخاطب اهلل تعاىل النساء باإلميان واملعرفة واألعمال الصاحلة يف املعامالت والعبادات،
كما خاطب الرجال وجعل هلن عليهم مثل ما جعل هلم عليهم ،وبايع النيب عليه
الصالة والسالم النساء املؤمنات كما بايع الرجال املؤمنني وأمرهم وأمرهن بتعلم
القرآن الكريم.

إذاً ساوى اإلسالم بني املرأة والرجل ،وهذه املساواة مبدأ صحيح

( )2د .النجار ،براهيم عشد اهلادأل ،هقوق ا رأش ي الاريعة انس مية "دراسة أتصيلية من فق القرآن الكرمي
السنة النشوية اآلراء الفق ية ا عت دش" دار الثقافة للنار التوزيع ،ط1435 ،2هـ2014 ،م ،ص.188
( )3احملامية ا اين ،منا حم ود ،هقوق ا رأش بب ا واثيم الد لية أصالة التاريع انس مي "دراسة مقارنة بب
الاريعة انس مية القوانب الد لية اخلاصة رآش" ،دار الثقافة للنار التوزيع ،ط1432 ،1هـ2011 ،م،
ص.49
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وواضح ومعروف لدى العلماء املسلمني ،ومصرح به لديهم فقد جاء يف كتاب الفتح

()4

للكرماني قوله "حكم الرجل واملرأة واحد يف األحكام الشرعية" فاملساواة إذاً بني املرأة
والرجل مشروعة وثابتة بالنص كما هي ثابتة بالسنة النبوية ،وما استثنى من أصل
املساواة إال أحكام حمدودة ،شرعها اهلل تعاىل ملراعاة طبيعة املرأة وخصوصيتها وهي
أحكام ال تثبت إال بالنص( ،)5وال جيوز القياس عليها إال بدليل.
وقد بلغت عناية اإلسالم باملرأة بأن منحها حرية النقاش واملشاركة وإبداء
الرأي وحرية اإلرادة ،وحق التملك والتصرف يف أمواهلا املنقولة وغري املنقولة(،)6
( )4الكرماين ،الفتح ،اجلزء ا

 ،ص .699

( )5مثا ذلك قول تعا  :ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﭼ ،القرآن الكرمي (النساء.)11 :
( )6ذهب أهر العلم من أئ ة ا ماهب ا ختلفة أن ا رأش ليسع هلا ا هلية الكاملة للتصرف ي ماهلا هىت
أيذن هلا ز ج ا بملك كانوا علن مماهب:
 ا مهب ا  :أهنا ليسع هلا ا هلية الكاملة ي التصرف ي ماهلا مطلق ا هىت أيذن هلا ز ج ا ،هو ما قا ببع ا نابلة ر اية عن انمام أمحد ،قا ي الكاي " هر لل رأش الرشيدش التربع من ماهلا بغا ذن ز ج ا"
ك ا ر ى عشد هللا بن ع ر عن الرسو صلن هللا علي سلم ،قا "ال وز المرأش عطية ال إبذن ز ج ا"
ر اا ابن دا د.
انار ي تفصير ذلك :الكاي ي فق انمام أمحد بن هنشر ،ابن قدام  ،اجلزء الثاين ،ص .200
 ا مهب الثاين :ن هلا أهلية انقصة ي التصرف ي ماهلا ،علي وز هلا التربع ي هد د الثلا من ماهلا فإن زادعلن الثلا فللز ج ا جر علي ا منع ا ،هو قو لل الكية ا نابلة قا ابن جزأل ي القوانب" :ال وز
ض ان ا رأش في ا زاد علن ثلا مال ال إبذن ز ج ا" .انار ي تفصير ذلك القوانب الفق ية ،بتصرف
يسا ،ص.214
 ا مهب الثالا :أن هلا ا هلية الكاملة ي التصرف ي ماهلا علي فل ا التربع مبا شاءا اهلشة ن شاءاالتصدق كيف شاءا مادامع رشيدش ،ف مينع تصرف ا ال السف عدم الرشد لقول تعا ي سورش النساء
(أية )5ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ .هما ما ذهب لي ا نفية الاافعية ،هو قو
لل الكية ،قول للةنابلة ،بر نقل ابن عشد الرب ي الكاي عن أكثر العل اء ،انار تفصير ذلك الكاي
البن قدام ا نشلي ،اجلزء الثاين ،ص.200
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وحفظ هلا شخصيتها القانونية املستقلة فلم يبح هلا اإلسالم أن تنسب إىل أسرة زوجها
بعد الزواج ،بل أباح هلا االحتفاظ باسم أبيها ،لقوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (. ) 7
كما أباح اإلسالم للمرأة العمل بأي وظيفة خارج املنزل ما دامت تؤدي هذا
العمل يف احتشام ووقار بعيدة عن مظاهر الفتنة ،حمافظة على كرامتها وأسرتها وال
يتعارض ذلك العمل على أدائها لواجبها جتاه زوجها وأطفاهلا.
املطلب الثاين :مشروعية عمل املرأة
إن التشريع اإلسالمي يستمد من أصوله الثابتة اليت ال تقبل التغيري وأهم هذه
األصول الكتاب والسنة ،وبالتالي إذا أردنا أن نقرر مشروعية عمل من عدمه نرجع
إليهما حيث قال تعاىل )8(:ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ  ،وقوله تعاىل( :)9ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ  ،فنسب الكسب واالكتساب للرجال والنساء.
ومن ذلك مشروعية عمل املرأة ،فعمل املرأة يف حدود ما أباح اهلل لنا من أعمال
مشروعة بشكل عام ،وخاصة إذا وجدت احلاجة للعمل ،ويف تأكيد عمل املرأة يف

= قا انمام الاافعي " ن كانع ا رأش لغ رشيدش بكرا أ ثيشا جاز بيع ا رهن ا ،ن كانع ذا ز ج جاز
رهن ا بيع ا بغا ذن ز ج ا ،هلا من ماهلا ذا كانع رشيدش ما لز ج ا من مال  ،انار ي تفصير ذلك،
كتا ا م ،انمام الاافعي ،اجلزء الثالا ص  150انار تفصير هما ا وضوع ي :القرآن الكرمي (سورش
النساء  )5،6الكاي بن عشد الرب ،اجلزء الثاين ،ص.361
( )7القرآن الكرمي ا هزا  :اآلية .5
( )8القرآن الكرمي( :التوبة.)105 :
( )9القرآن الكرمي( :النساء.)32 :
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السنة النبوية حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إن مثل عمل املرأة املؤمنة كمثل
سبعني صديقاً ،وإن عمل املرأة الفاجرة كفجور ألف فاجرة"( ،)10حديث صحيح.
وعن خوله بنت قيس قالت :كنا يف عهد رسول اهلل عليه الصالة والسالم ،ويف
عهد أبي بكر ننسج اخلوصي (()11عمل احلصري) .وكانت الشفاء بن عبد اهلل القرشية
تعلم النساء القراءة والكتابة وقد قال هلا الرسول الكريم (عليك أن تعليمها رقية النمل
كما علمتها الكتابة)( ،)12يقصد عليك أن تعلمي حفصة رضي اهلل عنها.
وقد والها عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه احلسبة يف السوق ،وهي وظيفة مهمة
متنع مبقتضاها الغش واالحتكار(.)13
وكانت أمساء بنت خمزوم تبيع العطر( ،)14وكانت أمساء بنت أبي بكر (ذات
النطاقني) تساعد زوجها الزبري بن العوام يف سياسة فرسة ودق النوى( ،)15وكذلك
كانت زينب األزدية خبرية بآالم العني وعالجها(.)16

( )10ر اش الشزاز ،جم ع الز ائد ،ا افظ اهليث ي 272/4 ،صةيح مسلم .2728
( )11كنز الع ا ي سنن ا قوا ا فعا  ،علي بن هسام الدين اهلندأل ،مؤسسة الرسالة با ا1989 ،م،
 ،546/8ح (.)23131
( )12سنن الشي قي الكربى ،صقيم حم د عشد القادر عطا ،مكتشة دار الشاز ،مكة ا كرمة1414 ،هـ1994 ،م،
.349/9
( )13مركز ا رأش ي انس م ،أمحد خاا ،دار ا عارف ،القاهرش1978 ،م ،ص.50
( )14الصشاغ ،ليلي ،ا رأش ي التاريخ العريب ،مناوراا زارش الثقافة ،دمام ،1975 ،ص.245
( )15الطشقاا الكربى ،ابن سعد  ،251/8فتا ى لل رأش ا سل ة ،القرضا أل ،دار الفرقان للنار التوزيع ،ط،1
1417هـ1996 ،م ،ص.105
( )16انار :انصر ،براهيم (حبا :اجتاا طلشة مرهليت التعليم الثانوية اجلامعية حنو ع ر ا رأش ي ا ردن ،جملة
دراساا العلوم اننسانية (حمك ة) ،اجلامعة ا ردنية ،ج ،15عدد 8آ 1988 ،م ،ص.204
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وقد شاركت املرأة يف القتال ،فأم عمارة شاركت يف قتال يوم أحد ،وكذلك
خوله بنت األزور ،شاركت يف قتال الروم ،وكانت متخفية يف زي فارس.
ويف صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت :كنا نغزو مع رسول اهلل عليه
الصالة والسالم ،نسقي القوم وخندمهم ،ونرد القتلى واجلرحى إىل املدينة(.)17
فإذا شاءت املرأة وزوجها أن تعمل فليكن ذلك بقدر احلاجة ،وليس جلمع
األموال والثروات على حساب تربية األبناء ،ودليل ذلك احلوار بني موسى عليه
السالم وابنيت الرجل الصاحل( ،)18ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﭼ.
فموسى عليه السالم وجد أمة من الناس ،أي من الرجال يسقون ،ووجد
امرأتني تبعدان عنهم وعن الزحام فقال ما خطبكما ،اعترب الدافع إىل هذا العمل
خطب ومشكلة ،فأوضحتا له أن الدافع إىل ذلك هو احلاجة وأبونا شيخ كبري،
واملالحظ أنهما ال ختالطان الرجال وال تزامحانهم ،بل تن تظران حتى ينصرف
الرجال.
والبد للرجل واملرأة مالحظة ما يلي:
 - 1أن جلوس املرأة يف بيتها لرتبية أبنائها مهمة عظيمة ،ويتيح هلا أيضاً تنمية
قدراتها عن طريق قراءة القرآن والعلوم الشرعية وفنون العلم ،أي أنها ليست معطلة.
مدا اش النساء اجلرهن ي الغز  ،هديا رقم  ،2882ع دش القارئ،
( )17أخرج الشخارأل ،كتا اجل اد،
شرح صةيح الشخارأل للعيين ،دار الفكر با ا1422 ،هـ 2002م.202/10 ،
( )18القرآن الكرمي سورش القصص اآلية (.)24 – 23
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 - 2أن املرأة وإن كانت حرة وكاملة األهلية لكنها ملزمة بطاعة زوجها ووىل
أمرها وعدم اخلروج من بيتها إال بإذنه.
 - 3كثرة خروج النساء يعرضهن ألطماع الطامعني مهما حافظن على
أنفسهن.
ومن هنا نقول :إن عمل املرأة مباح ولكن حلاجة حقيقية وليس للرفاهية ومجع
األموال.
وأي عمل تقوم به املرأة خالصاً لوجه اهلل ،يكون هلا األجر والثواب ،فعمل
املرأة كعمل الرجل عند اهلل؛ ألنهما من مصدر واحد وعلى مستوى واحد ،فهي
شريكة الرجل يف اجلنة كما شريكته يف الدنيا ،لقوله تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ(.)19
يظهر مما تقدم أن اإلسالم أباح للمرأة العمل يف التعليم والتجارة والتمريض
واحلرب ،ال بل أمرها بذلك ،وقدم منوذجاً رائعاً حلقوق اإلنسان يف تشريعاته،
منسجماً مع الفطرة اإلنسانية ،وحمدداً احلقوق بأوامره ونواهيه الشرعية ،ومبيناً الكيفية
اليت يتم بها تأكيد احلقوق وضمانات ممارستها ،فاإلسالم من خالل آيات اهلل
وأحاديث الرسول دل على جواز عمل املرأة.

( )19القرآن الكرمي( :النساء.)124 :
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املطلب الثال  :الضوابط الشرعية لعمل املرأة خارج املنزل
لقد وضع اإلسالم لعمل املرأة منهجاً قومياً ،سليم اخلطوة بعيد النظر يهدف إىل
حتقيق السالمة واألمان ،حبيث ال جيين اجملتمع إال مثرات اخلريات ،فمنح هذا املنهج
حق العمل للمرأة ،لكن هذا احلق مل يرد مطلقاً ،بل اقتضى أن يكون عملها مناسباً
لطبيعتها ومالئماً لفطرتها ،وأال خيل مبسؤوليتها جتاه زوجها وأبنائها( ،)20وأن يكون
استثمارها لوقتها متوازناً مع واجباتها جتاه أسرتها ومع دورها باعتبارها عنصرًا مفيداً
ومنتجاً يف جمتمعها ،ومن الضوابط اليت وضعها اإلسالم ما يلي:
أولا :وجود الضرورة:

وجود الضرورة معناه أن ال حيل للمرأة أن تعمل خارج املنزل إال بوجود عذر

شرعي يوجب عملها ،ومن الضرورات اليت اعتربها اإلسالم مبيحه للمرأة لتخرج
للعمل هي:
 - 1فقر املرأة وحاجتها إىل العمل إلعالة نفسها .شرط كثري من العلماء إباحة
عمل املرأة حباجتها إىل العمل ،وقد تكون هذه احلاجة ملحة ،بل وقد تصل إىل حد
الضرورة ،وذلك حني تفقد املعيل أو أن يكون زوجها ال يقوى على الكسب إما بسبب
عجزه أو إصابته بعاهة ،أو وفاه زوجها ،أو لإلنفاق على أبوين عاجزين( ،)21وخاصة
يف ظل غياب اخلالفة اإلسالمية اليت تكفل للناس مجيعاً احلياة الكرمية ،أو ضعف
اإلميان عند الناس وإمساكهم عن اإلنفاق ومنع الزكاة.
( )20د .جرب ،حم ود س مة ،ا اية الد لية العربية لل رأش العاملة ،جملة ا قوق ،جامعة الكويع ،السنة ،23
العدد الثاين ،ص .356 – 354
( )21قصة سيدان موسن علي الس م مع ابنيت شعيب :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ ،القرآن الكرمي( :سورش القصص.)23:

مراد علن حم د الطرا نة

878

كما تعمل املرأة لتساعد زوجها يف إعالة األسرة ،كون دخل زوجها ال يكفي
لسد حاجات األسرة ،نظراً الرتفاع تكاليف احلياة وكثرة االلتزامات بسبب تطور احلياة
املعاصرة.
مع العلم أن بعض النساء تعمل حبجج غري مربرة كغرض إثبات شخصيتها
وتنميتها ولتثبت ذاتها على القيام باألعمال اليت كانت حكراً على الرجل ،ولتحقق
أهدافها وطموحاتها الشخصية ،أو لغرض شغل وقت فراغها الناشئ عن كثرة
جلوسها يف بيتها ،لكثرة توفر األدوات املنزلية الكهربائية ،اليت ختفف عنها الكثري من
األعباء وتسبب هلا الفراغ ،ولكن رغم هذه احلجج غري املربرة ،إال أن املرأة تستطيع
أن تثبت شخصيتها يف بيتها ،من خالل تنمية قدراتها الفكرية من خالل وسائل
التكنولوجيا ،وإدخال املودة واحملبة والسرور ألسرتها واحلرص على تعليم أبنائها
وتثقيفهم وتأديبهم ،إلخراج جيل من الشباب املسلم املتعلم املثقف القادر على
النهوض بأمته.
 - 2حاجة اجملتمع لعمل املرأة يف مهن معينة يستوجب عمل النساء فيها مثل
التعليم ،حيث من األفضل واألوىل أن تعلم املرأة املرأة والرجل الرجل ،وكان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحياناً يقول لعائشة أن تعلم بعض النساء وخاصةً يف املسائل
اخلاصة اليت يصعب على الرجل أن يفصل فيها.
جاءت امرأة إىل الرسول الكريم وسألته كيف تطهر؟ فقال هلا :خذي فرصة
من مسك فتتطهري بها ،قالت كيف؟ أتتطهر؟ قال :سبحان اهلل تتطهري ،فاجتذبتها
عائشة رضي اهلل عنها وقالت :تتبعي بها أثر الدم(.)22
( )22أخرج الشخارأل ي صةيةة ،ص1407 ،3هـ – 1987م ،دار ابن كثا ،با ا رقم ا ديا (،)308
.119/1
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وأيضاً من األعمال اهلامة العامة اليت يفضل فيها عمل املرأة متريض النساء
وتطبيبهن ،حيث إن املرأة إذا ذهبت إىل الطبيب وجب أن يكون معها حمرم حتى ال
تكون خلوة كاملة ،أما إذا توفرت طبيبة ال حتتاج املريضة إىل حمرم ،علما أن التعليم
والتمريض على سبيل املثال وليس احلصر.
اثنيا :أن يتناسب العمل مع طبيعتها وفطرتها وقدرتها اجلسمية واستعداداتها
النفسية ،كون اجملتمع ال حيتاج لعملها الشاق داخل السوق أو املصنع ،قال تعاىل(:)23
"."       
اثلثا :أن ال يتعارض العمل مع مهمتها األساسية ،فوظيفتها الرئيسة رعاية
زوجها وأبنائها ،فالرعاية هي املسؤولية األساسية األوىل للمرأة املتزوجة ،لذا ال جيوز
أن يعطلها عملها عن حتقيق هذه املسؤولية ،فعن عبد اهلل بن عمر( )24أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية يف بيت
زوجها ومسؤولة عن رعيتها).
رابع ا :إذن الوِل :حيث إن القوامة يف املنزل هي للرجل وليس للمرأة ،فالرجل
هو املكلف باإلنفاق على املرأة ،لذا ال جيوز هلا أن خترج من بيتها إال بإذن وليها زوجاً

كان أو أباً أو أخاً لقول تعاىل( :)25ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ.
والول :هو املكلف باإلنفاق على املرأة اليت حتت واليته فله أن يأذن هلا باخلروج
للعمل أو مينع ذلك ،إذ ليس مطلوبًا منها السعي يف طلب الرزق وال اإلنفاق على
نفسها أو غريها.
( )23القرآن الكرمي (سورش الشقرش.)185 :
( )24أخرج الشخارأل ي صةيةة ،كتا اجل عة،
القارئ للعيين.42/5 ،
( )25القرآن الكرمي (سورش النساء.)34 :

اجل عة ي القرى ا دن ،هديا رقم ( ،)893ع دش
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إذا كان ال جيوز للمرأة أن خترج ألداء الواجبات الفرائض إال بإذن وليها ،وال
جيوز أن تسافر للحج بدون حمرم ،وال جيوز أن تصوم وزوجها حاضر إال بإذنه ،فكيف
جيوز هلا اخلروج للعمل بدون إذنه.
خامس ا :أن يكون الغرض من استخدامها وعملها االستفادة
وقدراتها كإنسان وليس كأنثى جتذب وتستميل اجلنس اآلخر ،وخري دليل يف وقتنا
()26

من طاقاتها

احلاضر على السعي الستمتاع برؤية أنوثة املرأة ،كثرة اإلعالنات اليت تشرتط أن يكون
العامل أنثى ،وأن تكون هذه األنثى حسنة املظهر دون االهتمام بقدراتها الفكرية
والعقلية ،ال بل االهتمام مبفاتن جسدها فقط.
سادس ا :االلتزام باآلداب واألخالق اإلسالمية يف عملها ومن هذه اآلداب:

أ) اللتزام ابحلجاب وعدم التربج وترك التزين:

قال تعاىل( :)27ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﭼ.
وهذا أمر من اهلل لرسوله الكريم أن يبلغه لنسائه وبناته ونساء املؤمنني؛ ألن
التربج مدعاة إىل تعرض املرأة لإليذاء والفساد واالفتتان ،وفنت الرجال ،وما كان
األمر( )28من اهلل بالقرار يف املنزل إال خشية التربج والفتنة .وال جيوز للمرأة أن خترج

( )26د .أبو فارس ،حم د ،هقوق ا رأش ،الطشعة ا
ص.25 –23
( )27القرآن الكرمي( :ا هزا .)59 :

 ،ع ان ،دار الفرقان للنار التوزيع2000،م،

( )28قا هللا تعا  :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ القرآن الكرمي (ا هزا .)33 :
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متعطرة متزينة يشم رائحتها الرجال؛ ألن ذلك حرام ،لقول الرسول الكريم(" )29كل
عني زانية واملرأة إذا استعطرت فمرت باجمللس فهي كذا وكذا يعين زانية".
ب) اجتناب اخللوة ابلرجال ومزامحتهم:
نهى الرسول الكريم عن اخللوة ،ملا فيها من شبهة الوقوع يف املعاصي؛ ألنه يف
حالة اخللوة يكون الرجل واملرأة وثالثهما الشيطان يزين هلما املعاصي ،لذا حرم اهلل
اخللوة ،ملا يرتتب عليها من مفاسد وإساءة ألعراض الناس ،ودليل ذلك ما نسمعه
ونقرأه يف الصحف واملواقع االلكرتونية بسبب اخللوة.
ويتبع منع اخللوة االختالط املذموم ،وحرمة السفر مع أجنيب ،أو لوحدها دون
حمرم ،قال الرسول الكريم(" :)30ال خيلون رجل بامرأة وال تسافرن امرأة إال ومعها
حمرم".
ج) جتنب اإلاثرة واإلغراء ومواطن الفتنة:
قال اهلل تعاىل( :)31ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ،إذا أخرجت
املرأة للعمل اضطرت حملادثة الرجال ،فال جيوز هلا أن تتكلم بالكالم الذي متيل إليه
قلوب الرجال ،وال ترقق من صوتها ،بل عليها متشي وتتكلم باحتشام ووقار،

( )29أخرج الرتممأل ي سنن  ،كتا ا د  ،كراهية خر ج ا رأش متعطرش ،ح( ،99098/5 ،)2786ط2
مطشعة اجللي مصر1395 ،خ1975 - ،م قا الرتممأل هديا هسن صةيح.
من اكتتب ي جيش كانع امرأت هاجة أ ل عمر ،هر يؤذن
( )30أخرج الشخارأل كتا اجل اد السا،
ل  ،هديا رقم  ،3006فتح الشارأل .143 /6
( )31القرآن الكرمي( :ا هزا .)32 :
قا الرسو الكرمي "ما تركع بعدأل فتن هي أضر علن الرجا من النساء" أخرج مسلم ،كتا الرقاق
أكثر أهر اجلنة الفقراء ،هديا رقم .2097/4 ،2740
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وكذلك أمر اهلل كالً من الرجل واملرأة بغض البصر؛ ألن البصر قد يكون سبباً للفتنة،
قال اهلل تعاىل( :)32ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ.
وهكذا فإن اإلسالم عندما أباح للمرأة العمل خارج بيتها ،مل يرتك ذلك دون
ضوابط أو قيود ،من أجل احملافظة عليها ،نظراً لطبيعتها اخلاصة ،وللقيام بواجبها
الرئيس وهو تربية األجيال القادمة ،الرتبية اإلسالمية القومية.
املبح الثاين :احلماية القانونية للمرأة العاملة
نظراً للفوارق الطبيعية بني املرأة والرجل ،فقد أفردت غالبية التشريعات العربية
جمموعة من احلقوق للمرآة العاملة ،تتعلق بطبيعتها اخلاصة بسبب زواجها أو محلها أو
وضعها ،أو حظر تشغيلها يف بعض املهن والصناعات اليت تتناسب مع طبيعتها.
وقد كرست اململكة العربية السعودية واألردن والدول العربية هذه احلقوق
املقررة للمرأة يف تشريعاتها.
لذا سنقوم بإلقاء الضوء على احلماية القانونية للمرأة العاملة وفقاً لنظام العمل
السعودي ،وقانون العمل األردني ،وبعض التشريعات واالتفاقيات الدولية ،نتناول
خالهلا احلقوق اخلاصة للمرأة العاملة واليت تتعلق بالزواج واحلمل والوالدة،
باإلضافة إىل بيان املهن واألعمال احملظورة تشغيل املرأة فيها بصفة نهائية.
وبناء على ما تقدم نقسم هذه املبحث إىل مطلبني:
املطلب األول :األحكام اخلاصة بعمل املرأة.
املطلب الثاني :األحكام اخلاصة بشروط وظروف تشغيل املرأة.

( )32القرآن الكرمي (النور.)30 :
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املطلب األول :األحكام اخلاصة بعمل املرأة
كرست غالبية تشريعات العمل العربية حقوق خاصة للمرأة العاملة ،تتفق مع
طبيعتها اخلاصة ،لذا أفرد املنظم السعودي للمرأة العاملة بعض النصوص يف نظام
العمل السعودي( ،)33تتفق مع طبيعتها اخلاصة وتتمثل هذه احلقوق مبا يلي:
أ) حق املرأة العاملة يف احلصول على إجازة محل وولدة:
بالنسبة إىل إجازة احلمل تكون مدتها أربعة أسابيع سابقة لتاريخ توقع
الوالدة( ،)34وهذه اإلجازة اختيارية للمرأة العاملة ،وملزمة لصاحب العمل ،وحيدد
التاريخ املرجح للوضع بوساطة طبيب املنشأة ،أو مبوجب شهادة طبية مصدقة من جهة
صحية.
أما بالنسبة إىل إجازة الوالدة ،تكون مدتها ستة أسابيع ،إجبارية لكال
الطرفني ،حبيث ال جيوز للمرأة العودة للعمل قبل انقضائها ،وال جيوز لصاحب
العمل تشغيل املرأة خالهلا ،وهذا ما أشارت إليه املادة ()35()151من نظام العمل
السعودي.

( )33ناام الع ر السعودأل اجلديد صدر مبوجب مرسوم ملكي رقم (م )51/اتريخ 1426/8/23هـ ،وافقة
علن قرار جمل الوزراء رقم ( )219اتريخ 1426/8/22هـ ،ا ناور جبريدش أم القرى ،سنة ( ،)82عددها
رقم ( ،)4068اتريخ ( )25رمضان 1426هـ2005/10/28 ،م.
( )34د .الرهاهلة ،حم د سعد ،د .اخلالدأل ،يناس خلف ،الوجيز ي شرح ناام الع ر السعودأل ،دار الثقافة
للنار التوزيع ،ط1435 ،1هـ 2014 -م ،ص.218
( )35نصع ا ادش ( )151من ناام الع ر السعودأل (لل رأش العاملة ا م ي جازش ضع دش ا سابيع ا ربعة
السابقة علن التاريخ احملت ر للوضع ،ا سابيع الستة ال هقة ل  ،حيدد التاريخ ا رجح للوضع بوساطة
طشيب ا نااش ،أ مبوجب ش ادش طشية مصدقة من ج ة صةية ،حيار تاغير ا رأش خ ا سابيع الستة
التالية مشاشرش للوضع).
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وهذا احلق أكده املشرع( )36األردني يف قانون العمل( ،)37حيث ضمن للمرأة
العاملة احلق يف احلصول على (إجازة أمومة)

()38

بأجر كامل قبل الوضع وبعده،

جمموع مدتها عشرة أسابيع ،على أن ال تقل املدة اليت تقع من هذه اإلجازة بعد الوضع
عن ستة أسابيع ،وحيظر تشغيلها قبل انقضاء تلك املدة.
وهذا ما أشار إليه املشرع اإلماراتي يف املادة ( )39()30من قانون العمل ،حيث
أكد أحقية املرأة يف احلصول على إجازة وضع مدتها مخسة وأربعون يوماً تشمل الفرتة
اليت تسبق الوضع وتلك اليت تليها.
ونالحظ أن نظام العمل السعودي وقانون العمل األردني واإلماراتي قد وضعا
عدة قواعد للحصول على هذه اإلجازة:
القاعدة األوىل :اعطاء احلق لكل امرأة عاملة أصبحت أماً أن تأخذ إجازة أمومة
عند وضعها.
القاعدة الثانية :أن يتضمن طلب اإلجازة املقدم من املرأة العاملة احلامل ،تقريراً
طبياً بالتاريخ املتوقع للوالدة ،وهذه القاعدة أمراً طبيعياً.

( )36ا ارع الفرنسي ض ن لل رأش العاملة ا م ي جازش أمومة مدهتا ( )16أسشوعا ي ا رهلة ا رضية الناجتة
عن ا ر الوالدش تصر أسشوعب ضافيب قشر الوالدش ،أربع أسابيع بعدها ،أأل مبج وع ()22
أسشوعا ،ي هالة ازدايد توأمب يتد العطلة لتصشح ( )34أسشوعا ،انار :التاقي عائاة ،هقوق ا رأش
العاملة فقا د نة الاغر ،جملة االصاد االشرتاكي 2012/4/10م ،ص.10
( )37قانون الع ر ا ردين رقم ( )8لسنة 1996م ا عد لقانون رقم  26لسنة 2010م.
( )38ا ادش ( )70من قانون الع ر ا ردين.
( )39انار نص ا ادش ( )30من قانون الع ر انمارايت رقم (.)1980/8
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القاعدة الثالثة :حتدد مدة إجازة األمومة بعشرة أسابيع لدى نظام العمل
السعودي وقانون العمل األردني وسبعة أسابيع لدى القانون اإلماراتي ،تشمل الفرتة
اليت يسبق الوضع وتلك اليت تليها.
هذه القاعدة مل تلزم املرأة العاملة احلامل بوقت معني لبدء هذه اإلجازة بل
تركت هلا حق اخليار( ،)40ولكن هذا مقيد بأال تقل املدة من اإلجازة بعد الوضع عن
ستة أسابيع بالنسبة للنظام السعودي والقانون األردني ومعنى ذلك أن للمرأة احلق يف
احلصول على جزء من اإلجازة قبل الوضع شريطة أال تزيد عن أربعة أسابيع على أن
تكون اختيارية ،أما بعد الوضع فهي إلزامية.
ونرى أن نظام العمل السعودي وقانون العمل األردني قد أجادا العمل بزيادة مدة
إجازة األمومة ،خبالف قانون العمل اإلماراتي ،حرصاً على صحة املرأة العاملة ،وصحة
وليدها الرضيع الذي يكون يف أشد احلاجة إىل الرعاية يف املراحل األوىل من وضعه.
()41

ونالحظ أن نظام العمل السعودي وقانون العمل األردني واإلماراتي

قد

فرقا بني املرأة العاملة يف القطاع اخلاص واليت ختضع لنصوص قانون العمل واملرأة
العاملة يف القطاع العام أو احلكومي واليت ختضع لنظام اخلدمة املدنية (السعودي
واألردني) وقانون املوارد البشرية اإلماراتي ،فوفقاً( )42لنص املادة (/22أ) من نظام
( )40د .أبو شنب ،امحد :شرح قانون الع ر ،دار الثقافة للنار التوزيع ،ع ان ،ص.209
( )41د .العقايلة ،زيد حم ود ،هقوق ا رأش العاملة (دراسة مقارنة بب الاريعة انس مية القوانب الوضعية) ،حبا
حمكم ،جملة ا فكر ،العدد الثامن ،ص.427
( )42انار نص ا ادش (/22أ) من ناام اخلدمة ا دنية السعودأل ،الصادر رسوم ا لكي رقم (م )49 /اتريخ
1397/7/10هـ ا ع و ب اعتشارا من 1997/8/1هـ.
 انار نص ا ادش (/105أ) من ناام اخلدمة ا دنية ا ردين رقم ( )82لسنة 2013م ،الصادر مبقتضن ا ادش( )120من الدستور ا ردين.
 -انار نص ا ادش ( )53من قانون ا وارد الشارية انمارايت رقم ( )11لسنة 2008م.
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اخلدمة املدنية السعودي واملادة (/105أ) من نظام اخلدمة املدنية األردني ،فإن مدة
إجازة األمومة تسعون يوماً ،ووفقاً لنص املادة ( )53من قانون املوارد البشرية
اإلماراتي فإن مدة إجازة األمومة ستون يوماً.
واخرياً البد من اإلشارة إىل أن املرأة العاملة تستحق إجازة الوضع ،إذا كانت يف
حالة وضع حقيقي ،واملقصود بالوضع انفصال اجلنني عن أمة يف الوقت املعتاد سواء ولد
اجلنني حياً أو ميتاً ،أما اإلجهاض فال يعترب وضعاً ومن ثم ال تستحق العاملة يف حالة
اإلجهاض إجازة وضع ،وإن كان جيوز هلا احلصول على إجازة مرضيه(.)43
ب) حق املرأة العاملة يف احلصول على أجر أثناء إجازة الوضع:
أكد نظام العمل السعودي على حق املرأة العاملة يف احلصول على أجر أثناء إجازة
الوضع ،إال أن األجر الذي مينح إلجازة احلمل والوضع خيتلف باختالف مدة عمل
املرأة ،فإذا قضت يف العمل سنة فأكثر ،فإنها تستحق نصف األجر خالل إجازة احلمل
والوضع ،بينما تستحق األجر الكامل إذا قضت يف العمل أكثر من ثالث سنوات ،على
أن حتسب هاتان املدتان من تاريخ استالمها العمل حتى تاريخ بدء اإلجازة.
ويرتبط بذلك أجرتها يف إجازتها العادية ،فإنها إن كانت تقاضت أجرتها كاملة يف
إجازة احلمل والوضع فال تأخذ أجرة يف إجازتها العادية ،وإن كانت أخذت نصف
أجرتها يف إجازة احلمل والوضع ،فإنها تأخذ النصف كذلك يف اإلجازة العادية(.)44
وهذا احلق أكده كل من قانون العمل اإلماراتي وقانون العمل األردني ،إال
أنهما اختالفا مع نظام العمل السعودي حول إلزامية رب العمل بدفع أجر كامل عن
مدة إجازة األمومة ،فنظام العمل السعودي اشرتط حلصول األم العاملة على أجر
( )43د .شنب ،حم د لشيب ،شرح قانون الع ر ،دار الن ضة العربية ،ط ،3القاهرش1984 ،م ،ص.249
( )44ا ادش ( )152من ناام الع ر السعودأل.
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كامل أن تكون قضت يف العمل أكثر من ثالث سنوات ،واحلصول على نصف األجر
إذا قضت يف العمل سنة فأكثر ،أما قانون العمل اإلماراتي اشرتط يف حصول املرأة
العاملة على أجر كامل أن تكون قضت يف العمل سنة فأكثر خلدمة مستمرة ،واحلصول
على نصف األجر إذا مل تقضِ املدة املشار( )45إليها ،أما قانون العمل األردني فألزم
صاحب العمل بدفع أجرٍ كامل عن مدة إجازة األمومة ،دون النظر إىل مدة عمل املرأة
لدى رب العمل ،وهذا ما أكدته املادة ( )46()70من قانون العمل األردني.
ونرى أن قانون العمل األردني أحرص من نظام العمل السعودي وقانون العمل
اإلماراتي ،على منح هذا احلق للمرأة العاملة بأجر كامل ،دون النظر ملدة عملها بغية سد
حاجة األم أثناء إجازة األمومة ،كونها حتتاج يف املراحل األوىل إىل الكثري من النفقات لرعاية
صحتها هي ووليدها ،وإلزامية املشرع لرب العمل بدفع أجر كامل يتفق مع الغاية من سن
إجازة األمومة؛ ألن اإلجازة بدون أجر أو بنصف األجر ،قد جتعل األم بعد الوضع تفكر يف
العمل من أجل سد حاجتها هي ووليدها ،األمر الذي يرتتب عليه تعريضهما للمرض.
ج) حق املرأة العاملة ابلرعاية الطبية أثناء احلمل والولدة:
ألزم نظام العمل السعودي رب العمل بتحمل

()47

املصاريف الطبية الالزمة

للحمل والوالدة.

( )45نصع ا ادش ( )30من قانون الع ر انمارايت (للعاملة أن صصر علن جازش ضع أبجر كامر مدهتا مخسة
أربعون يوم ا تا ر الفرتش اليت تسشم الوضع تلك اليت تلي ا يارتط أال تقر مدش خدمت ا ا ست رش لدى
صاهب الع ر عن سنة ،تكون جازش الوضع بنصف أجر ذا مل تكن العاملة قد أمضع ا دش ا اار
لي ا.)....،
( )46هما ا ادش مت انشارش لي ا سابقا.
( )47نصع ا ادش ( )153من ناام الع ر السعودأل (علن صاهب الع ر توفا الرعاية الطشية لل رأش العاملة
أثناء ا ر الوالدش).

888

مراد علن حم د الطرا نة

وعند املقارنة بني قوانني العمل املختلفة حول موقفها من هذا احلق ،جند أن غالبية
التشريعات مل تشر إىل هذا احلق بشكل مباشر ،ونرى مربر ذلك أن املرأة العاملة عندما
حتصل على عمل تكون حتت مظلة التأمني الصحي لدى املستشفيات احلكومية أو اخلاصة،
كون هذا احلق من احلقوق األساسية اليت يوفرها رب العمل ألي عامل ،وبالتالي استناداً
هلذا التأمني الصحي تستطيع املرأة العاملة أثناء احلمل والوالدة مراجعة املستشفيات
املتخصصة استناداً هلذا التأمني ،باإلضافة إىل التزام رب العمل بتوفري وسائل وأجهزة
اإلسعاف الطيب للعمال يف املؤسسة ،من خالل وجود مركز صحي داخل املؤسسة
بإشراف طبيب متخصص وعدد من املمرضني ،وهذا ما أكده قانون العمل األردني(.)48
د) حق املرأة العاملة مبنع فصلها أثناء إجازة احلمل والوضع:
تضمن نظام العمل السعودي يف املادة ( )155منع صاحب العمل من فصل
العاملة أثناء متتعها بإجازة احلمل والوضع ،بل وحتى من جمرد اإلنذار بذلك وبالتالي فإن
قرار فصلها يعترب تعسفياً جيب إلغاؤه والتعويض عنه ،ومل يكتف النظام( )49بذلك ،بل
أشار يف املادة ( )156إىل منع صاحب العمل من فصل العاملة يف ( )180يوماً السابقة
على التاريخ املتوقع للوالدة ،ومن جانب آخر ،إذا أصاب املرأة العاملة مرض ناجم عن
محلها ووضعها ،فال جيوز لصاحب العمل فصلها ،إذا ثبت مرضها مبوجب شهادة
مرضية معتمدة ،شرط إال يتجاوز غيابها على ( )180يوماً ،وعلى ذلك إذا كان حيق
( )48نصع ا ادش (/87أ )4/من قانون الع ر ا ردين:
أ -يتوجب علن صاهب الع ر ما يلي:
 توفا سائر أج زش انسعاف الطيب للع ا ي ا ؤسسة فق ا لل ستوايا اليت صدد بقرار من الوزير بعداستط ع أراء اجل اا الرمسية ا ختصة.
 انار ي نف ا عىن ا ادش ( )80-79من قانون الع ر ا ردين.( )49انار نص ا ادش ( )156-155من ناام الع ر السعودأل.
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للمرأة العاملة احلصول على ( )10أسابيع ( 70يوماً) إجازة محل ووضع ،فإنه يظل هلا
احلق يف احلصول على ( )110يوماً أخرى ،إجازة مرضية للمرض الناجم عن احلمل
والوضع ،وحيظر على صاحب العمل فصلها أثناء هذه املدة.
وهذا احلق أكده قانون العمل البحريين يف املادة ( ،)50()33حيث حظر على
صاحب العمل إنهاء عقد عمل املرأة أثناء إجازة الوضع ،وأكده أيضاً قانون العمل
األردني يف املادة (/27أ ،)1/حيث منع صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل أو توجيه
إشعار إليه إلنهاء خدمته "يف حال املرأة العاملة احلامل ابتداء من الشهر السادس من
محلها أو خالل إجازة األمومة" ،وهذا ما أشارت إليه حمكمة التمييز األردنية ،حيث
قضت بأنه "ال جيوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل( )51أو توجيه إشعار إليه إلنهاء
خدمته يف حاالت حمددة أوردتها البنود ( )3/2/1من املادة ( )27من قانون العمل".
( )50نصع ا ادش ( )33من قانون الع ر الشةريين رقم ( )36لسنة 2012م (حيار علن صاهب الع ر فصر
العاملة هناء عقد ع ل ا بسشب الز اج أ أثناء جازش الوضع).
( )51يييز هقوق رقم 2004/1158م ،فصر بتاريخ 2005/1/13م (هيئة عامة ،انار مناوراا مركز عدالة ،ا ردن.
جاء ي هكم آخر حملك ة الت ييز ا ردنية أبن "نصع ا ادش /27أ من قانون الع ر صراهة علن عدم جواز هناء خدمة
ا رأش العاملة ا امر ابتداء من الا ر السادس من محل ا أ خ جازش ا مومة أ توجي انشعار إبهناء اخلدمة،
خ تلك ا دش ،علي ال يصح التمرع أبن فصر ا دعية مل يكن تعسفيا مبقولة أن ا دعي علي ا ج ع هلا
أشعارا إبهناء خدماهتا ،ذلك أن نصوص قانون الع ر في ا أمرا ب أ هنع عن لتةقيم مصلةة العامر أ تقرير
هم ل هي من الناام العام اليت ال وز االتفاق علن خمالفت ا ،يعترب التصرف ا خالف هلما النصوص ط ا،
حيم لل ةك ة اثرت القضاء ب من تلقاء نفس ا ،علن ذلك فإن توجي اننمار لل دعية ي هناية ش ر يناير
1997م قشر ضع مولد ها خب سة عار يوما إبهناء ع ل ا اعتشارا من هناية ش ر هزيران أأل هي ي جازش
ا مومة ،خ فا لل ادش  1/1/27من قانون الع ر عر من فصل ا من الع ر تعسفي ا يستةم مع التعوي
ا نصوص علي ادش ( )25من قانون الع ر ،يكون ا كم هلا أبجر ستة أش ر موافقا للقانون ،يييز هقوق رقم
1998/2298م ،فصر اتريخ 1998/3/31م (هيئة مخاسية) ،انار جملة نقابة احملامب ا ردنيب ،ا كتب
الفين1999/1/1 ،م،ص.1856
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وهذا احلق يعترب صورة من صورة احلماية القانونية للمرأة العاملة ،حيث عمدت
قوانني العمل على حظر فصل املرأة العاملة( )52أثناء إجازة الوضع ،خوفاً من استغالل رب
العمل عدم قدرتها على العمل كاملعتاد وخاصة يف الشهور األخرية من احلمل فيعمد إىل
فصلها ،وبالتالي حرصت قوانني العمل على محاية املرأة العاملة وعلى احلفاظ على فرصة
عملها ،هذا مع مالحظة أن متتع املرأة العاملة باحلماية القانونية مشروط بالتزامها بأحكام
القانون ،واليت تتفق واحلكمة من تقرير هذه احلماية.
هص) حق املرأة العاملة يف إرضاع طفلها:
مسح نظام العمل السعودي يف املادة ( )154للمرأة املرضعة احلق يف احلصول
على فرتة أو فرتات إلرضاع طفلها ،شريطة أن ال تزيد مدتها عن الساعة يف اليوم
الواحد ،تكون حمسوبة من ساعات العمل ،باإلضافة إىل ساعات االسرتاحة اليت
تعطي جلميع العمال ،على أن ال يرتتب على ساعة اإلرضاع أي ختفيض يف األجر.
ولقد نظمت التشريعات العربية( )53هذا احلق ،فقانون العمل اإلماراتي أشار يف
املادة ( )54()31إىل أحقية املرأة العاملة يف إرضاع طفلها خالل مثانية عشر شهراً من
تاريخ الوضع ،ضمن فرتتني ال تزيد كل منهما على نصف ساعة ،تكون بأجر كامل.

( )52د .انير ،السيد عيد ،ناام الع ر السعودأل اجلديد ،مكتشة الرشد (انشر ن) ،ط ،2ا لكة العربية
السعودية1435 ،هـ ،ص.197
( )53نصع ا ادش( )35من قانون الع ر الشةريين علن أن "يكون لل رأش العاملة بعد االنت اء من جازش الوضع هىت
يشلغ طفل ا ستة أش ر من الع ر فرتات رعاية لرضاعة طفل ا علن أال تقر مدش كر من ا عن ساعة اهدش ك ا حيم
للعاملة ا م ي ضم هاتب الفرتتب
هلا فرتات رعاية مدش كر من ا نصف ساعة هىت يشلغ طفل ا عامة ا
صسب هااتن الفرتاتن انضافيتان من ساعاا الع ر ال يرتتب علي ا أأل ختفي ي ا جر حيدد صاهب
الع ر موعد فرتش الرعاية ا اار لي ا ي الفرتش السابقة فق ا لار ف العاملة مصلةة الع ر"
( )54انار نص ا ادش ( )31من قانون الع ر انمارايت.
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وقانون العمل األردني أشار إىل أحقية املرأة العاملة( )55يف احلصول على فرتة
مدفوعة األجر ،ال تزيد عن ساعة يف اليوم إلرضاع مولودها وملدة سنة من تاريخ
الوضع ،على أن يتقرر هذا احلق من تاريخ الوضع وليس من تاريخ انتهاء اإلجازة،
وعليه ال جيوز للمرأة طلب اإلجازة بعد انتهاء مدة إجازة األمومة مباشرة ،وإذا طلبتها
فإن رب العمل ليس ملزماً بذلك.
وباستعراض النصوص املتعلقة بهذا احلق ،جند أن قانون العمل األردني
واإلماراتي حددا مدة إرضاع املرأة العاملة لطفلها أثناء العمل ،فقانون العمل األردني
ربط هذا احلق مبدة ال تزيد عن سنة من تاريخ الوضع ،وقانون العمل اإلماراتي مبدة ال
تزيد عن مثانية عشر شهراً من تاريخ الوضع ،خبالف نظام العمل السعودي الذي منح
هذا احلق دون حتديد أي مدة بعد الوضع ،ونرى أن نظام العمل السعودي أجاد النص
بعدم حتديد مدة (قصرية) ،كون الرضاعة الطبيعية املثالية للطفل حتتاج حلولني كاملني
لزيادة فاعلية مناعته ،وزيادة قدراته الفكرية لقوله تعاىل( :)56ﭽ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ.
ومن خالل هذه النصوص جند أن قوانني العمل العربية حرصت على تشجيع
الرضاعة الطبيعة بهدف احملافظة على االستقرار النفسي لألم العاملة وشعورها بالراحة
والطمأنينة ما ينعكس إجياباً على صحتها وصحة مولودها ويساهم بالتالي يف زيادة
إنتاجها(.)57
( )55ا ادش ( )71من قانون الع ر ا ردين.
( )56القرآن الكرمي الشقرش (.)233
( )57ا ورأل ،عصام ماجد ،ا اية القانونية للطفر العامر ا رأش العاملة ي قانون الع ر ا ردين ،حبا مقدم
ؤير هقوق ا رأش الطفر ي ظر التاريعاا الوطنية الد لية ،مؤير ا رأش الطفر ي ظر التاريعاا الوطنية
الد لية ،مناوراا جامعة الاموك2001/7/18-16 ،م ،اجلزء الثاين ،ص.1023
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إال أننا نالحظ أن رب العمل ال ميلك احلق يف منح هذه الفرتة أو الفرتات ضمن
وقت الراحة املخصصة للمرأة األم العاملة؛ ألن هذا الوقت حق للعاملة هلا أن
تستخدمه كيف شاءت وعلى الوجه الذي تراه حمققاً ملصاحلها ،مما يرتتب على ذلك
نتيجة هامة هي اخنفاض ساعات عمل املرأة العاملة من مثاني ساعات إىل سبع ساعات
وهي نتيجة طبيعية لتقرير هذا احلق.
و) حق املرأة العاملة يف توفري دار حضانة لرعاية أطفاهلا:
ألزم نظام العمل( )58السعودي صاحب العمل ،أن جيعل مكاناً مناسباً( )59تقوم
على رعايته مربيات مؤهالت لرعاية أطفال العامالت إذا توافرت الشروط التالية:
 - 1أن يبلغ عدد العامالت مخسني فأكثر.
 - 2أن يكون عدد األطفال عشرة فأكثر.
 - 3أال يتجاوز أعمار هؤالء األطفال ست سنوات.
أما إذا كان لدى صاحب العمل مائة عاملة فأكثر ،فقد خول املنظم لوزير
العمل يف نفس املادة ،أن يلزم صاحب العمل ،بأن ينشئ داراً للحضانة بنفسه
باملشاركة مع أصحاب عمل آخرين يف املدينة نفسها ،أو يتعاقد مع دارًا للحضانة قائمة
لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ،وذلك أثناء فرتات
العمل ،ويف هذه احلالة ميلك الوزير وضع الشروط والضوابط ومقدار نسبة التكلفة
على العامالت.
كما ألزم قانون العمل األردني يف املادة ( )60()72صاحب العمل الذي يستخدم
عدد ال يقل عن عشرين عاملة بأن يهيئ مكاناً مناسباً يف عهدة مربية مؤهلة لرعاية
( )58ا ادش ( )159من ناام الع ر السعودأل.
( )59د .الرهاهلة ،د .اخلالدأل ،مرجع سابم ،ص.221
( )60انار نص ا ادش ( )72من قانون الع ر ا ردين.
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أطفال العامالت الذين ال تزيد أعمارهم عن أربع سنوات ،وأن ال يقل عددهم عن
عشرة أطفال(.)61
ونالحظ أن الصياغة اخلاصة بإنشاء حضانة ألبناء العامالت غري موفقه لدى
نظام العمل السعودي وقانون العمل األردني ،حيث تطلبت املادة ( )159عمل
سعودي ،وجود مخسني عاملة كما تطلبت املادة ( )72عمل أردني وجود عشرين
عاملة ،ال تزيد أعمار أبنائهم عن أربع سنوات ،على أن ال يقل عددهم عن عشرة
أطفال ،بالتالي وجود ( )49عاملة يف السعودية و( )19عاملة يف األردن ،ال ترغم
صاحب العمل على إنشاء حضانة لرعاية األطفال ،مما يشجع أصحاب العمل يف
السعودية واألردن عند توظيفهم للنساء املتزوجات واملطلقات أو األرامل أن يوظفوا
أقل من ( )50امرأة يف السعودية و ( )20امرأة يف األردن ،وكان أجدر للمنظم
السعودي واملشرع األردني إلنصاف املرأة العاملة ،اشرتاط وجود عشرة أطفال ال
تتجاوز أعمارهم ست سنوات دون حتديد عدد العامالت.
ز) حق املرأة العاملة يف إجازة عدة الوفاة:
تعد إجازة عدة الوفاة من اإلجازات املستحدثة للمرأة املسلمة يف بعض
التشريعات العربية حيث منح نظام العمل السعودي يف املادة ( ،)62()160املرأة العاملة
املتوفى عنها زوجها احلق يف إجازة بأجر كامل ملدة ال تقل عن مخسة عشر يوماً من
تاريخ الوفاة.
ونالحظ أنه ترتب على هذه املادة إشكاالن ،إشكال نظامي وإشكال شرعي:

( )61د .الد ا د ،غالب ،شرح قانون الع ر ،دار الثقافة للنار التوزيع ،ط2014 ،2م ،ص.108
( )62أنار نص ا ادش ( )160من ناام الع ر السعودأل.
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 - 1اإلشكال النظامي :هذه املادة حددت احلد األدنى إلجازة املتوفى عنها
زوجها وسكتت عن احلد األعلى ،ومل توضح أبداً طريقة التعامل ما لو طلبت املرأة
العاملة مدة أكثر من ذلك.
 - 2اإلشكال الشرعي :عدة املرأة املتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة،
لقوله تعاىل( :)63ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭼ  ،إال أن تكون حامالً فعدتها تنتهي بوضع محلها ،لقوله تعاىل( :)64ﭽ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ  ،وبالتالي جيب على املرأة املتوفى عنها زوجها
اإلحداد مدة العدة.
وجياب عن هذا اإلشكال( ،)65بأن املرأة العاملة املعتدة من وفاة أو طالق حسب
مجهور العلماء ومنهم األئمة األربعة ،هلا احلق يف اخلروج من منزهلا نهاراً إذا
احتاجت ذلك ،ودليل جواز خروجها ،ما رواه مسلم يف صحيحة عن جابر رضي اهلل
عنه قال :طلقت خاليت فأرادت أن جتد خنلها فزجرها رجل أن خترج ،فأتت النيب
عليه الصالة والسالم "فقال بلى ،فجدي خنلك فإنك عسى أن تصدقي ،أو تفعلي
معروفاً".
كما منح قانون العمل( )66البحريين املرأة العاملة املسلمة احلق يف إجازة شهر
مدفوعة األجر إذا توفى زوجها ،كما هلا احلق يف استكمال عدة الوفاة من إجازتها
السنوية ملدة ثالثة أشهر وعشرة أيام ،وإذا مل يكن هلا رصيد من إجازاتها السنوية فلها
احلق يف إجازة بدون أجر.
( )63القرآن الكرمي (الشقرش .)234
( )64القرآن الكرمي (الط ق .)4
(.http.//Fatwa.islamweb.net )65
( )66ا ادش (/63ج) من قانون الع ر الشةريين.
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العربية بإجازة عدة الوفاة مدفوعة

األجر لكامل مدة العدة أعماالً للحكم الشرعي يف هذا اخلصوص ،مثل القانون
الكوييت( )68الذي أعطى املرأة املسلمة اليت يتوفى عنها زوجها احلق يف إجازة عدة بأجر
كامل ملدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ،على أال متارس أي عمل لدى
الغري طوال فرتة اإلجازة.
وإذا كانت بعض التشريعات العربية قد كرست حق املرأة العاملة املسلمة يف
احلصول على إجازة عدة الوفاة مدفوعة األجر لكامل مدة العدة أو بعضها فإنه جيدر
بالتشريعات األخرى اليت جتاهلت هذه اإلجازة ،أن يتدخل املشرع إلقرار حق املرأة
العاملة يف احلصول على إجازة عدة الوفاة مدفوعة األجر ،أعماالً للحكم الشرعي،
مع مراعاة مصلحة أصحاب العمل.
م) حق املرأة العاملة يف وجود مقاعد هلا يف أماكن عملها:
ألزم نظام العمل السعودي صاحب العمل أن يوفر مقاعد للمرأة العاملة يف
أماكن عملها ،وذلك تأميناً السرتاحتها ،وهذا اإللزام مطلق ال خيتص بعدد وال بعمل
معني(.)69
( )67منح ا ارع السوداين ا رأش اليت يتوىف عن ا ز ج ا جازش عدش براتب كامر تشدأ من اتريخ فاش الز ج علن
أن:
أ -تكون مدهتا أربعة أش ر عارش أايم ذا مل تكن ا رأش هشلن.
 ذا كانع ا رأش هشلن تست ر جازش العدش حبيا تنت ي بوضع ا ر ،ي هما ا الة يرخص هلا إبجازش ضعمدهتا مثانية أسابيع ابتداء من اتريخ الوضع .ا ادش ( )48من قانون الع ر السوداين لسنة 1997م.
( )68ا ادش ( )77من قانون الع ر الكوييت رقم ( )6لسنة 2010م.
 ي هظ أن ا ارع الكوييت أعطن لل رأش غا ا سل ة ا توىف عن ا ز ج ا جازش دش اهد عارين يوما مدفوعةا جر.
( )69ا ادش ( )158من ناام الع ر السعودأل.
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واستكماالً ملظاهر احلماية القانونية اليت تتمتع بها املرأة العاملة يف جمال العمل
فقد أشارت معايري العمل الدولية والعربية للحقوق اخلاصة للمرأة العاملة ،حيث
أصدرت منظمة العمل الدولية( )70ما يزيد عن ( )172اتفاقية عمل وتوصيات ،وقد
خصصت املنظمة اثنيت عشرة اتفاقية حلقوق املرأة ومن ضمن هذه االتفاقيات ،اتفاقية
األمومة رقم ( )183لسنة 2000م ،املنقحة لالتفاقية رقم ( )103لسنة 1952م،
وتضمنت االتفاقية أحكاماً حلماية العمالة وعدم التمييز ،وحيث حضرت على
صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع وأثناء مرض نشأ من محل أو وضع،
وقد تأكد منع فصل املرأة العاملة يف االتفاقية الدولية رقم ( )158لسنة  1982بشأن
إنهاء االستخدام مببادرة من صاحب العمل ،حيث أشارت املادة اخلامسة منها أن
احلمل أو التغيب عن العمل أثناء إجازة األمومة أو املسؤوليات العائلية ،أو احلالة
االجتماعية ،ال تشكل أساساً صحيحاً للتشريع ،وتأكد ذلك أيضاً يف االتفاقية الدولية
رقم ( )183لسنة  200بشأن محاية األمومة ،واليت تضمنت منع صاحب العمل من
إنهاء استخدام أي امرأة عاملة أثناء محلها أو أثناء تغيبها يف إجازة الوضع ،ويستثنى
من ذلك احلاالت اليت ال متت للحمل أو الوالدة أو اإلرضاع( .)71كما رفعت هذه
االتفاقية إجازة الوضع إىل ( )14أسبوعاً ،حيث يكون من حق

()72

املرأة العاملة

( )70منا ة الع ر الد لية أتسسع عام 1919م مبوجب معاهدش فرساأل أصدرا ما يزيد عن ( )172اتفاقية
ع ر توصية ،انار ي تفصير ذلك ،منا حم ود ،مرجع سابم ص.197
( )71د .عشد احملسن ،عشد الشاسط ،رقة ع ر هو ا اية القانونية لل رأش ي تاريعاا الع ر العربية (دراسة
ؤير قضااي ا رأش صدايا العصر،
للواقع ا مو ي ضوء معايا الع ر الد لية العربية) الورشة ا
الشةرين2013 ،م ،ص.21-20
( )72حم د مساعير ،محاية ا مومة ي مار ع قانون الع ر ا وهد معايا الع ر العربية الد لية ،جملة الشةوث
القانونية االقتصادية ،السنة  – 15عدد يوليو 2001م ،ص  50ما بعدها.
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احلصول على فرتة إجازة ما قبل الوضع تكون مساوية للفرتة الفاصلة بني التاريخ املقرر
للوالدة وتارخيها الفعلي ،وتضمنت هذه االتفاقية أيضاً يف املادة العاشرة منها على

()73

حق حصول املرأة العاملة على فرتة أو فرتات توقف يومية أو على ختفيض ساعات
العمل اليومية إلرضاع طفلها ،وتكون فرتات التوقف أو ختفيض ساعات العمل
اليومية ،مبثابة ساعات عمل مدفوعة( )74األجر.
وهذه احلقوق اليت تضمنتها اتفاقية منظمة العمل الدولية ،كرستها منظمة
العمل العربية( )75يف اتفاقياتها ،حيث وردت هذه احلماية يف االتفاقية العربية رقم ()5
لسنة 1976م (االتفاقية األساسية) ،وتضمنت احلظر عل صاحب العمل فصل املرأة
العاملة أثناء محلها أو قيامها بإجازة الوضع أو أثناء إجازاتها املرضية بسبب احلمل أو
الوضع ،كما قررت حق العاملة يف احلصول على إجازة وضع بأجر كامل قبل وبعد
الوضع ،ملدة ال تقل عن عشرة أسابيع ،على أال تقل مدة هذه اإلجازة بعد الوضع
عن ستة أسابيع ،وتضمنت أيضاً ضرورة منح املرأة العاملة اليت ترضع طفلها فرتات
رضاعة كاملة يومياً حيددها تشريع كل دولة(.)76
كما أشارت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979
على حق محاية املرأة من خالل تعريف التمييز( )77بأنه "أي تفرقة أو استعباد أو تقييد
( )73د .عشد احملسن ،عشد الشاسط ،مرجع سابم ،ص.32
( )74ا واد ( )10/5/4من االتفاقية الد لية رقم ( )183لسنة 2000م با ن محاية ا مومة.
( )75منا ة الع ر العربية أتسسع ي عام 1965م ي مؤير زراء الع ر العريب المأل عقد ي الفرتش ما بب -6
 12من ش ر يناير .انار تفصير ذلك احملامية ا اين ،مرجع سابم ،ص .198
( )76ا واد ( )12/11/10من االتفاقية العربية رقم ( )5لسنة  1976با ن ا رأش العاملة.
هما ا واد تقابر ا واد ( )67/66/65من االتفاقية العربية رقم ( )6لسنة 1976م با ن معايا الع ر (معدلة).
( )77انار ي نف ا عىن :د .ا تر شي ،حم د ج  ،هقوق ا رأش العاملة العراقية ي ظر ا عايا الد لية
التاريعاا الداخلية (دراسة مقارنة) ،جملة الكوفة ،العدد  ،5ص.40-37
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يتم على أساس اجلنس ويؤثر يف متتع النساء حبقوقهن السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية وأية حقوق أخرى ،وحيد من مساواتها بالرجل"
وأوجبت على مجيع الدول األطراف يف شجب مجيع أشكال التميز ضد
املرأة ،واختاذ التدابري املناسبة (تشريعية وغري تشريعية) حلظر كل متييز ضد املرأة ،وقد
أكدت املادة (/11ج) من هذه االتفاقية على حق توفري الوقاية الصحية وسالمة ظروف
العمل ،مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب.
كما دعت هذه االتفاقية األطراف على اختاذ التدابري املناسبة ملنع التمييز ضد
املرأة بسبب الزواج أو األمومة من خالل:
 - 1حظر فصل املرأة العاملة من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة.
 - 2إدخال نظام إجازة األمومة مدفوعة األجر.
 - 3توفري محاية خاصة للمرأة العاملة أثناء فرتة احلمل يف األعمال اليت يثبت
أنها موازية هلا ،باإلضافة إىل تدابري أخرى(.)78
وجند أن احلقوق اخلاصة للمرأة العاملة اليت وردت يف نظام العمل السعودي
وقانون العمل األردني وقوانني العمل العربية تتماشى مع ما ورد من حقوق خاصة
للمرأة العاملة يف معايري العمل العربية والدولية.
املطلب الثاين :األحكام اخلاصة بشروط وظروف تشغيل املرأة
وضع نظام العمل السعودي أحكاماً خاصة بتشغيل النساء ،تستهدف محاية
املرأة من خماطر بعض أنواع األعمال اليت ال تالئم طبيعتها وقدرتها اجلسمية ،أو أنها

( )78انار ي تفصير ذلك :الزعيب ،اتتياان حيي هسن ،ع ر ا رأش ي التاريع ا ردين الاريعة انس مية (دراسة
مقارنة) ،رسالة ماجستا ،كلية الدراساا العليا ،اجلامعة ا ردنية2009 ،م ،ص.39

ا قوق اخلاصة لل رأش العاملة ي ناام الع ر السعودأل...

899

ال تتناسب العتبارات فسيولوجية أو صحية ،ومراعاة لدورها االجتماعي كزوجة وأم
وربة بيت.
وهذه األحكام تشمل:
أ) نطاق عمل املرأة:
نص نظام العمل السعودي يف املادة ( )149على أن املرأة تعمل يف مجيع
اجملاالت اليت تتفق مع طبيعتها ،وحظر عملها يف ناحيتني:
 - 1األعمال اخلطرة.
 - 2الصناعات الضارة.
ومل حيدد النظام بطبيعته ماهية هذه األعمال والصناعات ،وإمنا أحال حتديد
ذلك على وزير العمل ،وقد خوله الصالحية إما باملنع أو بوضع الشروط والقيود.
وبناء على ذلك أصدر وزير العمل قراراً تضمن ما يلي(:)79
"تعترب األعمال التالية من األعمال اليت تضر بصحة النساء أو من شأنها أن
تعرضهن ألخطار حمددة".
 - 1املناجم واحملاجر واألشغال األخرى اليت تتصل باستخراج مواد معدنية
من باطن األرض.
 - 2الصناعات اليت يتم فيها حتويل املواد كتوليد الطاقة وحتويلها ونقلها.
 - 3العمل يف الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه واملشتقات البرتولية
األخرى.

( )79انار قرار زير الع ر السعودأل رقم ( )2834اتريخ 1427/9/9هـ.
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ومل ينص النظام على منع االختالط بني الرجال والنساء يف أماكن عمل النساء
خبالف النظام السابق( ،)80مما أثار كثري من اإلشكاالت خبصوص محاية املرأة ،وعدم
اهتمام املنظم بهذه القضية كما كان.
ونرى أن املنظم السعودي يف النظام اجلديد سعى إىل محاية املرأة وعدم
اختالطها مع الرجال يف أماكن عملها ،من خالل اإلشارة إىل وجوب تطبيق أحكام
الشريعة اإلسالمية على العامل وصاحب العمل ،حيث ضمن ذلك يف صدر املادة ()4
من نظام العمل واليت تضمنت "جيب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام
هذا النظام االلتزام مبقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية" ،ونتيجة لذلك فإن تطبيق
أحكام الشريعة اإلسالمية مينع االختالط.
كما حظر نظام العمل السعودي تشغيل املرأة يف بعض املهن واألعمال ،وهذا
احلظر ورد يف تشريعات العمل العربية والدولية ،انسجاماً مع معايري العمل الدولية،
ومن بني التشريعات اليت تضمنت هذا احلظر القانون األردني ،حيث نصت املادة
(/69أ)( )81عمل على أنه "حتدد بقرار من الوزير بعد استطالع رأي اجلهات الرمسية
املختصة اآلتي" :أ  -الصناعات واألعمال اليت حيظر تشغيل النساء فيها".
ونالحظ أن هذه املادة أعطت وزير العمل صالحية مطلقة لتحديد األعمال
والصناعات اليت يشكل عمل املرأة فيها خطراً على صحتها ،وذلك بعد استطالع رأي
اجلهات الرمسية املختصة .وإعماالً لنص املادة ( )69من قانون العمل ،أصدر وزير
( )80نصع ا ادش ( )160من ناام الع ر السعودأل الصادر رسوم ا لكي رقم م 21/اتريخ 1389/9/6هـ
علن أن "ال وز حبالة من ا هوا اخت ط النساء لرجا ي أمكنة الع ر ما يتشع ا من مرافم حنوها".
( )81ا ادش ( )69ع ر أردين يقابل ا ا ادش ( )31من قانون الع ر الشةريين ،ا ادش ( )23من قانون الع ر
الكوييت ،ا ادش ( )94من قانون الع ر القطرأل ،ا ادش ( )29من قانون الع ر انمارايت ،ا ادش ( )82من
قانون الع ر الع اين ،ا ادش ( )19من قانون الع ر السوداين ،ا ادش ( )153من قانون الع ر ا صرأل.
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العمل()82األردني قراراً خاصاً باألعمال اليت حيظر تشغيل املرأة فيها ،تشمل هذه
األعمال:
 - 1املناجم واحملاجر.
 - 2صهر املعادن.
 - 3تغضيض املرايا بواسطة الزئبق.
 - 4صناعات املواد املتفجرة واملفرقعات.
 - 5حلام املعادن بكافة أشكاهلا.
 - 6العمليات اليت يدخل يف تداوهلا أو تصنعيها مادة الرصاص مثل
الرصاص.
 - 7عمليات املزج والعجن يف صناعة وإصالح البطاريات الكهربائية،
باإلضافة إىل أعمال أخرى.
كما تضمن()83هذا القرار أيضاً اإلشارة إىل األعمال اليت حيظر على املرأة احلامل
العمل بها ،وهي:
 - 1األعمال اليت تشمل التعرض لإلشعاعات الذرية أو النووية ،وأشعة
أكس ،خالل فرتة احلمل.
 - 2أي عمل يستدعي التداول أو التعرض ملواد وأخبره وأدخنة أي من
مشتقات النفط.
 - 3األعمال اليت يصحبها التعرض ملواد ماسخة لألجنة.
( )82انار كافة هما ا ع ا الصادرش مبوجب قرار زير الع ر ا ردين ي القرار الصادر ي اجلريدش الرمسية
ا ردنية ،عدد  ،2401اتريخ .1997/4/30
( )83د .رمضان ،سيد حم ود ،الوسيط ي شرح قانون الع ر قانون الض ان االجت اعي (دراسة مقارنة مع
التطشيقاا القضائية) ،دار الثقافة للنار التوزيع ،ط1435 ،4هـ2014 ،م .ص.226
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 - 4األعمال اليت تستلزم التعرض للسيلوفان واملواد اهليدروكربونية يف تكرير
البرتول ،وثاني كربيت الكربون يف صناعة احلديد الصناعي ،والبيلفوان ،والزئبق،
والفسفور ،واملنجنيز ،والكالسيوم ،وأكبيد يليوم.
وباستعراض قرارات وزراء العمل ،اليت تتعلق باألعمال احملظورة على النساء،
جند مدى احلرص واالهتمام باملرأة العاملة من الناحية الصحية ،وخاصة املرأة احلامل
(فيما يتعلق بالتشريع األردني) ،ملا يف ذلك من تأثري سليب على صحتها وصحة
اجلنني ،ومع احرتامنا هلذا القرار ،كنا نأمل أن يتم دمج األعمال اخلطرة اليت تتعلق
باملرأة احلامل باألعمال اليت تتعلق باملرأة غري احلامل ،نظراً خلطورتها على املرأة غري
احلامل؛ ألن احلماية القانونية للمرأة العاملة تتحقق من خالل عدم التفريق بني املرأة
احلامل وغري احلامل يف هذا اجملال.
ونالحظ أيضاً أن القرارات املتعلقة باألعمال والصناعات احملظورة ،وردت
على سبيل احلصر وليس على سبيل املثال ،مما يعين أنه جيوز للمرأة العمل يف أية
أعمال أخرى مل ترد يف نص هذا القرار ،حتى لو كان من شأن ذلك اإلضرار
بصحتها ،مما يرتب على ذلك عدم القياس على هذه األعمال أو التوسع فيها،
وبالتالي تقييد سلطة القاضي عند البت يف الدعاوى املتعلقة باألعمال الضارة بصحة
وسالمة املرأة.
ومن اجلدير بالذكر أن هذه القرارات اليت تتعلق باألعمال والصناعات مل تشر
إىل خضوعها ملراجعة دورية بني حني وأخر ،مما يرتب على ذلك عدم مسايرة قانون
العمل للواقع ،حيث إن املعروف هو أن قانون العمل يعد قانوناً ذات طبيعة
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واقعية( ،)84أي أنه يتغري ويتطور تبعاً لتطور وتغري أوضاع اجملتمع ،فهذه مسة من أهم
مسات قانون العمل ،وهذا يؤدي إىل أن تبقي قواعده بعيده عن العمومية والتجريد،
فهي تنظم كل حالة على حدة مبا يتفق مع طبيعة العمل وظروف العامل وقدرة
صاحب العمل.
ب) أوقات تشغيل املرأة:
منع نظام العمل السعودي يف املادة ( )150تشغيل النساء يف الفرتة الليلية ملدة
أحدى عشر ساعة متوالية ،واستثنى من ذلك حاالت أحال حتديدها على الوزير.
وعليه أصدر( )85وزير العمل احلاالت اليت جيوز تشغيل املرأة فيها ،استثناءً من
حكم املادة ( )150وهي:
 - 1إذا كان العمل صحياً أو خريياً أو تعليمياً أو تأديبياً.
 - 2إذا كانت املنشأة ال تستخدم سوى أفراد األسرة.
 - 3حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ.
 - 4إذا كان العمل الليلي ضرورياً للمحافظة على املواد من التلف السريع.
كما ورد يف القانون األردني يف املادة (/69ب)( )86عمل ،األوقات اليت ال جيوز
تشغيل املرأة فيها ،ويتم حتديد هذه األوقات بقرار من وزير العمل ،واليت حددها بني
الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً.
وإذا كان املشرع األردني أعطى احلرية لوزير العمل يف حتديد هذه األوقات،
فإنه يف نفس الوقت خوله استثناء بعض األعمال أذا وقعت ضمن هذه األوقات ،إذا
( )84د .سليم ،عصام أنور ،أصو قانون الع ر اجلديد ،منا ش ا عارف ،ط ،1انسكندرية2004 ،م،
ص.516
( )85د .الرهاهلة ،مرجع سابم ،ص.217
( )86ا ادش ( ) /69ع ر أردين تقابر ا ادش ( )159ع ر مصرأل.
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رأى أن هذه األعمال ال تشكل أي خطر على صحتهم وسالمتهم( ،)87وهذه األعمال
هي:
 - 1العمل يف املستشفيات واملصحات ،والعيادات.
 - 2العمل يف الفنادق ،واملقاهي ،ودور املالهي ،واملسارح ،ودور السينما.
 - 3العمل يف املطارات ،وشركات الطريان ،واملكاتب السياحية.
 - 4العمل يف نقل األشخاص ،والبضائع بالطرق املائية واجلوية والربية.
 - 5أعمال اجلرد السنوية ،والتصفية ،وقفل احلسابات ،واالستعداد للبيع
بأمثان خمفضة واالستعداد الفتتاح املواسم ،أو ملنع وقوع خسارة يف البضائع ،أو أية
مادة أخرى تتعرض للتلف ،أو من أجل تسلم مواد معينة ،أو تسليمها.
على أن ال يزيد عدد األيام اليت ينطبق عليها أحكام هذه الفقرة على (ثالثني)
يوماً يف السنة ،وأن ال تزيد ساعات العمل الفعلية على (عشر) ساعات يف كل يوم،
كما يشرتط إبالغ مديرية العمل والتشغيل املعنية بذلك.
ونالحظ أن قرار الوزير بالسماح للمرأة العمل يف املالهي واملسارح ودور
السينما ،خمالف للشرع ،ويوقع املرأة يف الشبهات ،فاألصل بالقرارات املتعلقة باملرأة،
أن حتميها أخالقياً ،وتصون كرامتها ،وأن تبعدها عن مواطن الشبهات ،وليس
العكس.
ونرى ضرورة إعادة النظر يف مضمون القرارات املتعلقة بعمل املرأة ليالً،
وباألخص قرارات وزير العمل األردني على حنو حيظر عملها ليالً كلياً ،ما مل تكن
هناك ضرورة ملحة للعمل يف املستشفيات والعيادات والصيدليات واملطارات ،وعليه
ندعو وزير العمل األردني زيادة ساعات منع عمل املرأة ليالً ،أسوةً بالنظام املتبع يف
( )87د .رمضان ،مرجع سابم ،ص.226
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اململكة العربية السعودية ،وكما هو معلوم أن وزير العمل األردني حدد عمل املرأة من
الساعة الثامنة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحاً ،وبالتالي فإن الساعة الثامنة مساء
تأتي بعد غروب الشمس فلكياً ،وتكون ضمن فرتة الليل يف فصل الصيف ،أما يف
فصل الشتاء تقصر ساعات النهار وتزداد ساعات الليل (فلكياً) ،وعليه فإن الساعة
الثامنة مساءً تكون ساعة متأخرة ليالً ،وذلك وفقاً للتوقيت الفلكي لليل والنهار،
وهذا فضالً عن نظام التوقيت الصيفي والشتوي املعمول به يف األردن وما ينجم من
فروق بني ساعات( )88عمل النهار والليل.
وبناءً على ذلك ندعو وزير العمل األردني حتديد بداية املنع بالساعة السابعة
مساءً بدالً من الساعة الثامنة مساءً هذا يف فصل الصيف ،أما يف فصل الشتاء فيتوجب
ايضاً وزيادة يف احلرص واالهتمام باملرأة العاملة من الناحية األخالقية واألمنية أن
تكون بداية املنع بالساعة السادسة مساءً.
وال بد من اإلشارة إىل أن معايري العمل الدولية والعربية حرصت على بيان
األعمال واألوقات اليت حيظر تشغيل النساء فيها ،حيث تضمنت االتفاقية الدولية رقم
( )42لسنة 1934م ،املعتمدة يف مؤمتر العمل الدولي لسنة 1934م ،األعمال
احملظورة ،وتشمل:
 - 1العمل يف البارات ونوادي القمار واملالهي وصاالت الرقص إال إذا كن
من الفنانات الراشدات.
 - 2صنع الكحول وكافة املشروبات الكحولية.
 - 3العمل حتت سطح األرض يف املناجم واحملاجر.
 - 4العمل يف األفران املعدة لصهر املواد املعدنية أو تكريرها.
( )88د .العقايلة ،مرجع سابم ،ص.421
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 - 5العمل يف دبغ اجللود(.)89
وصدرت االتفاقية رقم ( )98لسنة  1948عن منظمة العمل

()90

الدولية

واملتعلقة حبظر العمل الليلي يف الصناعة للنساء ،حيث تضمنت أحقية كل دولة يف
حتديد الصناعات اليت جيوز تشغيل املرأة فيها مبا يتفق مع طبيعة العمل وأعراف وتقاليد
الدولة وأنظمتها ،حيث تعترب هذه االتفاقية من أهم االتفاقيات الصادرة عن هذه
املنظمة كونها تسعى حلماية املرأة بشكل عام مع مراعاة خصوصية بعض األعمال اليت
تتطلب العمل فيها ليالً.
كما صدرت االتفاقية رقم ( )45لسنة  1953عن املنظمة الدولية ،خبصوص
استخدام املرأة للعمل حتت سطح األرض يف املناجم مبختلف أنواعها ،وكذلك ما
تضمنته التوصية

()91

رقم ( )95لسنة  1952من قواعد بشأن محاية األمومة ومنها

حتريم اشتغال احلامل أو اليت ترضع طفلها يف األعمال اليت تعتربها السلطات املختصة
خطراً على صحتها أو صحة طفلها ،ويستمر هذا املنح أثناء فرتة احلمل وملدة ثالثة
أشهر بعد الوالدة ،ومتتد بعد ذلك إذا كانت املرأة ترضع طفلها.
وحرصت معايري العمل العربية على توفري مزيد من احلماية القانونية للمرأة
العاملة ،حيث أشارت االتفاقية العربية رقم ( )6لسنة  1976يف املادة ( )68إىل عدم
جواز تشغيل املرأة يف أعمال املناجم حتت األرض ويف مجيع األعمال اخلطرة أو املضرة
بالصحة أو الشاقة اليت حتددها القوانني والقرارات أو اللوائح اخلاصة يف كل دولة ،كما

( )89انار :االتفاقية الد لية رقم ( ،)42مؤير الع ر الد يل لسنة 1934م.
( )90انار :الزعيب ،اتتياان ،مرجع سابم ،ص.33
( )91د .عشد احملسن ،مرجع سابم ،ص .12 – 11
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أشارت االتفاقية ذاتها إىل عدم جواز تشغيل املرأة ليالً ،على أن حتدد السلطات
املختصة يف كل دولة املقصود بالليل ،طبقاً لطبيعة وموقع كل دولة(.)92
وجند أن التشريعات العربية ومعايري العمل العربية والدولية سعت لتوفري املزيد
من احلماية القانونية للمرأة العاملة ،من خالل تهيئة البيئة الصاحلة واملناسبة لعملها،
وذلك حبظر تشغيلها يف أعمال خطرة وشاقة تضر بصحتها ،وعدم السماح هلا بالعمل
يف أوقات غري مناسبة.
هذا جممل ما خيص املرأة يف النظام وهي قبل ذلك تشرتك يف بقية املواد العامة مع
الرجل يف مشوهلا لكل عالقة عمالية تكون املرأة طرفاً فيها.
اخلامتة
شرع اإلسالم للمرأة حق العمل وذلك ضمن ضوابط معينة وأقر هلا العديد من
األحكام اهلادفة حلمايتها ،ومتشياً مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتطور اجملتمعي الذي
حلق وضع املرأة وازدياد االهتمام بدخوهلا سوق العمل ،فقد اهتمت التشريعات
العربية ،وخاصة التشريع السعودي ،بتوفري وتهيئة الظروف والشروط املالئمة
لدخوهلا ميادين العمل ،والنص على األحكام الالزمة لذلك.
وقد توصلت من خالل هذا البحث إىل النتائج التالية:
 - 1إن اإلسالم أباح للمرأة العمل خارج بيتها ،على أن ختضع لضوابط
وقيود ،تهدف للحفاظ عليها ،نظراً لطبيعتها اخلاصة ،وللسماح هلا بالقيام بواجبها
الرئيس وهو تربية أبنائها ،تربية إسالمية قومية.

( )92هما ما أكدت أيضا االتفاقية العربية رقم ( )7لسنة 1977م.
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 - 2منع اإلسالم املرأة من العمل باألعمال الضارة بصحتها ،وهي ال تتناسب
أيضاً مع طبيعتها اخلاصة ،وقدراتها اجلسدية.
 - 3نظام العمل السعودي منح املرأة العاملة حق احلصول على إجازة (وضع
ومحل) بأجر كامل ،على أن تتمتع برعاية طبية كاملة أثناء هذه اإلجازة.
 - 4ألزم نظام العمل السعودي صاحب العمل بتوفري دار حضانة للمرأة
العاملة ،لرعاية أطفاهلا وفقاً للشروط القانونية ،ومع أحقيتها بإرضاع طفلها ملدة ال
تزيد عن ساعة واحدة يف اليوم ،تكون مدفوعة األجر.
 - 5ألزم املنظم السعودي صاحب العمل:
أ) مبنح املرأة العاملة احلق يف إجازة عدة الوفاة.
ب) بتوفري مقاعد هلا يف أماكن عملها.
 - 6مسح نظام العمل السعودي للمرأة العاملة العمل يف مجيع اجملاالت اليت
تتفق مع طبيعتها ،وحظر عليها العمل يف ناحيتني:
أ) األعمال اخلطرة.
ب) الصناعات الضارة.
على أن يتم حتديد هذه األعمال والصناعات من قبل وزير العمل.
 - 7منع نظام العمل السعودي صاحب العمل من تشغيل النساء يف الفرتة
الليلية ملدة أحدى عشر ساعة متوالية ،واستثنى من ذلك حاالت أحال حتديدها على
وزير العمل.
 - 8جند أن احلقوق اخلاصة للمرأة العاملة اليت وردت يف نظام العمل
السعودي وقانون العمل األردني وقوانني العمل العربية تنسجم مع ما ورد من حقوق
خاصة للمرأة العاملة يف معايري العمل العربية والدولية.
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التوصيات
ومن خالل هذا البحث فإني أوصي مبا يلي:
 - 1دعوة املنظم السعودي أسوةً باملشرع األردني تعديل نص املادة ()152
عمل سعودي ،حبيث تصبح املرأة العاملة تستحق أجرها كامالً عن إجازة الوضع
بغض النظر عن مدة خدمتها.
 - 2دعوة املنظم السعودي تعديل نص املادة ( )1/159عمل سعودي ،حبيث
تلزم كل صاحب عمل بتهيئة مكان مناسب ،يتوافر فيه العدد الكايف من املربيات،
لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ،وذلك إذا بلغ عدد
األطفال عشرة فأكثر ،دون حتديد عدد العامالت.
 - 3دعوة املنظم السعودي أسوةً باملشرع الكوييت تعديل نص املادة ()160
عمل سعودي ،حبيث تصبح للمرأة العاملة اليت يتوفى زوجها احلق يف إجازة بأجر
كامل ملدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ،وذلك لتفادي أي أشكال شرعي
وقانوني.
 - 4إعادة النظر يف قرارات وزير العمل السعودي واملتعلقة باألعمال
واألوقات اليت حيظر فيها تشغيل املرأة ،وذلك بعدم حتديد هذه األعمال وذكرها على
سبيل احلصر وإمنا بوضع معيار مرن يتم من خالله حظر عمل املرأة يف أي عمل من
املمكن أن يكون خطراً أو ضاراً أو شاقاً عليها.
 - 5جيب النظر إىل معايري العمل الدولية املتعلقة باحلماية القانونية للمرأة
العاملة بعني االعتبار سواء عند الرغبة يف التصديق على االتفاقيات املتعلقة باملرأة ،أو
عند تعديل التشريع الوطين ،حتى يكون هذا التشريع منسجم مع هذه املعايري.
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وإنين ألرجو اهلل تعاىل إذ أقدم هذه الدراسة املتواضعة أن أكون قد أسهمت
بوضع لبنة من صرح هذا البنيان من املعرفة ،راجياً اهلل أن ينال القبول ،فإن كنت قد
أصبت فمن اهلل وحده ،وأن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
الباحث

أ) القرآن الكرمي.

قائمة املراجع

ب) القوانني:
[ ]1قانون العمل األردني.
[ ]2قانون العمل اإلماراتي.
[ ]3قانون العمل البحريين.
[ ]4قانون العمل السوداني.
[ ]5قانون العمل القطري.
[ ]6قانون العمل الكوييت.
[ ]7قانون العمل املصري.
[ ]8قانون املوارد البشرية اإلماراتي.
ج) األنظمة
[ ]9نظام اخلدمة املدنية األردني.
[ ]10نظام اخلدمة املدنية السعودي.
[ ]11نظام العمل السعودي.
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د) اجلرائد الرمسية
[ ]12جريدة أم القرى ،سنة ( ،)82عدد رقم ( ،)4068تاريخ ( )25رمضان،
1426هـ2005 ،م.
[ ]13اجلريدة الرمسية األردنية ،عدد ( ،)2401تاريخ 1997/4/30م.
هص) الكتب الدينية
[ ]14ابن سعد ،الطبقات الكربى – .251/8
[ ]15ابن عبد الرب ،الكايف ،اجلزء الثاني.
[ ]16ابن قدامه احلنبلي ،الكايف ،اجلزء الثاني.
[ ]17البخاري ،صحيحة ،دار ابن كثري ،بريوت.
[ ]18البخاري ،صحيحة ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن ،حديث رقم
(.)893
[ ]19الرتمذي ،يف سننه ،كتاب األدب ،باب خروج املرأة متعطره ،ط ،2مطبعة
اجللي ،مصر.
[ ]20احلافظ اهليثمي ،صحيح مسلم ( ،)2728جممع الزوائد.
[ ]21العيين ،عمدة القارئ ،شرح صحيح البخاري ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]22القرضاوي ،فتاوى املرأة املسلمة ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،ط1417 ،1هـ.
[ ]23الكرماني ،الفتح ،اجلزء األول.
[ ]24النجار ،إبراهيم عبد اهلادي ،حقوق املرأة يف الشريعة اإلسالمية "دراسة تأصيلية
من فقه القرآن الكريم والسنة النبوية واآلراء الفقهية املعتمدة" ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،ط1435 ،2هـ.
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[ ]25اهلندي ،علي حسام الدين ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1989 ،م.
[ ]26خريت ،أمحد ،مركز املرأة يف اإلسالم ،دار املعارف ،القاهرة1978 ،م.
[ ]27عطا ،حممد عبد القادر ،سنن البيهقي الكربى ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة،
1414هـ.
[ ]28مسلم ،كتاب الرفاق ،باب أكثر أهل اجلنة الفقراء ،حديث رقم (.)2740
و) الكتب القانونية:
[ ]29د .أبو شنب ،أمحد عبد الكريم ،شرح قانون العمل ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
[ ]30د .أبو فارس ،حممد ،حقوق املرأة ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان،
2000م.
[ ]31د .اخلالدي ،إيناس خلف ،الوجيز يف شرح نظام العمل السعودي ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان2012 ،م.
[ ]32د .الدواود ،غالب ،شرح قانون العمل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط،2
عمان2014 ،م.
[ ]33احملامية املشين ،منال حممود ،حقوق املرأة بني املواثيق الدولية وأصالة التشريع
اإلسالمية "دراسة مقارنة" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان2011 ،م.
[ ]34د .رمضان ،سيد حممود ،الوسيط يف شرح قانون العمل وقانون الضمان
االجتماعي (دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية)،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
ط ،1عمان2014 ،م.
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[ ]35د .سليم ،عصام أنور ،أصول قانون العمل اجلديد ،منشأة ،املعارف ،ط،1
اإلسكندرية2004 ،م.
[ ]36د .شنب ،حممد لبيب ،شرح قانون العمل ،دار النهضة العربية ،ط ،3القاهرة،
1984م.
[ ]37د .نايل ،السيد عيد ،نظام العمل السعودي اجلديد ،مكتبة الرشد (ناشرون)،
ط ،2اململكة العربية السعودية1435 ،هـ.
ز) رسائل املاجستري
[ ]38الزعيب ،تايتانا حييى حسن ،عمل املرأة يف التشريع األردني والشريعة اإلسالمية
(دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية،
2009م.
ح) اجملالت العلمية
[ ]39إبراهيم ناصر ،اجتاه طلبة مرحليت التعليم الثانوية واجلامعية حنو عمل املرأة يف
األردن ،جملة دراسات العلوم اإلنسانية (حمكمة) ،اجلامعة األردنية ،ج،15
عدد  8آب1988 ،م.
[ ]40د .األتروشي ،حممد جالل ،حقوق املرأة العاملة العراقية يف ظل املعايري الدولية
والتشريعات الداخلية (دراسة مقارنة) ،جملة الكوفة ،العدد  ،5العراق.
[ ]41د .العقايلة ،زيد حممود ،حقوق املرأة العاملة (دراسة مقارنة بني الشريعة
اإلسالمية والقوانني الوضعية) ،حبث حمكم ،جملة الفكر ،العدد الثامن.
[ ]42جرب حممود سالمة ،احلماية الدولية والعربية للمرأة العاملة ،جملة احلقوق،
جامعة الكويت ،عدد ( ،)2سنة .23
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[ ]43عائشة التاقي ،حقوق املرأة العاملة وفقاً ملدونة الشغل ،جملة االحتاد االشرتاكي،
املغرب ،لسنة 2012م.
[ ]44حممد إمساعيل ،محاية األمومة يف مشروع قانون العمل املوحد ومعايري العمل
العربية والدولية ،جملة البحوث القانونية واالقتصادية ،عدد يوليو 2001م،
لسنة (.)15
[ ]45جملة نقابة احملامني األردنيني ،املكتب الفين ،لسنة 1999/1/1م.
ط ) املؤمترات العلمية
[ ]46احلموري ،عصام ماجد ،احلماية القانونية للطفل العامل واملرأة العاملة يف قانون
العمل األردني ،مؤمتر املرأة والطفل يف ظل التشريعات الوطنية والدولية،
منشورات جامعة الريموك ،اجلزء الثاني2001/7/18- 16 ،م.
[ ]47د .عبد احملسن ،عبد الباسط ،احلماية القانونية للمرأة يف تشريعات العمل العربية
(دراسة للواقع واملأمول يف ضوء معايري العمل الدولية والعربية) ،مؤمتر قضايا
املرأة وحتديات العصر ،البحرين2013 ،م.
ي ) التفاقيات الدولية
[ ]48االتفاقية الدولية ،محاية األمومة ،رقم ( )183لسنة 2000م.
[ ]49االتفاقية العربية ،املرأة العاملة ،رقم ( )5لسنة 1976م.
[ ]50االتفاقية العربية ،معايري العمل (معدلة) ،رقم ( )6لسنة 1976م.
[ ]51االتفاقية العربية ،معايري العمل ،رقم ( )7لسنة 1977م.
ك ) مواقع معتمدة يف النرتنت
[.http://fatwa.islamweb.net ]52
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Special Rights for Women Working in the Saudi Labor System
(a comparative study between Islamic Sharia and the law)
Dr. Murad Tarawneh
Assistant Professor – Private Law Section
Shaqra University

Abstract. The study deals with the work of women in Islamic Sharia and the system of the Saudi labor
law and the Jordanian labor and some Arab legislation, with reference Arab and international labor
standards, where such legislation sought to protect the worker, especially women, through the provision
of special legal provisions for their humanitarian, social, and health needs, and enable them to reconcile
work. And among its duties family would be reflected positively on their productivity and achieve the
interests of the employer, and promotes a sense of security, thereby contributing to the maintenance of
security and social peace.
This study also concluded several suggestions and recommendations related to the situation in this
regard.
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تقرير ملناقشة رسالة علمية أكادميية
عنوان الرسالة:

درر احلكام يف شرح غرر األحكام من كتاب احلج إىل هناية كتاب قطع الطريق

حمليي الدين حممد السيواسي احلنفي املعروف مبال خسرو -دراسة وحتقيق -لنيل
درجة املاجستري يف الفقه املقارن

اسم الباحث :ألودين حممد حممد بيزتش

يوم األحد  1437 / 1 / 12ه

القسم :الفقه املقارن

أعضاء جلنة املناقشة:

املشرف املقرر:

أ .د .صاحل بن إبراهيم اجلديعي األستاذ يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم
املناقش الداخلي:
أ .د .صاحل بن عبدهللا الالحم أستاذ الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.
املناقش داخلي:
د .عبدهللا بن حممد اجلمعة األستاذ املساعد يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج رئيسة ،أذكر بعضها على سبيل
اإلمجال ،وإال فثمة نتائج كثرية:


ظهر لي بوضوح من خالل ما عشته مع هذا الكتاب ومؤلفه القوة

العلمية اليت كان يستمتع بها املؤلف ،وقد ظهرت شخصيته يف كثري من املسائل
و املباحث ،حيث يناقش بطريقة فريدة علمية كبار أئمة احلنفية ،ثم بعد ذلك
خيتار ما يراه أقرب للصواب وأرجح دليال.
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وكذلك ظهر لي بوضوح املنزلة العالية هلذا الكتاب الذي بارك اهلل

فيه ،وأدركت سر انتشاره يف اآلفاق ،فإن الكتاب على امسه مليء بالدرر
والفوائد العلمية ،قلما جيدها اإلنسان يف كتاب آخر ،ألن للمؤلف مؤلفات يف
األصول والتفسري واللغة وغريها من العلوم ،وكل ذلك يدخله ويضيفه املؤلف
إىل كتابه الدرر بطريقة فريدة ورزينة ،ما كان سببا يف انتشار هذا الكتاب يف
اآلفاق ،انتشارا مل يسبق إليه إال قليل من الكتب اإلسالمية.
أعجبين يف الكتاب  -وال ميكن التغافل عنه  -أن الكتاب من أهم
الكتب عند احلنفية ،وهو معتمد يف نقل آرائه ،ومع ذلك فكثريا ما يرجح
ال خيالف املعتمد يف املذهب ،حبجة تغري الزمان واملكان؛ ما
املؤلف يف املسائل قو ً
يربي يف طالب العلم عدم التعصب ،ومراعاة األحوال ،ويربي فيه األخذ بعني
االعتبار  -عند إصدار األحكام  -الظروف احمليطة باإلنسان ،وهو أمر ظهر
نقصانه لدى كثري من الطالب ،خاصة املبتدئني منهم.
وقد أوصت اللجنة منح الطالب درجة املاجستري يف الفقه املقارن بتقدير
ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل والتوصية بالطباعة وهلل احلمد.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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